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E p(wa maior soccatTo da 111 motia àconsclllaráó aos ouvintes o uso de algum Dic-
cionario que possaô cmpre tet· á maô para achar .m promptamtmte a vet·dadeim significaçao 
das palavras. , 

E ·tatutos da Univer-idnde de Coimbra. Curs. Jurid. Liv. ~.·, cap. 10, §. 4:.. • 
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F, sexta letra ·do Alfabeto. Co~ 
mo letra numeral valía 40 ; e .com 
h uma risca por cima valiaõ 40$ QOO. 
Os textos do Digesto se allegaõ com 
dois ff. juntos, e a razaõ disto he 
porque os .Gregos chamavaõ ao Di-
gesto, Pandectas , e para abbrevia-
rem este nome formavaõ dois pis 7T w 
que os Copistas Latinos imagináraõ 
ser dois f. f. Algum dia escreveo-se 
f. em lugar de v, de b, e de h. 
Tambem se dobrava o f. no princi-
pio da dicçaõ. A pena dos feiticei-
ros benzedores, e que faziaõ vigílias 
nas Igrejas , erá serem ferrados na 
testa com f. que se esc •'úvia entaõ 
dobrado. Lei de PJ~ de Março de 
1449. Mudou-se depois esta pe,na do 
rosto para a espadua. Do Assento de 

6' de Fevereiro de 15~3, se vê que 
os ladrões se assignalavaõ em Lis-
boa com hum I. , e no Porto com 
hum p. 

F 

. J(abrica. Esta palavra em geral 
s1gmfica construcçaõ; mas no uso de 
Direito mer<:antil se entende, pela ca-
sa , · ou officma em que se fabricaõ 
~lguns generos , como pannos de là , 

·linho, ou seda, tabaco, chapéos , 
marroquins, &c. Fabrica em Direi-
o ecclésiastico, se applica parti cu-
. rmente á Igreja, tendo entaõ vá-

rias accepções. Porque ou se enten-
de por Fabrica as reparações das I-

reJaS, ou o temporal dellas consis-
nte em bens de rais, ou rendas 

'fomo li. 

.. 
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applicadas á conservaçaõ ·da Igreja, 
e celebraçaõ dos Offi.cios Divinos, ou 
á corporaçaõ, e assembléa dos que 
tem esta administraçaõ do temporal 
das Igrejas, e se chamaõ Fabrica-
nos, ou Fabriqueiros. Sobre as Fa-
b~icas das Igrejas da Ordem de Chris-
to, vejaõ-se os Estatutos desta, p. ~ , 
tit. 13 , e sobre as das Igrejas da 
Orde~ de A viz, os respectivos Es~ - · 
tatutos, tit .. á, Definic. ~6 . As Fa-
bricas das Igrejas das Commendas, 
saõ izentas da J urisdiccaõ dos V isi-
tadores ordinarios. Prov'isaõ de ~ 9 de 
Outul?ro de 16~5, Alvará de 18 de 
Abril de 1635, Provisaõ de 14 de 
Dezembro de 1641, de ~ 1 de Janei-
ro de 1645 , e de !!.>. de Setembro de 
1647. Os ordinarios pódem visitar as 
Fabricas das Igrejas , na fórma do 
Concilio Tridentino. Provisaõ de ~o 
de Janeiro de 1740 .._ A Fabrica , da 
Igreja de N. Senhora dos Martyres, 
foi commettida á Irmandade do San-
tíssimo da dita Freguezia, por A vi~ 
so de 31 de Agosto de 1784. A ad-
ministraçaõ da Fabrica das Igrejas, 
he em tudo temporal. Dito A viso de 
31 de Agosto de 17.84. Deraõ-se pro-
videncias sobre as Fabricas de Sali-
tre, pela. AI vará de ~9 de J uJho de 
1654, e Apostilla de 10 de Março 
de 1659. Deraõ-se tambem novas 
providencias sobre as Fabricas do re-
fino do salitre, e polvora, pelo De-
creto de 4 de Março de 180!2. A Fa-
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FAB . 
bri'ca de sarrilha de moeda velha foi 
·extincta, pela CaJ:tá Régia de ~:2 de 
Novembro de .J:-6'88. As Fabri'cas no-
vas de seda com ouro, e prata; fo-
raõ approvadas pelo Alvará de ~ 5 de 
Fevereiro de 1734·. Para a Fabrica 
das sedas deraõ-se Estatutos em 6 
de Agosto de 1-757. PeiG DeGret-o de 
~5 de Agosto de 1753-, fle haviaõ 
mandado vender nelJa as fazendas 
apprehendidas sem despacho da Al- . 
fandega. Deraõ-se- a res-peite- deUa. 
providencias, pela Lei de 5 de Ju-
nho de 1788, Decreto de 14 deMar-
ço de 1759, de 3 de Abril de 1763, 
dé · U de Junho de I7S?l , Alvará de 
I de Agosto de 1784 _, de 5 de Ou- , 
tubro de 179~, Decreto de a deJu- . 
nlw de 1794 , e de !ll6 de Julho de 
186~. A Fabri€a das cartas dejogar, 
que ha..via sido entregue á Junta do 
Commercio , passou depois para a 
Inspeeçaã do Presidente do Erario, 
pelo Deereta de 30 de Novembro de 
1801. A direccaõ da Fabrica, da se-
da extinguio-se"~ dando-se a.esse res- . 
J>eito providen€ias, pelo Alvará de 18 
de Julho de 1777. O J11iz privativo 
da Fabrica das sedas no Civil, e no 
Criminal, he o Conservador da Jun-
ta do Commercio. Alvará de 9 ' de 
Junho de 1780. ·compete-lhe o pri-
vjlegio Fiscal a respeito das SUFIS di-
vidas. Dito Decreto deU de)Junho 
de 1794. Sobre a Fabrica das Lezi-
ras do Téjo , veja-se . o Deçreto de 
10 de Julho de 174,4, de.clarado pe-

1 ]o Decreto de 30 de Setembro do ' 
mesmo armo, e Alvará d-e ~o de Ju-
lho de 176fl. Sobre a Fabrica da Ma-

. deira da Marinha, veja-se o Regi-
mento de !2 5 de Junho de 1751, tit. 
5. Estabele.ceo-se a Fabrica de refi-
nar assucar, pelo Decreto de 14 de 
J uH-lo de 17 51. Foi concedido esta-
belecer segunda , pela Provisaõ · de 

· !24 _de Maio de 1753. Ampliáraõ-se -
.os seus privilegias pelo Decreto de 
13 de Janeiro de 1755. Foi criada 
novamente pelo Alvará de 7 de A--

. bril de 1770, e deraõ-se pro:videncias 
.para a sua administraçaõ, e progres-
so, pelo A viso de ~3 de Janeiro de 
1 7 ~L ~ F a.brica da pol.vqra foi n}an-
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dada administrar· por conta da Real 
Fazenda, por Decreto de 30 de Ju- · 
nbo de .17ti3, e mudar da Ribeira 
d-e Alcantara para a de Barcarem' 
por Decreto de 5 de Janeiro de 1757~ 

, .Denaõ-se pro-xidencias para melhora-
meJJto da Fabóca da polvora, ~ de · 
saLüre, por Decrete de 4 de Marco 
de l 30~. Mand0u-se estabelecer h~-

. ma Fabrica d'e pol'vora no Rio de Ja-
neiro , por DecrPto , e Cart.a Régia 
d'e 13. de Maio de 1808. Foraõ ap· 
provadas as condições da Fabrica de I 
cal, pelo Alvará de 3 de Novembro 
de 1756. A Fabrica de chapéos o 
Pombal, foi confirmada pelo Alvará 
de ~4 de Março de 1758. Nomeou-
se-lhe Juiz Conservador, por Decre-
to de ~ 1 de Fevet·eiro de 1.77 4. De-
raõ-se,..Jhe pri.v:ilegios pelos ÀlvaráB 
de '7 de Agosto de 17 6'7 , de lO de 
Dezembro de. 1770, de ~-~ de Outu-
bro de 1771, de ~5 de Junho de 1713, 
e ' de 19 de Agosto de-1'788. Foi €Mar 

· da r a Fabrica de chapéos finos, ,e. se 
·lhe der aõ pri v.ilegios por Alvará de 
!5 de Junhp de 1775, e de 19 det 
Ag·osto de 1788. A Fabrica d€ a.tana-
dos ,. e sola ·do Rio- de Janeiro , foi 
co:pfir.mada: pela Resol~çaõ de V de " 
Março de 176~. Fabncas de agmar-
def1ie foraÕ·lnandadas estabelecei" por 
co.pta da Companhi da AgricultUra. 
das Vinhas do Douro , nas tre~ Pro-
vhtcias de Trae-os-Montes, Beira, 
e .j.VIinho, pelo Alvará de lQ ·de De-: 
zernbro de 17130, e prohibidas em 
Lisboa pelo Alvará de ~6 de Outu-
bro de 1765, §. 7. As da Cornpan.hía. 
do Douro saõ vis i ta das por tres De-
pqtados. Alvará de 16 de Norembro , 
de 1771 , .§. 1 o. Deraô-se sÇ>bre eUas 
providencias pelo Alvará de lO de 
Abril de 1773, e Edital de 5 d~ 
N.farço <.I e J 7 8\2. Es íabeleceo-se hu-
Dla Fabrica de g·oma, e polvilhos'\ 
pelo Alvará. de 9 de Junho de 1761. 
~stabeleceo-se tambem hurna Fabri-

. ca de grude , pelo Alvará de ~4, de 
Novembro de 1764, e a beneficio 
d~lla foi prohibida a extracçaõ de re-
talhos, e raspas de couro para fóra 
do Reino, pelo Alvará de 11 de Fe-
vereiro de 1773. Huma Fab,ica de 
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folhetas para cravaçaõ de diamantes 
foi estabelecida por Alvará de ~~ de 
Agosto de 1766, c se lhe concedê-
raõ privilegias pelo Alvará . de 5 de 
Julho de 1776. Huma Fabrica de 
descascar arroz foi estabelecida no 
Rio de Janeiro , por Alvará de 8 de 
Outubro de 1766. A Fabrica de Sa-
bom·ias he administrada por conta da 
Fazenda Real. Alvará de 19 de Se-
tembro de 1455, de 11 de Março de 
l4fiO, e de \'20 de Dezembro de 1766. 
Sobre a prohibiçaô das Fabricas par-
ticulares de galões, veja-se o Decre-
to de 20 de Marco de 1793, e o 
Despacho da J unt~ do Commercio, 
de 9 de Abril de 1793. Huma Fabri-
~a de lonas, enxarcia , breos , &c. , 
de linho de Gavatá, e Ticú, foi es-
tabelecida na Bahia ' por Alvará- de 3 
de Agosto de 1767. A Fabrica de 
caraderes que estava a cargo da 
Junta do Commercio, passou para a 
Impressaõ Régia por Alvará de 24 
de Dezembro de 1768, §. 9. Esta-
beleceo-se em Lisboa huma Fabrica 
rle Ioúça fina com condições~ em da-
ta de \\),6 de Junho de 1769. Em be-
neficio das Fabricas de louca do Rei-
no, se prohibio a entrada· de louça 
fabricada fóra delle, excepto a da 
lll(iia, e da China, importada em 
navios de pl'Oprietarios Portoguezes. 
Alv-ará de 7 de Novembro de 1770. 
Foi concedida á Fabrica de pó ··de 
pedra do Porto, privilegio exclusivo 
por dez a1mos, pelos Alvarás de ~o 
de Dezembro de 1793, e de 15 de 
Fevereiro de 1794. A Fabrica de vi-
dros de Leiria foi confirmada por Al-
vará de 7 de Julho de 1769, e se 
ampliáraõ os seus privilegias pelo De-
creto de ~ de Novembro de 1774. 
Tambem se concedêraõ á do Covo, 
por Aviso de31 deOutubro de1776. 
Deraõ-se á Fabrica de vidros de Lei-
ria, ou da Marinha grande, privile-
gio pelo Alvará de 11 de Dezembro 
de 1780, e foraõ prorogados pelos 
Alvarás de 7 de Maio de 1794, e de 
7 de Outubro de 1799. As Fabricas 
de vidro, porcelana, e. louça, pagaõ 
o novo imposto com o abatimento da 
quinta parte, pelo Decreto de ~ de 
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Novembro de 1801. Como saõ sefla-
das, e em que tempo as manufactu~ 
ras dellas, vejaase o Decreto de 3 de 
Novembro de 1801. Foi estabelecida 
huma Fabrica de vidros na planicie 
de Linhares, pelo Alvará de 15 de 
Abril de 1807. A Fabrica das cartas 
de jogar, e papelões, foi estabeleci-
da debaixo 'de condições approvadas 
pelos Alvarás de 31 de Julho de 1769, 
e de 6 de Agosto de 1770. Foi com-
mettida a sua administraçaõ primei-
ro á Junta do Commercio. Lei de õ 
de Junho de 17 88 , e depois ao Pre--
sidente do Erarío. Decreto de 30 de 
Novembro de 1801, e Aviso de ~3 de 
Fevereiro de 180~. Estabelecêraõ-se 
Fabricas de algodaõ debaixo de con~ 
dições approvadas pelo Alvará de 18 
de Setembro de 1769. Foi •permitti-
do o estabelecimento de Fabricas de 
antas, camurças, pellicas, e pero-a-
minbos, por Alvará dê 9 de Fe~e
reiro de 1771. Foi approvada a Fa-
brica de lanificios de Cascaes, 1por 
Alvará de õ de Junho de 1773.· Pe-
lo Decreto de ~ de Julho de 177 4, 
se extinguíraõ nas F-abricas de pan-
Qos de Castello de Vide, os Officios 
de SeJlador, Vedor, Jujz, e Escri-
vaõ delles. As Fabricas· de lan:ificios 
foraõ exemptas por mais cinco annos 
de pagar Direüos no Brasil. Decre-
to de \24 de J ulbo de 1779. Foraõ 
entregues as Fabricas á administra-
çaõ da Junta das Fabricas do Reino, 
e obras de Agoas livres~ Decreto de 
~f> de Janeiro de 1781 , e se lhes 
concedeo a exempçaõ de Direitos de 
entrada, e sabida por vinte annos. 
Decreto de 19 de Julho de 1784. A 
Fabrica de lanificios de Portalegre, 
foi mandada entregar aAnselmo Jo-
sé da Cruz , e seus Socios , por Al-
vará de !9 de l\!Iarço de 1788 , e as 
da Covllhã, e Fundaõ,... a Antonio 
José Pereira, e seus Socios, por Al-
vará de 3 de Junho de 1788. Tem 
por seu J triz privativo todos os seus 
obreiros, o Superintendente. Alvará 
de 4 de Setembro de 1769, §. IQ. 
Concedêraõ-se privilegios ás Fabri~ 
cas de lanificios de Simaõ Pereira da 
Silva, na Covilhã, por Alvará de 3J 

A2 
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de ··Julho de 1788. A Fabrica de la-

. nificios; de Portalegre, fo~ unida á 
da Covilhã, e Fupdaõ por AI vará de 
~3 de Janeiro de 1799. As F~bricas 
.de lãs saõ izentas de pagar Siza de to-
da a que nellas for manufacturada. Al~ 
v~rá de !4 de Oqtubro de 1796, ~De- 1 
ereto de PJ7 de Fevereiro de 180:'2 • . Foi 
continuada a Fabrica de cambraias, 
e hollandas em Alcobaça, pelo Al-
vará de 18 de Janeiro de l774; a 
de fivelas erp Thomar, p~la Reso-
luçnõ de 7 de Maio de 1774; Çt de · 
se~p.s em Pqmbal, pela Resoluçaõ 
de 18 de JunhQ de 1774; e a de 
bolões de casqui.Qha, por Alvará de 
!O de Agosto de 1774. Foi criado 
hum Juiz Co~~ervador das Fabricas 
de algodaõ ~ JJ.il Comarca de: A veiro 
até o Porto., . por Alvará de 5 de 
Setembi·o de ' 1'Z74- Foraõ izentas de 
pagar Djreitos. dos pannos as Fa-
bJica,s de tecidos , e fiaçaõ de algo-
dap pq_ Reino. ·Alvará de :27 de A-
bril de 1797. Foi estabelecida huma 

- Fab~ica ·de cardar algodaõ; lã -, pel-
lo d_e chapéo~, e outros, pelo De-
.cre-to de ~4 de Outubro de 180 L 
Jforaõ exemptas de Direitos as Fa-
br· cas de tecidos de algodaõ, fio, 
e f:Stam paria delle, e de seda, e 
de lã fabricados ·no Brasil Ahsará 
de -6 de Outubro de 181,0. E tabele,.. 
ceo-se hurna Fabrica de belbutes, 
bombazinas, e fustões, por Alvará 
de 17 de Setemb.co .de 1774; outra 
de tapeçarias de lã, e seda. no Al-
garve, por Alvará de 31 de Maio de 
177 G ; outra de _ ~ço para .espelhos, 
pela Resoluçaõ de 10 de Junho de 
177 6 ; outra de folha de Flandres , 1 
por Alvará de3l deAgosto de1776. 
As Fabricas de botões de éasquinha 
saõ exemptas de Direitos por dez an-
;nos. Decreto _de 3 de Jul.Qo de 1775. 
Foi criado hum lnspector Geral das 
Fabricas do Reino, por· Alvará de 
18 d~ Julho de 1777. Declarou-se a~ 
bolida a Fabrica de ferrarias de Tho-
mar, pela Resoluçaõ de '23 de Feve-
reirQ de 177.8. Deo-se Regimento 
par<} as Minas,· e Estabelecimentos 
p1etallicos do Reino peJo Alvará de 
ªº ·de Janeiro de 180~, que m~ndou 
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obse1var os de 13 de Junho de lóiH, 
e de 18 de Outubro de 1654, com a 
Aposiilla de \?20 de Agosto de 1665o 
E a. esse respeito se expedíraõ os A-
vjsQs de 2 3 de Dezembro d.e 1503 , · 
de !IM· -de JaQ~iro de 1804, e o De-
creto de * de Maio' dé 1804, que 
encarregou á Dirt!cçaõ da Fabrjca 
das sedas, e obras das Agoas Li-
vres a Administraçaõ das Ferrarias, 
Minas de carvaõ de peclr~, e me-
taes, de acordo com o Intendente 
Geral das Minas. As Fabricas Reaes 
naõ pagaõ Direitos alguns nas Alfan-
dega~. Decreto de 18 ,de Maio de 
1778. Estabeleceo-se huma Fabrica 
d~ bezerros, por Alvará de 13 de 
Nove~bro de 17SO. A Fabrica de 
-AJcobaça foi mandada conservar na 
Administracaõ da Junta das Fabri-
cas, por D~creto de ~8 de Janeiro 
àe 1784. Foi criada huma Ju.uta pa-
ra a Adh1inistraçaõ das Fablicas do 
Reino, por Decreio de 1?25 de J anei- · 
ro de 17--81 , 'mas foi extincta, e in-
corporada na Junta do Commercio 
pela Lei de 5 de Junho oe 17 88. Es-
tabf.:!l ecêcaõ-se Fabricas de Estampa-
ria em Torres Novas, pelo Alvará 
de 13 de Novembro de 1783. Esta-
bel~ceo-se t~unbem huma Fabric\l de 
peqLes de marfim, e caixas de pét-
pelaõ, e de marfi m, por Decreto de 
4, e de ~4 de Abril de 1784. Foraõ 
extmctas as Fabricas no Brasil , ex-
cepto as ·de tecidos grossos·, por AI .. \ 
vará de 5 de Janeiro de 178'5, po-
l'éql depoi~ foraõ admittidas todas,-
por Alvará de I de Abril de 1808. 
Os O.fficiaes, e Aprendizes de hu-
mas Fabricas, naõ pódem ser admit-
tidos em outras sem bilhetes que os 
mostrem desobrigados. Resdluçaõ de 
5 de Outubro de 1789, e Alvará de 
~o de Setembro de· 1790. Estendê~ 
raõ~se ás Fabricas do Reino as pro-
viqencias dos Estatutos da seda, no 

-§. U do Alvará de ~o de Setembro 
de 1790. Deraõ-se privílegios á Fa-
brfca de -fiaçaõ de seda, de Simaõ 
de Oliveira, por Alvará de 8 de Ja-
neiro de 1791. Deraõ-se providencias 
sopre a Fabrica das pescarias, e sa-
li.q.as da Ilha da Madeira, por Alva· 
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rá de ~o de Novembro de 179~, e 
de 8 de Dezembro de 1797. Deraõ-
providencias sobre as Fabricas de 
fios , e galões de -ouro , e prata, por 
Decreto ·de ~o de Março de-1793. 
As Fabricas d.e cortumes de ped.ra 
hume, e azeite póclem c(j)mprar pel-
-Ie.s .d.e cabrito, naõ .obstante ser isso 
reservado ao Officio de Lu>Veiro. Al-
vará ne 3 de Junho de 1793. As 
Fabricas da pesca de baleia foraõ 
mandadas vendér por .!!vará de \24 
.de Ahlril de 1801, §. 3. O n:10do 
pol'que as fabricas devem pag-ar o , 
novo Imposto dos tres por cento, 
foi determinado pelos Alvarás de 7 
.de Março ·cde 1801,, ~: lO., e cle 30 
.de Julho de 1801, e Decreto d.e u I 
.de Maio de 1804, publica4o em E- ' 
dita! de 18 de Janeiro .de 1305,. ·saõ 
exemptas as Fabricas de pagar quaes-
-quer Direitos da entrada dos instru-
mentos, generos, drogas, ·OU ma-
teriaes crús que lhes forem neces-
sarios. Decreto de ~7 de Fevereiro 
de-180\2. Huma Fabrica de papel de 
todas .as, qualidades, foi mandada es-
tabelecei: em Alemquer. Decreto de 
15 de Julho de 180~ , Condições ele 
$2 de Ag·osto do mesmo annú. Veja-
se a Carta Régia de ~6 de Julho de 
l81L Huma. Fabrica. de papel de 
vegetaes foi estabelecida por Alva-
rá de \24 de Janeiro de 180b. Man-
dou-se conservar a Fabrica de brins 
de S. Mamede de Coronad~, Ter-
mo rla. Cidade ' do Porto, pela Re- ' 
soluc.aõ de ~9 de Junho de 1803. 
Foi permittido o estabelecimento de 
h uma F.abnca de fiaçaõ de · linho, al-
godaõ , e lã, na Quinta da Prova 
juato á Vma da Barca, por Alvará 
de 18 de Setembro de 1805. A Fa-
bri?a ~e 'rhomar foi prórogada por 
ma1s vmte annos, por Alvará de Hl 
d~ Set~mbro de· I805. Deraõ-se pro-
Vl~encJas sobre. a exem pçaõ de Di-
rettos das matenas primas das Fa1bri-
cas de Portugal , e do Brasil , . pel0 
Alvará de \28 de Abril de i809, de--
clara-do pelo Decreto de \ii 1 de Janei-
ro de 1813. I-Juma Fabri.ca de cortu-
m~s de cour?s de toda a qualidade, 
fo1 ,estabelecida na rua da Cascalhei· 
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ra em Alcantara , por Provi.Ea.õ .Ó'€ 'i 
de Ab:ril .de 181.()). A'.s F:ab1·ic.as de· 

· -algodaõ deo-se~lhes Joo Cúnsea.·v.a;-
dor pelo .Alv.ará d.e :f> de Seóemll>a'.o 
de 177 4. Está a t(l)'l. 48 ., j .• dG Li•Vi· 
4. 9 das Cartas, ·e Aharás. Pelo Al-
vará de I de Abril de It808, .se ne-
;v.ogou a .pro!.hihi'Çaõ ,. q.l!l.e .ba via .d.e 
F.<llbricas, e •maJnufacturas no lEEt~ 
d? do Brasil , e Domioàos Ud~tra:m:a.
nnos. 

Fabrican'te .se Jdiz o .qru.e fahrk~ 
ma:nl!lfacturas. Os Faibrioamt.es de B:e-
da com · dojs teares nas \Casas 1em 
que 'Vli v..e.m , gosa'õ .d.o ,pfi:vileg.io ' .me 
kp<Dserntadoria passiva. A I v.afrá oo: ~ 
de Ma11ço d:e 1761. Os F:aJ])!l'Í.ea.~tes 
de lãs nas Oomar'JCa'S datG-uaral.a, Das .. 

1 iello-Eranc0, e P•JI!J!hel, saõ !zenJos I de toda a Jurisdioça'Õ Civil, e 'Ül~j ... 
minai,. e ·estaill semente sugeitos a~ 

1 -~u·periatendente al.os lani~fioios, <e n.aõ 
1 pódem :ser obrigados •a servir por 

maT, ou por terra. Ahará dte •4 <J.e 
Setembro .de l7;Gt9, §. ~3. Os·Fabr<.i.._ 
can:tes .de algodaõtnalií pagaõ diteitos 
em t.odos os por1(1)s .do Reilflo o·ónll(} 
os da seda. Alw1rá ·de 5 'tíie JaneriP@ 
de I 77 4.. Como ~é paga9 a~ &'iv~das 
dGS' Fabricantes das. s.eclas, v~j·a-se 
o ALvará. de á de Útltubr0 de 179\2 . 
0 : Fabricanw de v..e · .manifestar com 
.juramento o :valor .elas .ma.nlílfacturas. 
Alvará de 30 de J\lillho de, 1801 ·, !§. 
·8. Cor.no, e aomde 'de;ve fazer sellrur 
as f~zeit1l.das, .vejã-se -o Decreto de 
30 de Novembro ·. de HlOJ . .AiS Cor- ) 
porações fabricantes• cle .seda cl lar-
go liz.ó-, · e ·d0 ·la.rg;d ·de la·vo1· €om to- . 
da '\) ud·s~icçaõ7, que lhes competia, 
forao. ·'~~üaeta~ . por Resolu~áõ de 
Consulta, .publicada pgr Edital da 
Junta 'do Comrnercio cJ.e ~6 de Ju-
nho ·dé ·181 I. . · • 

· Fabdco he o · acto de fahrieaT. 
'fambem significa o amanho da~ ter-
ras. Lei de \26 .d.e Outubro de I76ô. 
N~õ ·S"e concede p.erdaõ no ·dehcto de 
fabricar papejs falsbs. Deereto1de iG 
de Julh0 de J.67·~. · 

Fabríqrueiro .se d'iz o que cobra 
as re-ndas da Fabrica -da _igreja. 
.. l!lua. lilílstrumento de cortar, que 

te1u folha de fern~ , ou a~o , com g·u-4 3_ . 
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mé, e cota, ponta, ou sem el!a, e 
·cabo. Faca de mato he espeCie de 
punhal de que usaõ os caçadores. O 
uso de facas de ponta he punido com 
penas pecuniarias , . e de degredo. 
Lei de ~o de Janeiro de 1634. Fo-
raõ · prohibidas 'as facas a t~da~ as . 
pessoas , á ex~epçaõ dos carmceuos, 
e Officiaes de Officios mecanicos , 
para o uso destes. Alvará de '[!3 de 
Julho de 1678 ,-e Lei de ~9 de Mar-
ço de 1719. As facas de ponta naõ 
sendo de marinheiros, mandáraõ-se 
quebrar por Decreto. de !'J!ll de No-
vembro de 1790. As facas flamengas 
que tem ponta, comprehendern-se 
·na prohibiçaõ. A viso de 1 de Março 
de 17 34. Sendo achadas a alguem , 
deve o Official qu~ as apprehender 
fazer Auto. Alvará de 31 de Março 
de· 174!ll, §. 1~. Saõ prohibidas as 
.facas com que forem achados os ot:.· 
ficiaes dos Officios mecanicos fóra 
dás tendas, ou lugares em que tra-
balhaõ. Lei de ~õ de ~unho de 1749. 
Quando elles as conduzirem das lo-
jas . em que as comprarem, .ou f o rem 
a concertar, devem leva-Ias ·dentro 
de huma bolça. Dita Lei de ~f> de 
J unlio de 17 4\:1. Foraõ exacerbadas 
as penas contra os 1nulatos, e esera-
vos pretos no Br·asil, que dellas usa-
vaõ. Lei de !'J4 de Janeiro de 1756. 
As facas, e canivetes , devem des-
pachar..:se nas Alfand~gas sem se lhes 
quebt·arem as pontas. Alv.a:rá de !26 
de Outubro de 1776. 

Facané, ou Facanéa. Cavallo 
pequeno, inferior ao cavallo ,de mar-
ca. Hqje se lhe ch~ma· Faca. Ord. 
Affonsina, Li v .. ó. 0

, tit. 119, pag. 
401 , e t.LO~. . 

Façanha. Feito grande, heroico, 
que demanda grande esforço, virtu-
_de, ou .saber. Tambem significa sue-
cesso notavel que fica p.osto em me-
moda para exemplo. Torna-se por 
objecto, exemplo, e caso juJg·ado na 
Ord. Liv. \2. 0

, tiL 35, §. 126. Neste 
sentido se emprega tarnbern ilos mo-
numentos antigos, e entre outros na 
Doaçaõ da Villa de Guimarães 1 ao 
Duque de Guimarães, por Carta de 
~4 de Junho de 1456. · 1 

FAC 
Facçaó quer dizer feito de armas 

notavel, empreza militar. Tambem 
significa bando, parcialidade, parti-
do sedicioso em hum Estado. A ,'s 
vezes toma-se pelo direito; ou facul-
dade de fazer alguma cousa. Assim 
se diZ: ter f<icçaõ testamenta'ria aquel-
le a quem he dado o direito, ou fa-
culdade de fazer Testamento. 

Faccionar·io se diz daquelle qu~ 
he membro de alguma facçaõ, que 
he bandeado com alguem. 

Facto. Esta palavra tem em Di-
reito muitas significações. Ella he 
opposta á palavra direito. Por exem-
plo, ter a posse de facto, he estar 
na simples detençaõ de alguma cou-
sa, sem ter direito de domínio. Fac-
to he ta!flbem a especie que dá lu-
g·ar á questaõ. Facto articulado he 
tudo o que se deduz por artigos. Via 
de facto he quando hum particular 
faz de sua propria auctoridade algu-
ma obra contra o direito de outrem. 
Facto alheio he tudo o que he feito, 
ou , escrito por alguem relativamente 
a outra pessoa. He o que se chama 
co~nmummente em Direito res ínter 
q.lips acta. 

Factura he o acto de fazer 1al.gu-
mq cousa. Alvará de ~4 de Jaheiro 
de 1764. THmbem significa a r.eia-
çaõ, ou mappa das mercadorias que 
re~nettem os negociantes com os res-
pect'i vos preços. 

Faculdade he o poder de fazer 
alguma cousa fyzica, ou moral. He \ 
tatDbem synonyimo de sciencia. Dà-
s~ naõ menos este nome ás corpora-
çõ~s de Doutores de que se compõem 
as Universidades. Estas encerraõ or~ 
d]pariamente quatro ; Theologia , 
Direito, Medicina, e MathematiCa. 
A ~s vezes se chamaõ faculdades · o~ 
bens , e cabedaes de hurna pessoa 
Pela Carta ~égia de o/l4 de Janeiro 
de 1791 , se mandou que nas Facul-
dades de Medicina, e Filosofia . se 
re~ulasse a precedencia naõ pelas 
Ci:~deiras , Irias pela antiguidade dos 
gr~os de Doutores que as occupa-
refll , e se reguláraõ de' novo os Or-
denados dos Lentes das ditas facu1-
dades. 
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Facultativo se diz em Direito do 

que dá o poder, e faculdade de fazer 
ai o-uma co usa. A pennissaõ faculta-

b ~ ti va sómente dura em quanto se nao 
manda o contrario. Alvará de \'20 de 
Julho de 1756. Termos facultativos, 
ou technicos , saõ 0s de que se usa 
nas Ar'tes , e Sciencias , para e~pres
sar mui tas idéas , a fim de evitar a 
~ircumlocuçai;), ou circúito C.e pala-
vras. 

Facultoso quer dizer rico, que 
tem faculdades , e posses. 

Fais.queiro diz-se o que naGS lavra 
mina de metal, mas aproveita lavan-
do o rebotalho da terra , e dos cas-
calhos para tirar algumas piscas , ou 
faiscas de ouro. 

Falcoeiro Mór era Officio da Ca-
sa Real, que tinha a Inspecçaõ das 
aves de prear, e caçar. Falcoeiros 
menores saõ os que dellas trataõ. 
Ord. Affonsina, Liv. 3.0

, tit. 4, § .. I. 
Fallar entende-se, aconselhar-se, 

tratar, ê praticar com alguern, con-
cordar com elle em resoluçaõ. Ord. 
Affonsina, Liv. 1.0

; tit. :>1, §. 4. 
Fallenáa o mesmo que excepçaõ 

da Lei. Ord. Affonsina, Liv. 4. 0
, 

tit. 7~) §. ~o • I 

Fallido s-r diz o negociante que 
faz banca rota' que naõ tem bens 
com que pag·ue aos crédores. A res-
peito dos fallidos , mandou-se pelo 
Alvará de 13 de Novembro de 1756 
observar aOrd. Liv. 5. 0

, ' tit. 66, no 
que pelo dito Alvará foi expressamen-
te al!erado. Do beneficio dos dez po.r 
cento concedido aos fallidos para seu 
sustento , e da sua família , só go-
saõ os fallidos de boa fé. Alvará d'e 
"1 de Setembro de 17 57. Tirados os 
Direitos, e os dez por cento, o res-
to reparte-se rateadamente pelos cré-
dores do fallido. Dito Alvará de 13_ 
de Novembro de 1756, 9. !2~; ex-
cepto as soldadas do mar. Alvará de 
10 de Junho de 1757, declarado pe ... 
lo Alvará de W de Março de 177fJ; 
os fretes. Decreto de 6 de Maio de 
1769, e de ~o de Junho de.177 4, §. 
~n, as dividas em que ha hipotheca 
especial , e legal. Alvará de 1?.! de 
Maio de ·1758, §. 11, e de ~4 de 
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Julho ~de 179~; e os alu-gu~res '4e 
casas. Dito Alvará de 'fJ4 de Julho 
de. 1793,. §. ~. He punida a quebra 
de má fé. Dito Alvará de 13 de No-
vembro de 17 ~6 , §: l ~. Como se faz: 
a entrega do fallido, e se processa 
a sua qu_ebra, veja-se o dito ,Alvará 
de 13 de Novembro de 17õ6, §.14, 
15 ; 16 , l7 , 18 , e ~Q. As cessões 
feitas pelos fallidos vinte dias antes 
da sua queb1·a saõ nullas. Dito Al-
vará de 13 de Novembro de 1756, 
§. 19. Deraq-se providencias sohre 
as Cé\usas dos faHidos , pela Carta 
Régia de 3 deOut.ubro de-1757. Os 
bens dos fallidos depois da sua apre-
sentaça.Õ ficaõ sendo communs dos 
cr~dores , e naõ. pagaõ juros depois 
disso .. Alvará de 17 de Maio de 1759. 
Póde ç0ntra os fallidos requeJrer De~ 
vassa o sollicitador da Junta do. C-om-
rqercio. Alvará de 30 de' Maio de 
17 i'>9. Como, e quando se procede 
ao rateio entre os credores, veja-se 
a Resoluçaõ de 16, e o Edital de 30 
de Dezembro de.1760. Naõ pagaõ os 
falhdos Deciina desde o dia em que 
se apresentaõ na Junta., porqllle de .. 
pois desse dia a esta he ql!l.e incum-

. be o seu pagamento. Resoluçaõ de 
U de Junho ·de 1't'f0, ~· 16. Fo.i 
criado o Juizo dos ·fàllidos por Alv<a-
l'á de 16 de Dezembro de 1771, §. 
3. O Juiz dos fallidos tira Devassà, 
e a remette á Junta do Commercio. 
Decreto de ~ de Agosto de 1785. 
Sendo falJidos os vendedores do Ter"' · 
reiro, preferem as penhoras fei tãs pe .. 
los seus companheiros, com priv:ile .. 
gio Fiscal. Alvará de 9 de ·Maio de 
1798. Deraõ-se providencias sobre as 
concordátas dos <levedores dos falli-
dos, pela. Resoluçaõ de ~3 de Maio 
de. 1801. ·Mandou-se pelo Alvará de 
il!9 de Julho de 1809, observar nó 
Brasil o disposto no Alvará de 13 de 
Novembro de 1756. Esta mesmaLe-
gislaçaõ foi ampliada a todo o Reino 
de Portugal, e Algarves, pelo Alva-
rá de 8 de Agosto de 1811. Os sa-
]arios dós criados, e ordenados dos 
Guarda-Livros, e cajxeiros dos ne-
gociantes fallidos devem ser pagos 
precipuamente da massa dos mesmos 
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faBidos , sem entrarem em ratejo. 
Edital de 13 de Novembro de 1790, 

- em virtude da Resoluçaõ de 13 de 
Novembro de 1790, tomada em Con-
sulta da Real Junta do Cornmercio. 

Fallimento he o acto de fallir. 
Tí:lmbem quer dizer falta, erro, cul-
pa. Ord. Affonsina, Liv. 1.0

, tit. 
67 , §. ~ ; e diminuiçaõ. Dita Ord. 
Liv. 4. 0

, fol. 171. 
Fallir de bens, fazer bancarrota 

naõ ter com que pagar aos crédo-
res. 

Falsario se diz o que commet-
teo falsidade, ou fabricando docu-
mento supposto, ou alterando o do-
cumento verdadeiro. ·Ord. Affonsi-

L - o . Q § . na, Iv..L,tlt ..... 3, .b7. 
Falsar. O mesmo que falsificar. 

Ord. Affonsina, Liv. 3.0
, tit. 16, 

§. 34. 
Falsidade he a alteraçaõ, ou sup-

pressaõ da verda,de. ·Póde dividir-se ' 
a falsidade em material, e moral. 
A primeira he a que se commette 
pela falsificaçaõ parcial , ou local de 
hum esc ri to particular, ou de hum 
acto público .. A segunda he a que 
tem por objecto a alteraçaõ de hu-
ma verdade naõ escrita. Assim to-
da a mentira he falsidade, toda a 
calumnia he falsidade , todo o de-
l>oimento falso feito com conheci-
mento de causa, e com má inten-
çaõ, he huma falsidade. Aqui só 
se trata da falsidade material, por-
que a moral pertence a outros arti-
gos. Subdividi-se a falsidade mate-
rial , ém falsidade material propria-
mente tal, e em falsidade formal. 
Aquella he a que commette alguem 
enganando a outrem, porque se en-
ganou . a . si mesmo. Ella naõ póde 
qualificar-se crime. A falsidade for-
mal he a que se commette de propo-
sito com má intençaõ, e com perfei-
to conhecimento da verdade, e da 
falsidade -que selhe substitue. Quem 
commette falsidade para conseg·uir 
.algum filham.ento he preso, e naõ se 
lhe concede Carta de Seguro. Alva-
rá de \Lde Dezembro de 1606. O cri-
me da falsidade he exceptuado do 
foro do Santo Officio. Carta Régia 
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de 9.!0 de Junho de 16!8. Quem fa-
brica papeis falsos naõ consegue per-
daõ Régio. Decreto de 16, e de ~9 
de Julho de 167~. Creou-se Juiz pri-
vativo das falsidades, por Decretos 
de 7 de Maio, e de 6 , e 13 de A-
gosto de 1733. Quem commetter a 
falsidade de misturar 'no ouro em pó 
outro metal , he punido ·com a mor-
te , e confiscaçaõ de bens , chegan-
dó a falsidade a marco de prata. 
Lei de 17 de Janeiro de 173b, ehe 
caso de Devassa. Alvará de 4 de 
Maio de 174·6. O Jm_z privativo. das 
falsidades he o. Corregedor do Crime 
da Côrte ,, e Casa. Decreto de J4. de 
Junho de I 7L.Ll. Nos crimes de falsi-
dade gosaõ os Ecclesiasticos do pri-
vilegio do Foro. Assento de !29 de 
Março d.e 1814. _ 

Falsijicaçao he o- acto pelo qual 
alguem falsifica, e contrafaz hum 
instrumento que era verdadeiro em 
si mesmo. Differe pois o fabricar hum 
instrumento falso, de falsificar hum 
instrumento. Fabricar hum jnstru-
m'ento falso he forma-lo desde logo 
falso, e dar-lhe hum car-acter sup-
posto; e falsi~car hum instrumento 
he só cortar, ou accrescentar algu-
ma cousa em hum instrumento ver-
dq.deiro em si mesmo, para figurar 
cousa diversa do que elle cont\~haw 
Hum, e outro aeto he igualme~te 
faJsidade. A falsificaçaõ ' das A poli-
ces, Escritos da Alfandega, Letras 
do Erario, Cautélas, e )3il~etes do, , 
Erario , ou da Junta dos Juros, h e 
p"\lnida como a moeda falsa , e peran-
te o mesmo Juizo desta. Alvará de 
~ de Abril ~e 180b, §. 6. 

Falta guer dizer defeito, cplpa. 
Tambem significa a transgrêssaõ da 
obrigaçaõ. A 's vezes ·tom·~-se pela 
dlminuiçaõ, ou deficiencia do nume-
ro, ou quantidade que devia haver. 
Quantas faltas nas Aulas faz perder 
o anno ao Estudante da Universida-
d~, veja-se a Carta Régia de ~6 de 
S~tembro de 1787. As faltas , no ser-
v1ço · mJlitar como se entendem , e 
Cflstigaõ, veja-se a Ord. de 6 de A-
bril de 1805, tit. I , ~, e 3.. As fal-
tas, e avarias nas fazendas embarca~ 
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das só pódem pedir-se dentro de hum 
mez depois do seu desembarque. E-
dital de \27 de Junho de 1796. 

Fama he a reputaçaÕ, e credi-
to a respeito de costumes, e talen-
tos. A.inda depois da morte se pó-
de inquirir, e julgar a fama de al-
guern. Ord. Liv. 5. 0

, tit. 6, §. 11. 
Assim se julgou a fama do Tenen-
te General Ben1ardim Freire de An-
drade, e de outros Officiaes mortos 
em tuqmltos populares, por Senten-
ça do Conselho de Guerra de 18 de 
Novembro de 1809. Pela Provisaõ 
de 4 de Setembro de 1809, em con-
sequencia da Resoluçaõ de ~3 de 
Agosto do dito anno, em Consulta 
da Meza do Desembargo do Paço, 
se houve por justificada a fama de 
Manoel Gomes da Silva, ·e Pedro 
Gomes da Silva, da Cidade de Bra-
ga. Restituiçaõ de fama foi 'conce-
dida a Francisco Pessanha de Men-
donça , e Antonio Manoel Camizaõ 
Sarmento, Provedor, e Juiz de Fóra 
da Cidade de Béja, a requerimento 
de Joaquim Pessanha de Mendonça 
Furtado, Moreno Carcorne, irmaõ 
do primeiro , e Thomaz Ignacio de 
Moraes Sarmento, tio do segundo, 
por Provisaõ de 1 de ·Agosto de 
180!). 

Famzlia he a sociedade domes-
tica que constitue o primeiro dos 
estados accessorios , e naturaes do 
homem. Quando se toma a palavra 
família em sentido restricto 7 ella he 
com'posta: I. do pai de famílias, 
II. da rnài de famílias , III. dos fi-
lhos. Mas quando se toma em sen-
tido lato, entaõ comprehende todos 
os parentes, porque ainda que de-
pois da morte do pai de famílias 
cada filho estabelece huma família 
particular, com tudo todos aque]Jes 
que descendem do mesmo tronco, 
e que saõ por consequencia provin-
dos do mesmo sangue , saõ conside-
rados como membros de huma mes-
ma família. Os Romanos davaõ tam-
bem o nome de família á hei·an<~a 

.do defunto. Daqui veio a expressaõ 
proximus ad,gnatus familiam habeto. 
Neste mesmo sentido chamavaõ Ac-

Tomo li. 
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çaó familice herciscundce, a Acçaõ' da. 
divisaõ da herança. Tambem se cha~ 
ma família do Bispo, os que com-
põem a sua casa, e que es(aõ ordi-
nariamente junto delle, como t-odos 
os seus Officiaes commensaes, e do-
mesticas. Entende-se em Direito por 
pai de familias, toda a pessoa maior, 
ou menor que gosa dos seus direi-
tos ; isto he , que naõ está debaixo 
do poder de outrem ; e por filho , ou 
fil~a famílias , hum filho maior, ou 
menor, -que está debaixo d9 poder 
paterno. Família do amor, foi nome 
que tomou hum a Seita do duodecirno 
seculo, que fazia de tal sorte con:_ 
sistir a perfeiçaõ .do Christianisn1o na 
Caridade qué excluía a Fé, e a Es-
perança, como imperfeições. Teve 
por Auctor hum enthusiasta c-hama-
do Henrique Nicolao de Munster. 
Esta Seita renasceo em Inglaterra 
no principio do decimo septimo se-
culo. 

,• 

Famüias se diziaõ algum dia em 
Portugal , e Hespanha os servos que 
com as suas mulheres, e filhos mo. 
ravaõ nas herdades, occupados sem-
pre na lavoura. Antes que os Mou-
ros entrassem nas Hespanhas , as , 
Nações Septentrionaes á imitaçaõ dos 
Romanos , reduzíraõ á escravidaõ 
muitos Hespanhoes. Depois que es-
tes corneçáraõ a quebrar o jugo dos 
Sarrac·enos , fizeraõ escravos hum 
grande numero dos seus mesmos con-
quistadores. Quasi naõ havia parti-
cular que naõ tivessé alguns. Os 
R eis, e os nobres tinhaõ delles nu-
merosas famílias disiribuidas pelas 
suas Villas ,_e herdades. Havia Ines-
mo escravos Clerigos, e Cantores 
Ecclesiasticos fasendo parte destas 
famílias. Destes 'servos huns eraõ 
adscripticios, outros Colonos, e ou-
tros Fiscaes. A uniaõ de muitas fa-
milias fórma o corpo Político, que 
sem elJas naõ póde subsistir. Daqui 
vem que deve ser hum dos princi-
paes objectós do Governo a sua con-
servaçaõ. Por isso na Lei de 9 de 
Setembro de 1769, §. ~7 se diz que 
o augmento dellas contém utilidade 
pública: Naõ se _póde adrnittir nas 

B _ 
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familias quem naõ traga certid~u) de 
·estar livre .-do recrutamento, tendo 
de idade de dezoito' até trinta e cin-
co annos. Alvará de 15 de Dezem-
bro de 1809, §. 10. Pelo Edital de 
31 de Outubro de 1807, se mandou 
que todos os chefes de família , e 
Prelados das Religiões enviassem re-
lações das pessoas de que ellas se 
compõem, á Intendencia Geral da 
Policia; suscitando a observancia dos 
§§. 9' 10, e 11 do AJ.vai·á de \2õ de 
Junho de 1760, e que todas as pes-
soas que se mudarem dos respectivos 
Ba.irros, e as que vierem a esta Ci-
dadé, declarem seus nomes , profis-
sões, e mais eircunstanóas,. que os 
-qualifiquem, debaixo das penas do 
mesmo Alvará. 

Farrrilz'ar · se diz a pessoa de hu:-
ma família. Familiar · do Santo Offi-
cio, he o homem que tem Carta des-

"---- te Tribunal para servir nas diligen-
cias delle , e gosa por isso de certes 
privilegias. N aõ se concedem estas 
Cartas sem e:x:actas provas de bons 
éostumes, e Catholicismo. Naõ go-
saõ os Familiares do Santo Officio do 
privilegio nas Causas pertencentes á 
Fazenda Real. Lei de 6 de Dezem-
~ro de 16Hl, §. 11. Naõ pódem ser 
Familiares d.o Santo Officio os Offi~ 
eiaes , netn os Rendeiros da Fazen-

- da Real. Cartas Régias de \U de Fe-
v.ereiro , e de 7 de Ma:rço de 1617. 
Naõ gosaõ dos prívilegios os filhos 
delles. Assentos de 10 de Novembro 
de 1614 , e de ~ de AgostD de 16~8, 
Decreto de 1'1 de Março de 1664, 
só póde haver quarenta Familia:t"es 
·de Santo Officio ria Cidade do Por-
lo. Provisaõ de 30 de Abril de 1693. 
Sóm'ente os Familiares do numero 
gozaõ dos privilegias. Decreto de 3 

"de Abril de 1693, Carta Régia de 
30 de Abril de Hi99. O humero dos 
.Famiiiar'es 'do Santo O:fficio de Lis-
boa foi augmélitado com mais vinte. 
·Decreto de ~1 de N·oveinbro de 1737. 
-Estes gosaõ dos mesmos pri vilegios 
dos antigos. Decreto de 1~ de Fe- -
vereiro d·e 17 44. Os Familiàres do 
hu'n'lero do Sahto Officio naõ gosaõ 
'do privilegio nas culpas de transgres-
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saõ contra as disposições da nova 
Pragmatica. Lei de ~4 de Maio de 
1749, cap. ~9. Foraõ mandados ar-
mar para a defeza da Cidade , pelo 
Edital de ~3 de Dezembro de 1308. 
Foraõ-lhes concedidos privilegias pe-
las Leis de 14 de Setembro de 156~, 
de 18 de Janeiro de 1580, de !20 
do dito mez, e anno, de 31 de De-
zembro de 1584•, de ~8 de Marco de 
1643; e D ecreto de 1 de Janeii·o de 
1686. O privilegio dos Familiares do 
Santo Officio sendo Réos, prefere 
aos dos Moedeiros. Decreto de s de 
Agostb de 168ó, e A viso de ~8 de 
Junho do dito a:nno. 

Famitiaridade quer dizer amiza-
de particular, corno d'entre pessoas 
da família. A familiaridade suspeita. 
com FtEÚras, foi punida pelo Alva-
l'á de 13 de Janeiro de 1603, Lei de 
30 de Abril de 165,3, Carta Régia. 
de ~1 de Novembro de l6lõ, Alva-
rá, de ~o de Setembro de 1736. 

Farmdos nas casas dos Bispos, 
e ,nos Cüllegios, saõ os moços estu-
dantes que servem á meza, e acom-
panbaõ, e fazem outros servi'ios f~-
Itl i li ares. · 

Fanaó era moeda de ouro baixa, 
que valia vinte réis. 

Fanaticos saõ chamados o,s sa-
persticiosos que se julgaõ animados 
de huma inspiraçaõ Pivina. Os anti-
gos Romanos deraõ este nome a cer-
ips Sacerdotes , que nos transportes 
qe huma santa loucura corriaõ com'o 
insensatos em roda dos Templos, 
que em Latim se cbamavaõ Fana. 
Nos ulümos seculos deo-se o nome 
qe Fanarticos a certos .Sectarios que 
apparecêraõ na AJlemanba, e que-
l'iaõ passar por homens inspirados do 
Ceo. -Inculcavaõ os desvarios dos 
seus cereoros desordenados, por illu-
~ninações Celestes , e se juJgavaõ o-
brigados a executar como ordens da . 
Pivin.dade, todas as maldades que 
lhes suggeria a sua d€sconcertada i-
~.agi'Il'açae, A' frente destes Fanati-
'cos se puzeraõ Wigelio, e Jacques 
plom. Em, França htmve muitos Fa-
paticos entre -o's Calvinistas, nos ul-
times tumultios ql!l~ elles excitáraõ. 
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Fanat-ismo he huma espede tle 

frenesim., e de furor disfarçado ho 
nome de zelo; que faz crer serem 
penni ttidos os maiores crimes quan-
do pódem ser uteis á /Religiaõ que 
se professa. O Fanatismo he perrii-
ciosissimo á Républic;. . Editâl da 
Meza· Censo ria de 3 o de Abril de 
177 ~ . . ' 

Fanga he a medida que l~va 
quatro alqueires. Algum dia se cha-
1nava assim a praça, ou lugar pú-
blico em que o paõ se vendia po1· . 
essa medida; que naquelle ·tempo 
constava de seis alqueires. Em Coim- · 
br;t ha huma rua chamada das Fan-
gas; porque riella, ou junto della 
se vendia todo o genero de graõ, 

Fanquáro he o mercador que 
vende Iençaria de linho, ou algodaõ. 

Fantil diz-Se d0 cavallo, ·ou e-
goa de boa grarideza para raça. 

Farda he a libré militar. Tam-
bem se chama assim a libré do cria.:. 
do. As fardas dos soldados despedi-
dos dos Regimentos , tingem-se pa-
ra se naõ equivocarem com as dos 
que estaõ em serviço. Alvará de ~o 
de Outubl'o de 1763. 

Fardagem he o mesmCI que ba-
- gage. Escudeiro de fardag·em se di.:.. 
zia aquelle que se punha em guar-
da dos fardos , e cargas·, 

. Fardamento quer dizel' provisaõ 
de "fal'das militares. O Fàrdamento 
do Exercito mandou.,.se fazer pela 
:Administráçaõ da 'renencia. Reso-
luçaõ· de 9· de Abri l de 1750. lv.Ian.:.. 
aou-se dar por contrato o fabrico 
dos pannos pttra elle. Alvará de 11 
de Agosto de 17 iJ9, O fardamento 
do uniforme militar como deve ser 
a sua distincçaô, vejaõ-se os Decre.:.. 
tos de 127 de Abril, de 6 de Agos-· 
to, e de \2 de Julho de l76L Quem· 
for achado com fardamento militar f 
ou parte· deUe', he punido 1 e póde 
ser preso pm quaesque:t officiaes de 
Jusüqa; 0u tropa paga; ou auxilíar.-
Alvará de ~o fie üu"tubro de 1763. 
Os fat·damentos do Exe•rcit.o saõ fei-
tos no Arsenal, e como , veja .. se o 
Alvárá de ~4 de Março de 17G4. 
Os fardamentos· dos soldados em que 
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lugar devem ser conservados, e êO~ 
mo, e por ·quem administrados, .e 
providos; veja-se o AJvará de ?.!4! de 
Março de 17 64. Deraõ-se providen-· 
cias ·sobre ·a manufactura do fiuda-· 
mento dos soldados; pelos Avisos 
de 5 de No:vembro de 1778; . e de 
~7 de Julho . de 1781. Mandou-se 
pagar a dinheiro em tempo de paz; 
e porque preço; veja-s'e o Decreto 
de ~6 de Outubro de 1789, Pelo 
Alvará de Hl de Março de 1810 1 se estal?eleceo hum systema, Sobre 
o fardamento da tropa se ptGviden-
ciou pelo Decreto de ~6 de Outu-
bro de 17~9. Veja,õ.:.se os Decretos 
de 19 de Mai0 de 1806; de 30 de 
Dezembro do díto rnez; e anno, e a 
Porta.ria de 14de..N'ovembro de 18U ~ 

Fa6a. Fernando de A breu , e 
Faria, foi filho de Joaõ Soares de F a .. 
ria, e de . Marianna de A breu Fran-
ca. Nasceo na Villa do Cadaval; do 
Patriarcado de Lisboa, no anno dti 
1()60. Servio , os lug'ares de Juiz de 
Fóra da Villa de Obidos; e de .Ou., · 
vidor da Villa de Alemquer. Morta 
sua · mulher 1 recebeo as Ordens de 
Presbytero, e foi Desembargador da 
Relaçaõ Eccle~iastica de Lisboa; e / 
Visitador da Cbinarca de Santarem. ,_-
Faleceo na sua patria a_~o de De..:. 
zeinbro de i73'7; de idade de 73 an..; 
nos; · Compoz alér.n de outras obras; 
Commentario á Ordenaçaó do Reino, 
foL ~ voL M,s 

. FaTinha he o pó_ de pãés mbÍdos, 
e de outras raizes farinaceas. Deo-se 
licença pará se compràrem farinhas 
pelos mercadores de mercearia; Edi-
tal de U de Janeiro de 1769; Fari-
nhas, e graõs naõ pagaõ Direitos no . 
Alga.rve.- Alvará de 18 de Janeira 
de 177 3, Farinhas naõ se pódern ven-

. der a pezo, inas só por alqueil!e ra:-
zo como o graõ. Alvârá -de ?.!4 de Ja-
neiro de 1777, .§ ~ 14• · Det·aõ-se no..; 
vas providencias sohre a vehda das 
far1nhas; por Alvará de 1Pl de Junho 
de 1179, tit. 8, e 9 1 §; 6. As fari_. 
rthas fabricadas fóra do Reino fe1raõ 
prohíbidas. Decreto de !?l3 de ÁbrÜ 
de 1783·; e Edital de 4 de Setembro 
de '180~ ; mas dep.Bi\ foi pennit.tidq\ 
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a sua entrada. Edital de 7 de Feve-
reiro de 1803. Farinha cernida se di-
zia algum dia a farinha peneirada, e 
limpa de todo o fan~llo. Pelo A viso 
de ~ 8 de Janeiro de 1811, se man-
dou que na estiva do paõ se contem-
plasse tambem interinamente o pre-
ço das farinhas do Terreiro. Por A-
viso de ~ 3 de Novembro de 1810, se 
mandou que das cargas de farinha, 
e trigo, que naõ vierem destinadas 
para os Exercitas , se reserve sem-
pre no Terreiro a terça parte dellas 
para abastecimento do povo. E pelo 
Aviso de 7 de Dezembro do dito an-
no, dirigido ao Inspector Geral do 
Terreiro, se ordenou que se partici-
passe ao Senado a. extracçaõ , e pre-
ços das farinhas, para se remetter 
todos os dias á Secretaria de Estado 
dos Negocias do Reino, hum mappa 
das entradas, e sabidas do dia ante-
cedente; e para que naõ falte o paõ 
ao povo nos dias Santos do. N atai em 
que o T erreiro se na<? abre. , 

Farmacopéa h e a parte da Medi-
cina que ensina a preparar, e con-
servm· as drogas medicinaes. Huma 

· Farmacopêa geral para o Reino, e 
Dominios de Portugal, foi determi-
.11ada pelo Alvará de 7 de Janeiro de 
1 794·. 

Faro. Cidade Episcopal do AJ ... 
garve. Foi-lhe dado Foral sendo en-
taõ Villa, pelo Senhor Rei D. Ma-
noel , em l de Junho de 1 5041. 

Farol h e o Iam piaõ que se col1o-
ca em algum posto eminente para a-
lumiar os navios, a fim de seguirem 
a dev1da esteira de noite. Impoze-
raõ se para elles mil e quinhentos réis 
em cada anno, e paga essa quantia 
em qualquer Alfandega, naõ se pa-
ga mais esse anno. Officio de 30 de 
Julho de 1757., e Provisaõ de 11 de 
Dezembro de 1773. Mandáraõ-se e-
rig it· seis faroes nas Barras, e Cos-
tas do Reino, e quanto 'para elles 
pagaõ os navios, veja-se o Alvará ·de 
1 de Fevereiro de 1758. Estabele-
ceo-se o methodo para a arrecadaçaõ 
da sua Contribuiçaõ nas Instrucções 
de 92 9 de Março, de 1758, confirma-
das por Decreto de !24 de Abril do 
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mesmo anno. Paga anoveado para 
a Contribuiçaõ dos faroes no Brasil, 
o mestre que para lá foi, tendo des-
pachado para os Açores. Edital de 
~3 de Dezembro de 1798. -Foraõ mau-
dados accender seis faroes de corre1· 
a bordo dos navios da Costa, guar-
dados por huma sentinella volante, 
pela Resoluçaõ de 8 de Janeiro de 
180 l. 

Farregeaes saõ terras peg-adas ás 
casas, ou montes das herdad s de 
melhor qualidade, e que se semeiaõ 
todos os annos. Deriva-se esta pala-
vra de farran , ou ferran , que be a 
cevada semeada com as primeü·ás a-
guas Ho Outuno, a qual se sega an-
tes de espigar, para os bois, e bestas. 

l!àsce$. Insígnia dos antigos Ma-
gistrados Romanos, instituída para -
metter respeito , e teri'or ao povo. 
Consistia n 'hum pequeno feixe de 
varas, no meio das quaes hia meiti-
do hum cutello, para dar a entender 
que quem infringisse as Leis, de-
pois de açoutado com as varas seria 
decapitado com a segure. Diante dos 
Djctadores marchavaõ vinte ExPcu-
tüfes iodos com estas insig11ias; dian-
te dos Consules doze ; dian e dos 
Pretores das Provincias, e Procon-
sules, seis; e diante dos Prdores 
das Cidades, uois. Era signal da 
maior honra mandar-lhes abater as 
fasces diante de alguem. 

Fato se diz dos bens móveis, co-
mo roupas, e vestidos. Sobre o mol 
do porque se despacha na A lfandega 
o fato )lsado, veja-se o Regimento 
de ~ de Junho de 1703. 

Fautor. Esta palavra derivada do 
verbo Latino favere, designa aqueJ-
Je que apoia, protege, favorece al· ' 
g·pma acçaõ, ou empreza. He huma 
especie de complicidade em rnateria 
Cmninal o ser fautor de hum delic-
to. O complice propriamente tal, he 
aqu·elle que ajuda fizicamente hutn \ 
c,rime. O fautor he o que favorece 
o crime, ou seja pelo seu silencio 
sa~endo do projecto premeditado, ou 
SeJa preparando os meios do crime 
ppra o fazer mais facil. A pena do 
f~utor do crime deve ser pt;oporcw-
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nada ao mesmo crime, e ao genei·o 
de facilidade que · o fautor .procurou 
aos criminosos. Os [autores do crime 
tem .a mesma pena dos auctores del-
le no caso da Lei de 11 de Agosto 
de 1753 ; §. ~. 

Favor s'e diz em Direito das pte-
rogati v as concedidàs a certas pes"' 
soas , e a certos a:ctos. Concede-se, 
por exemplo, favor aos menores, e 
á. Igrt;ja. Saõ a:"{iomas nesta materia, 
que aquillo que he introduzido ~m 
favor de alguem , naõ dev,e ser re-
torquido contra elle, que os filVores 
devem ampliar-se, e as cousas odio-
sas restringer-se; que he livre a ca~ 
da hum t'enunciar o's privilegias in~ 
traduzidos em seu favor . 

. Fazenda he synonymo de béns , 
e por isso se applica ás yezes a pre-
dios rusticos. Antigamente se toma-
va esta palavra por acçaõ, procedi-
mento, e tambem por peleja, duello, 
feito de armas, confl.icto • . Tambem 
se applica ás mercadorias de com, 
mercio. Assim diz e;: mos loja de fa-
zenda. No Brasil chamaõ fazenda a 
t enas de Ia voura, ou ' de gado. Diz-
se í\zenda Real todo, e qualquer 
Tributo, Dir~ito, Renda, Foro", ou 
Pensaõ que ao Rei se paga. A arre-
cadaçaõ da fazenda Real está regu-
lada peJa Lei de~~ de Dezembro de 
1761, e Alvarás de 7 de Abril de 
l 77 5 , e de 1 ~ de Junho de 1800, O 
interesse. da fazenda Real qualquer 
que e!Je seja, ainda remoto; e mini-
mo , só nos Juizos Fis·caes póde ser 
tratado. Alvará de 18 de Setembro 
de 1784 .• Veja-se o Alvará d~ 14 de 
Fevereiro de 17702 ; §. 3 , e Lei de 
6 de Dezembro de 16U, §. 11. Em 
~odo o caso em que Se t~ata da arre-
cadaçaõ da fazenda Real direéta, ou 
indirectamente pi'incipal, ot1 inci~ 
dentemente ,. naõ pertence o conhe-
cimento ás Relações, ou a outros 
;Magistrados, mas só, - e prí v a ti v a-
mente ao Conselho da Fazenda; e 
suas differe:J;ltes repartições. Alvará 
de ,., de Janeiro de 1608; e de ?28 
de Abrjl de 16\27, Decreto de P29 de 
Fevereiro de 1 ~44, Cartas Régias 
de 6 de Outubro, e de 16 de De-
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zem bro de 161 f> , Decreto de 19 de 
Outubro do 1646, e de a de Mar~ 
ço de 1665, Resoluçaõ de ~8 de No-
vembro de 1731, Alvará de 17 de 
Dezembro de 1790, §. 6, Alvará de 
\20 de Maio, e Decreto de ~4 de De"' 
zembro de 180~, ResoJuÇaõ de 7 de 
Setembro de 1805, publicada em E-
dital de 8 de Outubro do mesmo an-
no. Como se toma conta aos Almo-
xarifes, Recebedores, e Administra_. 
do:t;es, veja-se o Regimento dy 17 

1de Outubro de 1516; cap. 81, 89, 
e 90. F,'oi prohibido á Relaçaõ da Ba .... 
hia conhecer das Causas da fazenda 
Real. Alvará de ~9 de Novernb1:0 de . 
1614. V ejaõ-se as Cartas Régias de 
31 de Janeiro, ~ de lO de Feverei-
ro de 1670, e de ~3 'de Abrll çle 
177 4, e Provisaõ de ~ de Marcto de' 
1719. AsCausasCrimes em que for 
Parte o Procurador da fazenda, se 
os delictos merecerem pena de san-
gue , sentenceiaõ-se na Relaçaõ., e 
se só merecerem degredo temporal, 
ou perdimento de Officio; senten~ 
ceiaõ-se no Conselho da fazenda. Car-
ta Régia de 16 de D ezembro de 1615. 
Nas ma terias que respeü·aõ á fazén~ 
da Real, deve sempre ser ouvido o 
Procurador della. Alvará de ~8 de 
Março -de. 1617 , ~ Decreto de 5 de 

, Maio de 1663. Das comlemnações 
impostas por crimes pertencentes á 
faz.enda Real, naõ ha perdaõ. De .... 
ereto de 11 de Outubro de 1618; Al-
moxarifes , · e Recebedores da fazen-
d~ Real que arrecadaõ dinheiro, naõ 
pódem pagar com bens . . Alvará de 
7 de Fevereiro de 1646. Naã poden- . 
do assistir ás Causas, em que tem in-
teresse a fazenda Real, o Procurador 
della, ·ha de assistir o da Corôa. D.e-
creto de 16 de Junho de 165~. O 
Procurador doConselho Ultramarino, 
ou o da Junta dos . Tres Estados, ou 
o da J qnta do Commercio; devem 
assistir na parte que lhes toca. D~ 
ereto de b6 de Janeiro de 1686. Na ' 
arrecadaçaõ da fazenda Real , guar-
da...:se o que dispõe a Ordenaçaõ do 
Reino, no caso en1 que he opposta 
aos Regimentos Fiscaes, ficando el-
.Ies aliâs em seu' vigor. Decreto de 6 · 

Ba 
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de J u]ho de .I 69 3. Nos Juizos infe-
riores respondem os Advogados co-
mo Fiscaes da fazenda Real. Decre· 
to. de 14 de Dezembro de 17ó0. As 
Causas em que a fazenda Real tem 
interesse, póc)e o Procurador della 
ass]stir 1 e requerer A vocatorio dos 
Autos. Assento de ~9 de Maio de 
I 7 51. Mandou-se observar ·nos depo~ 
sitos da fazenda Real o mesmo que 
se observava antes da creaçaõ dos 
depositas públicos. Resoluçaõ de 30 
de Junho de 17 5 L A., fazend-a Real 
entra sempre c0m a sua intençaõ 
fundada em Direito, transferindo pa-
ra ,os Réo~ o onus da prova. Estatu-
tos confirmados pelo Alvará de 16 
de De;.o;embro de 1756; cap. 17; §. 
fi, Decreto de 14 de Julho de 1759, 
e Lei de ~ !2 de Dezembro de 1761 , 
tit. 3; §~. ó ·; e 9. O mesmo proce-
de na Decima• Alvará de 11 de Maio 
de 1770, §. ó. Sendo os Ministros, 
e Officiaes achados em mora} ou cul-
pa na an·ecadaçaõ da fazenda . Real~ 
saõ autuados por Declaraçaõ dos Pro-
curadores Regios, e os Processos re-
mettidos ao Juizo dos Feitos da Co-
rôa, e fazenda. Alvará de 18 de Ou 
tubro de 1760. As arr{\cadações da 
fazen~a Real, e entrada·s della que 
os Ministros devem fazer no Erario, 
devem ser promptas nos seus venci-
n1entos com pena de sequestro; e 
prisaõ. Dita Lei de ~!2 de Dezembro 
de 1761, tit. 13, §. \2. Qual seja a 
fórma do Processo por que se arreca-
da a fazenda Real, v~ja-se o Decre-
to de 16 de Janeiro de 176~, e AI~ 
vará de 1G de Dezembro de 1774. 
Na.õ ha privilegio algum que possa 
oppor-se á att·eca.daçaõ da fazenda 
Real. Alvará de ~7 de Maio de 177~~ 
§. I. A J urisdicçaõ para a arrecada ... 
ç.aõ da fazenda Real he cumulativa 
a todos os Magistrados. Alvará de 
~o de Maio de 1714, §.I. Nunca 
se entende concedido privilegio con-
tra a prerogativa da fazenda Real. 
Alvará de 18 de Setembro de 1784, 
e nunca os seus interesses se enten-
dem c d1dos. Lei de 19 de Julho de 
I 790, §. 13. Os Chefes das casas em 
que a fazenda Real 6e atl'ecaca de-
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vem dar conta no Erario ; e no Con-
selho da fazenda; de qualquer novi-
dade que a respeito della haja. De-
creto de !l de J uiho de 1794. To dós 
os Almoxarifes, Recebedores, é Ad-
ministradores da fazenda Real saõ 1 
obrigados a dar annualmente ao Pro-
vedor da Gomare~ hum balanço , ou 
conta. Alvará de a de Junho de 
I800, §. 8. Mandou-se :fisca~izar pe-
lo Reino a arreca<laçaõ da fazenda 
Reah. Portaria de lo de Dezembro 
de l 8 l 1. As fazendas da lndia foi 
permit.tido manifestarem-se até á al-
tura do Cabo da -Boa Esperança. Al-
vará de \29 pe Março de 1618, e de 
\23 de Março de 1619. Corno se re-
gula o seu Despacho ., veja~se- o AI~ 
vm·á de !20 de Julho de 1767, e as 
da Azia vindas em navios estrangei-
ros naõ saõ admittidas, nem se lhes 
dá Despacho, Decreto de 8 de Abril 
de 1739. As que vem ú Casa da In .. 
dia pódem ser vendid-as sem interven ... 
çaõ de Corretores. Decreto de lO de 
J u~ho de 1771. Das fazendas tran8-
pol!tadas em_ embarcações Portugue~ 
zas ; regulou-se o pagamento dos Di-
reitos pelo Decreto de ~9 de Janeiro 
de 1789, que foi suspenso pelo A vi-
so de I f> de Fevereiro de 17 89. Que 
Direitos pagaõ as fazendas da Cçsta. 
do Malabar; veja-se o Alvará dB 8 
de Janeiro de 1783 ~ o Decreto ~e 
~9 de Janeiro, e o Alvará, de ~7 de 
Maio de 1789, de 17 de Agüsto de 
1195., e de~ó de Novembro de 1800, 
revogados pelo de 4 de Fevereiro de 
1811. E que Direitos pagaõ as fa-
zendas da Azia no Reino, Brasil, e 
Costa de Africa., veja-se o Alvará 
de 17 de Agosto de l79ó ;'1 tambem 
revogado pelo dito Alvará de 4 de 
Fevereiro de 1811. As fazendas de 
Bengala, ou da Costa de Coroman-
del , e da China; naõ entraõ no Por- , 
to , Franco, e sómente pódem despa- \ 
char-se por baldeaçaõ para portos es-
trangeiros. Decreto de 19 de Maio 
de· 1800. Corno se regulaõ os seus 
Direitos vindo da Azia, ~ indo para 
lá~ veja-se o dito Alvará de ~ó de 
NQvembro de 1800, e o dito Alvará 
de,·ogatorio de 4 de Fevereiro si e 1811. 



-Foi permittido o livre transporte de 
fazendas dentro do Rej,no sem Guias, 
pela Provisaõ de !ll8 de Março de 
1641. 'Quem transportar fazenP.<!-s pa-
.ra o Brasil, ou outras Conquistas, 
deve mandar os Despachos dellas pa-
ra se tomar conta no lugar da des-
carga, e s~ ver se estaõ pagos os 
Direitos. Alvará de ~o de Junho de 
1670. Mandou-se pelo Regimento de 
~o de Dezembro de 1693, cap. 19, 
que as fazendas mandadas viL· de,Se-
tubal, Cezimbra, e Cascaes, naõ 

, se despachassem na Alfandega sem 
se despacharem primeiro pela Saude. 
As fazendas descaminhadas que naõ 
tiverem sido despachadas .na fórma 
do Fora!, saõ tomadas por perdidas, 
e quem assim as vender tem a pena 
do perdimento de ametade dos . seus 
bens-, e de degredo por dez annos. 
Lei de 16 de Agosto de 17M ; e De-
<:reto de lO de Agosto de 1753. Sen-
·do apprehendidas saõ vendidas, e d~
positado o seu producto. Alvará de 
.§J O de Mat·ço de 17 f>6, §. ó , e naõ 
-queimadas, mas só as de contraban-
do. Alvará de ~5 de Outubro de 
17,60, §. \2. A_s fazendas de Roma, 
-ou de terras do Papa, foraõ prohibi-
-das pelos Decretos de 5 de Julho de 
17 ~ 8, e de _4 de Agosto de 1760. 
Naõ pódem as fazendàs despachar-se 
por estiva sem assistencia do Admi-
nistrador da Alfandega. Decreto de 
11 de Janeiro de 1751. As fazendas 
.de algodaõ, e linho com listas azues, 
e com riscas de seda encar.nadas fo-
raõ prohibidas pela Resoluçaõ de \2 12 
de Outubro de 1753 . Os que vendem 
fazendas pelas ruas saõ castigados na 
fórma da Pragmatica, mas he preci-
so que se prove effectiva vendê.\ . As-
sento de 14 de Maio de 17 54_ Per-
tencem á .Administraçaõ dos' quatro 
por cento ítidas as fazendas que 

~enü-aõ no Re·ino por mar , ou por 
terra. lnstrucções de 10 de Abril 
de 17 i">6 , §. ~. As fazendas baldea-
das naõ pagaõ os quatro por cento 
quando naõ saõ denunciadas. Ditas 
Instrucções de 10 de Abril de 1756, 
~· b. As fazendas <lJUe os Officiaes, 
Mestres , .e marinheiNs póde111 .car-

.. 
I . 

regar para o Brasil quaes sejaã, se 
d~cla:r:a no Alvará de ll de .Dezem~ 
brq de 1756. Fazendas descaminha ... 
das sem sello., a pessoa que com el-. 
las fox achada naeí s.endo costumada 
a commerciax , naõ1 tem pen,a. Est a-. 
tutos eonfirmado_s por Alvará de 16 
de Dezemli>ro de 1756, cap. 17 , .§. 
6. -As fazendas que nas carregações 
se achaõ sem marca, como se pro-. 
cede a respeito dellas, vejaõ-se os 
Es.tatuios c_oniirmados por Alvará de 
16 de Dezembro de 1756, cap. 17, 
§. G. Quaes saõ as fazendas que pa .. 
gaõ Direitos para as despezas da Jun-
ta do Commercio, yejaõ-se os ditos 
Estatutos mnfirmados por Alvará de 
16 de Dezembro de_ 1756, cap. 19. 
Fazendas de· contrabando quem as 
introduzir que penas tenha, veja-Q-se 
ps Estatut~s confirmados pelo Alva-
rá de 16 de Dezembro de l7ú6, cap. 
17 , §§. 6, e 7'. N q.õ s.endo achadas 
pelos . Officiaes da Alfandeg·a, saõ le-. 
vadas aos Depositas. Alvará de \26 
de Outubro de l7á7, §. I. Ninguem 
póde recolher fa,zendas de contrab.an .. 
do , 11em favorecer os cgntraha;ndis ... 
tas. Alvará: de 14 ·de Novemb.m de 
17 57, §. 4. Sendo apprehendidas 
em qualquer parte do Reino, remet-
tem~se com os Réos, e Processos ao 
Conservador da Junta do Commer .. 
cio. Alvará de lá de Outubro de 
1760, §. I. Quando se duvida se as 
fazendas saõ legaes, ou de contra-
bando como se procede, veja-se a 
Provisaõ de \2 ~ de Abril de 17 á7. 
As fazendas que naõ tem Despache 
quaes sejaõ, v~ja-.se o Mappa de ~4 
de Maio de 17 57. As fazendas des,. 
cam4nhadas que se adia0 na Alfan-
dega do assucar sem Despacho , fu-
raõ mandadas sahir sem pagarem Di .. 
reitos. Decreto de 3 de Fevereiro de 
17ó8. Fazendas de qualqu~r qualida.r-
de que foretll que entrareiJl na AJr· 
fandega, e Casa da Ind.ia , naõ se 
devem entreg-ar nem ~espachar sem 
seex.arnina·r, quaesquer que sejaõ as 
pessoas a que pertençaõ. Avisos de 8, 
e . 1 O de Março, e Decreto de lO de 
Mar.ço de 17.55. Fazendas de contra.-
band.o de :euja apprehensaõ se nap 

B4 
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recebe o terço, te·m os O~ciaes dez 
por cento do seu valor. Resoluçaõ de 
14 de Novembro de 1758. As fazen~ 
das de arco ·que se costurnaõ despa-
€har por estiva,. naõ se despachaõ 
sem assignatura do Bilhete de Des-
pacho pelo Inspector da Companhia 
dp Douro. Alvará de 16 de Dezem-

'bro de1760, §. JO. ·Fazendas naõ se 
abrem na Oasa da India sem assis-
tencia de· hum Official do Consulado. 
Alvará de ~o de Julho de 1767. As 
fazendas de conta das Partes , e 
corppradas com o seu dinheiro, naõ 
haYendo terceiro prejudicado que 
perteD;da embolço respectivo ao capi-
tal daquelle emprego, póde dispor-se 
dellas livremente. - A viso de ~ :l de 
Outubro de 1773. As fazendas dos 
Commerciantes da China , naõ se 
entregaõ, ou o seu producto aos res-
pectivos Correspondentes sem fiança 
a responderem pela prompta remes-1 
sa. Dito A viso de ~3 de Outubro de 
177 3. As fa:zendas de seda pag·aõ Si~ . 
za, e Dizima como as majs, 'e saõ . 
avaliadas, · medidas, e contadas, e · 
naõ pezadas. Decreto de 10 deMar-
ço de 177 4. As fazendas de sello, 
e de marçaria pódem receber-se nas 
Alfandegas aonde he prohibida a sua · 
entradà, no, caso de necessidade, ou 
de naufragio. Alva1·á de. !il\2 de No-
vembro de 1774. As fazendas · que 
entraõ pela foz do Porto pagaõ Dizi-
ma, e Siza na Alfandega, e naõ na 
Camara. Alvará de ~6 de Novembro 
de 177 4. Em regra de vem entregar-
se á ordem do Carregador em cujo 
nome se fizer a entrada, ou a quem 
apresentar Conhecimento. Alvará de 
16 de Dezembro de 1774, §. 1. Fa-
zendas que se embarcaõ em navjos· 
<le viagem para a carreira da India, 
querendo estes fazer escala nas I-
lhas, ou portos do Brasil só pagavaõ 
quatro por çento de baldeaçaõ pelo 
Alvará de 8 de Janeiro de 1783, mas 
foi revogado pelo Alvará de4de Fe-
vereiro . de 1811. As fazendas que 
constituem .as materias primas das 
artes pagaõ Direitos pela Pauta an-
tiga. Decreto de 928 de Março de 
:1783. Quaes sejaõ as fazendas que, 
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pódern carregar os Officiaes, mes-
tres , e marinheiros para os portos 
do Ultramar, e delles para cá, ve-
ja-se o Alvará de 6 de Novemhto de 
·1788. As fazendas fabrieadas · fóra 
d@ Reino, Goa, , Dio, e Damaõ, 
sendo estampadas, e tintas pagaõ Di-
reitos por entrada, e sabida. Alvará. 
de \27 de Abril de 1797. As fazen-
clas manufacturadas no Reino paga-
vaõ ires por ,cento de novo Imposto. 
Alvará ue 17 de Março de 18oo, que 
foi dero.gado pelo Decreto de 19 de 
Dezembro de 1801. Vejaõ-se os Al-
varás de · ~s de Maio, e de 30 de 
Julho de 1801, §. 5. As fazendas 
hindo de Lisboa para Goa, Damaõ, 
e Dio, naõ estaõ obri_gados os návios, 
e náos de viagem a descarrega-las a-
lém do que quizerem os ~a1xas, e 
donos , e naõ pagavaõ Direitos á ex-
cepçaõ de dois por cento de baldea-
çaõ quando se desembarc.avaõ, e reex-
portavaõ. Alvará de !25 de Novem-
bro de 1800, §. 1 ,_ revogado pelo 
Alvará de 4 de Fevereiro de 1811. 
.A's fazendas que se embarcavaõ de 
l;isboa para Goa gosavaõ do direit0 
da baldeaçaõ, á excepçaõ das que 
esta-yaõ no Porto Franco, porque es-
t~s naõ podiaõ ir para a Africt, A-
zia, ou A merica, pelo dito A~ vará 
de ~5 de Novembro de 1800, §• ~, 
qlle tambem nessa parte foi rev%a-
do pel6 dito Alvará de 4 de Feverei-
rq de 1811. As fazendas consumma-
das, e promptas saõ as que pagaõ o 
novo Imposto, e todas pagaN, ainda 
as que vaõ em Con,boy, á e~cepçaõ 
dqs compradas para fardamentos da 
C,asa Real. Alvará de 30- tle Julho 
de 1801, §§. 4, 5, e 6. ,. As f~zen
dqs de linho como .se despaóbaõ na 
Alfandega, veja-se o Edita\ tle ·~ de 
Abril de 180~. As fazendas do Por-
to Franco naõ se embarcavaõ por 
b:'J-ldeaçaõ nos navios que vaõ para .i 
Azia, e fazem escala pelo Rio de 
Janeiro. Alvará de 9.17 de Dezembro 
d~? 130<?J, §. 4. As fazendas que es-
tap por despachar na Alfandega por 
trfs annos arrema1aõ-se . por conta 
daquelles a qt1em pertencem. Alva-
rá de 1_!3 de Novembro dti! 1803, de-
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-clarado pelo Alvará de ~6 de Maio 
de 18Ul, §. b. Veja-se o Regimento 
de 19 de Setembro de 167~, cap. 
68. As fazendas impórtadas para o 
Brasil que direitos pagaõ, veja-se a 
Carta Regia de ~8 de Janeiro, e 
o Decreto de 11 de Junho de 1808. 
As fazendas .molhadas que direitos 
pag·aõ ·no Brasil, veja-se o Decreto 
-de \20 de Outubro de 1808; p as im-
portadas de Lisboa, ou do Porto , 
que direitos pagaõ tambem no Bra-
sil, veja-se o Decreto de ~8 de Ja-
neiro de 1809. As fazendas Ingle-
zas que se reexportaraõ em 1807 fo-
raõ livres de direi tos. Decreto de 17 
de Abril de 1809. As que os Vas-
sallos Portuguezes ünportaõ para o 
Brasil pagaõ os mesmos direitos que 
os Vassaiios Inglezes. Decreto de 
18 de Outubro de . 1810. Que di-
rei tos pag·aõ de baldeaçaõ , e reex-
portaçaõ, veja-se o Alvará de ~6 de 
Maio de 18U, §. I, e ~ seguintes. 
Quaes sejaõ as fazendas que se des-
pachaõ por estiva no Rio de J anei-
ro, veja-se o Decreto de HZ de A-
bril de 1810. Os direitos que as fa-
zendas huma vez pagaõ no Brasil 
descontaõ-se em Portugal. Decreto 
de 7 de Ag·osto de 1810. As fazen-
das do Brasil que do Porto de Lis-
boa, e Porto se embarcaõ para Portos 
estrangeiros quanto pagaõ de baldea-
çaõ, veja-se o Decreto de ~6 de J a-
nei ro de 1811. As fazendas como se 
despachaõ, e pagaõ direitos em to-
das as Alfandeg·as .do Reino , e Ul-
tramar, veja-se o Alvad. de 4 de 
Fevereiro de 1811. As manufactu-
radas no Reino naõ pagaõ direit0s 
por sabida , nem por entrada em 
quaesquer Portos. Alvará de 4 de 
Fevereiro de 1811. A fazenda do 
Senado de Lisboa como se mandou 
ad!flinistrar, veja-se o Alvará de ~o 
de Março de 1770. Deraõ-se ins·-
trucções para a sua melhor arreca-
daçaõ pelo Alvará de \23 de Dezem-
bro de 1773; e pr-ovidencias sobre a 
sua administraçáõ pelas Instrucções 
de I o de Julho de 180~. Mandou-se 
inteiramente observar o dito Alvará 
de ~a de ,Dezembro de 1773 pelo AI-

ToMo li. 
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vará de 3 de Janeiro de 18I6. A fa~ 
zenda da Universidade he ·adminis ... 
trada , e arrecadada em tudo como 
Fazenda Real; e foi para isso crea-
da hum a Junta pelo Alvará de ~8 .. 
de Agosto de 177'2. 

As fazendas, ou predios rusticos, 
muradas, e valladas naõ póde entrar-
se nellas contra a vontade de seus 
donos. ~Alvará de 1 deJulho de 1776. 
A condiçaõ das fazendas , ou pro-
priedades abertas he contraria á a-
bundancia, e segurança dos frutos, 
e. direitos da propriedade. Alvará de 
li de Março de 1796. 

Fazenda de lei se diz a que se 
gasta sempre, e naõ está sugeita á 
v&riaçaõ das modas. Diamantes , fa-
zendas saõ os cristalinos do valor de 
quinze mil réis o quilate. Fazendas 
da India chamadas de negro, quaes · 
sejaõ , veja-se o Alvará de ·~7 de 
Maio de 17 8~)'. Fazendas de arco no 
uso das Alfandegas. se chama aos vi-
nhos, aguas-ardentes, e Iicô;es. 

Fazer , quer dizer produzir ai- . 
gu!Jl effeito. Fazer diz-se na Lei de 
~b de Junho de 1766, §.~,que 
equivale a suggerir , ou inspirar. 
Deve attender-se ao que --se faz, e 
naõ ao que ha tençaõ de se/ fazer, 
se naõ chega a reduzir-se o acto. 
Assento de b de Abril de 1770. Fa-
zer armas he o mesmo que ter duel-
lo, justa, ou batalha. Daqui rece-
be intelligencia a Ord. Liv. ~. 0, tit. 
~6' §. !2. 

Fe:. Esta palavra na sua verda- -
deira accepçaõ significa a promessa 
que se faz, ou a palavra que se dá 
de fazer alguma cousa; mas tambern 
tem em direito outras significações. 
Entende-se por Fé quando este ter-
mo se ajunta a hof!!enagem a fide- ; 
lidade que o vassallo deve a seu Prín-
cipe. Fé tambem significa crença, . 
por exemplo, quando se dá Fé a al-

_gum acto. Neste sentido se chama 
Fé pública o credito que a Lei con-
cede a certas pessoas para o que he 
do seu mmisterio. Taes saõ os Es-
crivães, e Tabelliães. Fé significa 
ríaõ menos a attençaõ, ou pro v a, co-
mo quando se diz que hum acto faz . c 
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.Fé de alguma cousa. Neste sentido 
se diz Fé de officio. Fé de contrato 
designa a obrigaçaõ que delle resul-

. ta. Assim se diz seguir a Fé do con-
trato por fiar-se para a sua execuçaõ 
na promessa dos contrahentes . Dis-
tingue-se a Fé em boa, e má. Cha-
ma-se boa .Fé a conviccaõ interior 
que alguem tem da jlilstJça do s~u 
direito ; e mi Fé quando alguem 
obra buma causa a pesar do conhe-
ómento que tem, de que esse facto 
naõ he legitimo. Os Romanos dis-
tinguiaõ contratos de boa Fé, e de 
direito restricto; mas entre nós to-
dos os contratos saõ de boa Fé. Con-
;.rém ao serviço do Estado, e ao in-
teresse commtmi dos vassallos con-
solidar a Fé pública.· Alvará de 13 
de Janeiro de 17 b7. A Fé pública 
he a baze fundamental de todo o ne-
gocio. Directorio confirmado pelo Al-
;vará de 17 de Agosto de 1758, §. 38. 
A Fé da hasta pública, ou arrema-
tações deve sustentar-se. Alvarás de 
.9 de Janeiro, e de 6 de Maio de 
J 789. Prova-se a má Fé pela con-
servaçaõ do Titulo em seu poder. 
Ord. Liv. \'2. 0

, tit. ~7, §. 3. L. non 
est ferendus. lJ. de transact . .Parex. 
de Instrum. edit. tit. 70. Res. 2. n. 22. 
}!é he a primeira das tres Virtudes 
Theologaes na Religiaõ Christã. A Fé 
nos faz crêr em Deos , e em tudo o 
que elle revelou á sua Igreja. El-
la he de necessidade para a salva-
çaõ. 

Febe. Melchior Febo foi natural 
de Lisboa. Formou-se em Leis na 
Universidade,de Coimbra donde vol-
tou á sua patria, aonde foi A.dvoga-
~o da Casa da Supplicaçaõ. Perten-
deo que-El-Rei D. Felippe IV. lhe 
desse huma Cadeira de Prática na 
Universidade de Coimbra; porém 
c?nsultada a QJesma Universidade, 
aJuntando-se esta em claustro pleno, 
resolveo naõ ser necessaria, nem 
conveniente a Cadeira de PTática. 
Bem differente foi a consideracaõ do 
Legislador que creou essa Càdeira 
na Universidade por Alvará de 16 
de Janeiro de 180ó. Morreo em Lis-
boa a 8 de J .ul h o de 16 íl:'Z ,, e foi se-
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pultado na j greja do Convento de 
S. Domingos. Compôz Decisiones Se-
natus Regni Lusitania. Tom. I. Ulys-
sip. iGI6. foi. Tom. <2. 16~ó. fol. Sa-
hiraõ estes dous tomos addicionados 
com lllustrações por Jozé dos Santos 
Palma em Lisboa. 1713. fol., e em 
Coimbra. 17 31. Tambem escreveo, 
e publicou outra obra intitulada Re-
petitio ad Leg. Parthonius. D. de ad-
quir. hcéreditat. 

Fecundidade se diz a qualidade 
de 'ser fecundo , de procrear filhos. 
A fecundidade das mulheres se pre-
sume cessar aos cincoenta annos 
cumpridos. Lei de 9 de Setembro 
de 1769, §. ~9. 

Fedegoso quer dizer cousa asque-
rosa, immunda, de máo cheiro, que 
póde corromper o ar. Ord. Affons. 
Liv. l. 0

, tit. o/.!8, §. 16. 
Feira. Esta palavra vem do La-

tim forum ; que sig·nifica Praça pú-
blica. Na sua origem era synonyma 
de mercado, e o he ainda em cer-
tos respeitos. Ambas indicaõ o con-
cui:so de compradores, e vendedores 
e~ lugares, e tempos determinados. 
Porém hoje a pt:tlavra Feira dá idéa 
.de hum concurso mais numeroso, 
mq.is solemne, e mais raro. Feira se 
diz tambem o corpo, ou praça em 
que se expõem as cousas para as 
compras, e vendas públicas. F ira 
frq.nca he a que gosa de certos pJii-
vilêgios, e lib~rdades por Mercê, e 
Apthoridade do Soberano. Feiras pri-
v-ilegiadas em Figueiró se p~rmittio 
ao Intendente Geral das Minas es-
tabelece-las. Alvará de 30 de Janei-
ro de 18092 , tit. 14.·, §. 3. Feiras 
francas de ou to dias pel tempo de 
tr~s mezes se mandaraõ pela Porta-
ria do Governo de !BO de Maio de 
nu 1 estabele:Cer na Província da Ex-
tremadura, .para que os moradores 
della se fossem recolhendo ás suas 
casas pela retirada das Tropas ini-
migas. Feira públicá. se estabeleceo 
no Lugar de Minde para os dias o/.!á 
até §17 de Julho de .cada anno por 
necreto de \26 de Junho de 1758. 
Por Carta Regia do Senhor Rei D. . I 
Affonso de 7 de Maio de U7 3 , e da 
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Era de Cesar 1311 áo Alcaide, Al-
g.uazis, e Concelho de Coimbra se 
permittio fazerem a feira aonde me-
lhor lhes conviesse, naõ obstante ha-
ver El-Rei mandado, que se fizesse 
nas suas casas em Almedina. 

Feiticeiro se diz daquelle que faz 
maleficios, ou doenças com hervas, 
ou outras drogas. 

Feitiçaria, ou tortilegio he toda a 
operaçaõ, pela qual os que se dizem 
féiticeiros, ou magicos usaõ dos seus 
embustes. 

Feiticeiros , e Feiticeiras~ homens, 
e mulheres que se imagina haverem-
se entregado ao demonio, e ter fei-
to pacto com elle para obrar com o 
seu soccorro prodígios , e maleficios. 

Feito he synonymo de acçaõ. Na 
frase do Fôro Feito quer dizer o 
processo , ou autos da demanda. 
Falar a bem do Feito he allegar o 
Procurador o facto, ou o direito do 
seu constituinte. Ord. Liv, .3.0

, tit. 
~o, §. ~8. Os Feitos das sizas como 
se processaõ, veja-se os Artigos de 
~7 de Setembro de 1476, cap. 31, 
e cap. 31>. Quando se pódem supprir 
nas Relações as faltas de solem nida-
des nos Feitos, veja-se o Assento 
de !20 de Março de 1606. Nos Fei· 
tos da Fazenda saq Adjuntos no Con-
selho della os Conselheiros Letrados. 
Alvará de ~9 de Julho de 161-l. Os 
F eitos da Fazenda do Estado da In-
dia naõ saõ sentenciados sem ser ou-
vido o Procurador da Fazenda. AI· 
vará de ~8 de ;Março de 1617. N aõ 
devem os Escrivães fazer os Feitos 
conclusos sem se lhes fazer entrega 
da assignatura. Assento de 4 de Ja-
Deiro de 1635. Quando ·se avocaõ 
Feitos ctimes pelos Ouvidores do cri-
me naõ devem vir nelles trasladadas 
as Cartas avocatorias. Assento de 8 
de Março de 1636. Hindo os Feitos 
crimes cbncluBos com as contr.adic-
tas naõ se deve logo decidir a final. 
Assento de 12 8 de Fevereiro de 1640:. 
Os Feitos da Fazenda mandou-se pe-
lo Alvará de 6 de Agosto de 1646, 
com derogaçaõ do Decreto de ~3 de 
Dezembro de 164!2 ', que se despa-
chassem no Conselho da Fazenda 
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com assistencia. dos V édores. Devem 
sentenciar-se no Conselho da Fazen~ 
da as Causas em que fôr Parte o Pro-· 
.curador della. Decreto de 19 de Ou ... 
tubro de 1G46. Mandou-se pelo De-
creto de 13 de Setembro de 165\2, 
que para se avocarem 9s Feit.os dos 
Soldados pelos Conservadores se pas-
sassem Precatorios aos Juizes, e naõ 
Mandados aos Escrivães. Que os Fei-
tos que excedessem a al~ada da Re-
]açaõ do Porto deviaõ vencer-se por 
tres votos foi determinado pelo As-
sento de 7 de Agosto de 1677 ; mas 
este Assento foi revogado pela Pro-o 
visaõ de ~:2 de Dezembro de 1679. 
Os Feitos das Appellações que vaõ 
á Relaçaõ do Porto vencem-se por 
dous votos. Assento de 6 de Maio 
de_ 1680. Os Feitos que sobem á Re-
la..çaõ por A ppellaçaõ , e s~ man-
daõ por Acordaõ remetter ás Instan-
cias inferiores naõ se descarreg·aõ na. 
distribuiçaõ, excepto os que se dis-
tribuírem em Aggravo. Assento de 
7 de Janeiro de 1741. Os Feitos dos 
presos pobres naõ se retardaõ, nern 
ainda por falta de pagamento das 
custas. Alvará de 31 de Março de 
174~, §. 4. Naõ pódem os Miqis-
tros de qualquer graduaçaõ que se-
jaõ mandar tirar Autos do~ Cartorios 
dos Escriyães respectivos; mas de-
vern passar A vocatorias. Alvará J0 
\23 de Outubro de 175\!l. Os Feitos 
das Executarias das Terras do Rei-
no pertencem ao Juizo dos Féitos 
da Fazenda. Alvará de \!:13 de Agos-
to de 1753, §. 6. Dos Feitos cíveis, 
e crimes dos Officiaes das AJfande ... 
gas conhece o Superintendente Ge ... . 
ral ·como o Ouvid0r dos de Lisboa. 
AJvará de 16 de ·Dezembro de 1774, 
§. 6. Os Feitos de avarias, fretes, 
e custas pertencem ao Superinten4 

dente Geral, e quando está ausen-
te a qualquer Ministro da Relaçaõ. 
E os Feitos de compras, e vendas i de navios pertencem aos Juizes de 

: Fóra pelo Alvará de 16 de Dezem~ 
i bro de 1774, §. 7, que foi altera-

dp pelo Alvará de ~7 de Julho de 
1795. 

Feitor. Esta palavra he quasi sy.-
C~ 
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nonyrna de Comrnissario. Significa 
aquelle que administra, e negaceia 
fazenda alheia para seu dono. Diffe-
re do Mandatario, em que o servi-
ço deste he gratuito, ao mesmo tem-
po que o Feitor recebe salario do 
seu Committente. Feitor se diz tarn-
bem o Official da Alfandega, por cujo 
Bilhete circunstanciado se pagaõ na 
Meza grande os respectivos direitos. 
Quaes sejaõ as obrigações do Feitor 
da Alfandega, veja-se o F oral de 1 b 
de Outubro de 1637, cap. 30, e 33, 
e o Alvará de ~o de Julho de 1767. 
E quaes as dos Feitores da Alfan-
dega do Porto , veja-se o Regimen-
to de ~ de Junho de 1703, cap. 44, 
48, 4~, f>O, e 51. O Feitor da Al-
fandega grande de Lisboa residente 
em Cascáes foi exlincto. Regimento 
de ~9 de Dezembro de 1753, cap. ~, 
§. Q3. Os l:;"eitores da Companhia da 
Agricultura pódem trazer armas an-
dando em diligencias della. lnstitui-
çaõ confirmada pelo Alvará de 10 
de Setembro de 1756, §. 43. O Of-
ficio de Feitor-Mór da Altandeg·a de 
Lisboa que tambem era de Prove-
dor-Mór foi comprado para a Corôa 
pelo Decreto de 4 de Maio de 17 57, 
e extincto por outro Decreto da mes-
ma data. Foraõ extinctos os Feito-
res geraes das Alfandegas nas Pro-
víncias com os seus Meirinhos , e 
Guardas de cavallo pelo Alvará de 
~6 de Maio de 1766, derogado o 
cap. 39 do Regimento dos Portos 
seccos. Quaes sejaõ as obrigações 
dos F itores da Companhia Geral 
das Rcaes Pescarias do Algarve, ve-• 
ja-se a Tnstituiçaõ confirmada por Al-
vará de I b de Janeiro de 177 3 nos 
§§. 6 , e 7. Foraõ creados dous Fei-
tores para a Meza da Abertura da 
Ca a da lndia por Alvará de \27 de 

etembt·o de 1769. Os Feitores das 
Fahricas de aguardente foraõ extinc-
tos , creando-se em eu lugar os I o-
tendentes. Alvará de 10 de Abril de 
1773, §. 3. Os Feitores de qualquer 
r partiçaõ devem e amioar todos os 
descaminhos de qualquer natureza 
que sejaõ. Alvará. de \2 0 de MaiO de 
1774, §. 10. 
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Feitoria he o officio de Feitor. 

Tambem se chama assim a casa, 
aonde se recolhem os Feitores com 
os Officiaes , e a fazenda do trato 
da Feitoria. As Feitorias de linho 
canhamo foraõ extinctas em todo o 
Reino, e desobrigados os Lavrado-
dores de o semearem pelo Alvará de 
!25 de Fevereiro de 1771. Estabele-
ceo-se huma Feitoria de Commercio 
em Cabo-Negro na Costa de Africa 
Occidental approvada pelo Alvará 
de 18 de Agosto de 1807. Feitorias, 
ou Corporações de Negociantes Bri-
tanicos nos Dorninios de Porlugal fi-
caraõ cessando , e o mesmo as de 
Portugal em Inglaterra pelo Trata-
do de 19 de Fevereiro de l 810. 

Feztorúar, quer dizer reger, ad-
ministrar como Feitor. Ord. L1v. 1.0

, 

tit. 5:..' §. "'' 
Felix. Clemente Felix, Presbíte-

ro , e Protonotario A postolíco, estu-
dou Direito Canonico na Universi-
dade de Coimbra, e exerceo em Lis-
boa a Advocacia. Morreo na idade 
de ' setenta e cinco annos a -31 de 
Março de 1656. C-ompôz Varias AI-
legações de Dú·eito. 

Felonia. Em sentido extenso se 
toma por toda a sorte de crimes em 
que se attenta contra a pessoa de 
outrem, á excepçaõ do crime deLe-
a-Magestade; mas em sentido pro-

prio, e ·ordinario se dá este nome 
ao crime que commette o vassallo 
e~ g-rave offensa do Senhor. A es- . 
pecHicaça<> deste crime tira a sua 
origem das Leis dos Feudos. 

Feria se diz a lista dos jornaes. 
Ff'!rias saõ os tempos das '(acações em 
que ·cessa o exercício dos Tribunaes, 
e Auditorias. Veja-se a Ord. Liv. 
3,0

, tiL 13. Ferias naõ ha nas Cau-
S<l-S sobre fazenda de defuntos , e 
.ausentes. Regimento de 10 de De-
zembro de 1613, cap. ~1, §. I. Os 
dous mezes de Ferias da RelaçaÔ 
naõ fazem mora cu]pavel. Assento 
de 4 de Fevereiro de 1716. N aõ h a. 
Ferias para os Processos dos ladrões 
de estrada, e homicidas voluntarios. 
Alvará de !20 de Outubro de 1763, 
§. 5. 
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Ferida se diz qualquer rotura, 

ou golpe· recente feito coni instru-
mento cortante. Ferida chã era o 
mesmo que simples arranhadura. Fe~ 
rida sanguenta he aquella de que 
sahio sangue. 

Ferimento he o aoto de ferir. Se 
se segue morte o que fet·e he culpado 
do homicídio, se a ferida he de sua 
na tu reza mortal, o que se indaga pe-
lo corpo de delito. Repert. das Ord. 
tom. 4, pag. 5:3. ( c) Se naõ se segue 
a morte, tendo o que ferio intençaõ 
de matar, he sempre culpado de ho-
micídio; mas deve ser punido ex-
traordinariamente. Repert. das Ord. 

· tom.4,pag.53.(c) I 

Fer·nandes. Clemente 'Fernandes 1 
IJlà.tural do Lugar dos Moinhos junto 
á Villa de Figueiró dos Vinhos no 
Bispado de Coimbra, foi Professor 
de Direito Canonico, Freire da Or-
dem de Christo, e Vigario da Igre-
ja de Ega, aonde morreo a \2 de Ou-
tubro de 167 4. Escreveo Addiçóes á 
explicaçaó dos casos reservados de Ma-
noel · Lo_ur-enço Soares. Lisboa 16 6 5. 
g. 0 De Jure accrescendi. M. 5 Ada-
gios Moraes. M. 9 

Ferragoulo 1 ou Ferraruelo , ga-
baõ de !fiangas curtas chamadas des-
canços com cabeçaõ, e cape!Jo, com 
que se cobre a cabeça : trage de que 
usaõ os rusticos, e pescadores. Ve-
jaõ-se os Estatutos . antigos -da Uni-
versidade de Coimbra Liv. 3.0

, cap. 
~' §. 3. 

. Ferrá, cevada semeada com as 
prim,eiras aguas no outono, que se 
sega antes de espig·ar para bois, e 
bestas. 

Ferradura, especie de pensaõ, 
ou fôro, que se paga principalmen-
te a Corporações ecclesiasticas. 

Ferraria, fabrica em que se for-
jaõ, e lavraõ obras de ferro. Tam~ 
bem se diz o lugar aonde se prepara 
o mineral exf.rabido das minas, ou 
o trabalho de extrahir o ferro~ lavrar1 
as minas delle, e apura~Jo para se 
fundir, e formarem barras. Pelo De-
creto de 1 o •de Junho de l6tJ.3 se 
mandou .aprontar com brevidade as 
Ferrarias de Thomar. Deo-se Regi-
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mento para estas Ferrarias em data 
de 30 de Janeiro de 180?2 , pelo qual 
se . restabelecêraõ as duas antigas 
Ferrarias no distriCto de Thomar , 
e de Figueiró dos Vinhos, creando 
hum Intend'ente Geral I de todas as 
minas, e ll)etaes 'do .. Reino , e buma 
Junta particular de Inspecçaõ, e se 
encorporaraõ ao dito Alvará os Re-
gimentos de 13 de Junho de 1516, 
e de 18 de Outubt·o de 1654, com a 
Apostllla de ~o de Agosto de 16b5, 
e t ) de 11 de Junho de 169Q. As 
Ferrarias de Figueiró dQs Vinhos, 
e minas de car'vaõ de Buarcos foraõ 

· mandados suspender os trabalhos del-
las por A viso de ?23 de Dezembro 
de ) 803 , declarado pelo outro de ~4 
de Janeiro de 1804. 

Ferreira. Alexandre ·Ferreira, fi-
lho de Ignacio Ferr:eira, e de Maria 
Ferreira nasceo na Cidade do Porto 
a 4 de Outubro de 1664. Doutorou-
se em Leis. Foi Collegial do Colle-
gio de S. Paulo em Coimbra, e Len-
te de Instituta. Foi depois Desem• 
bargador da Relaçaõ do Porto, e da 
Casa da Supplicaçaõ. Deputado da 
Bulia, e da Meza da Consciencia, 
do Conselho da Rainha, e dfl, Casa 
de Bragança, e Academico da Aca.-. 
de mia Real da Historia Portugueza. 

'Morreo em Lisboa a 9 de Dezembro 
de 1737. Compôz entre outrás obras 
h uma Allegaçaó Juridica a favor de 
Carlos 111. de Hespanha impressa 
em Lisboa no anno de 1704, e Me"' 
marias das Ordens dos Templanos. ~ 
tom. em 1735, 

Ferreira. (Manoel Lopes ) na tu-
i'al de Lisboa 1 foi Corregedor em 
Lamego. Compôz Prática crim•inal. 
Lisboa 1730 até 1733. 4 tom. foL 
Direcçaó para os Sindicqntes, Lis-
boa 1733. foi. . 

Fer-reiro he o Official mecanico 
que trabalha em f-erro. 

Ferreiros. Da terra, senhorio , e 
julgado de Ferreiros fez o Senhor 
Rei D. Affonso V. Doaçaõ ao Du.-. 
que de Guimarães D. Fernando sell 
Sobrinho por Carta de · ló de Agosto 
de 147 I. 

Ferricocos se dizem os condutto~ c 3 
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res da Tumba dos pobres da Mise-
ricordia. O vulgo lhes chama gatos 
pingados. 

Ferro, metal vulgar de que se 
fazem facas, espadas, e outros ins-
trumentos. He de côr cinzenta, du-
ro, e malleavel quando está em bra-
za. Por ferros se entendem tambem 
os griJhões, cadeias, e outras pri-
sões. Tomar ferro caldo, ou em bra-
za era a prova judicial de que se 
usava n'outro tempo, e desde o se-
culo outavo até o decimo-tercel?·o, 
para mo>Jtrar a innocencia daquelle, 
que pegando-lhe com as mãos nuas 
se naõ queimava. Foi prohibida a 
extracçaõ de ferro usado bem como 
de chumbo, e ]ataõ pelo Decreto de 
1 de A bt·il, e Ordem de f> de Maio 
de 17 57. Como se despacha o ferro 
de Biscaia nas Alfandegas do Nor-
te, veja-se o Alvará de ~~ de No-
vembro de 1774, §. 3. O ferro de 
Angola foi isento de direitos por dez 
annos n s portos, e interior do Bra-
sil por Alvará de ~4 de Abril de 
1801, §§. 1ó, e 16. Ferro velho se 
diz o que já foi obrado, tem servi-
do, e se acha gasto com o uso. Aos 
que traficaõ neste genero se dá,_ tarn-
bem vulgarmente o nome de Ferr-os 
velhos. Elles foraõ mandados expul-
sar dos lugares da Cidade de Li -
boa pela Ordem do Senado da Ca-
mam de 16 de Junho de 1791. Pela 
Resoluçaõ de 16 de Março de 1806, 
citada no Edital do Senado da Ca-
mara desta Cidade de ~6 de Feve-
reiro de 1808 se prohibio a existen-
cia dos vendedores de ferros velhos 
volantes , ou com lugares fixos. 

Fe ta se diz a acçaõ, ou funçaõ 
feita m obsequio religioso, ou ur~ 
bano. Pertence aos Bispos o direito 
de estabelecer as festas ecclesia ti-
cas. As principaes festas do anno 
saõ : 1. 0 as que aõ directamente 
i nstituidas em honra de Deos , co-
mo a~ da Santis i ma Trindade, do 

orpo de Deos, do Na cimento de 
Christo, &c. : ~- 0 as que saõ insti-
tuídas em honra da Viro-em Santis-
irna : 3.0 as que saõ in tituidas em 

.honra do Santos Apostolos, Marty-
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res, e Confessores. As quatro festas 
solemnes saõ as da Pascoa, do Pon-
tecoste, de todos os Santos, e do 
N atai. Festa duplex se diz a que he 
mais solemne que as outras, e em 
que se duplicaõ as antífonas. Festa 
semiduplex he aquella em que se 
naõ duplicaõ as antífonas. Festa mo-
vei he aquella que naõ he fixa em 
hum dia certo de cada anno. Ha 
quatro festas moveis, Pascoa, ' As-
cençaõ , Pentecoste , e Corpo de 
Deos. As tres ultimas dependem da 
primeira, e guardaõ _a mesma dis-
tancia entre si. A P-ascoa naõ póde 
cahir mais cedo que a !2~ de Mar-
ço, nem mais tarde que a !25 de 
Abril. A Ascensaõ vem quarenta 
dias depois da Pascoa ; o Pentecoste 
dez dias depois da Ascençaõ; e a 
Festa do Corpo de Deos onze dias 
dep~:>is do Peniecoste. A Festa do 
Corpo de Deos, ou doSantissimo Sa-
Gramento foi instituída para dar culto 
particular a Jesus Christo no Sacra-
mento da Eucharistia. O Papa Ur-
ban'o IV. instituía esta so!emnidade 
para toda a Igreja no anno de 1~64. 
Fez compôr o Officio da Festa por 
S. 1fhomaz de Aquino em 1316. O_ 
Papa Joaõ XXII. lhe accreecentou 
huma Outava com ordem de levar o 
Santíssimo Sacramento em Pro is-
saõ pública. F sta de A pparicio h e 
a de dia de Reis, ou da Epiphania, 
em que os Reis Magos acharaõ no 
Presepio o Menino Deos guiados pe- · 
la estrella. Ord. Affons. Li v. 3 .0

, 

tit. 3 , §. l. Ainda qu~ o Príncipe 
nao póde determinar os dias de fes-
ta póde com tudo deterrn,inar a ob-
servancia delles como Protector da 
Ig-reja. Repert. tom. 4, pag'. ll\2, -
(a) Festa das Instituições faz-se na-
prlmeira Outava do Espírito Santo 
na Igreja de S. Domingos. Pelo As-' 
septo de !28 de Abril de l7i>O se de-
clarou, que dos Advogados do nú-\ 
mero se devem tirar os quatro Mor-
domos para a dita Festa, e qne pa-
ra ella devem contribuir igualmen-
te , e pro rata tanto os do número, 
como os que advogaõ na Casa por 
Portaria do Regedor, sendo as con-
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tribuições cobradas pelo Solicitador 
da Justiça, e entregues ao Thesou-
reiro da Festa; e que havendo dú-
vida se arrecade executivamente. A 
Festa do Patrocínio de N. Senhora, 
e Procissaõ nesse dia foi estàbeleci-
da pelo Decreto de 8 de Novembro 
de 17 56 , em virtude do qual se pas- · · 
sou a Provisaõ do Conselho Ultrama-

·rino de 13 do ,dito ~11ez, e anno. Pe-
lo A viso de 15 de Setembro de 1783 
se declarou haver-se acordado o Re-
gia Beneplacito ao Breve, ou De-
creto do SanLissimo Padre ·Pio VI. 
de 10 de Agosto do dito anno, ex-
pedido pela Congreg·açaõ dos Ritos 
para a Festa da Instituiçaõ do San-
tíssimo Sacramento, cahindo o dia 
~4 de Março na Semana Santa, se 
transferir para a primeira quinta fei-
ra depois da Pascoa. 

Feudal se diz de tudo o que per-
tence a Feudos. · 

Feudo he a doacàõ feita com o 
encargo de prestar 'o doado ao doa-
dor conjuncta , ou separadamente 
serviços militares, e domesticas. Os 
feudos eraõ, ou vitalícios ., ou here-
ditarios. Os direitos feudaes princi-
piaraõ no meio 'd·a anarquia , e ex-
perim~ntaraõ muitas revoluções. De 
todas as partes da Jurisprudencia es-
ta he talvez a mais obscura. Os an-· ' 
tigos Senhores de feudos usaYaõ de 
direitos usmpados á Soberania, e fun-
dados em convenções tratadas entre 
o forte , e o fraco. Os Senhores Reis 
deste Rei no conhecendo os abusos 
do systema feudal procuraraõ sem-
pre modera-lo , e vieraõ a extinguir 
a independencia dos Grandes. Feu-
dos, e bens feudaes eraõ já conheci. 
dos no tempo da Ord. Afions. publi-

, cada no anno dí1l446. Ot·d. Li v. 4. 0
, 

ti t. · 1 ~ , §. 1 ; e nos §§. ~ , e 3 ; e flo 
Liv. 5. 0

, tit. \2, §. 30. A Ord. Ma-
noeL Liv. 5. 0

, tit. 3, §§. 14, 15; e 
16, e a Filipp. Liy. 5. 0

, tit. 6, §~. 
1 f> , 16, e 17 tambem os reconhecê-
raõ. 

Fiador he aquelle que se obriga 
pela divida de outrem, promettend01 
pagar por elle no caso de que elle 
naõ pague ao seu crédor. O Fiador 
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differe do Coobrigado, ou Correo 'de4 
bendi, em que este entra na obriga-
çaõ principal com os outros Correos; 
mas o Fiador se obriga subsid~aria
rnente no caso de que o devedor prin-
cipal naõ pague. O Imperador Adria-
no co:ncedeo aos Fiadores o benefi-
cio de divisaõ, por r meio do qual i>la- · 
vendo muitos Fiadores, podiaõ elles 
obrigar o Crédor a dividir a sua Ac-
çaõ e11tre elles, naõ podendo o Cré-
dot: demandar a cada hum dos Fia-
dores senaõ pela sua porçaõ, estan-
do todos em inteiro crédito quando 
se requeria a divisaõ. Depois Jus-
tiniano pel-a Novella 4!. a~ cap. I. 0 lhes 
concedeo n:íais o beneficio da ordem , 
e excussaõ, que consiste em naÕ· po-
derem os Fiadores ser demandados 

· em quanto naõ fôr excutido inteira-
mente o deved~r pri-ncipal. Presen- \ 
temente ambos es.Les beneficios qua-
si que se tornaraõ inuteis, pois o 
Crédor naõ deixa de exig1r delles, 
que se obrig-uem corno p1:incipaes 
pagadores, e cada hum ~in solidum. 
Quando naõ declaraõ a parte em que · 
cada hum se obriga :6caõ obrigadtJs 
in solz'dum. Ord. Liv. 4. o, tit. 59, 
§. 4 Os Fiadores· das rendas· Reaes 
podiaõ d'antes usar do beneficio da 
excussaõ. Regimento de 17 de Ou-
tuhro de 1 f> 16 , cap. 11 ~ , e 17 3 ; 
naõ assim presentemente . Lei de ~ ~ 
de Dezernbro de.l761, tit. ~, §. 31. 
N aõ pódem ser Fiadores de rendas: 

, fiscaes os Thesourei•ros, Almo~ari
fes., e Recebedores da Fazeflda Real. 

_Regimento de 17 de Outubro de lf>.J!6, 
cap. 196. Os Riad0res dos Despa-
chantes do Tabac;:o ficaõ só obFiga1" 
dos ás peDas pecuni-arias, e na-9 ás 
do perdim~nto' dos bens. Leis de \M.l 
de Junho ; e de ~4- de Setembro de 
1700. Saõ Fiadores legaes os Socios 
pr~sentes, e futuros dos Arrematan-
tes, e obrigados in sohdum, di ta Lei 
de ~\2 de Dezemhro. de 1761 , tit. P.l, 

·§. 31. Os Arrernata.ntes .de remias 
Reaes saõ obrigados. a dar Fiadores, 
e Pagadores em Lisboa, para sobre 
eHes se poderem sacar pelo El'ario 
Escritos. como {)S da Alfandega. De-

. ereto de 14 de Nov€mbPo-, e Alvará 
C4 
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cle lO de Dezembro de ti803, §. 3. 
Veja-se o Decreto de 1 de Setembro 
de 1779 , qúe derogou o dit.o §. 31 
do t.i t. \3. 0 da Lei de 9l... de Dezem- · 
bro de 1761. Os Arrematantes das 
Commendas vagas, e outros bens a 
cargo da M eza da Consciencia daõ 
Fiadores conhecidos, e idoneos, ou 
Testemunhas de abonaçaõ em Lis-
boa. Alvará Je ~de Junho de 1774, 
§. 14, que dispensou o dito §. 31. 
Deve dar Fiador por tres dias o Lan-
çador que naõ tem pronto o dinhei-
ro, preço da arremataçaõ. Lei de ~o 
de Junho de 1774, §. 16. Naõ pó-
detn ser Fiado1·es de rendas Reaes 

_os que naõ mostrarem naõ devercou-
sa alguma á Fazenda Real. Decreto 
de 3 de A gosto de 1790. Saõ Fiado-
I'es, e principaes Pagadores os Pro-
curadores que em Lisboa se alistaõ 
na Casa dos Seguros por seus Consti-
tuintes que moraõ nas Províncias. Al·-
iigo ~. 0 dos de ll de Agosto de 1791. 
N aõ se póde pedir Fiadores aos Sol-
dados de recruta, e só_ aos volunta-
rios. Alvará de 14 de Abril de 1730, 
§. !2. . 

Fiador tambem se ;I z o cordaõ 
que prende, e ·segura ao braço. As-
sim se ~iz fiador da espada, do fal-
caõ, do cavallo, &c. Fiador nas es-
padas de côr encarnada, e ouro, ter-
minado com duas borlas de seda azul, 
e prata foi determinado para o uso 
dos Officiaes da Tropa pelo Decreto 
de 7 de Janeiro de 1796. 

Fiadoria he o acto de ficar por 
:fiador. Tambem ·se diz a obrigaçaõ 
por isso contrahida. Ord. Liv. ~. 0 , 
pag. 11, e Liv. 3. 0

, tit. 37, §. ~. 
Fiança he o contrato, pelo qual· 

alguem se obóga por hum devedor 
para com o crédor a pagar a este o 
todo, ou parte do que o devedor lhe 
deve , accedendo á sua ol'lrigaçaõ. 
A obrigaçaõ accessoria da fiança naõ 
póde subsistir sem a principal. L. uá 
D. de regul. Jur. A fiança póde ser 
convencional, legal, ou judicial. A 
con~encion~l he a que in~ervém pe-
la simples convençaõ das Partes nos 
differentes contr-atos. A legal he a 
que . a Lej. ordep.a em algun~ casos 
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antes de começar algum acto , ou 
antes de entrar na posse de alguma 
causa. A judicial he a que he rde-
nada pelo Juiz , ou de seu officio , 
ou a requerime.t:Jto da Parte. O Fia-
dor do Juizo h e mais fortemente o-
brigado que o Fiador do Contrato. 
Ord. Liv. 3. 0

, tit. 9\'Z. Em que tem-
po, e como devem os Almoxarifes 
pedir fiança das rendas Reaes, ve-
ja-se o Regimento de 17 de Outu-
bro de 1ql6, cap-..,__ 10!2, 103, 166, 
f67, 168, e, 195. Devem toma-la os 
Juizes , e Vereadores da,s Camaras. 
Alvarás de 6 de Agosto de 164!2, e 
de ~6 de Abril de 1673. Foi prohi-
bido aos Contratadores das Comar-
cas dar presos debaixo de fiança, 
dito Regimento de 17 de Outubro 
de 1516, cap. 149, §. 3. As fianças 
da Alfa.ndega como se lançaõ em 
hum Livro, v~ja-se o Foral de lá 
de Outubro de 11':>87, cap. 120; e o 
que se pratíca a esse respeito na 
Alfandega do Porto, veja-se o Re-
gimento de !2 de Junho de 1703, 
c4p. 58. Deraõ-se providencias so-
bFe o modo de as desobrigar no Al-
vará de !20 de Março de 171':>6, §. 4•. 
Que fianças os Carcereiros saõ obri-
gado.s a dar, veja-se a Lei de 10 de 
Dezembro de 160!2, o Alvará de \'lS 
d~ Abril de 1681, e a Lei' de 90 de 
Julho de 1686. Como se desoor~·.aõ 
as fianças dos presos , veja-se o ~ 1-
va.rá de ~~ de Agosto de UilO. As 
fianças perdidas applicaõ-se para o 
lfospital de Lisboa. Lei de 30 de 
Setembro de 1613. He o Juiz das 
fianças o Desembargador do Paço 
màis antigo. Alvará de Hl de No-
vembro de 1616. Fiança daõ a pa-
garem os direitos do sal os navios 
nacionaes que carregaõ para o Rei-
no. Provisaõ de 1 de Fe~ereiro de 
1631. Que fianca daõ os Thesourei-
ros da Bulia d~ Cruzada, veja-se o 
Regimento de 10 de Maio de J 6:34\ 
§. 73. As fianças dos degredados de-
yem ser registadas antes da sua sol-
tura. Alvará de 3 de Outubro de 
168!2. A fiança das querellas como 
qeve ser concebida, veja-se o As-
sento de ~o de Setembro de 1699l. 
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Como, e quando devem dar fiança 
os navios enlrados no porto do seu 
destino que pedem franquia, veja-
se o Regimento de <õl de Junho de 
1703, cap. 9. Fiança ás custas de-
ve dar o .Autor exigindo-a o Réo. 
Ord. Liv. 3.0

, tit. ~o, §. 6. Na'õ 
era obrigada a dá-la a mulher, fi-
cando porém sugeita a pagar as cus-
tas da Cadêa. Assento de \29 de J u-
nho de 1769; mas cessou isso depois 
do Assento de 14 de Junho de 1788. 
Nem fianças ás custas, nem jura-
niento de calumnia se pedem em 
Causas de A posentador~a. Decreto 
de \23 ·de Junho· de 179~. Naõ, he 
obrigada a ·Misericordia de Lisboa a 
dar fian.ça . ás custas. Provisaõ de 17 
de Outubro de 177 f>. Devem-se exi-
gir pelas Camaras fianças _aos Offi-
ciaes que trabalhaõ por séus offi.cios. 
Resoluçaõ de 19 de Abril de 179\2. 
Deo-se nova fórma ás fianças dos AIS-
sinantes das casas de arrecadaçaõ 
pelo Decreto de 30. de Outubro de 
1784. Os Armadores dos Corsarios 

' prestaõ fiança. Alvará de 7 .de De-
. zembro de 1796. Naõ se admittem 

fianças ná Chancellaria-Mór do Rei-
no aos direi tos novos , e velhos. De-
creto d.e 8 de Marco de 1799. ·Naõ 
dá fiança o pai ás legiti~nas dos fi-
lhos que admiuistra. Ord. Liv. 1. 0

, 

tit. 88, §. 6, e Liv. 4. 0
, tit. 91, 

§. 4·; excepto nos Domínios Ultra-
marinos. Alvará de '?l6 de Março de 

, 1303, §. Hl. ·A respeito das fianças. 
nos Contractos Reaes, veja-se o§. 31 
do tit. \2. 0 da Lei de ~\2 de Dezen1~ 
bro·de 1761, e os Decretos de 1 de· 
Setembro de 1779, e de 14 de No- . 
1rembro de 1803. 

Fiat , termo latino que se tem 
adaptado ·na nossa língua para signi-
ficar a resposta do Papa que se apre-
senta para ter a sua assignatura. Es--
ta resposta se põe entre a su'pplica, 
e as clausulàs. Ella · he concebida 
nestes termos == Fiat ut petitur. =:. , 
Estas palavras saõ escritas pela maõ 
do Papa qúe lhe accrescenta a lett·a 
inicial do nome qué elle tinha antes 
de o ser. Differem estes despachos 
de. outros sobre mater1as ordinarias 

ToMo II. . ' 
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que saõ assignadas pelo Prefeito <la 
assignatura da Graça que lhe põe o 
Concessum , isto he , a resposta ; e 
escreve entre a supplica., e as clau-
sulas· as palavras = Concessum ut 
pet-itur, =: e assigna. ' · 

Ficçaó: Esta palavra em- Direi to 
significa o modo de considerar hum 
objecto debaixo de hurría retaçaõ que 
riaõ he real; mas que a Lei introdu-
zia, ou authorisou. , 

Fictício. Usa-se desta palavra em 
Dir~ito pata significar alguma cousa 
que naõ he real; mas que se suppõe 
por huma ficçaõ. Por exemplo os fo-
ros saõ bens iinmove1s por huma fic-
ç.aõ da Lei , assim corno os predios 
urbanos , ou rusticos o saõ na rea)i.,. 
<lad~. 

Fidalgo. Esta palavra vale o mes-
mo que filho 4.e bem. Antigamente 
pelo" titulo de Algo, termo derivado 
do latino aliquid 1 se disti nguiaõ os 
homens nobrés por geraçaõ, e me-
recimento dj:>s que eraõ plçbeos ~ e 
sem lustre .algum de acções gran~ 
des, e abalisados costumes. O term'o 
latino aliquid significolJ sempre h u-
ma. cousa naturalmente boa. Assim 
disse Cicero de Ceci li o I. Act. in Ve-
rem. " Cecilius turn denique se ahquid 
futurum putat?" E em S. Paulo Epis-
tol. ad Gala tas, c a p. 6 , se aeha esta 
expressaõ: Siqw:s e.'1'listimat se aliguid 

. esse cum nihil sit ipse se seducit. Aos 
descendentes, ou imitadores destes 
A~qos se ficou entaõ chaman<;lo Fi-
lhos de algo' e hoje por corrupçaõ 
Fidalgos. Os que hoje se chamaõ Fi-

i dalgos chamavaõ-se algum dia Ricos 

I homens , . I nfanções , e V assallos. A 
dignidade de Ricos homens era im~ 
mediata á. do Rei, e elles usav;;tÕ de 
pendaõ , e caldeira. Pendaõ denota-
va o direi to de alistar gente para a 
guerra i e caldeira a obrigaçaõ de a . 
sustentar á sua custá. Infan'cões se 
chamavaõ os desçendentes daquelles 
que acompanharaõ o Infante D. Pe-
lagio quando 'elle se retirou p~ra as 
Asturias. Eraõ pouco inferiores aos 
Ricos homens. Va~sallos eraõ os que 
tinhaõ jurisdicçaõ em certas Terras ; 
ou Castellos dados por El-.l{ei. Ell~s 

I D 
' ' 
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assignavaõ as Doações que os R~is 
faziaõ. Diziaõ-se V assa H os acon tia-
dos, porque recebiaõ de El-Rei cer-
ta quantia de renda annual. A estes 
succederaõ os Duques; Marquezes, 
Condes, Viscondes, e Barões. Ha 
outros Fidalgos que naõ saõ titula-
res. Elles .até o tempo do Senhor 
ReJ D. Affonso V, , ou eraõ Escu-
deiros, ou Cavalleiros. Escudeiros 
eraõ aqueUes que tinhaõ merecido 
na guerra escudos de armas dados 
pelos Senhore~ Reis. Cavalleiros era.õ 
aquelles que tinhaõ feito serviços mi-
litares, pelos quaes mereciaõ ser ar-
mados Cavalleiros; o que se fazia 
com muitas solemnidades. Por isso 
o Senhor R ei D. Dini21 foi mandado 
a Castella por seu Pai o Senhor D. 
Affonso III. para ser armado Ca.val-
Je iro por D. Affonso o Sábio seu 
Avô. Por isso lambem os filhos do 
Senhor Rei D. Joaõ L intentaraõ a 
Conquista de Ceuta para terem ser·-
viços militares a fim de consegui-
rem es ta honra, e dignidade. O Se-
nhor Rei D. Affonso V. inventou os 
filhamentos; e chamou a si e .:, tes Es-
cudeiros para o servirem, e os man-
dou matricular nos seus Livms dan-
do-lhe~ o titulo de Moços Fidalgos 
para que deste titulo gosassem, e 
estivessem nos seus Livros. Fidalgo 
de Solar se diz o que já desc rnde de 
outros, e tem nobreza conhecida pe-
Jo Solar, isto he, Castello, ou Casa 
antiga de família nobre. Destes So-
lares, Castellos, ou Torres· se con-
servaõ ainda hoje muitos neste Rei-
no, principalmente na Provincia do 
Minho, e em alguns Lugares das 
Provincias da Beira, e Traz-os-Mon-
tes. Veja-se ~ Ord. Affons. Li v. 1.0

, 

tit. 64, §. 3. Fidalgo de Linhagem, 
ou l de Cota de armas se diz o que 
tem brazões de seus maiores, dita 
Ord. Liv. 1. 0

, tit. 64, §. 14. Os Fi-
dalgos para serem cridos por sua fé, 
ou esc ri tos deviaõ ter servid9 , ou ao 
menos poder servir com t1·es lanças 
na guerra. Artig-os de ~7 de Setem-
bro de 1476, cap. 13 , §. 3. Quaes 
saõ os . Fidalgos que se tomaõ no fô-
l'o de solar antigo, veja-se o Regi-
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mento de 3 de Junho de IM~, cap. 
4; quaes os que nu Fôro de Fidal-
gos Escudeiros , di to Regimento de 
3 de Junho de 157~, cap. 5; e quaes 
es que se tomaõ p01r Fidalgos accr€s-
centados, o mesmo Regimento, cap. 
ti. Os que tem esse fôro saõ avisa-
dos pelo Escrivaõ, e naõ pelo Por-
teiro. Carta Regia de 16 de Março 
de 1633. Tem o Fôro de Fidalgos 
da Casa Real os Marechaes d.e Cam-
po, e Tenentes-Generaes do Exer-
cito. Decreto- de 13 de Maio de 
1789. 

Fidalguia he o fôro, ou carácter 
civil de Fidalgo. Tambem se diz Fi-
dalg-uià o corpo da nobreza. Ord. 
Affons. Liv. 5.0

, pag. 34·7. 
Fideicommissario se diz em Di-

reito de huma pessoa, ou de huma 
heran~a , . ou de hum legado eril que 
se verifica o direito de tideicommis-
so. Por exemplo ·<> herdeiro tideicom-
missario he aquelle que he chamado 
pam receber de outro a herança a 
titulo de fideicommisso. Substitui .. 
ÇqÕ fideicommissaria he aquella, pe-
la · qual o herdei~o, ou 1egatfirio he 
encarreg·ado por via de fideicommis-
so de entreg·ar a herança, ou o le-
gFt-do a outra pe~soa. 

Fideicommisso. Es1 a • pala vrp h e 
composta de duas palavras lati nns .fi-
des fé , e comnúttere confiar ; e si-
gnifica propriamente o que he con-
fiado á boa fé de alguem. Entre os 
Romanos o fideícommi.sso era 'a dif, ... 
pósiçaõ, pela qual hum testador en-
carregava por termos indir dos, e 
deprecatorios ao seu herdeiro ·que 
entregasse á pessoa por elle indica-
qa; ou todos, ou parte dos bens pa-
ra os quaes era irlstituido her6ei.ro. 
O fideicommisso era un1ver&al , ou 
particular. Era universal quando c&n-
tinha a restituiçaõ inteira da heran-
ça, ou de huma porçaõ ahquota c -
•no a terça, ou quarta parte della; 
.e era particular quando só obrigava 
o herdeiro a entregar á pessoa desi ... 
trnada, ou certa somma de <'linhei-
fO , ou hum certo predio. A inda que 
p herdeiro naõ podia ser constrangi-
fio a entregar o .tideicornmisso de 
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que era encarregado; com tudo se o 
naõ cumpria era taxado de má fé. 
Cícero reprehende a Sextiljo de se 
haver appropriado hnma he,rança que 
o testador lhe encarregára que en-
treg·asse a sua filha, e Valeria Ma.: 
:ximo declama fortemente contra a 
avareza de Cornelia que naõ resti-
tuio hum fideicommisso de fompeo 
que havia sido pl'Oscripto. Augusto 
commetteo aos Consules o conhece-
rem dos fideicommissos. Depois Clau-
dio creou Pretores em Roma a quem 
deo esta commissaõ., e · nas Provín-
cias a encarregou aos Presidentes 
dellas. Como o herdeiro instituído 
depois de ter restitui do a herança, 
nem por isso deixava de ficar her-
deiro, e consequentemente respon-
savel ás dividas do defunto, aconte-
cia frequentemente que e]Je regei-
tava huma herança que lhe dava pou-
co, ou nenhum proveito, e entaõ se 
inutilisava o fideicommisso. Para re-
mediar este· inconveniente o Senado 
no Imperio de Nero passou hum De-
creto que he conhecido pelo nome 
de Senatus-Consulto TrebelHano , pe., 
lo qual foi ordenado que no caso de 
restituiçaõ de herança todas as ac-
ções que pudessem' ser intentadas 
contra o herdeiro se dirig·issem contra 
o fideicommissario. Outro Senatus-
.Consulto chamado Pegasiano no tem-
po de Vespasiano authorisou o h~r,.. 
deiro fiduciario

1 
a reservar- para si a 

· qua.rta parte da her~nça se o testa-
dor lha iiaõ houvesse dado. Justinia-
no supprimio estas ,dua.s Leis, e or-
denou que o herdeiro fiduciario re-
sery~sse para si a qu.arta parte de 
tudo o que era· en.carregado de res- · 
tituir 1 qu o fideicommisso fosse uni-
versal, ou singular. Esta porçaõ he 

, a .q u~ se chama qua~·ta Trebelii?ni-
ca, que o herdeiro fiduciario póde 
remettir· voluntariamente ao herdei-
ro fideicommissa.rio, e que naõ ·pó-
de reservar quando fôr constrangido 
})Of J usüça a acpeitar a herança. 
Aut..horisados .assim os fideicommis-
sos por Léis se tornaraõ hum modo 
ordinario de fazer passar as liberali-
cl.ades do testador a hu!IJ.a terceira 
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pessoa; mas por isso mesmo entr~ .. 
raõ na classe ordinaria das institui-
ções. de herdeiro, e dos legados, de 
sorte que as Leis prohibiraõ fazer 
fidei-comrnisso~ ás pessoas que naõ 
tem facçaõ de testamento pass~va . . 
L. 67. D. ad Senatus-Consult. Trebel-
lian. L. 103. D. de legat. 1. L. I. 
D. (ie Jure Fisci. Exigiraõ tambem 
que aquelle que faz o fideicommis-
so tenha o poder de testar. Os fidei-
commissos. estaõ em tudo igualados 
aos legados. Os ~deic.ommissos . tá-
citos porém, pelos qu~es se procura 
por interpostas pesso~s fazer passar 
a herança· a pessoas prohibidas por 
direito, sa@ pullos como feitos em 
fraude das Leis. L.ll. L.l8. De Ms 
quce ut indignzs a'!-lferuntur, Fiqei-:-
commisso temporal, ou perpétuo pó.. 
de estabelecer-se nas Acções da Com-
panhia do Pará, e Maranhaõ. lnsti-
tituiçaõ confirmada por Alvará de 1 
de Junho de 1 7'55 , . §. 50; nas da 
Co)n panhia da Agricultura das Vi-
nh&s do Alto-Douro. Instituicaõ con-
~rma~a po~· Alv~rá . de ~o de'Se~em
de }756, §. 46; nas da Companhia 

1 de PernaJilbuc.o~ Instituiçaõ confir-; 
, mada por Alvará de 13 rle A goslo 
del759, §.57; e nas daCbmpanhia 
do Algarve. Co~diçaõ ~4 dE1 ª ~e
Janeiro de 1773. 

Ji'ideliÇlade he a virtude que con-
siste em observar exélct.a, e since-
ra~pente a palavra, as promessas, e 
as conv~nções que nada tenhaõ de 
contrario á~ Leis .divinas, e huma-
nas. Sem a fidelidade mutua se rliz 
no Dirf'!ctorio confirmado pelo A !va-
rá de 17 de Agosto de 1758, §. 38, 
que naõ póde augmentar-se , nem 
subsistir o Commercio. 
· Fidelissimo, titulo de honra com 
que o Summo Pontifice Benedic-
to XIV. por hum lVlolu proprio de 
~ 1 de A br.il de 17 49 condecorou o 
Senhor Rei D. Joaõ V., e a seus 
Successores. -

Fiducz'an·o se diz o herdeiro, ou 
legftario , que he encarregado pelo 
defunto. de entregar a alguem a he-
rança , ou legaqo em todo, ou em 
parte. 
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Fiducia, ou pacto de fiducéa era 

entre os Ronía•nms bnma venda si-
mulada feita .M> cómpr,ador debaixo 
da condi'çaõ de retroceder a cousa 
para o '9encl.~dor depois de certo tem-
po:" A orig·em do pactq de fiducia 
provém de que por muito temp€) em 
Roma se desconbeGeo o uso das hy-
potliecas, de sorte. que para podei 
empenhar o!iJ bens de raiz, assim co-
mo os moveis se inventou egta ma-
neira de venda simulada chamada 
fiduóia , pela qual aqueHe qUJil tinha 
precisaõ <l'e dif.ll:lei;:õ vendia, e en-
trega,;a pela ahtiga ceremottia da 
fuancipaçaõ os seus bans de raiz 
áqúelle que Jhe emprestava dinheiro 
êom a oondiÇaó porém , de que este 
seria obrigado á vender-lhe, e en-
tregar-lhe os mesmos béns. com a 
mesma c·eremonia, quando elle lhe 
resti tuissé o seu dinheito. 

Fiel, quer dizer pessoa cle con-
fiança, de quem outrem se- confia. 
Antigamente fiel éta o mesmo que 
Louvado, ou arbilrador. Ord. Affon's. 
Liv. 1. 0

' tit. 13, §. 16. Fiel se diz 
tambem ó Official qu~ vigia sobre a 
exactidaõ dos pesos, corno o Fiel da 
Balança q.a A lfabde'ga, o da Casa 
da Moeda , &c. Fiel d'O Thesoureirà 
Mór he o que guarda, . e recebe, e 
entrega dinheiros ás Partes. Fiel do 
Deposito he o que tem debaixo da 
sua guarda 'és móveis depositados. O 
Fiel que he abunado pelo Escrivaõ 
pará levar o Feito a casa do Adv~ 
gado o be tambem para o trazet de 
]á. Assento de il de Agosto d~ 
17:67. O Fiel que serve ~e despen"' 
seno no Hospital das Galdas por 
quem he nomeado, é que ordena-
do tem, veja~se o Alvàrá dê ~o de 
Abril de í 775 ,, §: i o. 

Fieis. Corh este n'Ome se a'Ppel1i-
daõ os Christãos baptizados, e ca-
tholi·cos. Por isso quando se fála da 
Igreja se d~z 'que he -a assembléa de 
fieis. Fieis de Deos se c'hàínava aos 

/ montes de pedr'a míudà, qüB jun-
to dos caminhos lançavaõ á maõ os 
passageiros, a'rvorando sobre elles a 
Cruz do Rede1bptor. Pr-atiea:õ--se ho-
je semelhantes .memorias junto -<}a 
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Cruz qde costumaõ levantar aood~ 
mataraõ, ou casualmente morreo al-
guma pessoa para os pass01geiros ora-

: rem pela sua alma. Tambem se pu-
i zeraõ estes montes de pedr~ miuda. 
! para signal , · ou baliza de algum ca ... 
. nlinho por entre ermos, aonde sem 
: isso seria facil perderem-se os vian-

dantes. Fieis do campo eraõ os que 
punha quem dava campo, ou praça 
aos desafiados para fazerem o seu 
duello. .Estes Fieis faziaõ o campo 
seguro de fraude, ou engano, e tij 
ravaõ os desafiados do campo quando 
o sen repto era acabado , ou parecia 
razaõ quEl se desilem por satisfeitos, 
Os Fieis eraõ nos reptos, ou dueJ .. 
los por aulhoridade pública; o que 
saõ os padónhos nos desafios parti-
culares. Quaes sejaõ as obrigações 
dos Fieis do Thesouro , veja-se a 
Lei de ~PJ de Dezembro de 1761, 
tit. 8; e qual. seja o ordenado dos 
Fieis do Eraí'io, veja-se o Decreto 
de 8 de Janeiro de 17 6\ll. Os Fieis 
~õs Thesoureiros Geraes das Tropalt 
servem de Cornmissarios Pagadores. 
Lei de 9 de Julho de 1763, §. ~. 
Fieis Carceteiros saõ os depositarias 
da pessoa do Réo preso qu~ sahe 
por Graça especial do Rei do carce .. 
re público d€baixo da sua abm1açaõ, 
ficando obrigados a apresenta ... o em 
Juizp quando assim fôt mandado pe-

.1o Magistrado. 
F~lfueira. Este ·· lug~r sito na foz 

do Mondego fbi erigido em Villa, e 
se lhe . de o Juiz ue Fóra , assignan· 
db .. se-lh~ districtó pelo D ereto de 
a de Março de 177 L 

Figraeiredo. .Luiz Botelho Torres 
de Figueiredo, natural da Viilá de 
S~Iítarem, na-sceo etn 1675 de Igna· 
éJo d~ Mattos de F1gueiredo Tor-
res, e sua mulher D. Helena de A-
nhaia e Sousa, ambos da principal 
n:~breza daqueUa Villa~ Estudou na 
Universidadi'e de Coimbra Filosofia, 
e Jurisprudebci-à Canonicá. Casou em 
Madrid no anho de 1715 éotn .0. Jo .. 
zefa Rita Fernandés de Mornojo. E!-
Rei de CastelUl Felippe V. o in cor· 
poro'U na Uiliv(:ftSid-ade de Alb-aJil de 
H<Mah1s , na qual ~ gilad uuu. Res ... 
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tituido a Madrid exercitou ahi o em-
prego de Advogado dos Conselhos 
Reaes , e sendo despachado para Cor-

. regedor de Ali cante faleceo ·naquel-
la Côrte em ló de Outubro de 17~0, 
quando contava 4f> annos de idaâe. 
Compôz além de outras obras duas 
Allegaçóes de Direito·., huma a favor 
de D. Joaó Marques Cardoso, e ou..J 
tra a favor do Alcaide-l~f6r de Lis-, 
boa, ambas impressas '; mas sem lu-
gar' Ol!l armo da Impt·essaõ. 

- Figueiroa. Francisco Carneiro de 
. Figue1roa nasceo na Cidade do Por-

to , e foi filho de J oaõ de Figueiroa 
Pinto, Contador da Fazenda Real, 
e de D, Marià Carneiro · de Barros . . 
Dbutorou-se em Leis, e entrou no · 
Collegio de S. -Pedro em Coimbra 'a 
YA-7 de Julho de 1691. Subio a ser 
Len'te de lnsbtuta a ~ 3 de Novem-
bro- de 169 a. Depois de ser Co nego 
Dout"oral nas Cathedraes de Viseu, 
Guarda, Porto, e-Lisboa, lnquisi-
dor da Inqursiçaõ de Lisboa, e De- , 
putado do Conselho Geral do Santo 
'Oilicio, foi nomeado Reitor da Uni-
versidade de Coimbra, de cuj'o lu-
·gar tornou posse em 17 de Dezem-
bro de 172~· , e o exerceo por espa-
co de PJ ~ annos. Faleceo na Cidade 
do Porto a 8 de Agosto de I 7 44 em 
idade muito provecta. Compôz entre 
outras obras o Reg~mento do Santo 
Q.fficio illustrado com' varias reflexões. 
fol. 3 vol. M. 9 

Figura he a fórma externa, a 
f-eiçaõ rle qualquer cousa. Tambem 
he synonymo. de symbolo, isto he, 
irnagerp significativa de .alguma cou-
sa futura, ou occulta. Os Theologos 
empregaõ este "termo· para d~signar 

. es misterios ·, que ser represenfaõ de-
baixo de certos. typos ., ou de certos 
factes do antigo Testamento: Assim 
a serpente de br.(mze levantada no 
deserto por Nloyses para curar .__ps 
Israelitas d:1s mordeduras das ser~ 

. pentes h e h uma figura de J esus C h ris-· 
to levantado na Cruz para salvar os 

1 homens da escraviàaõ do peccado, 
e da tyrannia dos demonios. O man-
ná he tarnbern considerado como a 
1àg·ura, e 'o typo da Eucharistia ; e a_ 
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morte de Abel como huma fiO'ur& 
da paixaõ de Jesus Christo. Figura 
de Juizo se. diz a fórma ordinaria do 
Processo. Proceder sem figui·a de 
Juizo quer dizer proceder sem as-
formalidades, f1 estrepito ordinario 
do Fóro, e muito summariamente. 
O~;d. Liv. 3.0

, tit. 37, §. I. ) 
Figurativo se diz o que serv~ de 

figura , ou symbolo, Assim dize1bos 
que 6-' Gdrdeird P a,scoal h e figura ti ... 
vo da Humanidade de Jesus Chris~ ' . 
to • 

Filha, termo de parentesco, que 
denota a relaqaõ que tem a femea 
com seu pai, ou mãi. Filhas de Deos 
era o nome que se dava d'antes á-
quellas ql!le assistiaõ nos Hos.pitaes .. 
Deo-se tambem este nome de filhas 
de Deos a muitas Hospitaleiras. Fi.., 
lhas da Caridade era huma Congre-. 
gaçàõ Religiosa estabelecida na Po-
lonia pela Rainha Maria de Gonza-
g!l, As suás Superioras eraõ electi"' 
v as, e triennaes. As filhas mais ve-
lhas dos Adtni:nis.tradores fiUCcedern 

, na Casa do Infah liado · na ' falta · de 
Varões. Lei de PJ4 de Jrmho de I 789, 
§. 4. Sob.re óSdotes, e legitimas das 
filhas ·nobres, veja-se a Lei dé 17 
de Agosto , d.e 1761, §• 1, e a ' Lei 
.de 9 de Setembro de 1·7 69 , §; I O , 
suspensa pelo Decre\ó de 17 de J q-
lh.o de 1778. As filhas legitimas que 
casaõ sem consentimento dos pais 
a-ntes dos vinte e cinco annCI>s •incór-' 

, rem nàs penas da. deshérdaçàõ·, e 
1 pri vaçaõ de alirnenj;o1. ·Assento de 
9 de 'Abril de' I 772; e sendo i Ilegí-
timas em toda a idade, dito Assen .. 
to cTe'·'9 de Abril cle 177~ , §. 3. 
Sendo sollicitadas as filhas alheias, 
que vivem honestan)ente 0m çasa 
de seus pais, irmãos, tutores , ou 
curadores "para fim libidinoso ' 011. 
para se conseguir casamento des-
igual, commette-se crime de rapto 
por seduçaõ, e he caso de Devassa. J 

Lei de 19 de Junho de 177.fJ, §§. 1, 
e !, Provisaõ de I9 de Dezembro 
de 1318. 

Pilhada anti"gamente queria di-
zer tomadia. Ord. Affons. Liv. !'J.0 , 

foi. 38?'. Ainda hoje na frase do Fô--
, j[) 3 ' 
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ro se chama penhora filhada a que 
se faz com effectiva apprebensaõ, e 
tirada dos bens do poder do R~o. 

Filhado he particípio passivo ~o 
verbo }ilhar. Pague o }ilhado se d1z 
na Ord. Affons. Liv. ~. 0, tlt. 60; 
§. 1 , e vale o mesmo que pague o 
que tomou contra a fórma da Lei. 

-Filhador era o mesmo que toma-
dor, isto he , o que furta , ou toma á 
força. Ord. Affonsina Li v. I. 0 , fol. 
9.!99, 

Filhamento he o acto de tomar 
por força. Ord. Affons. Liv. !l!.

0
, foi. 

31. Livro dos filhamentos he aquelle 
.em que se lançaõ os nomes, e foros 
dos que El-Rei filhou, ou tomou por 
seus em foro de Fidalgo, de Caval-
leiro, ou de Escudeiro. Os filhamen-
tos concedidos pelá Soberano expe-
dem-se· pela Mordomia-Mór. Regi-
mento de 3 de Junho de l57!l!, cap. 
6, e Alvará 'de Ió de Dezembro de 
1589. Quem os conseguir com Cer- , 
tidões falsas, ou por meios sinistros 
he preso, e naõ se lhe concede car- · 
ta de seguro. AI var4 de 9 de De-
zembl'o de 1606. , 

Filhar queria dizer. tomar por 
força, e tambem receber. Daqui veio 
filhamento, ou tomadia para servi~ 
ço d'El-Rei. Filhar significava no) , 
sentido restricto, tomar alguem pa-
ra serviço d'El-Rei , . escrevendo o· 

• seu uo_me no Livro dos filhamentos 
com o Foro em que EI-Rei . o to-
ma, e com a moradia, ou acosta-
mento que lhe dá. 

Filhicidio he o acto de matar o 
filho. 

Filho. 'rerrno de parentesco da 
pessoa do sexo masculino con1 rela-
çaõ a seu pai, ou mãi. ' os· filhos 
nas Sociedades Políticas saõ, ou na-

' turaes, e legítimos, ou illegitimos, 
ou legitimados, ou adoptivos. Fi-
lhos naturaes, e legítimos saõ a-
quelles que provém de matrimonio 
legitimo, ou que . nascidos de huma 
conjuncçaõ livre foraõ legitimados 
pelo matrimonio sub'sequente. Ac ... _ 
crescenta-se a qualidade de legiti-
mas á de naturaes, para disting·uir 
os filhos ·nascido~ de matrirnonio dos 
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filhos adoptivos que saõ igualmente 
legítimos, porém naõ saõ naturaes. 
Os filhos illegilimos saõ todos os 
que nascem fóra do matrimonio. Ha 
tres especies delles, naturaes, ou 

1 bastardos, adulterinos, e incestuo- , 
1 sos. Filho natural, ou bastardo se 

diz aquelle cuja mãi podia casar 
com o pai, e em cujo nascimento 
naõ houve sacrilegio' adulterio' ou 
incesto, e só faltou o sacramento. 

' Os filhos legitimados saõ ·aquelles 
que nascidos no estado da bastar-
dia foraõ legitimados pelo matrimo-
nio subsequente, ou por Carta de 
legitimaçaõ. Os filhos adoptívos se 
dizem aquelles que -por meio da a-
dopçaõ se consideraõ como filhos de 
alguém, ainda que na realidade na~ 
sejaõ seus filhos. Os filhos , ou es-
taõ ainda debaixo do patrio poder, 
ou estaõ já emancipados. Em' fim, 
quanto á idade, os filhos saõ maio-
'tés, ou menores, puberes, ou im-
puberes. O filho menor he aquelle 
que naõ tem chegado á idade de 
vinte cinco armas , e maior aquelle 

I que .a excede. lmpubere he aquelle 
que ainda . naõ chegou á idade qa 
puberdade, isto he á idade de qua-
tor;ze annos quant.o aos varões, ou 
de. doze quanto ás femeas, ·donde 
se segue que o p1.,1bere he o ~ue 
excede, esta idade. O principal ~m 
do matrimonio he a proc~eaçaõ à s 
filhos. Este entre . os povos polidos 
he o unico meio legitimo de os ter. 
Os Judeos desejavaõ nume osa fa-
mília : a esterilidade -era entr~ elles 
o maior opprobrio, Entre os Gregos 
er<l o filho leg-itimo, e entrava no 
nu1f!ero dos Cidadaõs senhl~ filho de 
huplâ Cidadã, posto ·que o pai fos-
se estrangeiro, excepto os At.henie:r-
sel:j, entre os quaes o pai, e rnàt 
deviaõ ser igualmente Cidadaõs. En-
tre ·os Romanos se seguia a ma:x.i-
DllJ. de que o filho seguia a condi- \ 
ça() da mài, e naõ do pai; pa'Ptus 
sequitur ventrern. Assim o fiiho de 
húma escrava era escravo ainda 'que 
o pai ' fosse livre .. Esta mesma ma-
xima foi adaptada entr~ nós , posto 

. que hoje em Portugal todos nascem 

' 
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livres. A I vará de 16 de Janeiro de 

. 1773. Filho exposto he aquelle filho 
tecem nascido, ou de :muitg pouca 
idade qne se ae-ha ainda f&:ra do es-
tado de poder cgnduzir-se, a qu€:m 
seus pa.is aoa.lildonaõ·, e pi5e fóra de 
sua casa, ou p.ara encobrir a<1> pú-
'blic0 que lhes pertencem , ou para. 
$e· forrarem a despeza rda sua er·ia<'-. 
çaõ·, sustento, e educaçaõ. A e:xpo-
siçaõ dos filhos era fn~qHeJlte entre 
os G~-e-g:os, e os l,{o-':l1anos. ~ té ~.r~ 

"}1ermittJ.do no Imparw de DwcleciâÃ 
no, de Maximianp, e de Oemstanti-
no, talvez par:a impedir aos pais que 1 

naõ tivessem meios de su.sten l.a.r 
eeus filhos o vende-los. Co-nstantino 
porém permitíio pata evitar a expg-
siçaõ. aos pais que naõ tivess0.m 
Jneios de sustentar seus filhos, o ven ... 
de-los com a condiçaõ de poder d~
pois resgata-los , ou resgatarem-se 
·elles a si mesmos. Os I mperado.res 

· Valente, Va.lentiniano, e -Graciano' 
prohihíraõ absolutamente a exposiçaõ 
dos filhos. Era permittido aos pais 
que naõ tivessem meios de susten-
ta-los , pedir públic~mente. A expo-
·siçaõ do parto, ou dos filhos he pro-
hibida pelas nossas Leis. Ord. Liv. 
1.0

7 tii. 73, §. 4, e Li v. 5.0
, tit 75. 

Os filhos e:xpostos saõ reputados legí-
timos , porque tendo havido muif.'OS 
1ilhos legitimas a quem seus pais ex-
I>uzeraõ ; como foi Moysés; se pre-
sume nadúvida oque he aelles mais 
favoravel. Filho• familias se diz a-
quelle que está ainda debai-xu do pa-
trio poder. Os . filhos de Fidalgos de 
·solar antigo saõ tomados no Foro de 
Moços Fidalgos, &e séus pais o tive-
raõ. Regimento de 3 de Junho de 
ló7~, cap. 4•. Aos filhos de legitimo 
matrimonio naõ aos bastardos, per~ 

· tence o mesmo Foro de saús pais, 
Dito Regimento de 3 de )unho de 
157~, cap. 7. Os filhos' dos Vice-· 
Reis da lndia1 GU dos Governadores 
Ultramarinos n.rí.ô· pódem lá i1· em 
quanto seus pais estivérem · n0 Go~ 
verno. Alvará. de 10 de Fetrereiro 

' de J 6 u. Os 6Thos de Proprietarws 
eondemnados por errds de OffiGio naõ 
podem p~dir a mercê dalle.. Alvará 

Flt. 
clre l3 de outubro de 16}4. Os fi,Jhos 
de Pr@prietarios qe Officios de Jus-
tioa s0 ele-vem ser oónsultados tendo 
aptidoo. Carta Régia d.>€ 6 Eie~ei~1:n~ 

. bro de.Hi HL Aes. ~lh0s dos, que ~or
riaõ na lndia cómbatendo oqm os In-
fieis , se oonoed~aõ os mesm0s -D~s
f~<'lchos_d~ sens ~ais. Alvará de 1 d.e · 
FevePeJro d~ 16~~- • Os filhos de PI-
loto&, M-estl'es, e @ffieia~s~a Mari..-
fl!ha ·flaÕ se repwtaõ. rnecan.ieos-. R eso.<. / 
]uçaõ d.e ~o de Agost0 de 16?25. Os 
fi,J-bJ.os d0s Mestres da Casa qos Vin-1 
tequirtro fomõ mandados tomar q.ó 

· Forol de .lVIoç~s da Cai-nata, 11j_nerén-
d@ ir rni11tar no .IJ.rasi-1 , lnElia, 0u , 
outr-a CoFlquista. Alvará de ~8 de. 
J a.1HÚI"O de -1 64f> , e pódem ler no 
De~em@a.rgo do PaÇQ sem dispensa.. 
Deeret<ll. d@ 28 de Maio de 1 G63 ~ e 
Al-va-rá de ~-\2 de Maio de l66f>. O 
filho maiS velho do ultimo possuidor 
dGs bens da Corôa, exçlue na 'sue-' 
cessaõ d elles o tio. A 1 v ará de \2 de 
.Maio de 1'647. O filho ·que contrah~r 
rnatrimonio clandestino póde s11~ des-
luudado por seus pais. Lei de 13 de 
Nov€mbro de 16bl. Pódem os filhos 
recp:1eret Mercês pelos serviços dos 
pais, e estes dos fi-lhos. Regimento 
de 19 de Janei-Fo, de 1671, §. U. A- ' 
respe~to da successaõ ào filho do Rei 
a seu lrmaõ, se mandáraõ declarar 
as Oôrtes de Lamego pelos Decl·etos 
de 3 de Dezernbr0 de 1697, e de17 
de Março de Hi98. · Declarou-Se pelo 
Alvará deU de Abril de 1698, -que 
para o filho db Rei succeder a seu 
Pai naõ se precisava de appro~açaõ1 
ou consentimento dos Tres Estados 
do Rei110. M_andeu-se pelo Alvará de 
3 de Agosto de 1 vos~ que se naõ 
tiràssein os filhos aos Inglezes _contra 
süa vontade para se baptizatem, na@ 
tendo idade em que poss,aõ escolher 
Religiaõ. Alv-ará de 3 de Agosto de 
1708. Os filhos illegitimos do Sen~or 
Rei D . Joaõ V., D. Antonio, D. 
Gaspar, e D. José t foraõ reconhe-
cidos por Decreto de 10 de Outu~ 
bro de 17f>O. Deraõ-se providencias 
a respeito do castigo imm'oderado dos 
pais aos fiihos , pelo Decreto de ~4 

. dé AbrH de 1r {> !!! . os filaei de 
D4 

) 
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' Proprietarios de Officios que preci-

saõ de induslria pessoal, naõ tem 
acçaõ para os pedir por morte dos 
pais. Decreto de 3 de Agosto de 
1753. Osfilhos dosProprietarios .. qQe 
servem p'or Alvará no impedimento 
dos pais, ·nada mais vencem de. Or-
dénados. Alvará 'de ~9 de Dezembro 
de 1753, cap. 46, §. 5, Alvará de 

- ~3 de Março de 17ú4, cap. lO, §. 
6, e Alvará de 4 de Fevereil~o de 
1755, cap. ~, §. 6. Os filhos 'dos 
Indios casados com Portuguezas , ou 
destes com ellas , devem declarar 
nos requerimentos esta qualidade. 
Alvará de 4 de Abril de 17 55. Os 
filhos dos primeiros nomeados na fun-
daçaõ da Junta do Comrnercio, fiéá-
r.aõ habilitados para lerem no Desem-
bargo do Paço, e. os dos seguintes, 

1 sómente sendo os do Provedor, e Vi-
ce-Provedor. Estatutos confirmados 
por Alvará de 16 de Dezembro de 
1756, cap. 18, .§. 6. O filho, ouli-
]ha do Mercador de retalho prefere 
a outro qualquer na lqja. Estatutos 
confirmados por Alvará de lo, de De-
zembro ue 17 i>7, càp. ~ , §. 1~. Os 
filhos naõ saõ releva.dos das penas 
dos crimes de alta traiçaõ, encobrin-
do os pais Réos desses crimes. De-
creto de 9 de Dezembro de 1758. 
Os filhos dos Cigano_s sendo- de pe-
quena idade foraõ mandados tirar 
ilOS pais para aprenderem as Artes, 

·e Officios mecanicos, e os adultos 
para assentarem praÇa de soldados. 
Alvará de PlO de Setembro de 1760. 
Os filhos unicos de lavradores que 
lavrarem com dois até quatro bois, 
e os dos lavradores que lançaõ á 
terra seis moios de paõ , ajudando 
seus pais, saõ izentos do Recruta-
mento. Alvará de \'il tt de Fevereiro 
de 1764, §. \'il4, e Portaria de \B8 
de Selemhro de 1813, art. \'il; as-
sim mesmo os filhos unicos de viu-
vas que· as ampáraõ. Dito Alvará 
de ~4 de Fevereiro de 1784, §. ~6 
e dita Portaria de P28 de Setembr~ 
de 1813 , art. 14; e de pais que pe-
la sua pobreza, e idade precisaõ do 
seu braço. Portaria de \'il3 de Feve-
reiro de 1813. Os filhos segundos naõ 
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pódem' ser _administradores de vincu-
las, ainda que sejaõ iustituidos para 
elles. Lei de 3 de A gosto de 1770, 
§. 6 , e 7. Os filhos dos vadios da 1-
l~a de Porto Santo, foraõ mandados 

j escolher para os Officios mecanicos.· 
Alvará de 13 de Outubro de 1770 ., 

'§. 3. Para serem providos os filhos 
nos , Officios ·q'ue tiveraõ os pais, he 
necessario constar por informações 
exactas do seu merecimento. Lei de 
~ 1 de Novembr.o de 1770,. §. 9Z7. Os· 
filh')s que casaõ contra vontade dos 
pais, tutores, ou curadores saõ des-
herdados, e privados dos alimentos. 
Assento de 9 de Abril de 177~, §§. 
3, e 5. Os que sollicitarem, ou a!-
liciarem filhos alheios. para casar com 
suas filhas saõ pünidos. Lei de 19 
de J únho de 177 b , §. 3. Os filhos. 
menores de vinté cinco annos tem. 
direito 'de obrigar a .seus pais a dar-
lhes o consentimento para contrahir 
esponsaes naõ havendo desigualdade 
de condições, ou fortunas. Lei de 
6 de Outubro de 1784, .§§. 4·, e 6. 
O$ filhos naturaes succedem nos bens. 
patrimoniaes da Casa do Infantad() 
em falta de legitimas, mas naõ nos 
bens da Corôa. Lei de 24 ue Junho 
de 17 89. , _ §. 7. Os filhos Y bªstardos 
aipda depois de legitimados naõ pó-
dem succeder em bens de vincv.lo ~ 
com exclusaõ dos ac1uaes administra-
dores. Provisaõ de 18 de J.aneiro de 
1799. Hum dos filhos do Conselbeim 
de Estado póde logo assentar praça., 
no posto de Capitaõ; sem pa~sar pe-\ 
los postos subalternos. Decreto de ~4 
de Junho de 1806 . . Os filhos eQgeita-
dos a todo o tempo qu~ 'se souher 
quem saõ seu.s pais , saõ lestes obri-
gados a pagar a sua creaçaõ. Alv,ará. 
de 18 de Outubro de 1806, §. 8. 
D. Joaõ, filho illegitimo do Infante . 
D. Francisco, foi mandado reconh~ 
cer por tal, pelo Alvará de qJ6 d · 
N~aio de 17 49. Pelo Decreto de 3 o 
d~ Julho do dito anno, se mandou 
qpe lhe fosse dado o trata1~1ento de 
Sf,'lnhor D. Joaõ , como Sobrinho · 
d'El-Rei. Foi esse Decreto suspen-
so no Desembargo do Paço, por A-
vfso do Secretario de Estado, Mar-
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co Antonio de Azevedo Coutinho, 
mas depois se confirmou · essa Mercê 
pelo Decreto de U de Fevereiro de 
17 50; em virtude do qual se lhe ex-
pedio o Alvará de ~3 do mesmo mez, 
e anno. ·E pelo Decreto de 19 de 
Maio de 1 7 f> O , se mandou que elle 

·precedesse nas funções públicas a to-
dos os Títulos, de que se compunha 
a Côrle. O filho da escra.va conse-
g-ue tacitamente a liberdade pela 4ei 
Per. decis. 12, n. ·13. D. de stat. ho-
min. Peg. de spur. gloss 13, n. 30. 
.Fragas. de Regim. Reipubl. p. 3. L. 
10. disp. 21. §. 2. n. 23. Maced. dec. 
40. n. 6. Filhos -naturais, _e espurios 
naõ se dizem · da familia. Peg. de 
MaioraL c. 2. 'n. 72. Filhos de Fran-
ça chamaõ~se assim os filhos, e ne-
tôs , varões , e femeas dos Reis de 
França. Os Irmaõs , e Irmãs do Rei 
Reinante, e seus filhos gósaõ deste 
Titulo, mas ·os netos só tem o Titu-
lo de Príncipes do Sangue. As filhas 
de França foraõ sempre excluídas da 
Corôa. 

Filiaçaó he a ·:descendencia do fi-
lho, ou filha a respeitá 'de seus pais. 
A maxima de Direito pater est quem 
nuptire demonstrant, só se entende 
da filiaçaõ legitinia ·que procéde do 
matrimonio, e naõ da filiaçaõ natu..: 
ral , qual a dos filhos procreados fó-
ra delle. Filiaçaõ se diz tambem a 
relaçaõ que ha nas Igrejas, e Mos-
té"iros que se desmembráraõ de ou-
tras a respéito da sua Ma:tr.iz. As fi-
liações antigas saõ de difficil prova. 
Alvará de ~4 de Janeiro de 1._771. ' 

Filial quer dizer cousa de filho. 
Applica-se á Igreja, ou Convento re-
lativamente á sua Matriz de que foi 
desmembrada. 

Fim he o mesmo que cabo, ex-~ 
tremidade. Tambcm significa termo, 
limite. A's vezes torna-se pela causa 
final de alguma disposiçaõ. Sempre 
nas Leis se deve considerar qual se~ 
j~ o seu fim. Lei de 9 de Setembro 
de 1769, §. 11 , Lei de 8 de Agos-
to de 1770, §. 18· ,. e Assento de !23 
de Novembro de f'769. O que he ·in-
troduzido para hum, naõ deve appli-
car-se quando o . etfeito he contra-

Tomo ·II. 

FIN 
rio. Alvará de \26 de Setembro ..Je 
1769. 

Final quer dizer o que respeita 
ao fim. Se1ítenciar a final, he termo 
Forense que significa proferir Sen-
tença definitiva. Arrazoar a final, 
he alleg·ar de Direito na Causa, pa-
ra se sentenciar a final. -

Finamento antigamente era sy-
rionymo de morte. Ord. Affonsin~, 
Liv. \2. 0

, fol. Pl8\ll . 
Finanças~ Debaixo deste nome se 

com prehendem todos os dinheiros pú-
blicos. Quando Tacito djsse : Nec 
quies sine armis, .nec arma sine .sti-
pend-is, nec stipend~·a sine tributis, in- · 
clicava o principio, e o fim das finan~ 
ças. A adrninistraçaõ das finanças 
he. a primeira, e a mais importante 
das Sciencias em todos os Governos. 
Esta Sciencia tem por objecto regu-
lar a percepçaõ, e a despeza das ren-

1 das públicas. Sómente ella póde mi-
nistrar huma fórma 'de imposiçaõ, 
que sem alterar· a liberdade dos Ci-
dadaõs, e estendendo a da Agricul-
tura, e do Commercio ,' haja de as-
segurar ao Estado huma rencla gra-
dual que baste para todos os tem"' 
pos , e para todas ~s precisões. 

Financeiro se diz o intelligente 
de finanças. Tambem se applica es-
te nome áquelle que arrecada as ren-
das Reaes. Finalmente, appellida-se 
assim o que traz de renda ramos de 
finanças por certo preço que dá para 
o · Thesouro ReaL 

Fingidicamente quer dizer fingi-
damenLe. Ord. Affonsina, Liv. 9.!. 0

, 

foi. 964. 
Pingidiço he o n1esmo que fingi-

ao. Ord. Affonsina, Liv. Ç2, 0
, fol. q]O. 

Firta he hum tributo Real, pa-
go do rendimepío da fazehda do vas-
sallo , e applicado de ordinario para. 
obras públicas, como fontes, pontes, 
calçndas. ·A finta para re~dificaçaõ 
da!:l pontes, _ como, e por quem se 
deve fazer , veja-se o, Alvará de 18 
de Junho de 1605. Estabelecer fin-
tas , óu pedidos sobre os povos he 
regalia do Soberano. Regimento de· 
1 de Junho de 1678, §. 1~. Pódem 
impor-se fintas para caminhos, fontes, 

E 
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e pontes nas terras dos Donatarios. 
Lei de 19 de Julho de 1790, §. 41. 
N aõ pódem lançar-se /:fintas , ou im-
posto para festividades públicas pe-
los Ministros , sem Licença Régia. 
Aviso de~ de Julho del793. Sobre a 
:finta municipal se deraõ provjdencias 
pelo A viso de 3 de Dezembro de 1801. 

Fiá he huma porçaõ da fibra do 
linho, 1à, seda , ou algodaõ. Tam-
bem se dá este nome 'á por<iaõ de 
metal ducti1 adelgaçado pela fieira. 
Sobre os Fabricantes de :fio de ouro 
se deraõ providencias pelo Decreto 
cle 'PlO de Março de 179 3. Foi pe~·
Hliltido . aos.Proprietarios de Fab-ricas 
mandar vir :fio de fóra do Reino pa-
.Pa uso dellas, pelo Decreto de ~6 de 
Agosto de 1807. Foi izento de Di-
reitos o fio de algodaõ, sendo fabri-
cado em qualquer terra do Brasil. 
Alvará de 6 de Outubro de 1810. 
V ~ja-se a Resoluçaõ de 4 de 'Feve-
reiro de 1806, a favor da Fabrica 
de Alcobaça. 

Firma he o nome daquelle que 
assigna em alguma carta, ou escri-
tura. Antigamente se denotava por 
este nome o juramento da calumnia, 
ou probatorio. 

Firmal dizia-se, algum dia o sine-
te de sellar. Ot·d. Afi'onsina, Li v. 
6. 0

, tit. 43' §. 1. 
Firmar quer dizer fazer :firme, 

seguro, fixo, estavel. Tambem si-
gnifica assig·nar o nome em confirma-
çaõ de ser verdadeira a carta, ou 
escritura que se assigna. Firmar com 
sello he por o sinete no Instrumento. 
Antigamente significava fazer firme, 
e certo, com prova judicial. Tam bem 
se toma por approvar, e haver por 
b~m, e bastante. Ord. Atfonsina, 
L1v. ~ . 0 , foi. 38~. Igualmente signi-
ficava algum dia, estabelecer, orde-
nar Jegislatoriamente. 

Firrnianos hum ramo de Dona tis-
tas , assim chamados de Finnio seu 
chefe. 

Fz.rmidaó. Era o mesmo que con-
trato. Ord. Affonsina, Liv. 3.0

, foi. 
~s 1. Tambem queria dizer :firmeza, 
estabelidade. Carta de 8 de Feverei-
ro de ló68. 

FIS 
Fiscal he a pessoa que iem obriw 

gaçaõ de vigiar sobre a execuçaõ de 
algumas Leis , ou Institutos. O Fis-
cal da Junta dos Tres Estados foi 
criado peJo Alvará de 9 de Maio ,dç 
1754, tit. 1, §.~.O FiscaldaJun-
ta do Co~mercio para que fim foi 
criado, veja-se o Alvará de 13 de 
Novembro de 1756, §. 13, e Esta ... 
tutos confirmados pelo Alvará de 16 
de Dezemb1·o de 1756, §. 5. He na-
meado pela Camara para a Casa da 
Fundiçaõ do Arraial de S. Felix de 
Goiazes. Alvará de 6 de Abril ue 
1761. Deve o Fis_cal requerer a exe-
cuçaõ das Leis. Alvará de 4 de Se-
tembro de 1765, ~· 5. Foi nomeado 
Fiscal para as habilitacões das divi-
das antigas deis Arma~ens. Decreto 
de ~3 de Março de 1771. Foi criado 
outro para a exiracçaõ de diamantes, 
por Dec1•eto de 17 de Fevereiro de 
177 ~ , e deo-se-Jhe Regimento por 
Alvará de ~3 de Maio de 177~. Nas 
Causas de Execuçaõ da Junta da Fa-
zenda da Universidade , servia de 
Fiscal o Ouvidor della. Alvará de 928 ' 
de A gost.o de 177~, §. õ. Ex ti netas 
as Ou vidorias, he nomeado Ordina-
riamente. Os Fiscaes dos Aulistas ·da 
Junta do Commercio saõos seus Len ... 
t~s. Alvará de ~o de Maio de 177 4, 
§. 10. Os Fiscaes sobre as qua:li:fica.-
ções dos bens da represalia do Algar-
ve, saõ os Provedores, ou' Correge-
qores das respectivas terras. Alvará 
de lO de Junho de 1775, §. 3. O 
Fiscal das Execuções do Terreiro do 
trigo, h~ o Juiz do Orime 1nais an-
tigo do Lugar. Alvará de 1~ de Mar-
ço de 1781. Foraõ cria~os dois Fis-
caes para as extinctas Execu~orias 
particulares. Alvará de !26 de Março 
de 1785. Foi criado, e nomeadoFis-
çal da Mordomia Mór, por Deqeto 
pe \27 de Julho de 179~. Como se 
fõlntende o privilegio Fiscal conce-
dido a qualquer pessoa, ou corpbr 
raçaõ, veja-se o Decreto de I~ de 
.Junho ue 1794- O lugar de Fiscal 
da Junta da Fazenda da Marinha., 
foi separado do lugar de Auditor da 
Armada Real. Dt!creto de 5 de Se~ 
tembro de 1800. O Fiscal da Junta. 

) 
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dos Tres Estados devia ir á Meza da 
Corôa assistir aos Ptocessos sobre ob-
jectos das Munições. Decreto de U 
de Dezembro de 1801. Foi criado 
hum Fiscal do Erario Régio, por 
Decreto de 8 de Março de 1804. No 
Brasil foi criado hum Fiscal do Com-
mercio, por Alvará de 14 de Agos~ 
to de 1809. Fiscal do Real Erario, 
foi criado este lugar por Decreto de 
8 de M arço de 1804·. 
. F~"sco . Esta palavra vem do La-
tim .fiscus, e se applica ao Thesouro 
do Princi}ie, ou do Estado. Ftscus 
na sua origem significa hum cábaz 
de vime, porque no tempo dos Ro-
manos serviaõ estes cabazes para 
nelles se metter o dinheiro. Nos tem-
pos da Republica havia hum ·só fis-
co, que era o ,Thesouro público •. Po-
rém no governo dos Imperadores ·se 
distinguia o Thesouro, e domínio 
particular do Imperador, do Thesou-. 
ro do Estado. Deo-se áquelle o nome 
de fisco, e a este o P.e Erario. O 
Thesouro público era destinado para 
lnanutençaõ do Estado, e o fisco do 
Principe era destinado par~ a sua 
manutençaõ particular, e da sua Ca~ 
sa. Mas esta distincçaõ deixou de . 
ter lugar no t empo dos Irn pera dores 
Antonino , e Caracalla ; e desde en-
taõ se confundio ó fisco particular do 
Príncipe, com o Thesouro público .-
0 confisco~ ou attribuiçaõ de huma 

' cousa para o fisco, he huma pE;lna 
que tem lugar em certos casos. Ci~ 
cero na sua oraçaõ pro domo sua, 
·observa que na idade de ouro da R e~ 
publica , o fisco, ou Thesouro públi~ 
co naõ era augméntado peJo confis-
co. Esta pena erã entaõ desconheci~ 
da. No tempo da tyrannia de Sylla; 
he que foi promulgada a Lei Corne-
]ia de proscriptione, que declarou os 
bens dos proscriptos adquiridos em 
proveito do fisco . Posto que ~ con· 
fisco teve lugar no tempo dos Jmpe'"' 
radares ; nem todos faziaõ uso deste 
Direito. Por isso Plínio no Panegiri_,_ 
co de Trajano, o I ou v a princi pai men~ 
te, de que no seu Governo a ca:usa 
do fisco ordinariamente naõ prevale-
cia .; qure prcecipua tua !Jlo!ia est 
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( d~sse elle) srepius vincitur .fistu9; 
CUJUS mala causa nunquam est nisi 
sub bono príncipe. Os Imperadores 
Antonino o Pio, Marco Antonino . 
Adriano; Valentino ~ e Theoé.losio ~ 
Grande; · remitth·aõ tambem muitos 
Direitos do fisco quan.to ás confisca-
ções . Justiniano abolio inteiramente 
este Direito. Fisco antigamente tam-. 
bem significava pensaõ Real. Man ... 
dou-se continuar na Cidade do Pur-
to a Junta do Fisco, por Carta Ré ... 
gia de !l29 de Julho de 16?21 , As Cau-
sas do fisco saõ julgadas em Relacaõ 
pelo respectivo Juiz com Adjuntos. 
Alvará de ~6 de Fevereiro de 16 ~ 6 . 
Prohibio-se pelo Decreto de !25 ·de 
_Junho de 1646 , ao Inquisidor Geral 
tomar contas da fazenda do fisco sem 
intervenc~aõ do Conselho da Fazenda .. 
Pertencem ao fisco Real os bens dos 
hereges, e apostatas desde o dia em 
que se cominette o delicto. Alvará 
de 6 de Fevereiro de 1649 . O fisco 
da ,Inquisiçaõ foi encarregado aos 
Ministros Régios, por AlvarA de .~ 6 
de Outubro de 16 iJ 5 , E deo-se-lhe 
Regimento em 7 de Dezembro de 
·1689. O p,ro«esso fiscal he summa-
rio. Lei de ~ ?2 de Dezembro de 176 I. 
O fisco suc~~de na herança dos que 

· morrem sem parentes dentro do de..: 
cimo gráo, e entra logo na posse dos 
bens della , Lei de Pl f> de JLmho de 
1766, §. 1, e Decr~to de 17 de Ju..: 
lho de 1778o Passaõ para o. fisco os 
bens com a mesma natureza que ti-
nhaõ. Alvará d~ 1 O de Junho de 17 7 5 . 
O fisco tem a sua intencaõ fundadil 
nos bens confiscados ; m'as só pód~ 
-verificar este Direito nos que restaõ 
pagas as aividas. Decreto de 12 de 
Janeiro de 1785. O fiscorecebe o 
rt>ndimento dos bens dos que se au '" 
sentaõ para fóta do Reino sem pas-
saporte. Alvará de 9 de Janeiro ·de 
179\2. Naõ se considera fisco qual--
quer porporaçaõ a quem se concede 
o privilegio ,fiscaL Decreto de 1 ~ de 
Junho de 1794. Os bens que se a.-~ 

· chavaõ no fisco da represalia foraõ 
mandados vender pela Resoluçaõ Ré-
gia de 8 de Abril de 1791 , declarada 
por A viso de 30 de Janeiro de 1794, 
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e Resoluçaõ de 6 tle Abril do dito 
anno, de que se affixáraõ Editaes 
pela Junta dos Tres Estados, em 
data . de ~i> , e \'l7 de Maio desse 
mes:mo anno. A favor do fisco da 
Inquisiçaõ se promulgou o AI vará 
de ~ de Fevereiro de 1657 , .que re-
vogou o de 6 de Fevereiro de 1649. 
Pelo -Decreto de ~9 de Março de 
I733 , se ordenou que se naõ sen-
tenciassem Residencias dos -Minis-
tros ·sem mostrarem Certidaõ de co-
mo c um príraõ as Orden.s do Conse~ 
lho da Fazenda, pertencentes ao 
Juizo dos confiscados ausentes-. Pa-
ra se proceder contra o devedor fis-
cal , he necessario que a divida se-
ja liquida. Peregrín. de }'1!-re Fiscí) 
Li v. 6. o, tit. 7 , n. 5. Noguerol alleg. 
33, n . 46. Repert. ton~. 4, pag. 48l. 
(c) Os capítulos 16, e ~~ do Re-
gimento do fisco devem ser enten-
didos segundo o Assento de 1 de 
Março de 1614. 

Pisico. Assim se chamava n'ou-
tro tempo aos Medicas por antono-
mazia. Ord. Liv. 1. 0 , tit.. G~ ~ §. 65. 

Fisico JJfót he o O.fficial do Rei 
que .tem Inspecçaõ, e Jur]sdicçaõ 
sobre causas perten~en,tes á ~edi
ci na. Deo-se Regimento ao Físico 
Mór, em data de ~5 ele Fevereiro 
de l f>~ l. E para os Commissari9s 
do Fisico Mór se deo tambem Re-
gimento em dala de 16 d8 Maio 
de 1744, approvado por Provisaõ 
de 19 de Maio do · mesmo anno. 
Competia-lhe taxar os remedios. Al-
vará de 3 de Setembro de 16~7. 
Veja:se o Alvará de 3 de Março de 
1795, em que se deo Regimento 
dos preços dos medicamentos .. Os 
lugares, e ·Officios de 'Físico Mór, 
e Cirurgiaõ Mór do Reino, foraõ 
Pxtinc tos pela Lei de 17 de Julho 
de 178~, que criou a Junta do Pro-
to Medicalo. Foi extincta esta Jun-
1 a, e se restabelecêraõ os Officios 
de Fisico Mór, e de Cirurgiaõ Mót·. 
O Ollicio de Fisico Mór dos Estados 
Ultramarinos, foi criado por Dec~e
to de 7 de Fevereiro de 1308. Deo-
se-lhe Regimento em data de ~3 de 
Nov.embro de 1808. Exercita o dito 
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Físico Mór a sua .J urisdiccaõ nestes 
Reinos de Portugal , e Alg·arve, por 
meio de seus Delegados. A tvará de 
7 de Janeiro de 1809, e de ~~ de 
Janeiro de 1810. Veja-se o Alvará 
de 30 do .Janeiro de 1811 ,. e o Edi-
~al de P.!O de Março de 1810,.., 

gisico Mór do Exerci to fo-i no· 
meado por Carta Régia de !Ü de Ja-
neiro de 1797. As suas obrigações, 
e juósdicçaõ constaõ do Regulamen-
to confirmado por A I vará de I !2 de 
Agosto de 1797, tit. 9. O Fisico 
Mór · do Exercito foi auctorisado pa-
ra requerer todas as informações de 
que precisasse , dos G enetaes , Com-
mandantes, ê Ministws, peJa Por-
taria de ~f> de Se~embro de 1800. 
Foi nomeado Físico Mór do Exerci-. 
to ', e -se lhe am pli;)raõ os p0ueres , 
por Decreto de 3 de Agostu de U:l03. 
Qual se;ja a sua .jurisdi~.'IÕ no Hos-
pital Militar de Xahreg-as, veja-se a 
R.esolu·çaõ de ~6 de Junho de Hl04•. 
Que naõ devia haver Físico Mór do 
Exercito em tempo ele paz, se de-
terminou pela ResolHçaó de 115 de 
Novembro de 1715. . 

Fita he o tecido comprido, e es~ 
treito de lã, ou seda para se atax, 
ou guarnecer, Quaes s~jaõ as fitas 
com que se devem tra~er os Habitas . 
dt~s tres Ordens M_ilitJare~, veja-se o 
Alvará de 13 de Maio de 1765, o 
Edital de \21 do mesmo mez , e an-
uo, e o Alvará de 10 de Junho de. 
1?"96 . Quaes ·sejaõ as fitas ,que saõ 
prohibidas de se admit.tir a despa-

, cho, veja-se o Decreto de de A-
gosto de 17·86. 

Fius-a. Tornava-se ~t,a palavra 
algum dia por confiança, ' Certeza. 

Flagelloçaó he a. pena dos açou-
tes. O uso desta pena he tnuito an-

1 tigo. Infligia-se aos culpados entre 
os J udeos ~ os Gregos, e t>~ Roma-
mos-. Comtudo. entre est.es a flagella-

.; çaõ differia dos açoutes propriamen-
t~ ditos. A pena destes era reserva:... 

' da para os escravos, e era sempre 
ipfamante. Leia-seCiceroin Verrem. 
A flag-ellaç.aõ flUe vem a ser espal-
qeiradas, ou bastonadas a que he 
condemnado o soldado que abandona 
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o seu posto, o:u ço~Jlmette outro cri--
me militar, naõ he pena -infamante 
por si mesma, .e só póde vir a ser se 
he infamante ·O crime pelo qual ella 
se uroga. · 
- Flagellantes. Congregaçaõ de pe ... 

- nitentes, instituida no atmo de 1~60 
por hun1 · Eremita chamado Rainier, 

, cujos s~quazes ·se chamavaõ Devotos; 
e o Cabeça eh:Hle, Geral da Devoçaõi 
Estendeo-se-esta Congreg-açaõ de-Pe"" 
rusa na Itülia, aonde teve o l:>erço, 
por toda a Europa, a~é o secu.lo de~ 
cimo: qual'to. Andavaõ iiÚs atl§ ácin-
tuta, cGm o -capello na cabeça, e 
huma Cruz 1ila maõ. Açoutavaõ-'se 
duas vezes n€J. dia., e huma dé noi-
te, com C<llrdas cheias de nós , e 
guarnecidas de pontas de ferro; e 
prostrados em terra formavaõ com os · 
braços abertos a figura de huma 
Crúz, e pediaõ misericotdia. Naõ 
chegou a Portugal esta i asti tuiçaô 
dos flagellantes, mas sim ·a -discipli-
na pública de sangue que se pl'aLica-
va na ~emana Santa , de que foi 
aÚctor Santo Antonio de Lisboa, e 
renovador S. Vicente Ferrer. Os 
fl.'l.gellantes naõ satisfeítos da s~a hy-
pocrisia, invendraõ depois hum do-
g·m.'l. novo, affi1·mando gue ninguem 
podia alcançar o perdaõ dqs seus pec~ · 
cados sem se alistar no Livto da sua 
Confraria. Ouviaõ huns aos outros' as 
suas cenfissões ~- e se absolviaõ dos 
peccados naõ obstante serem leigos. 
i\s Faculdades Theologicas ·comba-
têraõ os seus erros no seculo decimo-
quarto ~ até que foraõ dispersos. 

Flalrante. Adjecti'vo derivado do 
Latim , que guer dizer claro, pa• 
tente. Em frase ,Forense se diz fla-
grante delicto a _achada do aggres-
sor cornmettendo o delicto 1 ou logo. 
immediat.aniente com vestigios de o 
ter commettido. Como se de\-·aõ en"' 
tender as prisões feitas em flagrante 
delicto, se declamu pela L"eí de ~[) 
de SetembTo· de 1603 ; veja~se tam-
bem a Lei de Pl6 do dito mez ,. e an-
no. Em flagrante delicto póde s-er ' 
prezo o delinquente por qualquer do 
povo. Ord. Liv. 5. 0

, tit. 4·8, pr. 
Fleur·y. Claudio FleLJ.ry, foi hum 
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historiador Ecclesiastíco1 nascido 'êm 
Paris a 6 de DerL:embl'o de 16~(:)~ 
Frequentou. o Foro por nove annos '; 
mas depois abandonou este estad@ 
pará se entregar Íflteir.àt:nente ao es ... 
tudo da Theo'logía, e do Direito Ca"" 
honi<w; Morreo de idade de 8!1 afi-
nas, aos 14 de Julho -de 17!3. Com-
poz entl'a outras obras., os Costumes 
dos Isr(fwhtas, os Costumes dos Ch.n's~ 
-taõs , a In:troducç-aó ao Direito Cano ... 
n'ir;o., € a Hútoria Ecclesiastica. Pe-
lo Editàti cla Meza Censoria; de ~G 
de Noveinbro de I 77~) se declaro-u 
que naõ tem huma totaJ auotoridade 
o Abbade de Fleury nos seus .Dis;,.' 
cursos. · . , 

. Rlorença, antiga Cidade da Tos-
ca.na. Nella se celebrou em 14~39 hurn 
Concilio ecotné.nico, que he o deci -
1no-oí1 tavo Çoncilio GeraL O Papa. 
Eugenio IV. presídio a este Con-
cilio. 

Florestal se diz causa defloresta , 
ou matta ·expressa. Direito florestal 
he a legislaçaõ-sobre a cre.açaõ, aug-
mento, e conservaqaô das mattas~ 
Lei de 30 de Janeiro de 180~. 

· Florim; moeda de prata, ou de 
atiro, Tem diversos valores, · O de 
Alemanha vale 4\20 réis ; o de Hes-
panha 780 réis-; o de Palerino, e Si.o. 
cilia 450 réis; o de HollanJa 3ôO 

, . N O d A . .a: I· o · re1s. a r • . 1r0ns. ,1v, 4 ., ; tJ t. 
3 , §. ?l , se diz que valia 70 réis da 
nossa moeda. 

Fogaça he o paõ cozido debaixe 
d3,ê cinzas que os Caseiros , ou Co· 
lonôs prestavaô· por servi'qos, e ob--
sequio aos Senhor€s d1rectos. Passa-
raõ âs fogaças de furo ~e~ular f' ªe"' 
rem offertas de culto rehgwso. 

Fogo he hum dos quatl'o elernen-
tos,. e tem a. qualidade de ser q\tetl--
te, e se eco. Tain óetn se drama fo-
gn Q mesmc:J elelnento des·envolvido 
na ma,deira , e. em tudo o gue he 

. cornbusti veL Fogo· se denomina igual:. 
~i mente hum tt·ibttto que pagaõ os nw ... 
' radm·es da Villa de Chaves, e seu 
; Teu10, que t.ívere1n ÚlZitndas do v a-
! Jor de vinte· maravecfis velhos de ~7 

li soldo~ o m~ra vedi , que S'}Õ 48 réü~ 
. e me'IQ. ' A 1sbü oha.maõ fogfi, ou pa-
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ga dos fogos; e tambem martinegas 
por ser obrigaçaõ de se pagar por 
dia de S. Martinho. Fogo morto se 
dizia de hum casal que estava redu-
zido a rnatto; e direito de fogo mor-
to o que competia ao Colono que ha-
via roteado a terra brava, e incul-
ta, ou que se tinha tornado a matto 
de naõ ser expulso. pelo senhor do 
predio. Fogos tambem_ se dizem as 
casas, ou famílias, de que se com-
põe algum lugar. Fogos de artificio 
se dizem os que se fazem com pol:-
vora por brinco, e festa. Armas de 
fogo saõ as com que se daõ tiros p~r 
meio da polvora que em si contém , 
como pistolas , espingardas , -baca-
martes. Fogo posto he o crime de 
incendiaria. Os fogos de artificio fo-
raõ prohibidos pelo Alvará de 9 de 
Janeiro de 166lO, Decretode~3 de 
Julho, e Alvará de ~ de Agosto. de 
16<1<1, Alvarás de 3 de Agosto de 
1689, de o/29 de Julho de Hi95, e de 
\2 de Julho de 1709 , e pelos Editaes 
da Intendencia Geral da Policia de 
~o de Maio, e de 14 de Junho de 
1810. Saõ caso de Denuncia, e de 
Devassa, ditos Alvarás de 29 de Ju-
lho de 1695, e de ~ de Julho de 
1709. O fogo posto he punirlo pela 
Ord. Li v. 5. 0 , tit. . 86. Pelo Aviso 
de 17 de Setembro de 1 641 se de-
terminou, que ninguem disparasse 
nesta Cidade depois de Ave Marias 
quã.esquer armas de fog-o; o que tu-
do ·se fez público pelo Edital da ln-
tendencia Geral da Policia de ~o de 
Maio de 1809. Pelo Edital de 18 de 
Junho de 1806 foraõ rnándados ob-
servar as Leis que prohibem os fo· 
guetes , e fogos de artificio. 

Fogueira he rnateria accesa em 
ala, e g-rande labareda, ou brazido. 
Fogueiras na Cidade, e aro, ou vi-
sinhanças de Lamego se chamavaõ 
os Casaes , ou Reguengos que an-
nualmente pagavaõ á Corôa certos 
foros , e pensões. A~ fogueiras de 
S. Miguel eraõ hum direito Real , 
que no terri~orio de VisBu se paga-
va á Corôa, ou a · quem de lia tinha 
Doaçaõ. 

. Foguete, polvora moi da, e tempe-
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rada, e mettida em canudos, ou em 
papel. Os Ministros criminaes dos 
.Bairros de Lisboa devem tirar De-
vassa, e proc~der a captura contra 
os que lançaõ foguetes, ainda que 
sejaõ menores de quatorze annos, e 
contra os fabricadores, e vendedo-
res delles. Editaes de 18 de Junho 
de 1806, de ~o de Maio de 1809, e 
de 14 de Junho C.e 1810. 

Folaó, hoje Foaó, nome que se 
substilue áquelle que se ignora, ou 
se naõ quer dizer. 

Folha se diz do papel que se es-
creve, e cinco das quaes fazem hum 
caderno de papel. Folha _corrida he 
o certificado dos Esori vães criminaes 
respectivos de terem , ou naõ nos 
seus Cartorios entre os nomes dos 
culpados aquelle do que pede esse 
certificado. Nas herdades se chama 
folha a reparliçaõ das tenas que al-
ternadamente se cultivaõ, ou ficaõ 
de pousio. Filho da folha se diz o 
que cobra algum ordenado, ou ten-
ça? e tem o seu nome na Lista que 
se apresenta no Tribunal da repar-
tiçaõ por onde se faz o pagamento •. 
Mandou-se ajuntar folha corrida ás 
Consultas de pertenções de graças, 
mercês, cargos , e officios. Car1 aRe-
gia de 30 de Abril de 16~\'J. Dever-
se cort·er folha. no Juizo da Chadcel-
lm·ia da Supplicaçaõ, India, e 1\'Ii-
na, Fazenda, A lfandega , A udito-. 
ria de Guerra, Ouvid0ria da R<-ti-
nha, das Ilhas, e Coutadas se man--· 
dou pelo Alvará de ~ l de Janeiro 
de 1655. Naõ se passaõ folhas _corri-
das aos soldados que as pedem, sem 
declararem nas petições os lugares, 
praças , e tempos em que ser v irem. 
Regimento de 1 de Junho de 1678, 
§. 44. As folhas .corridas em Coim-
bra saõ passadas por mandado do 
Conservador da Universidade. Prb-
v}saõ de ~7 de _ Maio de 1689. De-
vem apresentar folha corrida todü~ 
os que forem eleitos para os postos 
da Ordenança. Carta Regia de 9JH 
de Julho de 1696, e Alvará de 18 
de Outubro de 1709. Folhas de des-
pezas, e pagamentos foraõ manda-
d,as fazer no Erario pela Lei de U 
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de Dezembro de 1761 no tit. ~, §~. 
7, e 8. As folhas da:> herdades do 
Além-Téjo que servem para pastos, 
naõ póde_m applicar-se para a lé.!.vou-
ra , nem ao contrario , no mestpo an-
no. Alvará de ~o de Junho de 177 4, 
§. 6. 
, Fol!telho he a casca do bago d.a 
uva.- F01 prohibido dei ta-lo nos vi-
nhos do Douro pelo .Alvará de 10 
de Abril de 1773, §. !. 

Folheta be a folha pequena de 
metal que se põe por baixo das pe-
dras eng·astadas. Estabeleceo-se hu-
ma fabrica dellas para a cravaçaõ de 
diamantes pelo A,l vará de \2 ~ de A-
gosto de 1766; e os pt•ivilegios des-
sa fabrica furaõ depois concedidos á 

· familia do inventor pelo Alvarji de 
f> de Julho de 1776. · ' 

Folhina he o livro que contém a 
distribuiçaõ do anno por mezes, e 
dias com a noticia das Festas, Vi-
gílias , mudanças de Lua, e outros 

· acontecimentos. Foi transferido pa-
ra a ltnpressaõ Regia o privileg·io dE! 
fazer · as Folhinas, e os Pronosticos 
pelo Alvará de 1~ de Outubro d.e 
1771 ; mas foi depois entregue· á 
Congregaçaõ da~ Necessidades pela 
Resoluçaõ de ~4 de Julho , e Provi-
sa.õ de 7 de Agosto de 1777 , confir-
mada pela de 4 de Nowembro de 
1809. Este privilegio havia sido ori-
ginal'iameuté concedido á dita Con-

. gregaçaõ pelo Dect·eto de ~7 de J u-
lho de 1709 , roborando-se-lhe ames-
UI.a Graça pelo outro Decr~to de ~3 
de Dezembro de 17 40. 

Fonseca. · Francisco Xavier dos 
Sal'ltos da Fonseca .nasceo em Lis-
boa a .94 1 de Abril de 1707. Rece-
beo 0 gráo de Bacharel ·na Sciencia 
dos Sagrados Canones a 6 de Abl'il 
de 17 ~28. Advog.ou na Casa da Sup-
phcaçaõ com naõ menos verdade, 
(;JI!le sciencia: e ,sendo appro.vado .no 
'ifr.ibunal clo Desernbat·go clo Paço a 
~4 ~e Outubro de 1 H9 para seguir 
os lugat·es da Répwblica, servio de 
Provedor da Real Fazenda na Re-

, par'bi~aõ das "/ Casas, de P11Qmotor 
F>i~cal clasCa..f>eJ.Ias da ReparLiçaõ da 
Meza ·da .Consoien.cia, e Orde:lils , .e 

FON 
de Provedor da Mitra, 'Patriarcal, d~ 
que tomou posse 9- f:> de Junho de 
1744. Compôz = Additiones ad Doc-
torem Emrnanuelem JJqrbQsam in 

· Rem.úsionib'L{,s ad Ordú·wt. R eg1'as. 
U~yssipone apud Michael.em Rudri.,. · 
gu es · l 7 3 ~. foi. ~ tom. == A,dd~'tione$ 
ad Em.manuelem Mendes de Castro. 
Conimbricre apud Antooium Simoens 
Ferreira 1739. foi. No fim tem este 
Tratado = De au.thoritate Decisio- 1 

num Senatus. = Epitome chronolo-
gico, histor·ico, jurídico, em que se 
mostraõ os ve1'dadeiros Authore~ dos 
textos , que se achaõ no Decreto de 
Graciano escrito no anno de 1730. 
Iy.I.s 8. 0 ~tom.= 'fabulccpasense,s 
in Institutione$ lm.periales miro ordz'-
ne dispositq; , et Çtnnota#om'lJU~ il?us-
tratce. 4. 0 M.s · 

. Fonseca. ( Lourenç'o da) filho ~~.,.. 
gunilo de Martim da Fonseca, e Ca ... 
tharina Cerveira , foi Corregedor d~ 
Côrte no tempo do Senhor Rei D. 
Joaõ 11., por cuja Ordem reduzi~ 
a hqrn só livro os cineo das Ordens 
do Senbor Rei D. D1,H~rte. M,.~ F~;" 
~e~l) ~ell~ memoria Gaspqr Sev(ilrjtq 
ae Faria, e J oaõ Franco :earreto. 

Fonse.ca. N uno da Fonseca Ca-
bral, natural de Abrantes, Lel\lte. 
da Universidade de Coimbra, e Des-
embargador do~ Ag·gravos da Cas~ 
da Supplicaçaõ, esc;r.eveo = Ann9; 
t.aç6es a Ordenaçaó do Reino. M. s 

Fonseca. Simaõ Qé) Fonseca, na .. ' 
tural da Cidade d~ G1,1arda , o~ d~ 
Villa de Francoso, A bbade d& P~ .... 
rochial lgr~ja de S. Joaõ do Saqu~ 
gal e:r,o Ribacôa, Yigario Ge,ral dq 
Bispado de Lal,llego, faleceo ;no ap.r 
no cle l668; e compôz entre outra~ 
obras a que pôz o titulo de = ComT 
mentario ds Ordenações do Reino dF 
Portugal. foi. M. s 

Fonte he a orjgern, Oll -D)ài d'a.r 
gua donde pro.vém os rios, os ri.bei,.. 
ros , e iregat'os. 'Fonte baptÍsJVal ~~ , 
diz a pia do baptismo. ;Fonté se ch~ 
ma Lambem o texto original. Na~ 
fontes , e cbafarjzes naõ s~ deve 1~ 
var roupa. rPostura H> da,s q1,1e .vew 
no tit. ~ - 0 do !Regimento dos J \}Íze_;; 
·das Aldêas . .N ~õ ~ódwn ~H, fPJ\W.S pe1 
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t omadas pelas tapadas dos particu-
lares, e pódem ser embargadas es-
tas pelas Camaras. Alvará de ~7 de 
Novembro de 1804, §. I. O Edital 
da "\ntendencia Geral da Policia de 
14 de Julho de 1809 renovou a pro~ 
hibiçaõ <lo de l !J de Janeiro de 1807 
contra os que lavaõ nas fontes pú-
blicas. _ 

Foragem he o mesmo que fôro 
miudo, miunças. 

Foral. Chama-se as!?im a Lei mu-
nicipal de huma Cidade , ou Vil-
la , Concelho , ou Julgado. Diz-se 
Fora!, porque por essa Lei se julga 

. no Fôro. No principio da Monarquia 
os Foraes eraõ dados .pelos Senhores 
Reis deste · Reino , OJ.l pelos Dona ta-
rios da Corôa. O Senhor Rei D. 
Manoel occorreo aos abusos que nos 
Foraes se haviaõ introduzido, e os 
mandou reformar pela Cart,a Regia 
de 5 de Fevereiro de 1506 por Fer-
naõ de Pina, dando-lhe Regimento 
na mesma data. A respeito dos mes-
mos Fm:aes se expediraõ o Alvará 
de n de Outubro de 1510, as Car-
tas Regias de 6 de Julho de 1517, 
de 31 de J:aneiro, e de 17 de Feve-
reiro de 1 MW, e o Alvará de \21 de 
Maio de 15~0. Por Carta de !26 .de 
Maio de 1MW o rnest~o Senhor .Rei 
fez Mercê de setenta mil réis an-
nuaes ao mesmo Fernaõ de Pina por 
ter concluído a sua commissaõ da 
reforma dos Foraes de todo o Rei-
no. Os Foraes saõ Leis particulares 
que obrigaõ os moradores dé\S terras 
a que elles respei taõ ; e naõ se pó-
dem pedir direitos Reaes senaõ por 
Foraes authenticos, ou Posse imme-
morial conforme a outros Foraes. 
Ord. Liv. o/J. 0

, tit. ~7, §. 1. Que o 
Foral estabelece Lei perpétua na 
materia que determina se diz no 
Regimento de -~0 de Abril de 1775. 
§. 63 ; e que toda a contraria obser~ 
vancia he reprovada corno abuso se 
diz na Provisaõ de ~7 de Novembro 
de 1776. Como os Foraes saõ Leis 
só por outras Leis contrarias se pó-
dem alterar . .Alvará de 14 de Junho 
de 1776, §. ~. Mandou-se observar 
inteiramente o Foral de Porto de 

FOR 
Moz pelo Alvará de 13 de Julho de 
1776. Foi mandado dar Fora] ao Re-
guengo de Tavira pelo Alvará de 15 
de Fevereiro de 1786. Os Foraes naõ 
isentaõ os Donatarios das confirma-
ções. Provisaõ de 19 'de Dezembro 
de 1801. Fernaõ de Pina quando fez 
os Foraes inquirio particularmente 
de todos os direitos, e bens da Or-
dem de S. Thiago. Decreto de 1 O 
de Julho de 179~. Formou-se o pro-
jecto de melhorar os Foraes, ou sup-
primi-los em beneficio da lavoura. 
Carta Regia de 7 de Março de 1810. 
Foi creada pela Portaria de 17 de 
Outubro de 18U hurna Comrnissaõ 
para o exame dos Foraes , e melho-
ramento da AgTicultura. Foral se to-
ma tarnbern por Carta de privile-
gias. Ord. Liv. 1.0

, tit. 5~, §. 4. 
Pelo Alvará de 10 de Novembro de 
lbi_9 se concedeo ao Duque de Coim-
bra o ser ouvido sobre os Foraes novos 
com o seu direito, e foi confirmado 
por Alvará de !23 de Janeiro de 1594..-

.. Por Carla Regia de re\l! de Noverq-
brp de 1497 se mandaraõ remetter 
os Originaes, Escrituras, Foraes, 
e Tombos para a ordenada reforma 
dos mesmos Foraes. 

Forca, obra de páo, que consta 
d~ dous, ou tres esteios fixos na ter-
ra com huma, , ou mais traves atra-

. vessadas , e pregadas nos altos tlel-
les aonde se penduraõ ·em cordas os 
co.ndemnados ao ultimo supplicio. 

Força he o mesmo que esbulho, 
violencia com que se 'tira a alguem 
da sua posse. Diz-se força nova em 
quanto naõ he passado anno , e dia 
depois que o facto espoliatiyo se com-
metteo. Acçaõ de força nova he a 
q~w se propõe dentro desse tempo. 
Veja-se · a Ord. Liv. 3.0

, tit. 48, e 
Liv. 4.0

, tit. [)8. Nellas naõ tem lu· 
gar o privilegio clerical. Ord. Liv. 
\ll.0

, tit. I , §. ~, e Provisaõ de 10 
d~ Março de 1764; nem o do Santo 
Qfficjo. Assento do dito Tribunal de 
9 de Dezembro de 16926. 
' Forçado se diz ~m Direito aquil-

lo a que a Lei obriga. Assim her-
deiro forçado he aquelle que succe-
de em virtude da Lei, e a quem o 

,j 
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'fest.ador naõ póde tirar a herança 
legitima que lhe pertence. 

Forçador se diz o que faz força 
esbulhando da posse. Ord. Liv. 3. 0

; 

tit. 48' §. ó. 
Forçamento h e a força feita á mu~ 

Iher. Ord. Af:fons. Liv. ó. 0 , foi. 380. 
, Foreiro se diz aquelle que paga 
fôro. H e synonymo de Em fi teu la. 
Os Foreiros do Cabido da Sé de Lis-
boa, assim como os do Hospital de 
S. Jozé saõ obrigados a requ~rer o 
seu encabeçamento dentro de trinta 
dias depois da .posse. Alvará de ~1 
de Abril de 1fi89. A mesma obriga-_ 
çaõ tem os Foreiros da Patriarcal . 
Alvará de 14 de Dezembro de 17 4.·3; 
os do Convento de Santa Joanna. 
Alvará de 17 de Agosto de 17H9. 

Formal se diz o que respeita á 
fórma. Palavras formaes saõ as que 

. se disseraõ, ou se escrevêraõ sem a 
menor alteraçaõ. Diz-se Formal de 
Partilha a Folha, ou Carta, em que 
se . enumeraõ os bens, que tocaõ ao 
herdeiro, passada pelo Escri vaõ r es-
pectivo, e assignada pelo Juiz que 
determinou a Partilha; e a julgou 
por Sentença. 

Formalidade se diz o · modo de 
proceder determinado pe!a Lei , O!l 
pelo costume para o aclo set· válido. 
Ainda quando se manda evitar as 
formalidades , nunca se devem omit~ 
tir o conhecimento da verdade, ale""' 
gitimidade das pessoas; e a segu"" 
rança . da Fazenda Real, quando se 
trata dos seus interesses. Alvará de 
6 de Abril de 1773. As formalida..:. 
des saõ sempre absorvidas pelo inte-
resse público. Carta Regia de ~7 de 
Setembro de-17b6. 

Formatura se chama o acto que 
se faz no fim do anno que se segue 
ao de Bacharel para,ser approvado; 
e poder usar das suas letras. 

Formigueiro .. Chama-se ladraõ for-
.1nigueil'o aquelle que furta por miu-
do , e faz pequenos roubos. Deraõ-se 
providencias sobre os ladrões formi-
gueiros da azeitona pelo Edital de 
13 de Setembro de 1767'. -

F6rmula he hum contexto de pa-
lavras, de que he necessario usar 

Tomo li. 

Foit 
para a validade de certos actos. As 
fórmulas forenses afiançaõ , e assê-
guraõ o direito da propriedade. Al-
vará de 6 de Dezembro de 1813. As 
fórmulas das Acções entre os Roma-
nos se chamavaõ Legis act2'ones, e 
deviaõ ser exacta, e escrupulosamen-
te seguidas. Appio Clãudio Crecus 
da Ordem dos Patrjcios, e Consul 
no anno de Roma 446 , r~fluzio es-
tas fórmulas compondo hum corpo 
de Prática. Os Patrícios, e Pontifi-" 
ces deposi Ull'ios destas fórmulas fa-
ziaõ dellas hum misterio ao povo. 
éneio Flavio, Secretario de A p'pio 
as fez públicas, donde veio qu~ es-
te Livro de fórmulas foi chamado 
Direito FJaviano. Os Patrícios com~ 
pozeraõ nov.as fórmulas; porém ~ex
to Elio Peto Cato sendo Edil curul 
no anno de Roma bl>3 as divulgou 
tambem; e foraõ chamadas Direito 
Eliana. As fórmulas começaraõ a ser 
menos observadas no tempo dos lm• 
perador..es ; e Tlwodo~io o· moGO a~ 
abrogou todas. 

'Formularia he o apontamento de 
fórmulas . Qual seja o formulario de 
corpo de delicto nos Conselhos de 
Guerra, veja-se o Alvará de 4 de 
Setembro de 1765, §. ~. Qual seja o 
dos Passaportes de licença para os 
Soldados, veja'-se o Alvará de 6 de 
Setembro de 1765, §. L Qual seja 
o do Livro da receita; e despeza das 
Camaras, veja-se o Alvará de ~3 de 
Julho de 1766. Foi estabelecido hum ~ 
Formularia para as Leis 1 Alvarás, 
Cartas, e mais Diplomas, Jurante a 
Regencia do Príncipe o Senhor D. 
Pedro IL depois Rei pelo Decreto 
de 8 de Junho de 1668. Hum seme.o 
lhante formularia foi estabelecido 
quando principiou a Regeneia do 
Príncipe , hoje Rei, o Senhor D . 
Joaõ VI., e participado aos Tribu .. 
naes por A viso de 8 de Agosto de 
1799. Novo formularia ·se estabele .. 
ceo depois · pela uniaõ dos tres Rei-
nos de Portugal , Brasil, e Algarves 
pela Lei de'J 6 de Dezembro de 181 f>. 

Fornezinho se dizia o filho adul .. 
terino. Ord. Affons. Li v. ~. 0 , ti t. 
7!2, pr. 

F 
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Fornizio, copula criminosa en?'e 

os naô casados. Ord. Affons. L1v. 
ó. 0

, tit. 14, §. ~' tit. 59'§. 7' di-
ta Ord. Liv. ~. 0 , foi. 108. 

Forno , obra de pedra , e cal , 
em que se mette fogo, feita fie sor-
te que a força do fogo naõ saia para 
fóra das suas paredes. Ha fornos de 
cozer paõ, de cozer cal, &c. Fornos 
de cozer paõ ninguem_póde ter, nem 
construir em Lisboa, sem licença do 
Senado da Camara. Edilaes de 19 
de Julho de 1765, e de 16 de Maio 
de 17 89. Deraõ-se providencias so-
bre elles pela Portaria do Senado de 
!1!0 de Junho de 1796. Aos fornos dó 
.Valle. de Zebro se deo Regimento 
em 17 de Março de 1653, e em 17 
de Março de 1674. Foraõ adminis-
trados pela Companhia do Graõ Pa-
rá, e Maranhaõ. Institmçaõ confir-
mada por Alvará de 7 de Junho de 
~7f>f>, §. 33. Entregou-se a sua ad-
ministraçaõ á Junta das Munições 
de boca por Decreto de 19 de Julho 
de 176~ . O seu Almo:xHrifado foi ex-
tincto pelo Alvará de 9 de Maio de, 
1776, ficando a administraçaõ, e di-
,ecçaõ debaixo da inspecçaõ da J un-
ta dos Provimentos de boca para o 
Exercito'. Aos fornos de Valle de Ze'-
bro, em que se fabricaõ biscoutos 
para as Armadas, Náos da lndia, e 
Fortalezas do Reino se lhe deo Re-
g·ünento por Alvará de ~~ de Julho 
de 1653. Nos fornos de cozer paõ 
público se· deve proceder a vistoria 
naõ valendo sem eU a as simples li-
cenças, que só devem passar depois 
della. Edital de 16 de Maio de 1789. 

Fóro. Esta palavra vem do JLa-
tim forum , que significa propria-
mente praça pública. Tambem si-
gnifica tribunal do Juiz, porque. en-
tre os Romanos todos os negocias se 
tratavaõ na praça pública, e os Ma-
gistrados ahi faziaõ as suas audien-
cias, ou em hum lugar visinho da 
praça. Nós servimo-nos desta pala-
vra na sig·nificaçaõ de J urisdicçaõ, 
e Tribunal de Justiça. A ppHca-se 
especialmente para designar a juris-
dicçaõ que pertence á Igreja; e en-
taõ se distingue em duas especies, 
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fôro exterior, e interior. O fôro ex .. 
terior da Igreja he a jurisdicçaõ que 
foi concedida pelos nossos Reis aos 
Bispos para a exercerem sobre os 
Ecclesiasticos que lhes estaõ sugei-
tos , e conhecer de certas materias 
ecclesiasticas. O fôro interior he o 
j1oder espiritual que a Igreja rece-
beo de Deos, e que ella exerce so-
bre as almas , e cousas meramente 
espirituaes. Este fôro interno t!e cha-
ma tambem fôro penitenciai, e im .. 
propriamente tribunal da penitencia. 
Estes termos fôro interno, e foro ex-
terno tem ainda outra significaçaõ. 
Entende-se por fôro externo a au-
thoridade da justiça humana, que se 
exerce sobre as pessoas , e os bens 
com mais, ou menos extensaõ·, se:.;:,.. 
gundo a qualidade daquelles que a 
exercem; e por fôro interno a voz 
da consciencia , que nos indica o 
que a virtude pr~screve, ou prohi-
be. Acontece ás vezes que somos 
obrigados no fôro interno, e pela voz 
da consciencia a fazer cousas a que 
n~õ somos obrigados no fôro exter .. 
no, isto he, por justiça humana. Fô-
ro significa tambem costume, ou pri-· 
vilegio concedido a Cidades, e a Cor-
porações; Tambem se diz fôro a con-
djçaõ, de que se gosa na ordem ci-
vjl. Antigamente -era o mesmo que · 

·foral. Ord. Affons. Liv. 1. 0
, tit. S!3, 

§, ~4·. Casal de fôro morto se dizia 
o que era isento de pagar. As vezes 
s~ toma por aforamento. Ord. Liv .. 
3. 0

, tit. 47, pr. Finalment~ signifi-
ca ?brig·açaõ de pagar alguma pen-
saõ. Fot'os declll'sos saõ os vencidos , 
e naõ pagos. Concede· e aos filhos 
o mesmo fôro de Fidalgo que tinhaõ 
seus pais, se elles naõ casarem infa-
memente. Regimento de 3 de Junho · 
de ló7~, cap. 7. Basta para, essa 
concessaõ Alvará do Mordomo-M6r; 
:filas sendo com accrescentamento de-
ve intervir Authoridade Regia, dito 
Regimento de 3 de Junho de ló7~, 
.~ap. 8. Basta tambem Alvará do 
Mordomo-Mór para a concessaõ dos 
foros dos Ca valleiros fidalgos, e Ca-
pellães fidalgos, dito Regimento de 
3 de Junho de H>7~ , cap. 9 7 e 10. 



FOR 
O fôro de Fidalgo em remuneraçaõ 
de serviços naõ se concede sem es-
tes serem apurados pelo Fiscal das 
Mercês. Decreto de 14 de Maio de 
169!2. Saõ tomados no fôro de Moços 
da Camara os filhos dos homens da 
Casa dos vinte e quatro que vaõ 
~ervir á lndia, Brasil, é outras Con-
quistas. Alvará de ~8 de Janeiro de 
1645. Sobre o fôro militar deraõ-se 
providencias no Alvará de 14 de-Ju~ 
lho de 1'64~, e Decreto de 17 do 
mesmo mez , e anno. Que só gosa-
vaõ delle os Soldados na Fronteira, 
ou ausentes com licença, e naõ os 
outros sem ella se determinou na 

. Resoluçaõ de 9 de Outubro de -1645. 
Mandou-se guardar o dito fôro pelo 
Decreto de 924 de Março de 1672. 
Foi estabelecido o fôro rnili tar pelo 
Alvará de ?H de Outubro de 1763, 
~§. !2, 3~ , e ·seguintes. Os casos cri-
Ines em que tem lugar fornõ deter-

· minados na Carta Regia de ~3 de 
Fevereiro de 1771. Naõ compete o 
fôro militar nos casos de resistencia. 
Alvará de 14 de Fevereiro de 1770J. , 

:._ - §. 12; nem de contrabando, dito Al-
vará de 1~ de Fevereiro de 177~, 
§. 3 ; nem nos furtos da Fazenda 
Real. Regulamento confirmado por 
Alvará de 18 de Fevereiro de 1763, 
art. 18, Alvará de 18 de Outubro 
.do mesmo anno, Alvará de 14 de 
Fevereiro de 177~, §. 3 , e Alvará 
de 18 de Setembro de 1784; nem 
no delicto de vender carne fóra dos 
~ç-ougues. Decreto de !2 de Outubro 
de 179~; nem nos furtos commetti· 
-dqs nas circunstancias do Decreta 
de 16 de Marco de 1789. Quaes dos 
Mili~ianos, e 'em que crimes, e cir-
cunstancias gosaõ do fôro militar, 
veja~se o 'Regulamento de-920 de De-
zembro de 1808 1 tit. ô ~ cap. 3 , §§ 1 

1 , e \2. Os Réos devem ser deman-
, dados no Juizo do seu fôro. Assento 
de ~3 de Novembro de 1769 • . Segue 

-o Rendeiro da Fazenda Real o fôro 
do Réo nas Causas· que haõ saõ de 
rendas fiscaes~ Regimento de 17 de 
Outubro de lf>l6. A cornpetencia do 
fôro entre os Bispos do Porto, e de 
Miranda foi determinada pela Carta 
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Regia de 30 de Setembro de .i6oó; 
Dos foros , ou censos perpétuos ~ oiJ 
remíveis que fora@ vendidos sobre al~ _ 
guma fazenda se paga decima~ Re- · 
gimento de 9 de Maio de 1654 j tit. 
Cl!, §. 19. Qs fol'os ficaõ dissolutos, 
extinguindo-se por caso insdlíto ·a 
propriedade. Al·vará de :21 de Janei ... 
ro de 1766. Foi prohibido aos Cor• 
pos de rnaõ morta o augmento dos 
foros. Lei de 4 de Julho de 176'8, 
§. 7. Pelos foros decursos póde fa-
z-er-se penhora nas proptiedades obri-
gadas, dita Lei de 4 de Julho . d~ 
l768 ,· §. 8. Saõ só permettldos pela 
Lei os foros em que cada htun ced~ 
o seu _predio , reservando para si di .. 
nhei't:o; ou frutos, Alv-&rá de lb de 
Setembro de 1766, e Alvará de 16 
de Janeiro de 1773, §. 3. Os foros 
do Algarve se s.e legitimaõ com .Li .... 
tulos originaes. Alvará de 4 de A"' 
gosto de 1773-, §. 1, e seguintes, 
e Alvará de 1f> de Julho de 1779, 
§. ltl. Os foros dos Regu~ngos, e bens 
da Corôa saõ isentos da suspeit~ de 
usura, dito Alvará de 15 de J ~lho 
de 1779 , §. 4. Qual seja a differen ... 
ça entre os .foros do Algarve, e os 
emfiteuticos ~ veja-se o mesmo Al-
vará, §. 3, Os foros rlos bens dos 
Reguengos devem-se pagar nas ei-

-tas como os outavos, Provisaõ de 18 
de Junho de 1800, Os fotos da Co .. 
rôa avaliaõ-se para a sua venda, ou· 
amortisaçaõ pelo valor de vinte an"" 
nos de foros , e tres laudemios. De-
creto de ~4, e Edital de 31 de Ja-
neiro de 18ol: Do fôro ecclesiastico 
devem usar os Bispos na fôrma da ' 
Ordenacaõ. Alvará de 11 de Outu~ 
bro de i 786 h §. l. He exceptuado 
do fôro ecclesiastico o crime de Le-
za-Magestade. Provisões de Pl5 de 
Abril d-e 1641; e de 17 de Junho 
d~ 164f> , e Carta Regia de 17 de 
Julho de 1790, As renuncias do fô ... 
ro do domicilio por Escritura públi-
ca saõ :!.ttendiveis em todos os Jui ... 
zos. Lei de 19 de J ulbo de 1790; 
§. 14. O _privilegio do fôt•o compete 
nas primeiras .. Instancias aos mora"' 
dores das terras do Graõ Priorado 
do Crato , e das terras das Ordens 

FGJ. 
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Militares, e Casa do Infantado. Lei 
del9 de Julho del790, eAlvará 
de ~7 de Novembro de 1797. O pri-
vilegio de fôro naõ compete aos N e-
gociantes , ainda que sejaõ matricu-
lados na Jqnta do Commercio, nem 
aos Mercadores de retalho ; mas só 
aos Deputados da Junta do Com-

, mercio, e da Meza do Bem com-
muro. Assento de ~3 de Julho de 
J811. . 

Forraoo he o mesmo que forro , ,Ji._ 
berto. Ord. Affons. Li v. 3. o, tit. 36, 
§. 6. ' 

Forrador se dizia o que , dava a 
liberdade. Ord. Aifons. Liv. 3.0

, tit. 
6, §. 6, in fin., pag. l~á. 

Forrageal se diz o lugar em que 
h a forrag·em. . 

Forr-agem he o pasto das bestas 
do Exercito que se vai buscar ao 
campo. Ord. Affons. Liv. 1.0

, tit. 
51' §. 4~ . . 

· Forrejar algum dia era synony- , 
mo de furtar, roubar. 

Forriel he o Posto militar de Of-
ficial inferior ao Sargento. He o que 
cobra os soldos, e munições, e os 
distribue pela Companhia. Suppre as 
faltas do Sargento. Forriel-Mór era 
antigamente 9 mesmo que Aposen-
tador-Mór. 

Forro he o que sahio da es-
cravidaõ. Tambem se applica ao que 
he livre , e naõ paga fôro, nem 
direitos. Ord. Liv. ~. 0, tit. 66 , 
§. 4. 

Fortaleza he a praça pequena bem 
fortificada. Tambem se toma por for-
nimento, ou força de peça. Ord. Af-
fons. Liv. 1.0

, fol. 49!2, §. ~- En-
trega-se por Inventario a sua arti-
lharia, e munições. Alvará de U de 
Janeiro de 16~!2. A, Fortaleza de S. 
.Toaõ da Foz era isénta do Governo 
das armas do Porto. Resoluçaõ de 
18" de Abril de 17 47 ; mas revogou-
se isso pela Carta Regi.a de ~~ de 
Março de 176~. As das Barras do 
Reino como devem sal v ar as N á os da 
Armada Real, veja-se o Decreto de 
~ de Abril de 176~. Deo-se nova fór-
ma ás Fortalezas da Barra de Lis-
boa pelo Alvará de 9 de Abril de 
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176~. Veja-se o Regimento confir· 
mado por Alvará de 18 de Feverei-
ro de 1763, cap. 9!6, art. 13. 

Forte he a obra feita de trinchei-
ras para segurat· algum passo , ou 
defender algum posto. Tambem si~ 
gnifica a praça que he cercada de 
fossos , reparos , e baluartes , que Slt 
póde defender com pouca gente. 
Deo-se este nome a huma moeda de 
prata do Senhor Rei D. Di~liz CQm 

o valor de quarenta réis e :meio. 
Forte com o de vinte réis. Tinha de 
hum · lado a Commenda de Christo 
com o nome do Rei na orla, e do 
outro o Escudo Real com as letras 
Adjutorium nostrum in nomine Do-
mini. O Senhor Rei D. Fernando fez 
bater meios Fortes com o valor de,.· 
vinte e nove réi's, e dous ceüis ca-
da hum. Depois elle mesmo a· rebai-
xou a dezeseis réis. Peça, ou moe• 
da forte he a que tem mais do peso 
da Lei. Oppõe-se a Febre adjectivo. 
O Forte de Santo Antonio da Bar .. 
ra; .ou Forte velho he considerado 
como dependencia da Praça de Cas-
caes. Decreto de ao de Outubro d~ 
1807 , naõ obstante o outrg de ~7 de 
Setembro de 180õ. 

f'ortijicaçaó he a obra exterior, 
ou posterior para defender , e for~ifi
car huma Praça. As forti:6cações aas 
Praças_ do Reina considetaõ·se do do-
tnin-io da Corôa por direito dá Sobe-
rania, assim como o espaço de nove 
pés dentro das Cidades que se repu-. 
taõ parte das mesmas fortificações. 
Corpo se fazem , , e àdministr.éiÕ as 
obras dellas, vejaõ-se os Regimen .. 
tos de\ Ia de Novembro de 1651., 
§. Q7, e seguintes, e de ... 9 de De-
zeiiJbro de 17~1, tit. 6, e o Alvará 
de 7 de Fevereiro de 17 5~. Os te-
paros das Igrejas das Praças fazem- . 
se pelas rendas estabelecidas par~ as 
fortificações. Resoluçaõ de 16 de De~ 
zembro de 17á4, e Edital de 8 de 
JaJ:leiro de 17á5. 

, Fortuito he o mesmo que casual, 
ou contingente, que fiai) he feito de 
proposite. 

Fot'tut1ã, sorte, ventura boa, ou 
má-. Férturtas ee dizem, as. posses) 

,. 
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riqu~as, cabedaes, ou 'faculdades 
de alguem. 

Jib.ssadeirà, era ~ terra obrigada 
a pagàr -hum tributo, a que chama.-
tnos fossadeira , assim corno se chtt-
mavaõ cavallarias as terras pensio-
nadas com hum -tributo · do mesmo 
nome. Fossadeira se chamava o tri-
hut«!> Real, que era 'pago por aquel-

. les , que sendo obrigados a hir ao 
Fossado hum a vez no anno, naõ hiaõ. 

Fossado. Esta palavra, que vem 
do Latim Fossa, se tomou pelos fos-
sos ., v·allas , e covas , e outràs obras 
com que hurna Praça ·se fortifica. 
Applica-se particalarmente a lnnna 
ex.pediçaõ militar, ou cavalgada ma~ 
differente da Haste, ApPellido ; Aza.,_ 
ria, Fr·onteira, e Annaduva. Canses-
tia o F ossado em sahir com rnaõ àr-
mada a talar, e colher as novida-
des , que os inimigos havi'aõ agri~ 
cultado. Para este fim apoclerados 
do campo se entrincheiravaõ ·eifi val-
J.as ~ ou · fossos, guárdando as custas 
aos que se occupavaõ na extracçai5 
dos frutos, e . forragens. 

FossQ -se diz a c a v a , ou cova a-
berta em rQdor da Praça por fóra pa-
ra que o inimigo naõ chegue ao mu-
ro facilmente. Dava-s'e algum dia es-
te nome ao campo, ou terreiro que 
ficava junto do Mosteiro, e que os 
EmfiteutHs eraõ obrigados a lavrar. 
Fossos, contra escarpas; e muralhas 
das Praças naõ se p.ódeln cultivar no 
espaço de quinze braças. Ordenan--

, ças de !20 de Fevet•eiro de 1708, 
cap. 6ó, e Resoluçaõ de "4l de Julho 
de 1754. 

Foste era a vara de Ministro Real , 
indicativa da sua authoridade, e ju· 
risdi<taõ. Vem do Latim fustis. 

_ Frade ~~ diz Q Religioso de Or-
dem' rt1endwanU~ J Antigamente se 
dava este nome ta.mbem a seculares 
(.)Ue vi via@ nos Hospitaes , ou eraõ 
FamiJia.rés; uu Terceiros de alguma 
Otd@m , ou Casa Relig10sa , ou era~ 
Irmãos de algllma Oonfraria. Frades 
maiores se dizem os de S. Domin~ 
gos , é menores os de S. Francisco. 
Os Frad-es que possuem bens em 
commwm-, ainda que sej.a@ mendican-
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tes naõ gosaõ do pri vileg·io de pes .. 
soas miseraveis. Assento de 7 ·11le 
Abril de 1607. Os Ftalies do Bra.-
:sil -náõ pód<em ·vir ·para o Reino sem 
!ic~ílça do Pre'ktdo, e approvaçaõ d@ 
.Governo. Carta R-egia de ~8 de A-
bril de 1674.· Sendo :a'(~hado Fraxfe, 
s-em C()Fn-panheito · póde S-er pr-eso ' •e 
se dá ajuda de hl.'aço seculaJ; para a. 
prisaõ. Decretos -de 3 de Agost() de 
I G91 ; e de I de Setem'bro ·-ae H.i9~. 
Frades, e Freiras 1se reput~õ rn0rtos 

. para o mundo pelo acto da sua pro-
fissaõ ., ·e -ficaõ excluid@s das le.giti.: 
mas, e heranças. Lei de 9 d-e Se-
-tembro ~e -1769, 9§. 10, e ü ; .Es .. 
taõ igualm:ente cprohibidos de p!:irder 
tes<t.rar. Resol'l!lçaõ de ~6 de Dezem-
bro de H309 , e A visQ de l d·e pe .... 
zembro de 131\ll . 'For-aõ ·os Fraqe~ 
mandados r€colher aos Conventos por 

. Carta Regia .de 30 de Outubro de 
i=777. Frade que 'resiste á Justiça 
naõ gosa de immuni~ade . A yi~o d~ 
~ 1 de Agosto q.:e '179\2. " 

Fragata he o naviÇ> de guerra d~ 
ordinario coÍn duas cobertas .. He .me .. 
nor, e ~ais ligeiro que as Náos d~ 
guerra. 'J1arnbem se dá este nome~ a 
huma embar~açaõ pequena do Téjo, 
que anda á. vela, e remos. Para o es~ 
tabelechnento, das Frag·atas d~ Guarl.. 
da-Costa foraà offer:edd~ dous por 
cento pelos Negociantes da Cidade · 
do Potto. Alvarâ de ~14 de Novem ... 
bro de l'(él. Nomeara:õ-se ·para ellas 
Officiaes Tenente~~ ·e Guardas Ma ... 
rinhas por Decreto de 30 de J ulhb 
de 17.6'2. Este tributo foi estnbeleci-
do g·eralmente em todas as A lfande-
gas do R-eirto ao Norte da Figue.ira. 
Alvará de ~o de Julho de 1 '767. Pa.:. 
ga-se no Porto , - e mais Alfandegas 
anne~as das fazendas ~indas dé Lis· 
boa, Provisaõ de ~~ ·de Fevereiro de 
1804. Estendeo-se á todas ~s fazen-
das (excepto o pesoadb ~ gtaõ ; e le-
gumes) , . e paga~se deRas cle entra-
d?, e sahida tres po1' cento em lu 
gar de dous. Decreto de B de Abril , 
e ,. Aviso cle 7 de Agósto He 1805~ 
Qual seja o temr)o da partida das 
Fragatas , e N áos para o Brasil~ "te-

, ja-se o Decreto de 127 de MiÜ@ d.e 
F a 
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1166. Duas Fragatas de guerra sa-
hem annualmente do Rio de Janei-
ro para a conducçaõ .dos cabedaes 
públicos, e dos Negociantes. Decre-
to de P-'.7 de Maio, e Edital de lO 
de Junho de 1766. Tomou-se Reso.:.. 
Juçaõ sobre o proeesso. contra a guar-
niçaõ da Fragata Femx pelo Decre-
to de 6 de J u,lhs/ de '1804. 

Fragat'eiro se diz o homem que 
rema? e serve nas fragatas do rio. 
Os fragateiros q·ue levarem a embar-
car a.Ig·uma pessoa depois de passa-
da a Torre de .Bel_ém, incorrem nas 
penas de açoutes , e galés, e perdi-
mento do barco , Lei de 6 de De-

- zembro de 1660. Os que se a9harem 
conduzindo vinhos, ou azeites qes-
caminhados, perd~m o barco·, e tem 
a pena de dez cruzados , e trinta 
dias de cadeia. Alvará de 11 de A-
gosto de 1690. Levando alguma pes~ 
soa a bordo dos paquebotes, in cor- ' 
rem .em pena de perdimento do bar-
co, e de prisaõ, e pecuniaria. Al-
vará de 6 de Outubro de 1705. Aon-
de devem abordar no cáes do rio Té-
jo para o . pagamento do donativo, 
veja-s~ o Edital de 2 de Junho de 
1809. # , 

Fragilhlade he huma disposiçaõ 
para ceder ás inclinações da nature-
za apesar das luzes da razaõ. O ho-
mem fragil differe do homem fraco , 
em que o primeiro cede ao seu cora-
çaõ, ás suas proprias inclinações , e 
o homem fracó ás impulsões estra-
nhas. 

Fragoso. O Padre Baptista Fra-
gosb , nasceo no Lugar da Alagoa , 
Termo da Cidade de Silves no Rei-
no do Algarve; no anno de 1 óf>9 ~ e 
rnorreo em 3 de Outubro de 1639, 
com 80 annos de idade. Foi filho de 
Joaõ Ferreira, e de Caterina Frago-
sa. Na idade de dezoito annos pro-
fessou na Companhia de Jesus, no 
Collegio de Evora, e ensinou Theo• 
Iogia moral em Lisboa, Evora, e 
B~aga. Co~nroz: Regiminis Reipw- · 
bltcre Chrzstzanre Lugduni ~ 1641, 
1640, el652, eColonire Allobrogum 
1737, fol. 3, tom., e Decisiones Bra-
charenses. M .5 · 
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Frama. Dava-se antigamente es-

te nome ao presunto de porco. Era -
huma das Foragens de que se faz 
mençaõ nos Prasos de Lamego. Da-
qui veio a palavra Fiambre, que he 
o presunto que se come frio depois 
de cozido em vinho branco. 

França. Reino consideravel da 
Europa, deriva o seu nome dos Fran- . 
cos, que no principio ·do quínto ,se-
c ui o passãraõ ahi da Baixa-Allema-
nha sua patt·ia' e se apoderáraõ das 
Províncias sitas desde o Rheno até 
á embocadura do Loira. Limita-se 
ao Norte pelos Paizes-Baixos Aus- · 
triacos , e pela Mancha ; ao Nas c en-
te pela Allemanha, Suissa, e . !ta-
lia; ao Sul pelo Mediterraneo, e pe-
los Peryneos; e ao Poente · pelo 0- . 
ceano Occidental. A Religiaõ Chris...: · 
tã foi -;prégada, e recebida na Fran-
ça ·quasi desde o segundo seculo da 
Igreja, e foi ahi a Religiaõ domi-: 
nante no quinto seculo ,, no Reinado 
de Clovis·. No decimo-sexto a Refór-
ma . fez na França progressos, -mas 
foi ~eguida de guerras civís. Henri-
qu~ IV., para as fazer cessar, pu-. 
blicou em lb98 o Edicto de Nantes ·, 
que seu Neto Luiz XIV. revogou 
em 1635. Desde. entaõ toda a outra 
Re~igiaõ que naõ fosse a Catholica 
Ro:rnana foi proh!bida no Reino. Hum 
Tratado de Confederaçaõ, e Allian-
ça se fez entre oSe.nhorRei D : Joaõ 
IV, , e Luis XIII. de França, erh 
1 de Junho de 1641. Celebrou-se 
Tratado Provisional com a França\ 
sobre as terras do Maranhaõ em 4 · 
de Mai'ÇO de 1700. Houveraõ outros 
Tratados com a França em 11 de 
Abri} de 1713, em 10 de 'Feverei-
ro de 1763, em U de Abríl de 1'778; 
em 'l.l8 úe Agosto de 1817; estê ul-
til1)o foi sobre a enttega da 1Guiaf\a 
Franceza. As relações diplomaticas , 
e ~ommerciaes entre Portugal , e 
França, foraõ renovadas peio Ajuste 
Pro'visional do mez de Jl)lho de 1814, 
mandado pubHcar por Portaria do 
Governo de 16 de Setembro de '181ó. 

Fr-anç·a. Feliciano da Cunha 
Fr11nça, nasceo em· Lisboa a 18 de 

·Oqtubro d.e 1719, e foi filho de Luiz 
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da Cunha França, e de Tereza de 
;)esus. Formou-se em Canones na 
Universidade de Coimbra; em 14 
de Maio de 17 41). ·Exerceo o em~ 
prego de Advog:ado , ~ comp?z : 
Additiones ad qumque L1.bros prnnre 
partis· Emriwnuelis JIIendes. _de Cas.-. 
tro. Lisboa 175~, fol. Add~twnes ad 
Lib. I. . 2 partis, 17 5~. foi. . Arest.os; 
ou Decisões dos Senados deste Remo~ 
p. I. Lisboa 17 51 , foi, 
- Francezes se dizem os naturaes 
de França. Teín neste Reino Juiz 
Conservador. Alvará de 7 de Abril 
de 1681'>. Foraõ expulsos por De-
creto de 18 , e A viso · de ~4 de 
Maio de 176\l'.. Aos naturaljsados ·se 
permittio desnatunilisatem-se ' entre-
gando as suas Cartas de naturalisa-
çaõ. A viso de Pl~ de Junho de 17 64. 

· , V ejaõ-se a Proclamaçaõ . de I o de Se-
tembro de 1808, os. Editaes de 3 
de Outubro de 1808, de 6 de Fe-
vereiro de 1809 , e o Decreto de \tlO 
de lVIarço do mesmo anno. 
· Franciscanos se dizem os Reli-
giosos da Ordem dos Menores ins-
tituída por S. Francisco de Assís. 
Os primeiros Religiosos desta Or-
dem · que vieraõ a Portugal, foraõ 
o mesmo S. Francisco de Assís , e 
seus Companheiros Fr. Bernardo, e 
Fr. Maffeu, no anno de iPl14•. Fur1-
dou o mesmo Santo o primeiro Con-
vento, segundo huns em Bragança, 
e segundo outros em Coimbra. Fun~ 
dou o segundo Convento Fr. Zacha-
rias , em Alemq uér , e o ~erceiro S. 
Gualter, em Guimarães. Ha em 
Portugal t,t,O Conventos de Religío-
sos, e 31 de Religiosas desta Or ... 
dem. S. Francisco de Assís, nctsceo 
em Assís na Ombria em 118\2. A 
sua Ordem foi approvada por Irmo ... 
cencio 111. em 1\215 , no Concilio 
. Geral de Latraõ, e confirmada por 
Honorio 111. em U~á. 

Franco quer dizer livre, aberto a 
todos. Porto franco se diz aquelle em 
que ha livre entrada,. e armazens para 
se recolher a carga de navios qu.e se 
naõ qa de vender no porto; mas que 
se desembarca para concertar a em-
ba:ccaçaõ sem pagar imposições. 
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Franquear he o mesmo que fa.-

'zer livre, tirar Direitos, e restrio-
ções. Ord. Atfonsina, Li v. ~.0, tit. 
69' §. · í>l. 

Franqueza. ~sta palavra dá sem· 
pre idéa da liberdade em qualquer 
sentido que se tome. Deriva-se de 
Francos·., que eraõ povos livres. 

Frimquia vale o mesmo que im-
munidad,e _,. privilt~gio concedidQ pe-
lo Soberano para entrar 1 e sahir li.-
vremente~ Em especial se diz fra\n-
quia a liberdade que se concede 
aos navios de entrar em algum Por:. 
to, e rielle se demorarem por certo 
tempo, .para o fim de espedlaçõe~ 
de Commercio ; poqendo reexportar 
as fazendas da sua . carga. As em-
-barcações que entrarem nos Portos · 
deste Reino, pódem nelles demo~ 
rar-se por espaço de dez dias im- · 
prorogaveis·, Decreto de 9 de Setem ... 
b1'o de 1747; e Alvará de 13 deNo .. 
vembro--de l806. Como, e em que 
ca·sos se concede, veja-se o Foral de 
lá de Outdbro de 1ó87, cap. 4, e 
1í3; o Regimento de \2 de Junho de 
1703, cap. 9, e seguintes, o Alva-
rá de ~o de J unlJO de 1703", deroga-
do pelo Alvará de 1 de Junho de 
1713, o Oecreto de ~o de Maio de 
1774 ,' a Provisaõ '1de ~ d~ Junho do 
mesmo anno, e A visb de 10 de ,Fe-
vereiro de. 1780, Foi prohibido con-
ceder-se franquia na Ilha da Madei-
ra aos vinhos do Faia!. Alvará de~~!! 
de Julho de 180 L V ej a~se o Decre-
to de~~ de Dezembro de !800, e Lei 

·de \20 de Setetnbro de 1710~ Déscar-
ga por franquia he a que se faz da 
fazenda que depois se póde reexpor-
tar pagando os Direitos de entrada . 
do que se vender na terra para con-
summo do Porto, e de hum por cen--
to do Direito de baldeaçaõ do que se . 
exportat. Alvará de ~:;, de Novem" 
b~o de 1800, , 

. Fraqueza he a fttlta de esforço 
ãonde cumpre have-lo. A fraquezól 
nos Militares he castigada com a. 
morte. Art.tgos de. Guerra confirma~ 
dos por Alvará de 18 de Fevereiro 
de 17?3, art. 4. I~to · procede assim 
nos Mi1itares dg Exercit~ de ierra, 

·p~ 
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como nos da Marinha. Artigos con-

- firmados ·por Alvará de Pl6 de Abril 
de 1800. 

Frasca he a louça de meza, ou 
de cosinha, trem , bagagem. Ord. 
Affonsina, l:iv. 1. 0

, foi. 293. · 
Fraternidade he o mesmo que Ir-

mandade. He o vinculo que une os 
irmaõs , e irmãs. Toma-se tàmbem 
em hum a accepçaõ gera~, ,.para sig-
nificar a uniaõ que reina entre diffe-
rentes especies de pessoas. Alguns 
Padres da Igreja · serviaõ-se deste 
termo pam designar os Christa~s que 
compõem a Igreja. Os Auctores que 
tralaõ da vida ascetica, servem-se 
desta palavra para designar: -1.0 Os 
membros que compõem alguma Com-
munidade. ~.~ A associaçaõ de mui-
tas Casas Religiosas, que se consi-
deraõ como membros humas das ou-
tras. 3. 0 A uniaõ que alguns leigos 
contrahem com alguma Ordem Reli- · 
giosa, para participar das Orações, 
Suffrag·ios, e outras obras meritorias 
dos Religiosos. Daqui vem dizer-se 
Cartas de fratemidade as Patentes, 
ou Ti tulos dessa associaçaõ. 

Fraterno signiflca tudo o que 
pertence á relaçaõ de irmaõs, e ir-
mãs . Chama-se Caridade fraterna , 
aque11a que os filhos do mesmo pai 
pelo Baptismo devem ter h uns ares-
peito dos outros. Chama-se correcçaõ 
fraterna a reprehençaõ que se faz em 
segredo, e com espírito de Caridade 
que se deve ter para com os ,nos,sos 
irmaõs. 

Fratn"cellos • .Esta palavra he hum 
diminutivo Ita-Jiano , e significa o 
mesmo que Fradinhos, ou pequenos 
Frades: Foi o nome que se deo no 

, fim do decimo-terceiro seculo a hu· 
ma Seita de hereges que se levantou 
na Marcha de Ancona em Hl94, e 
deo-se-lhes porque eraõ quasi todos 
Frades apostatas. Bonifacio VIII. os 
condemnou, e mandou que fossem 
perseguidos como hereges. Viviaõ 
em commum , e professavaõ pobresa 
abs luta. Sustentavaõ que a Regra 
de S, .Francisco era a Regra .Evan-
gelica observada por Jesus Christo, 
e pelos seus A pos tolos ; e pertendiaõ 
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que os Sacramentos fossem inuteis, 
porque diziaõ elles que os .seus Mi-
nistros tinhaõ perdido toda a aucto-· 
ridade, e jurisdicçaõ. 

Fratrz'cida he aqueUe que matou 
seu proprio irmaõ. . 

~Fratricídio he o crime que com-
mette aquelle fJUe mata seu irmaõ, 
ou irmã. Este crime he quasi taõ 
antigo como o mundo. Quando nelle 
naõ havia mais que tres homens, 
hum destes pereceo por hum fratri-
cídio. Os Romanos punhaõ este cri-
me no lugar dos parricídios. Differia 
porém quanto á pena. A do parrici-
da vem na Lej . pr. Cod. de /tis qui 
parentes , veZ liberos occiderunt ; e a 
do fratricida, n~ Lei 9 , §. 1. D. de 
Lege Pompon:ia de par-ricidús. Entre . 
nós o fratricídio he pu · o corno ho-
micídio qualificado. 

Fratissas. Eraõ Freiras da Ordem 
de Malta, que viviaõ em suas casas. 

Fraudar he usar de fraude. Frau-
dar, ou permittir a fraude he igual-
mente punível. Alvará de 16 de Ja:-
neir(i) de 17ól, càp .. 92, §. ~. Naõ 
dev~ fraudar-se a Lei com violentas 
interpretações. Lei de .\29 de Outu- •, 
bro de 1754, e Alvará de ~f> de J a-
neiro de 1755 ~ 1 

.fraude em geral he hum enga,no , 
occqlto, huma acçaõ feita com filá. 
fé. Ella he opposta á justiça, e á 
veracidade; e póde dar-se nos P.iS.! 
cursos, nas acções, e até no silen- ·, 
cio. :Em termo de Finanças , frau- , 
de, contravençaõ, e contrabq.ndo, 
saõ quasi synonymos. Em Judspru~ 
dencia, fraude he hum engano feito 
com astucia em prejuiso de Tercei-
ro, ~nisto differe do dolo, que tam-
bem he hum engano feito com m-
ten~aõ de prejudicar aquelle com 
quefll se contrata. A pplica•se prin-
cipa,lmente este nome em Direito, 
aos meios de que os devedores usaõ. 
par'!- frustrar os seus crédores do que 
lhes he devido, e os vendedores, e· 
compradores de bens, para deixarem 
de 'pagar os Direitos Dominicaes , 
ou ~eaes. Que a fraude se deve e-
vitar, se diz no Alvará de 13 de No-
ve~bro de 17f.>6, §. 18; e que nin-
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guem deve tirar commodo della , se 
diz no Alvará de !il4 de Fevereiro de 
1764; §. ~~; cap. ~~, e no de 15 
de Outubro do mesmo anno. Que a-
quillo que se faz ~m frau?e da Lei 
np.õ deve aproveitar, se d1z tambem 
no Assento de 9 de Abril de 17.7~. 
Veja-se o Alvará de 13 de Março de 
1797, §. ó. A Ít'aude naõ se presu .. 
~e. Peg. ad Ord. L. 2. tit. 43. n. 7. 
Mascard. Conclus. II28. n. li. in.fin. 

Frei. Abbrev1atura de Frade, em 
Latim frater. Dá-se este nome aos 
prote?sos de alguma Reiigiaõ appro! 
vada. 

Freira se dii a Religiosa pro .. 
{essa. Os que tiraõ Freiras dos 
Mosteiros , ou tem com ellas cotn-
municaçaõ illicita; saõ gravemente 
,punidos. Alvará de 13 de Janeiro de 
1603 , Decreto de 4 de Abril ~ e Lei 
de 30 de Abril de 1653. Alvará · de 
18 de Agosto de 1655, Decreto de 
16 de Janeiro de 1658; de 16 de 
Setembro de•166~, de ~6 de Jn11ho 
de HH:i 3 , Alvará de 18 de A gosto 
de 16ó5, · e de 3 de Novembro de_ 
1671 , Decreto de \'li de Julho de 
1679, e de !2 de Julho de 1683; e 
Provisaõ de 18 de Junho· de 17~1., 
CartaRégia de~ó de Julho del714, 
e Aviso de 3 de Março de 17~ó. 
Deraõ-se providencias sobre a s.ua 
Clausura, pelas Cartas Régias de ~ ó 
de Maio de 1653, e de \28 de Abril 
de 1664. As Freiras do Convento 
11ovo podem traz~r seus contendores 
á Corte. Alvará de 1 de Julho de 
178\2, e Alvará de ~6 de Fevereiro 
de 1799. As Freiras da Penitencia 
sugeitas ao Provisor do Crato, foraõ 
tir.adas do seu governo no temporal. 
Aviso de g3 1 e Cartas Régias de 
~9 , e 30 de Dezembro de 1800, Por 
Carta Régia de ~ ~ de Novembro de 
169 5 , se irnpozeraõ penas aos que 
falassem com Fr~1ras nos Mosteiros, 
e que se iiras@e sobre isso annual 
devaça. 

Fr·eire. Antigamente era o mes ... 
mo que Frade, ou irmaõ; Titulo u ... 
sado ent.re os Religiosos. Hoje di-
zem-se Freires os Cavalleiros de Or..: 
de.ns Milii.aL·es, 'iUe vivén!il0 Con..: 

ToM;Ci) li. 
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ventualmmÍte tem alguns dos Voto~ 
Religiosos. Os Freires das Ordens 
Militares naõ pódern set presos por 
mandado dos Otdinatio~, á excep• 
çaõ de serem achados em fra.gante 
delicto. :Alvará de 11 _de Outubro 
de 1630, e de 6 de Maio de 1643. 
Os Freirefil que naõ forem Parocos 
saõ izentos da Jurisdicçaõ dos Bis ... 
pos, e mesmo da dos Parocós, em 
tudo o que naõ he do seu Officio 
Parochial. _Alvará de 11 de, Outu• 
bro de 1786; §§. ~, e· 3, Deraõ-se 
providencias sobre os Processos del-
Jes, pelo Decreto de 14 de Maio 
de 1788. Nos domínios Ultramari--
nos os Bispos saõ Juizes das Or-
dens. Dito Alvará de 11 de Outu--
bro de 1786, §. 9, Os Freires, Pa ... 
rocas , ou Beneficiados , para pode ... 
rem estar ausentes das suas Igrejas · 
devem obter licença dos Prela~os 

· Diocezanos, e juntamente da Meza 
das Ordens. Dito Alvará de J 1 de 
Outubro de 17 86; §. 11. Os Cleri-
gos Freires posto que -~aõ sejaõ Sa"" 
cerdotes dà Ordem militar de S. 
Tiago da Espada ; por isso que fa ... 
zem voto de castidade, naõ pódem 
contrahit rnatriri1onio sem buma Dis-
pensa A postolica. A viso de !20 -de 
Outubro de 179 \2, Aos Freires das 
Ordens militares foi-lhes tecotnme n~ 
dada a residencia nos seus Benefi-" 
cios, pot• Carta Régia de 4 de Fe-' 
vereiro de 1603. Aos Freires da 
Ordem de Chdsto foi dadà nova 
Refórma pór Bulla Pontificia , a 
que se concedeo o Real Beneplaci-· 
to; por Cart~ Régia de ló de Ju-· 
nho de 1791. 

Freirz·a quer dizer Congregaçaõ, 
Corifraterriidade, Confraria. Tarnbem 
se toma pela qualidàde de Freire. 

· Chamaraõ-se naõ menos Freirias os 
lug;;tres; sítios, ou .baü'ros, em que 
os Freü·es por algum tempo residi-
:Faõ. 

Ji'r"esta hé à abertura estteita na 
parede para dar luz ; , pequenà ja .... 
nella. 

Fretador he ó que fretoit ; ou 
tornou a seu serviço , e uso por cer ... 
to preco...,.alguma efnbarcaçaõ. Ant-i ... • G 

/ 
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gamente se chamqva tambem assim 
o Corlletor que intervinha nG> con-
.trato do fretamento. , _ 

Fretamento he o contr~to , pele . 
qual G> DoJJo ,. eu o Capitaõ de hum 
Navio o ah~g<J. em todo, ou em par-
te a hum ,Mercador para o transpor-
te das suas .nnercado.rias , e se lhe 
obriga a conquzi-las ao lugar do seu 
destino, .mediante o preço que o 
Mercado-r se obriga a pagar-lhe de 
fretA, ~sto :tJ_e, do aluguer do Na-
vio. O fretamento he hum verdadei-
ro contrato de lG>caçaõ , porque ·nel-
)e se: achaõ as tres cousas que fa-
zem a essencia deste çontrato , a sa-
ber; a cousa locada para certo uso , 
que he o Navio para o transporte 
das 1,:ner~adorias de hum p~ua outro 
lugar; o preço q u.e h e o f:rete; e o 
çonsentimento dos contrahentes. Car-
ta de fret~m~nto he a escritura que 
eon tém o aj ~;tsLe do frete do Na vi o. 

Frete . h e o pr~ço do transporte 
por mar, diis pes~oas , ou das mer-
cadonas de bum lugar par;:t .outro. 
Os fretes ficáraõ livres no Brasil á 
convençaõ da~ Partes. Lei de ~9 
de Agqsto de 17!.!0, e Alvará de 
~7 de Março d~ 17~1. Como se re-
gubõ os fretes dos navios · que vaõ 
pm·a o Brasil, e Conquistas, veja-
se o Alvará de 4 de Fevereiro d~ 
17~ 0. Deraõ-se providencias sobre 
o,s fretes do assucar, e tabaco, ' pe-
lo Decreto de \27 de J aoeiro de 
17 &>1. Quanto aos fretes dos navios 
que tra-nspo~taõ assucar do Brasil , 
deve-se observar o declarado p~lo 
cap. 7. do Regimento de Hi _de Ja-
n.eiro de 17 51 , e o D~creto de ~7 
qe mesmo mez, e anno. Naõ pó-
qem alterar-se ' os fretes do tabaco. 
Alvará de ~9 de Noverpbro de 1753. 
Como se regula a ~ua preferencia 
r1os navios, veja-!:je o Alvar~ de ~9 
de Novembro qe 17/?3, e o dito De-
creto de '!17 ·de Janeiro de 1741. 
Quaes sejaõ os fretes dos vinhos 
que a· Companhia delles manda pa-
ra o Brasil , veja-se a InsiiLuiçaõ 
cop.finl)ada· por A I v a r· á de 1 o' de Se-
tembro de 1756, §. 15. Os fretes 
de m.erc,adorias liqui~~$, e volumo-
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sas, como se -ar.bitraõ m.eaünde-s~ 
pr.imeiramente, veja-se o Alvar;i d~ 
!llO de Novembro de 17fl6. Naõ pÓ:-
.dem pedir~se fretes. ao 'Vendedor das 
faz.encl.as, passado anno e mel(!) cla. 

1 venda, salvo mostrando-se por Cer· 
tidaõ executado o comprador, e qae 
naõ tem bens par.a · isso. Estatutos 
confirmados por AJvaTá de 16 de 
Dezembro de 17~6, cap. 17, §. 14. 
Quaes sejaõ os fretes dos atanados 
e meios de sola de Pernambuco, Ba~ 
hia, e Rio, veja-se o Alvar·á de 14 
de Abr:i1 de 17'57. Qual seja ~ obri ... 
gaçaõ do Mestre do navie a respeito 
rlos fretes que recebe em po..rL0. es-
tranhp, veja-se .o Ajvará de lõ de 
Abril de ) 7 á7. Que preçe se dev~ 
levar pelo frete d9s negros· de Aogo-". 
lfl., veja-se o Alvará de '2b de J anei· 
ro de 17 58. O frete dos couros. em 
cabello, atanado, e meios de sola 
qual seja, veja-:se o Decreto de ~~~ 
de Março de 1759 , e .Alvará da 

. mesma data. Vencem-se os fretes lo., 
go que se descarrega a faJ:enda, mas 
o tempo do pagamento fica á con-
veqçaõ das Partes. Resoluçaõ de ~9 
de Abril , Edital de 1 ~ de Maio de-
17 q 6 , e Edital de \27 de J.u nb.o de 
17~6. Quaes saõ os fretes que se de-
veJP pagar das fazendas que d ste 
Reino se transportaõ para o Brasil, 
e qelle para este Reino, veja-se o 
Alvará de !29 de Abril de 1766. Os 
fretes tem .:rri~ilegio para serem pa~ 
go~ · eHl pnmmro lugar no coneur~~ 
dos crédores. Alvará de 13 fie No-
vembro de 1756, §. !!~, e Decreto 

'· de 6 de Maio1 de· 1769. Os fretes das 
' fazendas (le Maeáo comq se. paga& 
pelo rateio do seu producto, veja-se 

· o Dttcreto de 14 de .Agosto, e A viso 
·de \23 de Outubro de 17-'7 3. Como .ge 
regulaõ os fretes dos vinhos que ~e 
conduzem do Douro para o Porto, 
veja-se o Alvará ~ de 16 de Dezembro 
de 1773, §. 8. Os crédores de fre ... 
te~ prefer~m a quaesquer outros no· 
pr~)ducto das fazendas que fizeraõ a 
carga da em barcaçaõ. Lei de ~o de 
Junho de 1774, §. 39. Em todas as' 
C~usas sobre fretes tem lugar a clau..-

. su'a .depositaria, naq podendo o de. .. 

• 
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vedor de11as ser ouvido sein deposi.:. 
to. Ord. Lív. Lo, tiL 51;§. 3, tit. 

' b!fl. , §. u :, e Lei de a 1 de Maio de 
1114, §. 1. Os devedores de fretes 
podem ser demandados perante o 
Superintendente Geral das Alfande-
gas. Alval'á de 16 de Dezembro de 
1774, §: 7. Os fretes das fazendas 
da Companhia dos vinhos do Douro, , 
mandáraõ-se pagar logo que se des...: 
carreguem; E_dital de g9 de Outubro 
de 1779. Foi livre o ajuste dos fre-
tes durante a guerra. Resoluçáõ de 
~õ de Novembro de 1795; Os fretes 
dos na, víos Portugue2es retomados ad 
inimigo como se regulaõ, veja-se a 
Resôluç.aõ de 11 de Junho de 1800 
Os rtavios Portuguezes retorn"àdos poi' 
Alliados só ganhaõ fretes até o lugar 
da preza , e naõ os vencem por in-
teiro senaõ tornando ao estado de 
conduzir a carga ao porto do seu 
destino. Resoluçaõ de 11 de Junho; 
e Edital de ü; de Julho de 1800: O 
frete do sal que vai para o Brasil por 
conta da Fazenda Real, he de !'l $000 
até 4$000 rs. por moio. Havendo 
mg:encia para ir mais da lotaçaõ, pn-
ga.:se pelo dobro. Alvará de ~ <t de 
Abril de 1801, ~· 8. O Regulamen-
to dos fretes dos barcos do Téjo -vem . 
nos Editaes de 1fJ de J unhoj e de 7 
de Agosto de 180~. Os fretes. dás 
palhas que se conduzem pelo T~jo, 
(]Uaes sejaõ, e que penas estaõ im-
postas aos infractores, veja-se o Edi-
tal de 15 de Julho de 180~: Qliaes 
sejaõ os fretes das embarcações que 
navegaõ nos portos do· Téjo ; vejaõ-
se os.Editaes de 17 de Novembro de 
1803, e de~~ de Março de 1811: 
Os ftetes do Rio de Janeiro foi am-
pliado mais hum anl'w para se pa..:. 
garem á convençaõ das Partes; pe-
la Resoluçaõ de 14 de Junho de 180"6: 
A taxa dos fretes do Brasil foi ex-
tincta , e deixado o seu preço- á 
convençaõ das Partes. Edital de ]! 1 
de _Agosto ,de 1807. Mandon-se pe-
]0' Edital de 10 de Outubro de 1810; 
§.r 4, que se naõ pudessem pedrr 
adiantados :nein maiores aos emigra-
dos no Téjo. Pelo Alvará de 4 de 
FevereiPo de 17~4, se m~ndõu que 
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os Capitães, e Mestres cios navibQ 
a.ntes de se pôrem á carga fossem â; 
Meza do Espitito Santo dos Homens 
de N egdcio da Praça de Lisboa f ar! 
~er Deolàraçaõ.; e Ter1no dó frete 
que haõ de levar por cada tonelada 
de fazendas : -Fretes do tabaco, é . 
assacar; e as carg·as dos navios nos 
Portos do B!'asil:, for~õ regulatlOS' pe- . 
lo Alvará de Reg·imento de 16 de Ja.:.~ 
neiro de 17õll Declinando os Réos 
demandados por fl"etes, ~)U soldos na 
Ouvidoria da Alfandega, naõ devem 
s,er obtigados atJ deposito determiua..: 
db p€la Lei; em quanto se naõ de.; 
cidé sobre a cornpetencia do Juizo. 
Assentb de~3 f.}eMarço dei786, to.; 
mado sobre a inteJig~neia.. da Orde-
naçaõ, Li v, _1. 0

, tif. 5~ , §. a. De-' 
ve porém á Det:linatoria vir ajuntar..i 
se logo privilegio que a justifiqtJ.eJ 
Dito Assento de '23 de Março dff 
1786' vers. == todas as vezes. :::: 
Pelo Alvará de \29 de Abril de 1766' 
se estabelecêraõ bs fretes das fazen-
das qÚe destes Reinos se transportao 
para o Estado do Brasil? e delle pa-
ra os mesinos Reinos. Jurando a Par-· 
te deve fazer-se deposito··dos fretes.; 
ainda que aliàs o Réo diga que naõ 
recebeo a fazenda, r1em a quer te.: 
eeber: Rep J i ; \2; p·ag: 17á ; -(b). 

Frialdade be o estado do homem 
impotent.e p'ara encher o dever con,· 
jugal. Este vicio que he hama eg;; 
pecie de fr~queza: de temperamento) 
e que na:õ he oecasionada pela velhí-' 
ce; ou por alguma doença momenta-' 
nea; he hum dos impedimentos di-" 
ri mentes do ma ti'i monio: 

Frivolidade he ·o gosto que' éon-· 
duz. os individnos da especíe huma-· 
na á objectos leves; innteís, e des-· 
presiveís ; ou em si mesmos·; o ti erri 
eomparaçaõ daquelles em que os seuS' 
verdadeiros iaterésses e.x:igiriaõ que 
eHe se e·mpregasse: . . 

Froes. Fàmcrsco· Barreto Froes·.; 
rraturn.l de Coimbr~, filho do Doutor 
Sebastiaõ Jorg·e Froes , Len'te de ) 
Vespel'_a da Faculdade de Medicina; ' 
e de D. Maria Barreto, formou;-se , 
em Leis, e foi admittido ao Coll-e-

. gio de S. Paulo ell! l ~- de· Fevereiro 
· G2 
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de 1666. Regeo as Cadeiras do Co-
digo, V espera, e Prima. Compoz 
varias Postillas, e entre eUas: ad 
tit. de novi operis nun_tiatione , a_d tit. · 
de hereditarús actiombus , ad tzt. de 
damno infecto. 

Fronta. Palavra antiga que si'" 
gnifica denuncia, requer)mento, pro-
testo. A inda della. se usa no Foro, 
como nas Arr~rnatações. Ord. Affon-
. L. 1 o t' t "'· § (]) swa , 1 v. . , 1 • ~ 3 , • 4!"' , pag. 

~7ó, §. 10, e pag. 38'!. 
Frontar be fazer fronta, propor, 

denunciar alguma cousa, requerer~ 
protestal'. Ord. Atfonsina, Liv. 1.0

, 

tit. !23, §. 4, tit. 53, §. 13, Liv. 
3.0

, tit. 9ô, ~. 13, pag. 359, tit. 
100, §. o/2., pag. 37~. 

Frontúra quer dizer confirn, raia, 
limite, extremo. Tambem sig·nifica 
exped.içaõ contra a terra de inimigos 
que fica na fronteira. Como se guar-
daõ as fronteiras, veja-se o Regi-
mento de ~9 de Agosto de 164 ó. 
Naõ pódem os estrang·eiros entrar 
pelas fronteiras sem se apresentarem 
aoMinistro respectivo. Alvará de \25 
de Junho de 17 60 , §. 14. Pelo Ban-
do de !J de Março de 1656, publica-
do I em nome de S. Magestade, se 
i m pozeraõ penas aos soldados ; que 
des.ertáraõ das fronte iras, e foraõ as-
sentar praça nos Terços, e Presidias 
de Lisboa, e aos Capitães, que úS 
accei táraõ. 

Fronteiro se dizia antigamente o 
Capitaõ da Praça que está na raia, 
e fronteira inimiga. Fi·onteiro M6r 
era o Capitaõ Mór das fronteiras, e 
presidia a todas as fronteiras do Rei-
110. Delles fala a Ord. Liv. 1.0

, tit. 
~ , §. 1\B, tit. 73, §. I; Liv. ~.o, 
tit. 45, §§. 1, 5, 34; 37; e 53. 

Frota quer dizer numero de na-
vios mercantes com boiados por náo; . 
ou náos de guerra. Deo-se Regimen-
to para ellas no Alvará de 17 de No-
vem bro de J 6121. Estabelecêraõ-se, 
e se determináraõ os bireito~ que 
por ellas se haviaõ de pl'lgar, no A:l~ · 
vará de I de Fevereiro de 17~0. De~ 
raõ-se providencias sobre a entrega 
do dinheiro que nf>Jias vem, por De-
creto de 9 de Ag·osto de 17M~. Os 
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dias em que deviaõ sahir do Reino, 
e Conquistas , foraõ determinados 
pe)o Decreto de 928 de Novembro de 
1753. Deraõ-se novas providencias a 
respeito da carga, e preferencia dos 
navios deHas, por Alvar_á de ~9 de 
Novembro del7ó3, §§. 7; e 8. Deo-
se Regimento para as frotas doBra-
sil, pelo Alvará de ~ó de Janeiro 
de 17 5ó ., e se providenciou sobre o 
despacho do dinheiro, e encommen-
das que nellas vinbaõ, pelo Decreto 
de ~7 de Setembro de l7óó, e sobre 
a sua sahüla, pelos Estatutos confir-
mados por Alvará de 16 de Dezem-
bro de 1756, cap. 17, §. ~.; assim 
corno sobre a entrega do ouro que 
nellas vinha, pelos Decretos de !Bl 
de Novembro de 17ó7; e de ~8 de,. 
Junho de l7ó9. As frotas, e esqua• 
dras foraõ abolidas, fazendo ... se livre 
o Commercio marítimo, pelo Alvará 
de 10 de Setembro de 1761>, decla-
rado pelo outro de ~7 do mesmo rnez, 
e anno. Sobre os /portos em que pD-' 
deriaõ carregar, e descarregar os 
n~vios das frotas ; veja-se a Lei de 
lt~ de Fevereiro de 17 40, e os Al-
Vqrás de ~ó de Janeiro de 17óó, e 
d~ o/l de Junho de 1766. 

Frugahdade quer dizer _simplici-
dade de costumes, e de vida. En-
tf!nde.,.se ordinariamente por frugali-
dade a temperanC(a em ,comer, e be-
b~r. Mas esta virtude estende-se a. 
111ais que a sobriedade ; pois naõ res-
p~ita ,só á meza, mas tambem aos· 
costumes. 

Frustatorio quer dizer v õ, inu-
t1l ~ frustraneo. Ord. Li v. 4. 0 , tit. 
bO, §. I. 

Fr·uta se diz dos frutos das arvo ... 
tes , geralmente falando. Como se 
qespacha à fruta verde, e secca de 
Galiza, v~ja .. se o Regiment<» d~' !23 
de Fevereiro de 1604, cap. 4. De-
raõ-se providencias sobre a sua con .. 
duçaõ 1 e despacho; pelo Edital d.e 
\20 de Fevereiro de 180\e. A v~a· 
.pa fruta nas praias, e cabanas o-
Jantes, ou a garnel, foi de dia., o ' 
de noite prohihida pelo Edital de ~ 
de Agosto dEt 1 80~ , . excepto pelos 
barqueir(j)s dentro dos: ham;cQS. 

\ 



FRU 
Fruto he o producto do veg-etat , 

que sahe da flôr, e se diz das ar~o
res, e seam.s. Frutos civís s~~õ os 
lucros que se tiraõ do commercio, e 
dó uso dos predios , juro do dinhei-
ro, e rendimento das artes 0 dos of-
tiáos ~ ou da industria. Os frutos da 
Casa de Bragança como se vek1dem , 
veja-'se o Regimento de 19 de Ju lho. 
de 1687. O seu valor fixo no Mara-
nha.õ foi extinoto pela Lei de 13 de 
Setembro de 1748. Por que preço se 
avaliaõ e>s fi·utos para o pagamento 
da Decima n0 Termo de Lisboa , e 
Províncias, veja-se as lnstrucções de 
18 de Outubro de 176~ , ' §§. ~3; 43, 
~· 44. E por quanto a respeito de 
Monte..:Môr o v-elho, e outros Luga-
res , veja. ... se o De.cl'eto de 3 de Fe-
vereiro de 17 63 , e o de 8 de Feve-
reiro de 1803. Os fmtos de primeü•a 
necessidade naõ pagaõ direitos nas 
Alfandegas. Alvará de 18 de Janei-
ro de 177 3, MandaJ:aõ-se avaliar nos 
Reguengos do Hospital das Caldas 
os (rutos que podiaõ dar os terrenos 
postos de pomar para assim paga"' 
l'em os quartos pelo Alvará de ~o de 
Abríl de 1775 ~ §. 64. Os fi'utos dos , 
moinhos, . e terras do Reguengo de 
'favira naõ pôde~ ser lev.antados pe-
los p6ssuidores sem licença das Frei" 
ras do Convento novo, ou do se'u 
Rendeiro. Alvará de 1 de Junho de 
1787; cap • . ~8. Co111o se avahaõ os 

1 fruto~ para o pagame!Jto dos novos 
Direi to~, veja":'se o Decreto de 1/7 
de Novembto de 1801. Com·o foraõ 
avaliados os frutos pertencentes 1a 
Corporações' Religiosas para J1ag:a.:. 
mento do terço, veja-se a Portaria 
de 10 de Dezembro d~ 181 i. Deraõ~ 
sé providencias sobre as quartas, e 
sextas partes dellés pela Portaria 4e 
~:J de ·Jáneiro de · l8l~. Que se deve 
animar c?m Javotes, e privÍiegios o 
comruercw 1 e entrada des frutos de 
primeira necessidade se diz ri@ Al"' 
vará de 18 de Janei1io de 1773·. Qúe 
os ftut€ls da ferra sa·õ os elemento& · 
das .ãrtes 1 e dai i11dustria; e as ba-
ses dp commercio se diz rio Alvar'á 
de \20'. d~ Junho de 177 4·. E que nel-
1es COI;ISlste a verdadeira.; e. solida 
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riqueza se dií no Alvará. dé 5 de j ~ , 
neiro de 1785. 

Fuaó, ou Fulano. Desigtia..:.se por 
es'ta palavra alguma pessba de quem 
se ·ignora; ou se quer encobrir o n'@o-
me. -

Fuga , o mesmo que fugida. H e G 
Mt0 de fugir. Diz .. se susptJito de fu-
ga aqHe)le que se receia que fogiNí 
brevemente por na.õ ter domicilio cer.:. 
to; ou ter poucos behs. A fuga da 
Cadêa se h.e feita sem violencia, 011 
ajuda de fóra tem entre nós pena a 
biü·aria. Ord. Liv. b. 0

; tit. 48; § ~ ~ 
Pelo Assento da Relaçaõ do Pbrto 
de 15 de Maio de 1645 se dedàfo-a , 
qtte q1<1apdo se apresenta alguma pes .. 
-soa dentro de anno, e clia 1 de~i$ 
de sentenciado em Alçada ;J :mette.R"' 
do.:.se na 'Cadêa ; ou send.e:..Jhe -con .. 
cedida homenagem fugi!le de lia, se 
ho~vesse por quebrada, e se desse 
á Execuq~õ a Sep/e1!ça ~il AlÇada. i 

Fulf!1~naçaõ;se ~I~ ~ Sentença de 
hum Bispo, 6u VIgatiO Geral., o 
outro Delegado do Papa, à qual da 
á Execuçaõ alg.Jirila Bui.Ja' ~ ou J?j's.:. 
pensa, ou ·utto Rescripto da Gi)tte 
de Roma. 'rambem &e diz fulrrf· nat 
huma excori:J nunhaõ; que sig ifica 

. } I prononcta- a 1 
FumagiJn; ouFumadego efahum . 

ce'nso 1 trlbutu , ou pensao que o Se-" 
nhor diiecto recebia de tódá~ as ca:; 
sas dps 'seus vassaUos ; ou colonos. 

/Funw he b vapüt' dás partes eleo-. 
sas., e heterogeneas, 'que o fogo des~ 
4n.volve; e fa~ sabi~ ao ar do cotp~ 
que arde inm~ ; ou menos denso. 

hamavaõ os RO'f:Ílanos venàeàt>res 
d fumo áqüelles que fingindo vali.:. 
·in nto na Cêrte ptomettel:n despa..: 
êh S de gràÇàS; Oil' ínercê~) re·ee"' 
ben . o para isso dinheiro. . 

. utulaÇdó~ CoinpreheiJde.:.se de.: 
baix dést~ nmne as doações' ou }e'..: 
gadt' , que tem por obje~to o esta-
bele inrerlto tlé alguma Ig'reja; de 
aJg · m B13nefiêio , de àlga\n Oo.lle.,_ 
gio de algum H·aspital '· ou de ál-
gm a Comrrtun_idade .t(elig.iosa , on 
qu·e se fa~em a donúnuhid<.i:tles ; -~u 
Igrejás já estafueleéidas éem engar,.. 
gos .pies; ,Fua.daÇaõ Real he .a que 

\ Ga 
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provém da liberalidade dos Reis. Os 
Bispados , e Collegiadas saõ regular-
mente da fundaçaõ Real. 

Fundador se diz aq u~lle que deo 
algum fundo, ou cliaõ para nelle se 
construir alguma Igreja , ou outro 
edificio ecclesiastico. Comprehende~ 
se igualmente nes.ta denominaçaõ de 
Fundadores aquelles que fazem cons'" 
.truir o edificio, ou que 6 reedificaõ., 
e os que dotaõ a Igreja, ou Mostei-
ros de dinheiros, e rendimentos des-
tinados para a sua conservaçaõ. Ca~ 
da huma destas differentes maneiras 
de fazer huma fundaçaõ he titulo ha7' 
bil de adquirir para ci Fundado,r o 
direito do Padroado. He preciso po .. 
rem que este direito do Padroado' se 
·reserve pela fundaçaõ , porque de 
i)Utro modo o Fundador só obtem os 
direitos honoríficos. 

Fundamental se diz daquillo que 
serve de base , ou fundam ento. Cha-
ma-se Lei fundamental do Estado 
.aquella, que contém as convenções 
entre o Soberano, e a Naçaõ ácer-
ca do uso dos direitos Magestaticos , 

, e da ordem de sucoeder na Sobera-
nia. 

Fundiçaó he o acto de· fundir me-
taes. Tamb~m se chama assim a Fa-
brica de fundir obras de bronze, e 
ferro, como canhões , sinos, &c. Ha-
via huma Fundicaõ de ouro em ·cada 
cabeça de Coma:rca das Minas. Al-
vará de 4 de Dezemb~o de 1 '7:50, 
c~p. ~ , §. L As Casas (ie Fundiçaõ 
em Minas Geraes foraõ abolidas, as"-
sim como a da Capitania de S. Pa)!l-
lo pelo Alvará de 13· de Maio d.e 
' 1803--, art .. i); §§. ~; e 3. Em d~ ta 
de .4 de Março de 17ã1 deo-se t,fgi-
mento para as Intendencias, e Ca .. 
sas de Fundiçaõ mandadas erigi no-
·vamente no Brasil, o qual Regiben-
to foi mandado formar pela Lei de 3 
de Dezembro de 1750.- -l 

Fund~dor he o Official qu~ tra ... 
balha em fundiçaõ.- Os Fúndi~ores 
naõ pódem fundir peças de toqu~fai ... 
xo. Ord. Liv. ú.0

1 lit. 56-, pl" ; e 
aos que o fizerem se impoze.~:·a~ pe· 
nas pelo Dest)acho do Senad@ de 10 
de Novembro de 179'1, que se mau-

) 
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dou accrescentar ao Regimentõ dos 
ditos Fundidores. · 

Fundo se diz a parte inferio.t; de 
qualquer vaso~ aonde assenta o li..: 
quido. Na Ord. · AJfons. Liv. I. 0

, 

pag. 33, §. 16, e Liv. 9l. 0
, png. 38fJ 

se diz de dez libras a fundo; o que 
quer dizer de dez libras para baixo. 
A palavra fundos se toma tambem -
por cabedaes , bens , h a veres , que 
cada hum tem para subsistir; ou que 
alguma Companhia conserva para a} .. 
guma em preza, E<lll utilidade com• ' 
mum. Bens fundos se dizem os bens 
estaveis, como campos_; terras, her-
dades. Na wultiplicaçaõ dos fundos 
particulares se diz no Alvará de 9 
de Julho de 177 3 , que consiste a 
felicidade dos povos, e· a for<ta dos 
Estados. Os Bilhetes do Real Era-
rio saõ fundos que representaõ o ca--
pitaL Alvará de ~4 de Janeiro de 
1803, art. 4, As Apolices grandes 
constituem fundos de emprestimos 1 

Reaes. Alvaráde ~ deAbr'l de180õ. 
Funeral quer di:ler enterro, ~xe

qui~s, o ultimo dever que se faz aos 
,mortos. Esta palavra vem do Latim 
fun'l-ls, porque se serviaõ de bran--:-
dõe!S ; ou archotes nós enterro!) dos 
Romanos. Como se devem preparar 
os adornos dos funera,es nas lgre].as; 
veja-se a Lei de ~f> de Janeiro de 
1677, §. f>, a L ei de 9 de Ag-osto 
de 1686, o Alvará' de 14 de Novem-
bro de 1698 , §. 4, o Alvará de õ de 
Outubro de, 17 4\2 ; e a Lei de ~4 dcl1 
Maio de 1749, cap. 17. Qua do os 
_p arocos fizerem os funeraes, e suf- . 
fragios dos defuntos naõ. pódem ex--
ceQer aquelles emolumentos que es-
tiverem legitimamente estabelecidos 
pelp uso, e costume. Resoluqaõ de 
13 de Fevereiro de 171 o , Decre.~o 
de 8 de Maio de i 71 ó ; e Decreto· 
de 30 de Julho de 1790. Anti,gamen-:' 
te se usaraõ nos funeraes carpidei-" 
ras, e outros ritos gentilicos que fo· 
raq prohibidos por hum Acordaõ do 
Se~1ado daCamara de Lisboa no Rei-
nado do Senhor Rei D. Joaõ I. no 
anpo de 138õ, Sobre este objecto se 
legislou no Alvará de 17 de Agos· 
tli> de 1761. . · 
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li'urtgtvel se diz em dit·eito das 

~ousas que se consommem com o 
uso , como os liquidas , e ps ge-- , 
netos, e tudo o que he objecto do 
mu tuo co111 differença do com mo-
dato. 

Fttrioso se diz o que he agitado; 
transportado de co:lera. . . -

Fur.or .he h'IHn tra.Fisp@tro vwlen .. 
to oa<Usado por ham desarranjo ha., 
biwai do e$~irito, -e dn. razaõ. He •O 
ultimo gráo .dre initaçaõ naqueHe li: 
Q_liem :a co1era po~sue, in-tlél!~ma , tte · 
põe fóra -de ~ mesmo. As .f'aiN@es 
e:xaltad.as, e le.vadas ao seu auge .se · 
termi·~Iaõ p.elo fu.ror ; e este 'he -sem-
pre .analogo á paixaõ domi'l'I.ante. 
· Fwrto he o r.(l)ubo que se faz por 

astucia, e naõ com violenc~a 1 e for-
ça manifesta. Nos furtos naõ gosa.o•sol-
dado do fôro milüa.r. Decretos .cl:e 125 
de JaneiTo de 1•66-0, e de 31 de J•u-
lho de i664. Hoj:e .saõ casúgadns 
ew conselho d.e guerra, e na f6rma 

·do Regulamento confirmado por Al-
vará d.e 13 de Fevereiro ,de 17GB, 
cap. 126, art. iB. Para se descobri-
rem os furtos estaõ authorisados os 
Corr~gedores d.os Bairros de Lisboa 
para pro.meiter até a quantia de cem 
mil réis, e a impunidade dos dela-
tores que forem complices. Decreto 
cl.e 10 de Maio de 170~. Como se 
devem processar os furtos q-ualifica-
dos, veja-se o Decreto de 4 de No-
vembro de 17i>f>. Pela Carta RegJa 
de Ui de Novembro de J763 se de-
~larou , que os furtos clandestinos ; 
e artificiosps saõ com prehendidos na 
disposiçaõ das Leis anteriores á da 
Policia, e de !O. de .Outubro de 1763. 
Os furtos de armamentos, petrechos; 
e munições feitos Fios quarteis , per-
tencem ao conhecimento do fôro mi-
litar , e fóra delles aos Juizes Fis-

'\ 
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1 caes. Alvará de 18 de Setembro de 

i 7 84. Os furtos sim pies , e indus-
triosos , ainda que ex:.cedaõ a marco 
de prata, e haja Pat·te pódem ser 
sentenciados nas visitas das Cadêas. 
Alvará de f> de-M.t\fÇÕ de 1790, §. 6. 
Pela Po~ta~i .. a de 9 . de Ag-osto fie 
HJ,lO ~e o?vwu d$ lfurt-os .t}ll1e era5 
freti}tae:n1Jes ~~e movei-s perlten'Centes 
aflS Officia:es do Eex:rc.ioo Britanion,, 
e tt'S ' eompr.as de :ij~Nnas., e •nnt-r'lidi<a-
mentJ(!)S f.e4•taJs aol!l sG'ldadps .d~ m.e&Ín() 
Exer.cit0 j:á pr.(l)h.i bi-d«s 1pe:J.o E di ttal 'ld~ 
7 de Junho de 1809~ PJel~ Eclit!al ,€la 
IRitendoo.,ci-a •Geral l<ila Po'licia ·de 6 
d'e Fe~·erei~o de 17.8i3 tfoi pvotlllettida 
o premio .de c.ihooehta moedas tde í>li..:: 
t-o ta t!}Uem :descobr3-sse, e denu·ooias• 
se <(!)S lacltões ~ qt~.e havü@ grassild!€l 
elin Lisboa' com~mettemdo farws, e 
r-OI!llbos violentos ]9E1l:ls rl!las-. 
· Fusta; era ~astigo que pot au.; 
thoridaoo pú®lica s.e dava, açuutan.-
c:lo C@ltl vatas os criminosos. A fus_. · 
t-a , ou f.astaõ er.a J.mna, menos ti•go .. 
rosa que a fiagelaça5 J)Âin&a nas ;}{e .. . ~ 
lig·iões .se ·pratíca este .castig:o de va-
ras, Elle se usava entre os Mil-i{ares 
em quanto s:e lhe naõ .substitniraõ 
as pranchadas,. 

Fu<sté, p,áo delgado., r:ana, vara.• 
Na Ül'd. Affons. Liv. 1.0

; foi, 391, 
ao6de se diz = 'armas de fuste, e 
ferro == he a palavra juste tomada 
por páo. Fuste se dizia tambem. o 
pedaço de palha que alguns Magis--
trados enti'egav.a5 aoP(i)rteiro do Au"" 
ditorio ·para coin elle fazere·m cita--
ções , e execuções , e datem posses ; 
e 8€ chama v a por 1sso signal do Juiz, 
Ord. Aftons. Lív. 4. 0

, tit. 63, §. 1.,. 
L . a • § L' o I :V, 3, , tí.t, 9! , • 1 ; IV. l. ; 
fi:t. 19 ~ §. 1 ; e tit. 1~ , §· 1 ~-

Fu.stigar ; ttuer dizer a~outar eorrl 
varas. 

G4 
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·G, setima letra do Alfabeto Por-
tuguez. Na Arith'metica dos anti-
gos valia 400, e plicado 40 .$ 000, G 
por C se escrevia frequentemente 
nos seculos decimo , · e undecimo , e 
por J nos seculos decimo-terceiro , e 
decimo-quarto. 

Gaança, o mesmo que ganancia. · 
Ord. Affons. Liv. _1. 0

, foi. 397, Liv. 
~. 0, tit. 46, e Liv. :>. 0

, tit~ 40. 
Gahella, palavra derivada da He-

braica Gab , ou da Saxonia Gq,bel, 
significava aptigamente toda a sorte . 
de imposiçaõ pública . . Propriamente 
se applica á imposiçaõ que. se faz so-
bre as vend~que .no ~osso idio-
·ma se chamavá &za. Particularmen-
te entre nós se dá o nome de· gabei-
la ao direito Jque se paga na Ctian-
cellaria quando se aggrava da Sen-
tença. 

Gabinete. Esta palavra deriva-se 
do Francez Gab·inet, que quer dizer 
aposento particular do Príncipe~ aon-
de estaõ os papeis do despacho , e 
aonde se trataõ os negocios de maior 
importancia. Toma-se tambem pelo 
Conselho privado do Príncipe sobre 
materias políticas. . 

Gabriel Archat~o, cujo nome si· 
gnifica. em H e breu homem de Deos, 
ou poder de Deos. Segundo a Escri-
tura' este Archaojo foi empregado 
em muitas. mensagens importantes. 
Elle foi o enéarregado de atmunciar 
a Zacharias o nascimento de S. J oaõ 
Bapti;3ü1, e á. Virgem ·Maria o de 
Jezus Christo. . 

Gadéa. Assim foi chamado o Tes-
tamento nuncupativó ~ que sendo fei-
to de palavra na presença de teste-
munhas era reduzido a Escritura pú-
blica perante o Magistrado. A este . 
Testamento se deo o nome na ínfima 
latinidade de Gadium, ou ,Vadium. 

Gado. Deriva-se esta palavra do 
Castelhano Ganado. Por gado en-

GAD 

tendemos .. os animaes domesticas , 
que se levaõ a pastar ao campo, e 
se recolhem em curraes , corno ove-
lha~, cabras, vacas. Divide-se o ga-
do em gros~o, e miudo. Os Latinos 
chamavaêj ao gado grosso armentum, 

· e ao mi udo pecus. · Entre nós a pala-
vra gado comprehende hum, e ou-
tro. Gado do vento, ou g·ado inven-
tó chama-se assim o que se acha sem 
dono, ou pastor. Em HUe casos dos 
gados i ou carne delles se paga siza 7 . 

veja-se os Artigos -das sizas' cap. 2 • . 
Foi permittida a sua passag·eii,l para 
Castella por Alvará de 1 de Janeuo 
de 1605. Deraõ-se providencias para 
se evitar o delicto de metter gado 
acintemente nas fazendas alheias pe-
las Leis de ~ de Outubro de 1607 , 
e p.e ~4 de Maio de 1608 , e pelo 
A~vará de n de Setembro de 17 50. 
Naõ pódem trazer gado nos lugares 
em que servem os Escrivães, os J ni· 
ze~, e os Ministros, excepto Ós V e-

-re(:ldores , e Juizes ordinarios, e os 
Ofliciaes , cujos Officios forem só 
pqr hum anno .. Lei de ~ de Màrço 
d~ 16 J 3 , deolaraua pelo Alvará de 
1~ de M'aio de 1oló. Os gados de 
D~sembargadores pódem S@r coima-
dqs achando-se a fazer da1~no. AI 
v&rás de 18 de Setembro de 1610, e 
de Sl7 de Setembro de 1613. Os ga-
dos das Leziras devem trazer sem-
pite chocalho', e marca do dono. De-
creto de 30 de Setembro d~ 11744; 
assim como os que andaõ nas rnat-
tas, e bosques. Alvará de so de J,a-
nE;iro de 180\2, tit. 1 , §. ~3. Os g~
dos , e porcos que vem nas Guias 
n!lÕ se pódem vender na outra ban 
dÇt do Rio , á excepçaõ dos necessa-
r)os para o consummo. Alvará de 10 
ue Maio de 177 o. Os Lavradores do 
'rermo de Lisboa, nem saõ sugeitos 
a manifestar na Meza das carnes os 
gfldos grossos, ou miudos, nem a 
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pagar siza da venda delles para La-
voUI·as, ou para Marchantes, sendo 
só estes obrigados .ao manifesto, e 
pagamento dos direitos. Decreto de 
19 de Junho de 1773. Naõ se pódem 
vender os resíduos dos gados que as 
Com1nunidades mandaõ matar. Pro~ 
visaõ de ~7 de Maio de 177 4•. Que 
penas tem quem mata gados no Bra~ 

~ sil, veja-se o Alvará de lf> de Júlho 
de 177 {>, Deraõ-se providencias soM 
bre as pastagens dos gados de lã no 
campo do districto da Coudelaria de 
Çoimbt·a por Provisaõ dtr lf> de .pe-
zembro de 179\2. Pódem os Criado-
res vender gados em pé pagando os 
direitos na Meza das carnes. Condi-
çaõ 1~ das de a de Março de 1794. 
Deraõ-se providencias para se evitar 
a sabida dos gadoS\' para fóra do Rá-
no por Aviso de 16, e Edital de 18 
de Maio de 1797. Como pódem os 
Marchantes de Lisboa mandar com~ 
prar gados nas Feiras, veja-se o Pla-
no, e A viso de lf> de Fevereiro de , 
1799. Póde trarer-se o gado vacum 
nas coutadas com licenca. Alva'"rá de 
~1 . de Março de 1800, §§.· !2:2, e ~3. 
Deraõ-se providencias para. o aug-
mento, e conservaçaô do gado va-
cum pela Ordem de 7. de Junho de 
1800. Permittio-se aos Lavradores, 
e Criadores das Fronteiras o faze-
rem pastar os gados nos baldios dos 
Concelhos , e Coutadas durante a 
guerra pelo Alvará de \! de Junho 
de 180 I. Que pessoas pódem heg'o~ 
ci~w em gados, e como estes devem 
ser conduzidos pelas estradas, veja- · 
se o AJvari de ~i> de Fevereiro de 
180~, §. L Deraõ-se novas provi-
dencias sobre as comp1•as de gados 
feit~s pelos Mar.chantes na Portaria 
de ll de Fevereiro de 1813. Deraõ~ 
se tambem providencias pelo Alvará 
de M de Janeiro de 1810, §§. lá; 
16 1 17 , e 30 sobre as pastagens do 
gado para os açoug-ues no BrasiL Fo ... 
raõ os gados dos LaV'l'ad<?res isentos 
de Embargos por dous mezes pelo 
A viso de 3 O de Março de 18 !1, pro .. 
r~gado por mais tres mezes pelo A"" 
VJSO de 6 de Abril do mesmo anno. 
Mandou-se pelas Portarias de 18 de 

To:M,o H. 
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Fevereiro , e de §18 de Março dê 
181'!2, que se retitassem os gados, 
e ficassem sendo communs os pastos 
em que andassem, em quanto naõ 
pudessem regressar por causa da 
guerra. Pela Portaria de 3 de J u-

, ·lho de 1813 se deraõ providencias a . 
respeito dos;~ Lavradores que manda:.. 
vaõ matar . gados por sua conta eni 
Lisboa. Os gados importados de fó., 
ra do Reino nos portos delle saõ 
isentos de meia siza. Portaria de 929 
de Dezembro de I8i3, e Edital de 
~ de Janeiro de 1814. Os gados de 
lavoura, e criaçaõ naõ he pbt·igado 
o Lavrador, ou Criador dp Tetmo 
de Lisboa a manifestà-los para o pa~ 
gamento da siza, excepto se os ven-
der a talho. Portaria de ll de Ju ... -
nho de 18t4; Pelo Edital da Inten• 
denc~a Geral da Policia de 31 de 
Dezembro de 1807 foi prohibido o 
vagarem pelas ruas . as cabras, é as 
vacas desde as A v e Marias até ás 7 
horas da manhã. . 

Gafaria, quer dizêr Ilospital de 
leprosos, ou lazareto. Deriva-se da. 
palavra gajo, qu~ significa leproso. 
De Gafarias se fala na Üt'd. Liv. 1. 0

;. 

tit. 6~, §. 66, e Liv~ !2. 0
, tit . 33; 

§. 18. 
Ga.fidade, o mesmo que g.afeira ;-

ou sar:na leprosa. Ord. Affons. Liv. 
5. 0

, fol. 6. , . 
· Gage, palavra derivada do Frari"" 

cez ~ que significa salario 1 ordena" 
.do, Tambern . se toma por penhor. 
Ord. Affons. Liv. L 0

, lit. f>l; §• 60. 
Gaianitas, Hereges , cuja seita 

era hum ramo da dos Eutychiunos. 
Foraõ assim chamados por que ti-
nháõ por chefe hum certo Gaian. 
Sustentavaõ entre otrh'os erros, que 
Jesus Christo depois da uniaõ hypo~ 
tatica naõ tinha sido mais sug-eito 
ás inferrnidades da na tu reza huma-
na. 

Gala. Derivà~se està pàiavta- do 
Grego agaf!.o ; que significa ornar. 
Gala quer dizer vestidutà rica, pre~ 
ciosa~ que se traja em dias festivos. 
Dia de galà se diz! aquelle em que 
a Côrte se veste de maior lustre; e 
tr'aja vesti doa ricos, . e de ceremonia. H . 
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Os dias de grande gala, em que uni-
camente se deve usar de uniforme 
grande s~õ: a primeira ~ut.ava de 
Natal, D1a de Reis, a pr1me1ra Ou-
tava da Pascoa, Dia 'da Col)ceiçaõ, 
Dia outavo do Corpo de Deos, Dias 
dos nascimentos de Suas Magesta-
des, e do seu nome , _Dias dos an-
nos dos Príncipes , e das Princezas. 
Em iodos os mai.s dias de gala, que 
se achaõ notados no Calendario se 
deve usar do uniforme pequeno. Re-
soluçaõ çle G de Junho de 1795. 

Galaõ, especie de fita estreita, 
e basta com qJie de ordinario se guar-
nece a extremidade de algum vesti-
do. Foraõ prohibidos os galões nos 
V€stidos pela PL·agmatica de ~4 de 
Maio de 17 49. Permittio-se depois o 
uso de galões de opro, e prata aos 
Forrieis de Cavallaria , e Dragões 
pela _Resoluçaõ de b de Outubro de 
17 [> 3 , e aos O.ffi.ciaes de Alferes pa-
ra cima pelo Decreto de ~3 de Maio 
de 17 50. O uso de galões no chapéo 

·se concedeo aos Officiaes de Auxi-
liares, e Ordenanças por A viso de 
4 de Julho de 17 54. Os galões de 
ouro, e prata, sendo tecidos na Real 
Fabrica das sedas , e despachados 
para os Portos da Azia saõ isentos 
de direitos de entrada em Gôa. Al-
V{l.rá de ~b de Novembro de 1300, 
§. 3. 

Galardaó he o mesmo que remu-
neraçaõ, premio. Algum dia era sy-
nonyrno de despacho. Ord. Atfons. 
Liv. 3. 0

, fol. 101. Veja-se a Ord. 
Felipp. Liv. 4. 0

, tit. 30, §. 3. 
Galé. Esta palavra deriva~a do 

Grego quer <!izer lugar, ou banco 
de muitos assentos. Chama-se Galé 
a huma embarcaçaõ chata, compri-
da, e estreita, e de baixo bordo, 
que anda á véla, e remos. Manda-
raõ-se fabricar Galés para seguran-
ça das Costas do 'Reino por C~rtà 
Regia de 5 de Qutubro d·e 1610. So-
bre a competenCia do General dàs 
Galés, e do Conselho da Fazenda a 
respeito dellas , veja-se o Decreto 
de M de Março de 1651. Condem-
nar a Galés quer dizer condemnar 
no serviço de remar nellas. lndevi-
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damente cornparaõ algum> Escrito-
res a pena das Galés com a dos cri-
minosos , que entre os Romanos eraõ 
condemnados ás minas ad metalla. 
A pena das Gal~s naõ foi conhecida 
no tempo dos Romanos. Enganaraõ-
se alguns com huma passagem· de 

• Valer.io Maximo, em que se diz qu~ 
Augusto fez prender ao remo da Ga-
lé pública hum impostor, que se di- · 
zia filho de sua irmã Oct.avia. Este 
homem foi enforcado sobre o remo 
da Galé pública, e naõ preso a ella 
para remiu como forçado. Segundo 
a ~ossa Jurisprudencia a cdndemna-
çaõ ás Galés he huma das penas in· 
famantes. Ella póde ser perpétua, 
ou t~mporaria. Hoje que naõ temos 
Galés, verifica-se esta pena no ser~ .. 
viço das obras públicas. Saõ condu-
zidos os Réos condemnados nesta pe-
na em duas alas com cadeias ·, hum 
annel das quáes lhes prende o pé. 
Qual seja a fórrna que se deve ob-
servar com os presos condemnadós 
para Galés, veja-se o Alvará de 1õ 
de .'Julho de 1604. Foi prohibido con-
demnar em pena de Galés por me-
nos de dous annos. Lei de 4 de De~ 
zem bl'O de 1 606. Os presos de Galés 
ficqraõ á disposiçaõ do Intendente 
Geral da Policia. Carta Regia,., e 
Decreto de 1~ de Dezembro de 1 BOI. 
Pela pena de Galés se entende tam-
bem a de Calceta. Decreto de 8 de 
Japeiro de 180~. Naõ se impõe a ,pe-
na de Galés ás mulheres. A, decen 
cia, naõ permitte qúe se confundaõ 

. com os forçados de di[eren t sexo. 
Além disto a fraqueza da sua cons-
titpiçaõ as faz 'incapazes de suppor-
ta~ os trabalhos que se exigem ás 
ve;zes .dos forçados das Galés. Em 
paridade de crimes saõ ellas condem-
nadas em reclusaõ temporaria , ou 
perpétua em alguma casa de força. 
A pena de Galés deve ser imposta 
raras vezes , e com muita precau-
·ç&õ. O forçado que acaba o tempo 
do serviço público torna para a so-
ciedade c'om os vicios ainda mais ar-
re:igados, e com precisões mais ac-
tivas ; e de erdin(\rio torna ~ come-
çar huma nova carreira de crjmes de 
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funestas consequencias para o Esta-
do. O crime retrocede para nós do 
mesmo lugar do seu castigo. Per-
tence á Administraçaõ pública assi-
gnar aos "forçados que acabaõ o tem-
po das Galés hum trab(:llho assíduo , 
mediante hum estipendio certo, que 
lhes assegure huma existençia. tran-
-quilla na sua velhice. - ·· 

Galeaó, navio de alto bordo, de 
, carga, ou de guerra. Galeões de al-

to bordo se dizem por excell'encia as 
Náos de guerra. Deraõ~se providen-
cias para a fabrica de Galeões, que 
servissem na Armada do Consulado 
pela Provisaõ de ~2 de Junho de 
16'54. Quanto aos privilegias dos Of-
ticiaes que os fabricaõ, veja-se o Al-
vará de 17 de Junho de 1663, 

Galeotes , -palavra antiga, que quer 
dizer Marinheiros que serviaõ na Ar,.. 
mada Real. Ao Anadel-Mór perten-
cia re.crutar os Galeotes, os quaes 
eraõ escolhidos das vint_enas do mar. 
Estas vintenas eraõ Companhias de 
vinte ·homens, cujo Capataz se cha-
mava Vintaneiro por ter inspecçaõ so-
bre vinte. Ortl. Affons. Li v. 1.0

, tit. 68, 
Galcnistas , ou Galenitas , Here-:. 

ges assim chamados, porque tinhaõ 
por chefe hum Medico de Amster-
dam, chamado Galenas. Elles reno-
varaõ os erros dos Son'inianos , ou 
antes dos Arcanos a respeito da Di-
vindade de ·Christo. , 

Galiléos, Seita de J udeos sedicio-
sos , que tinhaõ á sua frente Judas 

, de Galiléa. 
Gallinha, 'ave de penna domes-

tica hem conhecida. Gallinha de açor 
era o fôro quE) alguns Casaes paga-
vaõ ~ El-Rei, ou fosse para ralé dos 
seus açores, ou por commutaçaõ do 
açor que esses Casaes deviaõ pagar-
lhe. Gallinha de canteiro era o fôro 
em que foi commutada a obrigaçaõ 
que alguns Caseiros tinhaõ de en-
canteirar, ou dar canteiros, a que 
hoje se chama ·malháes para assen-
tar pipas, cubas, ou toneis dos seus 
respectivos Senhores. 

Gallinheira, mulher -que cria,. ou 
vende gallinhas. Deo-se-lhe Regimen-
to em 1714. 

' GÀM 
Galliza, Província de Hespanh~ 

que confina com as Asturias, e com 
o Reino de Leaõ. Der i v a o seu no--
me dos Callaici, 0.1,1 Galreci antigos 
povos do paiz. O Occeaqo a cerca ao 

. norte, e poente. 
Galritos eraõ humas redes de pes .. 

car. DeJlas se fala na Ord. Liv. 5.0
, 

ti t. 8 8 ' §. 6 • 
Gama. Antonio da Gama , que 

tambem ás vezes se assignàva com ' 
o segundo appellido de Pereira, nas-
ceo na Cidade do Funcl:Jal, Capital 
.da Ilha da Madeira, e foi fillb9 dq 
Doutor Lourenço Vaz da Gama Pe., 
reira, e de D, Branca Homem de, 
Gouvêa. Apprende_o Direito Civ!l na 
Universidade de Coimbra, aonde te~ 
ve por Mestl·e o Doutor Gonçalo Vaz 
Pinto, entaõ Lente de Prima. Re-
cebeo o gráo de Bacharel no a;nno 
de J b4,3 , e no de 1 546 , levou por 
ppposiçaõ a Cadeira do Codigo, fas~ 
sou á Universidade de Bolonha mui· 
to celebrada naquelle tempo. Foi cha .. 
rnàdo para o Reino pelo Senhor Rei 
D. Joaõ III. que o nom~ou Desem .. 
bargador de Aggravos da Casa da 
Supplicaçaõ , .donde passoq a ser 
Chanceller , e Desembàrgador do 
Paco. Morreo em Lisboa de idade 
de· setenta. e cinco a1.mos a 30 de 
Março de 1595. Compôz Decisiones 
Supremi Senatus Regni Lusitanire, 
Ulyssipone-15~8. foi. Cremonc~ 1598. 
Cum annotatiom'bus Blasii Diaz Fio· 
res de Mena. Vallisoleti 1599, Trac--
tatus de Sacramentis prrestandis ~ ul-. 
timo supplicio damr~:atú , de eoru~ 
testamentzs, dnatom~a, et sepultuns, 

Gama. Lourenço Pereira da Ga· 
ma exerceo a Advocacia na Côrte 
de Madrid·, aonde publicou h uma 
Alle,gaçaó a favor do Marquez de Por• 
to Se,guro sobre a Successaó da. Casa~ 
e Ducado de Aveiro. 

Gama. Luiz de Sequeira da Ga-
ma foi natural de Lisboa, e filho do 
Doutor Luiz de Sequeira da Gama, 
e de sua terceira mulher D. Ignez 
Maria de Oliveira. FormouAse na Fa .. 
culdade de Leis na Uni vers1dade d~ 
Coimbra. Depo1s de ter exercido al-
guns lugares· de Letras foi despacha-

- H~ 
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do em Desembargador de A ggravos 
da Casa da Supplicaçaõ aos 4 de No-
:vembro de 1738. Compôz além de 
varias obras metricas : Tractatus de 
Citationibus. M. s 

Gama. Paulo Soares da Gama, 
natural da Villa de Setubal , nasceo 
em 1657 , e foi filho do Doutor Joaõ 
Soares da Gama, e de D. Anna Soa~ 
res de Faria. Formou-se em Direito 
Civil na Universidade de Coimbra, 
e foi Advogado da Casa da Suppli-
caçaõ. Faleceo em· Lisboa a 6 de A-
gosto de _l739 de· idade de ou tenta 
~ dous annos. Compôz : Allegaç6es 

~'Jurídicas. foi. M. s Obras Geneawgi~ 
cas. foi. M. 5 

Ganerbiato, termo de Direito feu-
dal. Quer dizer .Successaõ commum, 
e reciproca, estabelecidà em virtude 
de pactos , e convenções approvadas 
entre muitas famílias estranhas. A 
orig·em de~&tes pactbs na Alemanha 
sobe ainda além do imperio de Ma-
ximiliano J. Estas famílias assim uni-
das , (:} confederadas elegiaõ entre si 
hum administrador que tinha o no-
me de Bur.qrave. 

Ganhadinheiro queria dizer tra~ 
· balhador, jornaleiro, obreiro. Cod igo 

Affonsino. Liv. 4. 0
, tit. 61, §. 16. 

Garante he aquelle que se faz 
resp.onsa vel de alguma causa para 
outro para o fazer gosar della. Esta 
palavra vem do termo Cellico, e Tu-
desco, Warant, porque os France-
zes mudáraõ em G os dobrados V 
dos termos que cons.ervaraõ desses 
antigos idiomas. 

Garantia. Chama-se assim a obri-
gaçaõ· de fazer gosar alguem de hu-
ma cousa , ou de o tirar a paz , e sal.! 
vo da p~rturbaçaõ, ou eviccaõ, que 
a respeito da mesma cousa', ou de 
parte della se lhe faça. A garantia, 
ou he de direito, ou de convençaõ. 
A garantia de direito, que tambem 
se chama natural, he aquella que be 
devida de pleno direito, e pela mes-
ma razaõ de justiça·, e de equidade, 
posto que naõ seja estipulada. Tal 
he a do vendedor para com o com-
prador, e a do cedente para com o 
cessionario. A garantia de conven-
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çaõ, que tambem se chama de fac~ 
to, he aqueHa que só tem lugar em 
virtude de hurna convençaõ expres-
sa. Comprehentle-se debaixo do no-
me de garantia a Acça5 de Evic~ 
~õ. . . 

Gangas, Sacerdotes do Reino de . 
Congo na A frica Occidental. Elles 

· tomaraõ -tanta authoridade no espí-
rito daquelles povos, que os conser-
vaõ na mais dura servidaõ, e se lhes 
fazem mais te1niveia que os proprios 
Deoses 1 de que se dizem Ministros. 

Garçom, palavra ·antiquada, que 
vale o mesmo que mancebo. Na Ord. 
Affons. Liv. 1. 0

, tit. 30, §. 17, se 
toma por moço lascivo, e deshonesto. 

Gard~·ngos. Diziaõ-se assim entre 
os Godos os filhos da primeüa no-
brezà. Gurdingo significava d'antes 
o que depois se chamou Rico ho~ 
mem, que era hum gráo de Fidal· 
guia 1mmediato ao Conde, e Supe· 
rjor ao Tyufado. 

Garilo, casa de jogo. Daqui vem 
chamar-se gariteiro, ou guariteiro o 
qu~ dá casa 'de jogo,. ou tabolage. 

Garro. Joaõ Garro, foi Professor 
de Jurisprudencia. Compoz o Trata- , 
do i De pceuis secundo nubrntium, , 
qu~ vem .no tom. 9 do Trãtact. Doc-
tor, pag. ~õ7. \ 

Garrucha. Polé de dar tratos. 
Tambem se dava este nome a hum 
instrumento de armar as béstas, ií3~ . 
to he , armas de atirar settas, e pe- ' 
louros._ Acontiados em béstas de gar+ ' 
rucha , se -diz na Ord. Affi nsiha, 
Liy. I. 0 , t .. 68, §§. ~õ , e 30. Havia 
béetas ordinarias que se armavaõ com 
po1é, .de que u.savaõ os bésteiros do 
Conto mais pobres.· Os mais Ticos 
usavaõ de béstas de garrucha. Dita 
Ord. pag. 477, e pag. 49~. 

Gastaldo. Em Direito Feudal era 
o Presidente da Côrte Feudal , e 
A~ministradm·, ou Governador dos 
Do.mim.os do Suzerano. Liv. 1.0

, 

Feud. tit. 10. · 
· ,Gazaros. Hereges que se estabe~ 

lefêraõ pelos annos de 197 em Gaza, 
C1dade da Dalmacia. Os seus erros 
eraõ os mesmos dos V aldezes , e dos 
Albigenses. · 
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Gazeta he o papel de noticias 

públicas, que s~he r~gularmente em 
certos dias da semana. N ella se pu-
blicaõ as quebras dos nego«_iantes, e 
passados seis rnezes se procede aos I 

rateios. Alvará de ' 13 de Novembro 
de 17Õ6., §. 1f>, Resoluçaõ· de 16, 
e Edital de !23 de Fevereiro de 1760. 
Concedeo-se o privilegio da 6a~eta 
Portugueza a favor dos .Olliciaes da 
Secretaria de Estado da Repartiçap, 
por Decreto de ~3 de Fevereiro . de 
1760. 

Gehenna nomé de que a Escritu-
ra se serve paia designar . o fogo e-
terno do inferno. 

Gei·ra se diz a porçaõ de terra , 
que póde lavrar-hum arado por dia. 
Computa-s,e l! geira de tena como 
hum dia de lavoura. Lei de 9 de Ju-
lho de 1773, §. 10. Havia geira de 
campo, e geir.a de vinha. Esta para 
ser inteira devia constar de cincoen-
t '2- homens <:}e cava. Meia -geira leva-
va só ·vinte cinco homens. A geira 
de campo devia levar ~uatro alquei-
res de centeio de semeadura. As 
geiras do campo de Coimbra, ~tem 
por cada hum dos quatro lados doze· 
aguilhadas, ou trinta e seis varas de 
cinco prt.lmos ·-craveiros. Tambem se 
dizia geira i o servÍ<(O que se fazia 
aos Juizes. Ord. ·Manoelina, Liv. 

o 't (. . ,. 1 . ' tl . ·44 ' §. 8 • . 
Geiraó se dizia o emfiteuta, ou 

lavrador, que pagava geiras. ' 
Gemeo se diz o que nasceo jun-

tamente com outro do mesmo ventre. 
Gemonias. Eraõ .entre os Roma-

nos quasi o mesmo que entre nós 
as· forcas , em que se expõem ao povo 
os suppliciados. Chamavaõ-se assim, 
ou do nome daquelle que as cons-
t~uio, ou do nome daquelle que nel-
las prim~iro foi exposto, ou do ver-
bo Lalino gemo. As gernonias esta-
vaõ na decima regiaõ, ou bairro de 
Roma, junto do 1fernplo de J uno. 
Camíllo foi qQem no _anno 3ó8 de 
R oma, destinou este luga~ para ex-
por os corpos dos criminosos á vista 
do povo. Eraõ guardados por solda-
dos, para que naõ viessem rouba-los 
para. os enterrar; e quando ~orneça· 
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vaõ a apodrecer atiravaõ com ellef!l 
pof meio de forcados sobre Q rio Ti .. 
bre. 

. Genebra. Républiêa independeo; -.·· • 
te, nos confins da França, do Can .. 
taõ Suisso de Berne, e ·da Saboht. 
A fórma desta Républic~ he demo~ 
cratica, porque o poder Soberano re-
side na A~sembléa geral d.os Cida-. 
daõs. O poder-executivo he confiado 
a tres Conselhos , ·o Conselho dos 
V in te çinco; chamado Senado, o 
Conselho dos Sessenta, e o Conselho 
dos Duzentos. 

General he o Offiçial em Chefe 
de algum Exercito , Armada , ou 

·Província. Capitaõ General, ou Ge• 
ral, he o que tem o Governo em C.b.e .. 
fe, Civil, e Militar nas Cidades das 
-Conquistas. O General de maior gra-
dua<iaõ fica governando as armas -na 
ausencia do Governador da ~Provin"' 
cia. · Resolucaõ de 11 de Fevereiro 
de 1710. Ch~maõ-se Gener:aes de In.,. 
fanteria, -Cavalleria, ou Àrtilheria, 
os Tenentes GeQeraes que governaõ 
e.stas armas. Decl"eto de ó d~ A.bril 
de 1'76\'B. Usaõ ·eiles de huma drago-
na de ouro. Decreto de 14 de Abri{ 
de 176~. Qual seja ajurisdicçaõ d9e; 
Generaes da Armada Real; veja-se 
o Decreto de (Q 5 de Outubro de 17 sob 
Os Generaes que governaõ âs armas 
das Províncias, tem a pl~im'eira, e 
s~perior Inspecçaõ -dos· Trens dellas. 
Plano de J 5 de Junho de 1795; § .. 
19. Tem os Generaes que governaõ 
as Províncias debaixo da sua depen--
dencia as praças dellas. Decreto de 
~9 de Outubro de 1807. A Meza dos 
Generaes-, e Officjaes do Exercito, 
a-ssim em campanha como nos quar .. 
teis , foi regulada pelo Decreto de 
!25 de Abril de 17612, instaurado pe-
lo Decreto de 4 de Dezembró de 
179'6 , 

Generalíssimo he o General em 
Chefe, e superior a todos os outros. 

Genero se diz o que he commum 
a divet$8S especies. Tambem se to- ' 
ma por mercadoriag, effeitos em _que 
se -com merceia. Quaes sej11õ os ge .. 
neros rniudos que os hi>mens · do mar 
pódem levar sem c~lpa para o Bt1a 
· · H s 

' 

, 
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sil, ou trazer de lá para o Reino, 
vejaõ-se os Alvarás de 11 de Dezem-
bro de 1756, e de 6 de Novembro 
de 17:38. Pagavaõ durante a guerra 
tres por cento de comboy. Alvará de 
17 de Março de 1800, declarado pe-
lo Alvará de ·7 de Março de 1801, 
§. 9 , e pe)as Instrucções do mesmo 
dia, mez, e anno, §. 6, é pelo Al-
vará ·de ~8 de Maio de 1801, revo-
gado em parte pelo Alvará de 30 de 
Julho de 1801, §. 5. Tudo porém 
se revogou pelo Decreto de 19 de 
Dezembro de 1801. Que Direitos pa-
~aõ os generos molhados no Brasil , 
sendo da produçaõ de Portugal, e 
Ilhas , veja-se o Decreto de ?lO de 
Outubro de 1808. 

Generosidade quer dizer grande-
za d 'alma no modo de pensar , e o-
brar. Naõ se deve confundir a gene-
rosidade com a liberalidade. Esta só 
faz parte daquella , limitando-se a 
objectos pecuniarios. ' 

Genesis. He o primeiro Livro do 
Antigo Testamento, em que se des-
creve a criaçaõ do mundo, e a his-
toria dos primeiros Patriarcas. E ste, 
e os quatro Livros seguintes saõ at-
tribuidos a Moysés. Genesis chama-
·vaõ os J udeos em· Port4gal a Cadei-
ra , ou Aula em que os seus Rabi-
nos explicavaõ os cinco Livros de 
Moysés, dos quaes o primeiro era o 
Genesis. Para poderem ter esta A u-
la pagavaõ certo tributo. 

Genova. Républ~ca de I talia, que 
tinha hum Chefe Titular, ou pri-
meiro Magistrado, o -qual se chama-
va Doge. 

Genro. Termo-de affinidade, pe-
lo qual se designa o marido de h~ma 
mulher a respeito do pai, ou mãi 
desta. Aque!Je que casa he o genro 
do pai, e da mãi de sua mulher, e 
o pai, e a mãi saõ ., aquelle seu so-
gro, e esta sua sogra. · 
. C?ente da palavra Latina gens ., 

s1gmfica em geral os homens. 'fam-
bem he synonymo de Nacaõ, Povos. 
Veja-se Direito das gentes: 

Gentil. Moeda de ouro muito miu-
da, que de quatro especies fez la~ 
vrar o Senhor Rei D. Fernando. A\ 
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prinieira que se dizia de hum ponto, 
valia quatro livras e meia, que ~aõ 
16Pl réis ; a segunda que se dizia de . 
dois pontos, valia quatro livras, que 
saõ 144 réis; a tel"ceira valia tres li· 
vras e meia que saõ U6 réis; a quar-
ta tres livras e éinco soldos, que saõ 
116 réis. Estas livras eraõ differen-
tes das antigas , cada huma da_s 
quaes só valia 36 réis. · 

Gentil-Homem quer dizer homem 
nobre, Fidalgo. Chamaõ-se , Gentis-
·Homens da Camara d'El-Rei , os 
Fidalgos que assistem ao lado dos 
Senhore's Reis deste Reino, e pro-
priamente aquelles por quem está 
distribuído o Officio de Camareiro 
.Mór, ou Camarista. Veja-se a Or~. 
denaç~õ Affonsina, Liv. 1. 0

, tit. 63,. · 
§. 6. Os Gentis-Homens da Camara 
d'El-Rei, pódem trazer seus Conten.:. 
dores á Côrte. Alvará de 17 de A-
gosto de 17 37 ~ · Tem .o tratan1ento de 
Excellencia , e assentaõ-se abaixo 
do Conde rilais moderno. Alvará de 
lb de Janeiro de 1759. O Cargo de 
Ger1ttil-Homem de Artilheria da Re-
par}içaõ das Fronteiras foi extincto. , 
Av ~so de 9 de Maio de l74~ . 

Gentio. Povo barbaro. Os J udeos 
chamavaõ gentios a todos os o tros 
povos da terra. Hoje dá-se este no·-· 
me êios idolatras, e pagaõs. Foi pro-
hibjdo o cativeiro dos gentios Mo 
Br<j.sil , pelas Leis de 9W de Março 
de 1570 , de 11 de .~ovembro de 
1595, e de \26 de Jullio d~ 1596 ;\ 
Prqvisaõ de 5 de Junho de 1605, 
e Alvará de 30 de Jull'lo de 1609. 
Foraõ declarados livres , á excepçaõ 
de serem cativos em guerra justa.: 
Lei do lo de Setembro de 1611 , 
e ,Alvará de 10 de Novembro de 
164.·7. Mandou-~e que fossem belp. 
tra~'ado~ , e p1,1mdos os que os mal\" 
tratassem, ou inquietassem, pelos 
Regimentos de 1~ de Setembro de 
)6q~, §. \ôZl, e de 13 de Outubro 
de 1751, §. 128. Sobre os Baptis-
mos, e casamentos dos gentios na. 
India, se promulgou a Lei do Se-
nhor D. Sebastiaõ, de ~3 de Ja-
ne~ro de 1559, confirmada por Lei 
de 19 de Janeiro de 1678, para só-
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mente . serem tomados , e conduzi-
dos para serem baptisados os moços 
gentios , que ficassem sem pais, 
mãis, avôs, ou avós, e uaõ exce-
dessem il quatorze annos .. 

Gentuzes . . Antigos povos da In-
dia. H.ó\ hum Coçlig·o das Leis des-
tes pov0s. 

Genu.fiexaó he huma reverencia 
dê uso muito antigo entre os Chris-
taõs. 

Geral h e entre os Monges o 
Chefe de huma . Ordem, isto be, 
de todas as Casas, e Congt·egações 
que viverp debaixo da mesma Re: 
gra ;- Os Geraes que estaõ fóra do 
Reino estabelecem Vigarips Geraelil 
que tem a int.endeucia, e direcçaõ 
dos Mosteiros da sua Ordem si tua- . 
dos no Reinp. D'antes este · nome 
-era desconhecido. Naõ se ·dava se..:: 
naõ o nome de A bbade ao Chefe 
de hum a, Ordem, até ·· o tempo da 
primeira . refórma . de Cluny, que 
reduzio differentes Mosteiros inde-
pendentes a hum Corpo de Congre-
gaçaõ , presidido por hum Supenor 
com o nome de GeraL O' Geral de 
Santa Cruz de Coimbr~ tem o Titu-
lo do .Conselho. Alvará de 1 f> de A-
gosto de 1805. · 

Gerehita. agua-ardente feita das 
borras do assucar, a que tambem 
daõ o nome de cachaça. O con ~rato 
do rendimento dos subsídios das ge·.:. 
rebitas, que se gastaõ na tena, e 

··se embarcaõ para fóra, nó Rio Je 
J an~iro, foi arrematado no Omselho 
Ultramarino, a Francisco da Silva 
Pe1·eira, por tempo de tres annos, a 
começar no primeiro de Janeiro, e 
findar no ultimo de Dezembro de 
1763, em preço cada anno de 15 co:q-
tos de réis livres , para a Real Fa-
zerida, e confirmado por Alvará de 
b de Iy.Iaio de l7BO. A resp~ito de 
quanto paga a gerebi ta da terra, ou 
a de fóra no Rio de Janeiro, veja-sé 
o Alvará de 10 de Janeiro de 17f>7. 

Germano he huma qualidade que . 
se 1dá a certos parentes. Assim cha-
mamos irmaõs, e irmãs germanos os 
que saõ conjunctos por ambos os Ia-
dos, isto .he, os que nascêraõ do 
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mesmo pai, e da mesma mãi, para 
difl'erença dos irmaõs consanguinéos; 
e uterinos. Chamaõ~se tarnhem pri~ 
mos germanos, ou coinJJaõs.., os &lhos 
de dois irmaõs, •ou de clflas irmãs., 
ou de hum irmaõ, e de huma irmã. 

·Gestaó em Direi to signj11oa a a:d .. 
ministraçaõ de algum neg·ocio. As~ 
sim se diz, a gestaõ de huma. tutéla 
dos bens de hum menor., de hum 
ausente. Dá-se mais particularmente ' 
o nome de gestaõ de negocios, ne~ 
gotiorum gest?·o, a 1 hum quasi contra~ 
to que se fórma ~ntre aqueHe 'que 
administra os negocios de outrem 
sem sua ordem, ou sem ei.Ie o saber, 
e aquelle d~ quem assim Sfi. adminís-
traõ os negocias. Pod~ definir-se q 
quasi contrato, pelo qual huma pes-
·soa se encarrega voluntaria; e gra-
tuitamente • de administrar os nego ... 
~ios de outra pessoa, que o ignora. 

-Gil. Bento ·Gil, ou Egi<,lio, nas-
ceo na Cidade de Béja, Pro~incia 
do Além.-Téjo. Tomou os gráos de ' 
Bacharel, e Licenciado na Faculda-
de de Leis, na Universidade de 
Coimbra, e passou a, Lisboa a exer~ 
cer o Officio de Advogado. Morreo 
a 4 de Maio de 16~3. Compoz além 
de varias obras asceticas, as seguin-
tes : · Relectzo 1:n Le,q .. Tüire l õ D. · 
de Condit .·, et Demon,strat. Olyssi p. 
1 604. Commentaria ad L. l Cod. de 
Sacras. Eccles. Olissfp. l 1f)09, - Co,. 
nimbricre 1700. Tractatus. de Jure, 
et jn·ivilegiúh~nestatis. Olyssip. 1618, 
Colonire Agripimc 1620 . . Cornmenta-1 
n·a in leg. Ex hoc jure D. deJustz'lia 
et Jure. Olyssip., 1619, Conimbri ... 
cre 1 o9 6. Directorium Advocatorwm 
et de P,_riv_il~giis eorum. o 1 yssi r. 1 ~ 13 . 
· Gilhertmos. Ordem de Rehgio-

sos , assim cbamàdos do nome do 
seu Fundador Gilberto, . que insii-
tuio esta Ordem cno anno d.e 1148, 
em Lioco1nshire, Pr<ilv,incia maríti-
ma de Inglaterra .. Nella naõ se rece ... 
biaõ pessoas q1.1e houvessem sido.ca ... 
sadas. As mulheres seg.oiaõ ,a Regra. 
de S. Bento , e os homem; p;. de S<m- , 
'to Agostinho, e eraõ Üimegos. Esta 
Ordem foi abolida com' muitas outrali 
no Re~na4o de Henrique. IV. 

H4 
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Ginete se dizia o soldado de ca-

vallo que pelejava com lan9a, e a-
darga. Capitaõ de ginetes cor respon-
dia a General de Cavalleria . . 

Gleba em Direito significa o so-
lo , chaõ, ou fundo de huma terra. 
Havia entre os Romanos escravos que 

' eraõ addictos á gleba , e se chama-
va@ adscripticios. Entre nós naõ ha 
presentemente destes escravos. 

GlcYria he o explendor .da boa fa-
ma. Vangloria h e o desejo desorde-
nado da gloria mundana. 

Gloria in excelsis Deo, he hu~a 
especie de hymno, que se canta no 
Officio Divino. Saõ as palavras que 
os Anjos cantáraõ no.Nascimento de 
Christo. Por isso se chama Hyrnno 
Angelico, ou Cantico dos Anjos. 

Glosa he a interpretaçaõ breve 
de algum texto. Dá-se iam bem ~s
_te nome á nota que o Chanceller ·faz 
aos papeis que passaõ pela Chancel-
laria, declarando que saõ contra as 
Leis, e Ordenações. As glosas do 
Chanceller da Casa da Supplica-
çaõ em que casos se devem obser-
var, e como saõ julgadas, veja!.se a 
Lei de 18 de AgQsto de 1769, §§. 
1 _, ~ , 3, e 13. O Chanceller da Ca-
sa: da Sup11licaçaõ deve levar as suas 
glosas á Casa da Supplicaçaõ, e naõ 
ao Desemhargo do Paço. Lei de J 9 
de Janeiro de 1776. Glosas de Bar-
tolo, e Accursio he prohibido alie-
ga-las. Lei de 18 de Agosto de 1769. · 

Gnosimacos. Esta palavra que rla 
sua etimologia Grega significa 1'ni:.. 
migos da sciencia he o nome que se 

1 deq a certos hereges do septimo se-
culq, que condemnavaõ todas as scien-
cias , todos os conhecimcn tos , mes-
mo os que se adquiriaõ pela leitura 
da Bíblia, porque pam alcançar a 
sal vaçaõ , di ziaõ elles , h e preciso só-, 
mente vi ver bem , e naõ ser sábio. 
Elles abusavaõ como se vê, de hum 
principio que he verdad~iro em si 
mesmo. 

Gnosticos. Esta palavra cuja ety-
mologia Grega significa sábios, illus-
il'ados, ·he o nome que tomáraõ os 
hereges dos primeims seculos, por-
que se gabavaõ de luzes superiores, e 
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conhecimentos extraordinarios. Cha-
máraõ-se assim os discípulos de Si-
maõ, os Basilidianos, _os Carpocracia-
nos. Perpetuáraõ-se até o quarto se• 
culo, Santo Ireneo foi quem princi-
palmente refutou os seus erros. 

Godznho. Gonçalo A I v o Godinho, 
nasceo na Cidade· do Porto, de Si-
maõ Alvo, e de Gracia Godinho. 
Doutorou-se em Canones na Univer-
sidade de Coimbra, aonde regeo as 
CadeiFas do Decreto, V espera, e 
Prüna. Foi Desembargador da Casa 
da Supplicaçaõ, e Conego Doutoral 
da Sé de Evora. Faleceo em Coim-
bra no anno de 1659. Compoz diver-
sas Postillas. . 

Goes. Joaõ Gomes de Goes, na-
tural da Cidade de Evora , Jilho de 
Joaõ Gomes Paes, ·e de Ignez Mar-
tins de Goes. Estudou na Universi-
dade de Evora,1 aonde recebeo o gráo 
de Mestre em Artes, e ,Bacharel em 
Theologia. Passou á Universidade 
de Coimbra, àoncle ,se formou na Fa-
culdade de Canones. Compoz além 
de putras obras mysticas, e histori-
cas : P eculio de Direito Civil, e Ca-
nonico. 6 tom. M. 5 

Goliardo. Chamava-se ass~m o 
Clerigo que costumava comer ou 
beber na taverna. Ord. Affons'ina, 
Li v. 3. 0 , ti t 1 i> , §. 7 8. 

Golosidade, ou glotoneria, he o 
amor nímio, e desordenado da boa 
comida. A golosidade he hum mere-

. cimento no paiz do lu.xo, e da vai-
dade, em q,ue os vícios saõ eregidos 
em virtudes. Os Romanos s ccum-
bíraõ debaixo do pezo da sua gran-
deza, quando a temperança cahio 
em desprezo , e se vio succeder á 
frqgalidade dos Curios, e Fabricios, 
a sensualidade dos Catios , e dos A-
picios. Saõ conhecidos os excessos 
da meza de hum Antiocho , e de 
hum Epiphanio, e as dissoluções nes~ 
te genero de hum Vitellio, e de hm'n 
Heliogábalo. 

. Gommq. Humor vis~oso que dei-
taõ algumas arvores. · A gomma co-
pai naõ póde vir de fóra, por ser 
privilegio da fabrica da seda. AI vará 
d~ 10 de Dezembro de 1770. Sobre 
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a fabrica de gomma pát'a tJolvilhos, 
se deraõ providencias no Alvará de 
9 de Jt;nho de 1761. Foi comtÍietti-
da a di versos negociantes; pela Pto-
visaõ. de ~S! de Junho de 1803 ; a 
venda da gomma cajueiro. 

•Gomes; 'Alexandre Caétano Go-
mes, Cavalleh-o da Ordem de Santo 
Estevaõ de Florença, nasceo na Vil-
la de Chaves, Província de Trf.S-OS'-
Montes~ a 1 de Agosto de de 1705, 
de Pedro . Gomes , e Izabel Lopes, 

.Formou-se em Direito Canonico, na 
Universidade de Coimbra. Compoz t 
Manual Prático Judiâal; Civil, e 
Criminal. Lisboa ' I 748, 17 5 I , 4l o 

Tratado Jurídico sobr·e a Clausula 
deposita'n:a, Commentarz'o á Lá de 
18 de Janeiro de 1614. M. 5 Compoz 
tambem algumas obras historicas; e 
mysticas. _ 

Gomes. Antonio Gomes; Portu-
guez. Estudou na Universidade de 
Salamanca, aonde foi Lente de V es-
pera. Compoz: Variarum Resolutio'-
num, Juris Civilz's et Regii libr-i tres. 
Salmanticre 15312, I57~ 1 157g, 1684.-
Francofurti 1..573, lb84, I597. Ve-
netiis I57~ ~ ,153~, I60o/.!, Lugduni 
160~. Gen_evro 1631. Anluerpire 1684. 
Lugduni 1735, In Leges Tauri Com'-
mentarius. Salmanticre 1557, 158!2, 
IMH. Venetiis 1591. Lugdu'ni 160~. 
.Antuerpire 1'6~4. Omnia operar. Lug-
duni 1674~ 1733, 1735 ..... 

Gomes. Rafael Gomes. Professor 
de J urisprudencia Civil , de quem 
faZ· nH~nçaõ Oovarruvias de Testam. 
cap. 1:3 ; n. 3 , 10 1 e· 11, Escreveo: 
Ad Leg, utrumque; §. cum quidam, 
D . de reb. dub. ' 

Gonos nome commum ; que tem 
os Sacerdotes da Ilha d,e Ceilaõ; sub:.. 
sistem de e&molas 1 e _presentes, que 
receb~m llos devotos ct·edulos i e SU"-
persticiosos. 

· Gonçab;es. Rui Gonçalves~ ·na tu.:. 
ral da Iiha de S. Miguel. Recebeo -
~s gráos de Bacharel, e Licenciado 
na Universidade de Coimbra,· Foi 
Lente da Cadeira de Instituta 1 de 
que tomon posse ell'l ~7 de Outabro 
de 1539, Depois passou a exercer a 
Advoc-.tcia em Lisboa., e fei Advo-

Tomo 11. 
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·gado na Casa da Supplicaçaõ. Coitl ., 
poz : Privilegios , e Prerogati?Jas do 
genero feminino. Lisboa 1557. · Tra:>o 
tado sobre a expediçaó dos P etdóes 
que concedem os Senhores Reis dê 
Portugal. Lisboa. 4. 0 

Governado, Palavra antiquada ; 
que queria dizer o mesmo que apa...: 
niguado , ou pessoq_ da família. Ord. 
Affonsina, Liv. 3, 0

, tü. I f>, §. IB. 
Tambem significa alimentado, man-' 
tido: Otd. Liv. ~; 0; tiL 58; §. L 

Governador he a pessoa a quem 
se çonfia o governo de alguma, Pra.: 
ça, Província , ou Capitania. Go" 
vernador das armas , he o Gener~l 
do Exercito. Gàvernador de huma 
Igreja se dizia algum dia b padroei...: 
ro della. Governa-dor da Relaçaõ do 
Porto, he o segundo Magistrado do 
Reino; Qual seja a jurisdicçaõ dos 
GoveFnadores do Estado . do Brasil, 
veja-se o Regimento de 7 de Mar~ 
ço de 1609, Foi-lhes permittido em 
certos casos passar Alvarás em no ... 
me d'El-' .Rei. Alvará de 13 de Se':;; 
tembro de l6l01 Ordenou-se-lhes 
que assistissem na Bphia ~ por AI...: 
vará de ~ 1 d~ Fevereiro de 16?20. 
Impoz~se a pena de sequestro aos 
que naõ se recolhessem ao Reino 
.em djreitnra. Cartas Régiàs de IO 
de Novembro de ]638; e cle 4 de 
Março de Hi39, Deo-se-lhes Regi-' 
mento Geral, em ~3 de Janeiro de 
16·77; Os Governadores .do UJtra-t 
mar naõ pódem• levar filho alg·um 

' comsigo. Alvará de 10 de Feverei ... 
ro de l6HL Naõ devem intrornet..: 
tet~se na cobrança da fazenda dos 
defuntos, e ausentes. Regimento de 
10 ·de Dezembro de H13; cap. ~4 1 
e Provisaq de ~ 1 de Fevereiro de 
17~0. Os Governadores da India naõ 
pódem mandar pagar Mercês de 'di--
nheiro, ou Ordenados sem confirma ... 
çaõ Régia. Alvar·á de ~9 de Março 
de 16Hl, e de \28 de Màrço de 1619., 
Só pódem prover as serventias que 
provê El•Rei. Alvará de :? de De-
zembro de l6?l 1 • Os Governadores 
Ultramarinos acabadp o tempo do 
seu governo, d~ residencia. Alvará 
de 9 de Abnl de .16~~ - Naõ pódenl 

1 ' 
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suspender os Ouvidores da America. 
Carta Régia de ~~ de Janeiro de 
16~4. Naõ lhe~ he permittido passar 
Alvarás de reformacaõ aos Militares. 
Carta Régia de f> ·de Dezembro de 
167~. Aos Governadores das Conq uis-
tas foi permittido commerciar. Re ... 
soluçaõ de ~6 de Novembro de 1709, 
Perdem seus bens, e ficaõ inhabeis 
para os empregos, se consentem aos 
estrangeiros negociarem. Alvará de 
8 de Fevereiro de 1811. Naõ pódem 
commetciar por si, ou por outrem 
em lojas abertas, nem atravessar fa-
zendas, nem pôr estanques nellas; 
nem lançar nos contratos Reaes, nem 
taxar o preço dos generos , e fretes, 
nem fazer sequestro hos bens dos 
moradores. Lei de ~9 de Agosto de 
17\20, e A vará de ~7 de Ma1'ço de 
!7!21. O Governador da Bahia tem 
vinte homens para seu serviço. Ao 
Governador da Ilha de Porto Santo; 
foi mandada restabelecer a Cadeira 
que elle tinha na ~.greja. Decreto de 
!i'. O de No vem bro de 16'b 1. Regulou-
se pela Carta Régü de 30 de Setem-
bro de 1769; a jurisdicçaõ do Go-
vernador da Ilha dos Açores , Quan-
do morrem, ou se ausentáõ por tem-
po dilatado os Capitães Genéraes do 
Brasil, Pará, A o gola, e Ilhas ad-
jacentes quem lhes succede no Go-
verno , veja-se o Alvará de n de 
Dezembro de 1770. Os Governado-
res do Ultramar naô pádem suspen-
der o curso das Causas pendentes. 
Provisaõ de 30 de Setembro de 1773. 
Que penas tem os Governadores de 
Africa que mandaõ pagar maiores 
Ordenados que os da Lei, ou confe-
rem Officios a criados , ou recebem · 
peitas, ou fazem commercio com bens 
seus, ou alheios, veja~se o Alvará 
de 14 de Abril de I 7 85. Augmen-
tou-se o Soldo aos Governadores Ul-
tramatinos, pela Decreto de i 8 de 
Janeiro de 1790. Os Governadores 
da America IiaÕ pódem prover õs 
postos militares. Dee'reto de o/20 de 
Outubro de 1790, Os Governadores 

. das Conquistas, que sem causa: ut-
gente prenderem lViirfistros1 flca:õ tes-
ponsaveis por sua fazenda. Resolu-
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çaõ de 10 de Fevereiro de 1798. Foi 
rl)anclado soltar por Carta Régia de 
S de Março de 1811, o Governador 
do Piauhi, que fôra preso, e seques, 
trado pelo Governador do Maranhaõ, 
foi tnandado soltar pela Carta Ré .. 
gia, de 8 d~ .Março de 181 r, .e se 
mandáraõ restituir ao seu Secretario 
os papeis, e emprego pela outra Cat-
ta Régia de 9 do mesmo rnez, e an-
no. O Governador do Algarve naõ 
póde prover os Officios senaõ interi-
namente, em quanto EJ .. Rei naõ pr~ 
ver; e nada p6de fazer quanto aos 
da Fazenda Real, sem intervençaõ 
dó Conselho deJla , Carta Régia de 
10 de Junho, e Alvará de ~o de A-
gosto de ltiló. Póde prover por seis 
mezes as serventias dos Officios de 
JuiLLiça . . Alvará de 16 de Outubro 
de lti\'33 ~ e de \ôJ3 de Abril de 166~. 
N aõ póde avocar as Causas de Coi:-
mas-. Alvará de 4 de Janeiro de. H> 55. 
Os Governadores das armas das Pro-
víncias naõ pódem dar perdões dos 
delictos , nem o Conselho de guerra 
deve confirma-los. Decreto de \21 de 
Janeiro de UibO. Elles, e quaesquer 
outl'os Cabos encarregados do gover-
no das Ptovincias; devem jn ' irluat 
ao Ju~, e Offidaes da Camara' a Pa-
tente que levaõ. Reg1mento de 1 de 
Junho de Hi78; §. 1. Quaes ejaõ 
os seus poderes , e obrigações, veja-' 
se o mesmo Regimento . de 1 de iJu ... 
jj~o de. 1678 ~ §§. 1' e \lJ' até o I'~; 
e lllO. Naõ pódetn pre~der os Vedo .... 
re~ geraes, e só dar parte. Resolu-
çaõ de ~~ de Agosto de 171 · ; nem 
l.e•n jurisdicçaõ sobre os Officiites das 
Carnaras. Resoluçaõ\ de ~o de Feve-
reiro; e Provisaõ de 13 de Março de 
17 ~ 7. Aos Governadores das ar.mas 
d4s Províncias incumbe o reparo das 
fortificações. Alvará de 7 de Fe\re• 
reiro de 17 f>~ , §. 1. Saõ izentos da ' 
jurisdicçaõ da Junta tlos ;rres Esta-
dos. Reso1uçaõ de !'J~ de Junho de 
1753. Tem a mesma jurisdieçaõ ,dos 
lrispecíores de Cavallaria .. Alvará de 
16 de ~arço de 1757, e Decreto de 
IO de Março de 1761. Aquelles a 
q]Iem se passa · a Patente de Gover .. 
n~dores daiil ·armas , tem agora a de~ 



GOV 
nominaçaõ de Marecbaes dos Exer-
oiios. Decreto de 5 de Abril de 176:2. 
Os Governadores das armas das Pro-
víncias saõ os que decidem em ulti-
ma. instancia as questões sobre o a-

·Iojamento dos soldados, e quaesquer 
outras dúvidas. Alvará de 21 de 
Outubro de 1763, §§. 10, e 17. Os 
Governadores interinos das Provín-
cias tem Senhoria .em quanto gover-

- 11aõ. Alvará de \2 de Maio de 17 8~ ; 
assim como os Governadores interi-
nos das armas da India, e Bahia. 
Lei de \29 de J aneiw de 1739, §. 8. 
Estendeo-se esta concessaõ a todos 
os Governadores subalternos do Ul-
tramar, durante o seu governo. Re-
-soluçaõ de 15 de Maio de 1799. 
Mandou-se dar aos Governadores das 
Milícias das Comarcas toda a assis-
tencia pelos Corregedores , e Prove-
dores. Reg·imento de 1 de Abril ,de 
16.1).0 , e Carta Régia de 16 de J u-
nhb do mesmo anno. Os Governado-
res naõ tem direito nos navios nau-
fragados, por pertencerem á Fazen-
da Real. Alvará de ~o de Dezembro 
de 1713. Os Governadores das Pra-. 
ças quaes sejaõ as suas prerogativas, 
e jurisdicçaõ, veja-se a Resolu.çaõ de 
~7 de Março de 1738, o Regulamen-
to confirmado por Alvará de 18 de 
Fevereiro de1763, cap. 18', e oDe-: 
ereto , de 11 de Setembro de 16~0. 
Os Governadores das Praças estaõ 
sugeitos aos Governadores das armas 
das Províncias. Decreto de 30 de 
Março de 17 7 8. F oi perdoada pelo 
D ecreto de ÇJ 3 de Janeiro de 180~, 
ao Governador de Geromenha a pe-
Ila de morte imposta pela Sentença 
de 19 de Agosto de 1301. O nume-
ro, e graduaçaõ dos Governadores 
das Pmças fronteiras, e maritimas, 
foraõ regulados pelo AI vará de !27 de 
.Setmnbro de 1805. Governadores do 
Reino, quaes foraõ os nomeados, e 
que instmcções se lhes deraõ, veja-
se o Decreto de ~6 de Novembro de 
1807 ,. e q uaes os nomeados , conser~ 
vados, e excluídos depois da Restau-
raçaõ, veja-se a Proclamaçaõ de 18, 
A viso, e Edital de 9Z O d.c Setembro 
de l308r Participou-se a sua nomea-
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~a~ ao Desembarg-o do Paço, depois 
da Restauraçaõ, por A viso de QO de 
Setembro de 1 80U; e foraõ approva-
dos pelo Pdncipe Regente, por De-
creto de 13 de Janeiro de J 809. Fo-
raõ reduzidos a tres, com voto delibe-
rativo em todos 08' o~jectos de admi-
nistraçaõ pública, pela Carta Rég-ia 
de 6 de Julho de 1809. Foi-lhes com-
municaao o projecto de fixar os Di-
zimes, e alterar as J ugadas , Quar-
tos, e Terços, de fazer resg-ataveis 
os foros, e de minorai', e supprünir 
os Foraes, pela Carta Rég-ia de 7 
de MaJ.tÇo de 1810. Os Governadores, 
e Officiaes dos Estados maiores das 
Praças que naõ tem guamições re-
gulares, naõ tem direito _a pertender 
promoções. Decreto de 6 de Julho 
de l3l \2, §. l. O Governa dor daRe-
laçaõ do Porto qual seja a forma das 
Provisões que se lhe dirig·em, vejaõ-
se as Cartas Régias de 19 de lVIaio 
de 1591 , de \29 de Dezembro de 
1603, de 0l 3 de Junho de 1608, de 
3 de Novembro ~c 1610, de 3 de 
Agosto de 1613, de \29 de Julho, e 

· de 920 de Outubro de 1614. Decide 
com Desembargadores que nomeia, 
as duvidas entre o Juiz da Coróa, e 
Desembargadores dos Aggravos. As-
sentos de !29 de Março de 1634, de 
1636, e de 1639. Nomeia os Escri-
vães das dibgencias mandadas fazer 
pelos Desembargadores do Paço no 

· seu·destricto. Decreto de \ll 5 de A-
bril de I 65~ , e para as residencias, 
Provisaõ de !27 de Abril de 1659. 
He elle o Executor da Pragmatica. 
Lei de 6 de Maio de 1708, §. 16 . 
Assistia aos actos de Côrtes com Va-
ra, juntamente com o Regedor da 
Casa da Supplicaçaõ. Assento de 5 
de lVfaio de 17 ~ 9. A elle se remet-
tem os Réos de roubos, e assassínios 
do destricto da Relaçaõ. Alvará de 
\20 de Outubro de 1763, §. I. No-
meia Serventuarios aos Juizes impe-
didos , em todos os lugares da Casa. 
Alvará de \27 de Maio de 177~ , §. 
5. Qual seja o seu Ordenado, veja-
se o Decreto de 4 de Abril de 1800. 
Quaes sejaõ as ob1!igações, e juris-
dicçaõ do Gov7rnador da Relaçaõ da. 
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Bahia, veja-se o Regimento de H2 
de Setembro de 165\2. O Governa-
dor da Relacpõ do Rio de Janeiro 
he o mesmo Governador da Capi ta-
nía; e quaes sejaõ as suas obriga-
ções, veja-se o Regimento de li.$ de 
Outubro de 175 l. 

Governo. Esta palavra tem di-
ver~as accep<~ões. Ella designa as 
Leis fundamentaes estabelecidas ex-
pressa, ou tacitamente por alguma 
Naçaõ; e neste sentido se diz que o 
Governo h e monanhico , uristocra- . 
tico, ou democralico. Tambem de-
signa aquelle, ou aquelles, a quem 
a Naçaõ encarregou ao tempo da for. 
maçaõ do Corpo político, de procu-
rar-lhe as vantagens que ella podia 
esperar da uníaõ das forças , e von-
tades particulares; e neste sentido 
se diz o Governo de Inglaterra , de 
Francta, &c. Toma-se naõ menos pe-
lo exercício do poder supremo, se-
gundo a constit.uiçaõ essencial doEs-
tado. Finalmente significa em senti-
do mais am pio a acçaõ de governar, 
e se applica a qualquer ramo de ad-
ministraçaõ pública. Participou-se pe-
}G Decreto de l?2~ , e Carta Regia de 
~9 de Junho de 1667 haver tomado 
conta do Governo do Reino o Se-
nhor D. Affonso VI., e depois o Se-
nhor D. Pedro seu Irmaõ pelo De-
creto de ~4 de Novembro de 1667. 
Foi commeUido á Rainha da Graõ-
Bretanha por Decreto de 7 de Maio 
de 1704, e de~ de.Janeiro de 1705. 
Foi commeUido á Rainha a Senhora 
D. Maria Anna de Austria por De-
creto de ~3 de Maio de 17 4'/l ; á 
Rainha a Senhora D. Marianna Vic-
toria por Decreto de 7 de Setembro 
de 1758; e á Rainha a Senhora D. 
Maria por Decreto de ~9 de Novem-
bro de 1776. Foi creado o Governo 
do Reino pela ausencia do Soberano 
pa~a a America pelo Decreto, e Ins-
trucções de ~ 6 de Novembro de 1807. 
Foi instaurado em 1801 pela Procla-
çaõ de 13 de Setembro desse anno. 
Foraõ cassadas, e anulladas as pro-
moções, e despachos feitos pelo Go-
verno Francez intruso pelo Decreto 
de ··~~ de Outubro de 1808; e risca-
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dos ·todos os despachos feitos em no-
me do General Juuol. A viso de tJ.7 
de Abril, e Assento de H de Maio 
de UHO. Ao Governo das armas do 
Partido do Porlu se unio o territcrio 
que jaz . do Me ndego pela estra<b 
que vai de Coimbra para a mesnla 
Cidade pela banda do mar, ficando 
o de Coimbra, e seu Termo perten-
cendo ao Governo da Beira por De-
creto de Hl de Julho de 17 bü. O mes-
mo se determinou por Carta Regia. 
de 16 de Dezembro de 1758, naõ fi-
cando excluída Coimbra; mas depois 
se declarou , que esta Cidade com u 
seu Termo pertenceria in solidum au 
Partido do Porto. Decreto de 19 de 
Julho de 17b9. Veja-se os Limites 
dos sete Governos do Reino confir-
mauos por Alvará de \21 de Outubro 
de 1807. Que o Governo secular he 
alheio das obrigações do Sacerdccio 
se declarou no Alvará de 7 de J u-
nho de 175b. Qual iosse a creacaõ 
do Governo elas Ilhas dos A çor~s, 
veja-se o Decreto de P.>, de A gosto 
de 1766. Deo-se-lhe Regimento, e 
Instruções para elle em Decretos da. 
mésma data. Deo-se nov~ fôrma de 
Governo ao Estado da India pela Lei 
de ló de Janeiro de 177 4. Recahin-
do p Governo das armas sobre O\Of-
ficial de maior patente fica servinda 
de Sa~gento-Mór o que estiver gra-
du~do neste Posto, ainda que o seu 
exercício seja o de Capitaõ. Resolú,-
çaõ de ~3 de Maio, e A viso de fJ · 
de Agosto de 1791. O Gov rno da 
Fortaleza de Cassella, e San o An-
tonio do Rio de Tavira foi extincto 
por Decreto de 5 , c Edital de 1:3 de 
Mél-rço de 179L.l!. Quaes saõ os Go~ 
vernos que se mandaraõ conservar 
nas Praças fronteiras, e marítimas, 
veja-se o Alvará de ~7 de Selembro 
de 1805. Distri buiraõ-se os Limites 
do . ~o vemo militar do Rei~'? para 
fac1htar o reorutamento dos Regi-
mentos de Infantaria de Linha, 'e 
M·ilicias por Alvará de ~1 de Outu-
bro de 1807. 

Gouvéa. Antonio de Gouvêa nas-
ceo na Cidade de Béja, Provincia do 
Além-Téjo, de Antonio Lo-pes Aya-



Ja , Fidalgo Castelhano , c de D. 
1(/nez de Gouvêa. Foi chamado a :::> 

, Paris pelos annos de 1505 por seu 
Tio Diogo de Gouvêa , Reitor do 
(',.;()lJegio de Santa Barbara. de París , 
para ahi a prender Letras humarws. 
Convenceo em pública disputa a Pe-
dro Ramos, acerrimo antagonista de 
Aristoteles. Estudou J urisprudencia 
em Tolosa no anno de 1!>39. Dahi 
foi cba~ado pára A vinhaõ po1· Emí-
lio Ferreto, e foi Lente nas Univer-
sidades de Tolosa, Valença do ·Del-
fi nado, Cahors, e Grenoble. Delle 
diz Cujacio Not. ad Ulpian. tit. 6. 
Antonius Goveanus cui ex omnibus 
quotquot sunt aut fuere Justiniancei 
Juris Interpr·etibus si qumramus quz·s 
unus excellat palma deferenda est. 
Foi convocado pelo Duque de Sa. 
baia Manoel Felisberto para ensinar 
na nova Universidade qJJe fundára 
em lVIontvedis, e este Príncipe o f~z 
seu Conselheiro. Morreo em Turim 
no anno de 11>65. Diz delle Monsieur 
de Felice, que naõ hàuve difficul-
dade por grande que fosse em Filo-. 
sofia, Bellas Letras , ou Direito Ci-
vil , de que elle naõ sahisse bem , e 
promptamente ; e que posto , que 
Antonio Fabro o puzesse em paralle-
lo com o grande Cujacio , elle he 
ainda superior a este pela sublimi-
dade do genio; e remata dizendo , 
que elle he o Interprete de Direito 
o mais enge11hoso concizo, e cla-
ro. Compôz: Ad tit. de Jurisdictione 
-omnium Judicum. Libri duo. Ad tit. 
de Jure accrescend1:. Liber 1. Ad Le_q. 
Gallus Aquil,ius. D. de vulgar., et pu-
pillar. substit. Ad Le9em Faládiam 
Variarum Lectionum. Lihri duo. Am·-
madversionum. ' Liber 1. Todas es-
tas -obras sahiraõ juntas. Lugduni 
156~, 1564, 159~}, foi. Nestas suas 
obras faz mençaõ de Óutras que naõ 

. vieraõ á Luz pública. 
- Gouvéa. Manfredo de Gouvêa, 
filho de Antonio de Gouv~a, nasceo 
na Cidade de Tul"im , Capital do 
Piemonte. Foi Senador de Turim; 
e o Duque de Saboia Carlos Nlanoel 
o fez seu Conselheiro de Estado. Fa-
leceo na sua Patria em 1613. Coi.n-
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pôz além de outras obras : Notce e& 
animadvers-iones ad Practz·cam Civi-
lem, et Crúninalem Julii Clari. 1636. 
foi. r 

Gmça. Entende-se por graça os 
dons, pensões, e pri vilegios conce-
dido~ pelo Soberanos. As Graças de-
baixo desta accepçaõ devem ser sem ... 
pre favoravelmente interpretadas , 
excepto ()Uando tendem em pr~juiso 
de terceiro. Graça lambem significa 
perdaõ. Graça em sentido Theologi-
co he o auxilio que Deos dá pa1·à 
obrar bem. Os Theologos admiltem 
differentes divisões de graças. Gra-
ça increada, que naõ he outra cou-
sa que Deos mesmo, em quanto se 
communica a nós. GraÇa CI'eada, que 
he todo o beneficio que de Deos re-
cebemos. Graça natural, que he o 
dom que Oeos nos faz do nosso ser 
com as suas faculdades, potencias, 
,e vantagens, como a for~a do cor-
po, o espírito, o discernimento. A 
Graça sobrenatural , que he todo o 
dom que. respeita á salvaçaõ. Graça 
expectativa em materia beneficiai he 
a graça , que consiste na esperança. 
de possu!r algum beneficio. A graça 
expectativa chama--se tambem Man. ... 
dato , porque os Papa-s ·que o conce...-
dem mandaõ ao Colla.tor do benefi-, 
cio, que naõ o confira senaq ao Ec• 
clesiastico designado, que he o por-
tador das Letras A postolicas , our 
Mandato de provimento. A conces ... 
·saõ da graça torna , essencialmente 
perfeita a mercê, ainda que par.a o 
seu ultimo complemento sejélJ neces-- . 
sario tomàr posse. As-sento de 3@ de 
Janeiro de 1749. As gracas, e be7 
ueficios com que o Sobera,no promo..: 
ve a felicidade dos vassalhils diz-se 
na Lei de 4 de Fevereiro de 177 3, 
que devem descer do T.brono com 
ig·ualdade para todos. A graça CQ'D-. 

cedida com certa clausula frca irre-
vogavel cumprida ella. Decreto de 
10 de Setembro' de· 1788. A gra-ça 
elo Príncipe entende-se sempre con ... 
cedida sem prejuiso do direito d~ 
terceiro. Assento de U de Outubro 
de 1778. Entende-:;;e tambem sem~ 
pre limitada com a resetva da alta 
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Superioridade, e Real Senhorio. As-
sento de 24 de Abril de 1788. Os 
motivos que para a concessaõ da gra-
ça se allegaõ devem verificar-se co-
mo huma verdadeira condicaõ della. 
Alvará de m~ de Junbo de isob. Por 
Graça de Deos Rei de Portugal, &c. 
Deste Titulo por Graça de Deos já 
usaraõ os Senhores Reis D. Sancho I. , 
e D. AOonso II. como se vê do'S di-
plomas que refere D. Rodrigo da 
Cunha no Catalogo dos Bispos do 
Porto, part. ~.a, cap. 8 ; e Gaspar 
Estacio, cap. ?J4, das varias anti-
g_uidades. Veja-se a Ord. Li v. ~- 0

, 

tlt. 37' §. 17. 
Graça. Belchior da Grqça, na-

tural do Lugar de Ma1osinhos, Su-
burbios da Cidade do Porto, filho de 
Joaõ Monteiro de L,eaõ, e de Bea-
triz de Bl'ito Soares , Doutorou-se 
em ambas as Faculdades· juridicas 
na Universidade de Salamanca, e 
entrou na Cçmgregaçaõ de 8. Joaõ 
Evangelista. Compôz além de outras 
o?r~s :. Votum in gravi' cGJMa deJu-
nsd~c~wne Metmpohtana z'n suffra_qa-
neos un pressa nas Decisões de The-
mudo, part. \'2.a, decis. ~4b, n. 0 1\2. 
P~recer contra os Religiosos Domi-
mcos. M. s Pra:x:is pensionum exigen-
darum. M. s Commentaria ad tit. de 
Electione. M. s 

Graça. Belchior da Graça, natu-
ral da Villa de Barcellos na Provín-
cia do Minha, foi Conego secular 
de S. Joaõ Evangelista. Regeitou o 
Bispado do Funchal que lhe foi offe-
recido por El-Rei D. Felippe IV. de 
Castella. Morreo a PJ de Agosto de 
1646 com outenta annos de idade. 

· Com pôz: De P am:itentia Tractatus. M. s 
Consultas Moraes, e Canonicas.lVl. s 
. Gmdo significa praser, satisfa-
çaõ , consentimento. No adjectivo 
quer dizer agradecido. Ord. A[ons. 
Li v. 1. 0

, tit. b4, §. 3. 
Graduaçaó quer dizer dignidade, 

preeminencia, qualificaçaõ. Deve at-
tender-se a graduaçaõ no provimen-
to dos cargos. Decreto de ~ de J u-
lho de 1761. Foi declarada a gradua-
çaõ dos Officiaes da Armada Real, 
e Guarda-Marinhas pelos Decretos 
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de 11 de Novembro de 1768, e de }3 
de Maio de 1 807 , e pela Resoluçaõ 
de ga de Fevereiro de 1798. Ficamõ 
cessando as graduações dos di!Teren-
tes Corpos do Exercito desde v Pos-
to de Alferes até o de Coronel, á 
excepçaõ dos Oiliciaes, e Cadetes 
das Guardas Reaes pela Lei de· \20 
de Fevereiro de 1793. Ampliou-se a 
dita .excepçaõ a favor dos Professo-
res Regios das Academias, e Esco-
las Militares, dos Officiaes, e Cade-
tes que foraõ no Exercito auxili~r, 
que passou a Hespanha , e dos Ca-
pllães de Cavallaria que levant:uaõ 
Companhia no tempo da guerra de 
J. 7GÇ2 pelo AlYará de Q~ de A gosto 
de 17~3. Todas as gràduações dos 
Officiaes do Exercito saõ puramente 
honorificas, e sem merecimento de 
outro soldo mais que aquelle que cor- -
responder aos Postos , que os Offi-
ciaes g·racroados effectivament.e PXer-
citarem. Decreto de QO d~ Junho de 
1799. Quaes sejaõ as gradn<'lções que 
competem aos Secretaries dos Go-
vernos das armas das Províncias, e 
aos Officiaes das Secret-arias, veja-
se a Portaria de 9 de J anoiro de 
18 U2; e aos Soldados, veja-se a Por-
taria de 6 de Maio de 1813. 

Graduado se diz aq uelle que h e 
elevado a alguma graduaçaõ civü, 
ou militar. O Official graduado he 
sempre o ultimo na classe dos effec-
ti vqs em que se achar graduado, e 
o primeiro na classe immediatamen-
te inferior. Resoluçaõ de Q8 ~e · F~ 
vereiro de 1798. . 

Grammatica he a arte que ensi-
na a falar, e escrever qualquer lin-
gua correctamente. Estabeleceraõ-se 
Aulas de Grammatica Latina, e Gre-
ga na Côrte, e Províncias por Alva-
rá de ~8 de Junho de J 7 b9 , e Ins-
truções da mesma data. Mandou-=se 
pelp Alvará de 30 de Setembro de 
1770, que se ensinasse a Gramma-
tica. da Ling·ua Portugueza previa-
mente nas Aulas de Latinidade. 

· Gmn-ü·uz he huma. dignidade 
das Ordens militares Jogo inferior á 
de Gran-Mestre. Gran he a abrevia-
tura de Grande. Foi creada enn·e 
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n6s esta dignidade peÍa Lei de 19 
de Junho de i789. Quantos Gi·an-
Cruzes ha em cada huma das ttes 
Ordens nüli tâtes de Christo, A viz, : 
e Saõ 'fhiago; e qual s~ja a sua I 
graduaçaõ , e quaes as suas insi-
gnias, e prerogativas ~ veja-se a di~ 
ia Lei de 19 de Junho de 1789 : 
Os Grah·Cl'Uzes saõ juntamente Com.( 
mendadores, e ha entre toJos perfei-
ta igualdade sem diíferençà de Or-' 
dem; mas n0s actos, e festividades 
em que cad~ hum representa prece-
de o Gran-Cruz Claveiro , .. segue-se 
o Gran-Cruz . Alferes, e depois os 
outros Gran-Cruzes. Tem annexa es-' 
ta dignidade o tratamento de Excel-' 
lencia. He privativo dos Gràn-Cru-
zes, e Comm~ndadores a chapa, ou 
sQbre-posto nos vestidos. Alvará de 
lO de Junho de ·1796.. Pelo Decreto 
de ~o de Julho de J 789 se decla-
rou, que a execuçaõ da Lei de 19 
de Junho do dito anno só teria lugar 
no proximo Novembro· seguinte. E 
por A viso de· 9 do dito m ez' de Nó-
vembro se taxou o dia I[; desse mez 
para dahi em diante começarem os 
Gran-Cruzes ét usar das suas insi-
gni~s; e distincpvos; . . .. 

Gràn-Pfiorado "do Ctato da 01'-
dem de S. Joaõ do Hospital, ou de 
Malta teve principio neste Reino no 
tempo do Senhor R;ei D1 .Affonso IV. 
O prilneiro Grari-Prior do Crato, de 
que ha noticia, foi D. A !varo Gon-
çalves Pereira., pai do g-rande qon-
destavel D. N uno A !vares Pe·reH'a. 
O Gran-P~ior tem jlll'isdicçaõ esjJiri-
tual, e teinporal com Provisot que 
elle n01neié1, e o Papa confirma; e 
Jiaõ está sugett.o a Bispo àlgum; fiem 
á Metropole.- Teru o dito Priorado-
adjac·entes as Vii'Ias qe Gafefe; ;fo-
losa, A míeira , e Gaviaõ d~aq'uem 
do Téjo; e da parte d'além par'a à 
Bem\: Helver·, Envendos; Carvoei-
ro , ~ Pt•oerrça. ; . Catdigos ; Ce'rtan' , 
Oleiros, e Pedrogaã pequeno, To-
das estas povoa:çõ·es oorrstituen'l' o di-
to Priorado.- O Gran"-Priorado do Cra'_. 
to foi: unido perpetuamente ; qua'nto 
ao temporal i á Ca:sa, e . Estado do · 
lnfantado p€>r BuUa t:le . Pio VI. in\-· 
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serta na Carta de Robora de 3 i de 
Janeiro de 1790. 

Granada he harit globo de ferro 
vasado, que se enche de polvota, é 
se lança â maõ para t~ebentar entre 
os inimigos: Mandon-se pot Decr.ete> 
de 17 de DezemBro de 1795, que 
os Offiéiaes, Ca!detes; e Soldados; 
que foraõ a0 Rousilloti 'trouxesselrt 
g-ranadas bordadas ;no braço. . 

Granadeiro , palavra de ri v á da de 
grariado, que quer dizer escolhido-. 
A os Officiaes de Grariadelros dos seis 
Regimentos do Exercito auxíliar que 
foi, à Hespaííha ee mandou éons_êtvar 

. o so_ldo de vantagem. Decteto tle 1\2 
de De.zembro de 1795;' . I 

. Gráo; Este termo ein Direito se 
applica a muitos objectos. Hà gráos 
de affidi.dade, e parentesco, gráos 
cle jurisdicçaõ , g·ráos de nobre~a 7-
gtáos de sUcéessaõ., e de substitui.,; 
~aõ; e grâos nas Universid;.ules. Grád 
de . affinidade he a distância que ha 
entre duas' pessoas ligadás pelo ca-
samerito ; ou por ltuma: corij~ncçaêl 
illicita; ou ,pelo Sàct'éÜne nto çlo Bap-
tisJ.flo, qúe produz hUina àffinidade 
espiritual. Os grçlos de ·parentesco· 
s~ coritaõ por geraçõesJ .A <lmoidade 
r01'ém segue o pai:ente!;lco pela: com-" 
r·utaça:õ dos gn1os ' de sorte que to-
dos os parentes do JiHtddo s·aõ allia-
dos da inulher rio mesrn<> g·t;áo em 
qi.:ie elles saÕ' r)ai;eiJtes do mar'ido; 
G1·áo de judsdicçaõ· ,he a supetiori_. 
dade que btirn M agísHado teni so'-

. J::1re outio. Na jtHisdicçaõ secular há 
tres gr'áos 1 a saber: I /j o dos Juizes' 

. de Fó"ra:·, e Ordi Mi'ios :· o/2 •·0 o doS' 
· Corregedores, e: Provedores:· 3 ;0

. o· 
das Relações: Na j urtsd'icça:õ ecde..1 
siastic'a ha quatto ,gtáos , 1 a saber: 
1.0 o do B:i'spo ~ \Õ2.-0 o do M,eit;_ópoli..: 
tano: . 3 ;0 o do Primaz: 4 •0 o do Pa..: 
pa. G~á:o de n·otJ.reza: he ~ distanci~ 
que ha de h\]fila: ~eta.Çaõ â outra 
~esde ó primei'r'o que foi: enobreéidot 
Estes grá.os naõ se dontaà senaõ· ern 
fi.nha recta: f asc'en·dente 7 ou descem-' 
den to ., de maneita que o enobrec'i...-
do faz n·a ~a: linha: o primeiro gráo, 
seus I filhos a: ség·urrda; seus netos a 
tellceira, a usim o~ mais.- Gráo de 
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parentescó he a distancia que ha en-
tre aquelles· que saõ conjunctos pe-
los vínculos do S:J.ngue. O conheci-
mento dos gráos de parentesco he 
necessario para regular as succes-
sões, e para os casamentos~ Entre 
nós tem lugar a successaõ legitima 
dos parentes até o decimo grá.o. Ord. 
Li v. 4. 0 , tit. 94. Ha dous modos de 
contar os g-ráos de , parentesco por 
direito civil' e por oireito canonico. 
O primeiro se guarda nas succes-
sões ; o segundo nos casamentos. Os 
gráos em lipha recta se contaõ do 
mesmo modo, segundo o direito ci-
vil, ·e segundo o direito canonico. 
Contaõ-se tant()S gráos quantas saõ 
as gerações. Assim o pai , e _ o filho 
estaõ no p~·imeiro gráõ de parentes-
co.; o ~ vô, e os netos no seg·undo. 
O modo de contar os gráos de pa-
rentesco na linha collateral , segun- · 
do o direito civil he subir de huma, 
e outra parte ao tronco comrnum de 
que descendem os parentes de quem 
se busca o gráo; e contar tantós gráos 
quantas as pessoas tirada huma que 
he o tronco commum, o qual se naõ 
conta. Pal'a se saber o gráo de ra-
rentesco que ha entre o tio, e o so-
brinho sobe-se até o avô do sobrinho 
que he o pai do tio, e o tronco eom~ 
mum. Acha-se por este meio tres 
pessoas sem contar o avô, e se deve 
concluir que o tio, e sobrinho e'staõ 
no terceiro gráo de parentesco. Para 
contar os gráos em linha collateral, 
segundo o direito canonico, ha duas 

• regras que observar. Huma he, que 
quando os collateraes de que se tra-
ta estaõ em igual distancia do tron-
co commum, contaõ-se tantos gráos 
de distancia entre elles transversal-
mente quantos vaõ de cada hum del-
Ies ao tronco commum. A outra he, 
que quando os collateraes de quem 
se quer saber o parentesco naõ es-
taõ em ·igual distancia do tronco 
commum , se contaõ os gráos da-
quelle que está mais afastado. As~ 
sim o tio, e o sobrinho saõ parentes 
'entre si no segundo gráo, porque o 
sobrinho está afastado dous gráos de 

r f;eu pai do tio, e assim quanto aos 
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outros collateraes. Gráos de substi-
tuiçaõ saõ as differentes partes da 
duraçaõ das substituições, a qual se 
conta por gráos cada hum daquelles 
que recebem a substituiçaõ forma o 
que se chama gráo. Nas Universi .. 
dades se chama gráo a qualidade _ 
que se confere aos membros, ou es-
tudantes della como testemunho do 
progresso que elles fazem nas facul-
dades , e artes. Os gTáos saõ os de 
Bacharel, Licenciado, e ·Doutor. 

Graó he o fruto do trigo que se 
dá na espiga, e de que se faz fari-
nha. Estende-se este .n9me a toda a 
sorte de pães. Foi estabelecida hu-
ma contribuiçaõ para a Tropa nos 
grãos que se moiaõ nos moinhos pe-
lo Decreto de 4de Fevereiro de 1661'. 
Os grãos de Castella naõ pagaõ di-
reito entrando pelos Portos seccos. 
Carta Regia d~ 16 de Abril de 17 b7, 
e Portaria de ~6 de Outubro de 1811. 
Foi prohibida a sua sabida para fóra 
do Reino. Carta Regia d.e 11 de 
Maio de 1764. Naõ pagaõ tributos 
no Algarve. Alvará de 13 de Janei-
ro de 177 3. N aõ se pódem vender 
fóré+ do 1ferreiro público. Alvará ·de 
\B4 de Janeiro de 1777, §. 8, Regi-
mepto de Hl de Junho de 177\) , e 
Eriital de ~o de Dezembro de 1776. 
Sendo conduzidos a Lisboa daõ en-
trada no Terreiro público. Regimen-
to de ~4_ de Janeiro de 1777 ~ §§. 8 , _ 
9, e 11, e Regimento de U de Jq-
nho de 1779, tif. ~, §. 1; e como, 
vejaõ--se os ditos Regimentos de 
1777; §.53, e de 1779, t~t'. 3, e 
ti t. 6. Como se vendem , veja-se ô 
tit. 9, e 10. Foraõ oreados dous Me-
di«os do Partido do Terreiro para 
examinar os ditos grãos. Alvará de 
~4 de Novembro de 1795, §. ~. 

Gratijicaçaó quer dizer premio, re-
COfllpensa, remuneraçaõ. Gratificaçaõ 
de hum e meio por cento foi concedi-
da ás Tripulações de Navios de guer-
ra, ou mercantes, armados, ou naõ . 
ar-lllado~ em guerra, e naõ com boia-
dos, que se defendessem ·valerosa-
mente do inimigo. Decreto de 14 de. 
Setembro de ·1798 J Resoluçaõ de 6 
de Julho de 1799, e Edital de ~9 do 



GRE 
mesmo mez, e anno. Gratifica~aõ de 
soldo foi conéedida ao~ Officiaes do 
Exercito. Decreto de 1~ de Dezem-
bro de 1809 , Ordem de 8 de Feve-
reiro de 181 o , e Portarias de 13 de 
Setembro, e de 8 de Novembro de 
Úll4•. Quaes saõ as graWica~ões doB 
Oinciaes Engenheiros, veja-se o De-

. ereto de a de Junho de 1806. Gra .. 
tifica((ões ,foi prohibido aos Officiaes 
da Alfandega recebe-las dos Despa-
chantes, ou dE( seus Caixeiros por 
qualquer titulo. Alvará de 14 de No-
vembro de 1757, §. 10. Gratifica.:. 
ções de direitos qua.es se daõ no des-
pacho de fazendas do Ultramar que 
se embarcaõ para Paizes estrangei-
ros, veja-se o Decreto de o/.l õ de No ... 
vernbro de 1783. 

Grave·, moeda de prata pouco 
menor que a de meio tostaõ foi man-
dada lavrar pelo Senhor Rei D. Fer"" 
nando. 

Çravidade h e o tom .serio que o 
homem costumado a respeitar-se a si 
mesmo, e a apreciar a dignidade, 

' naõ da sua pessoa, mas do seu ser, 
mos tra nas suas acções -, nos seus 
discursos, e nos seus gestos. Ella 
he insepa_ravel da virtude. He nos 
Campos o eífeit.o da honra, no Fõ~ 
ro o da integridade, e nos Templos 
o da piedade. A seriedade he oppos-
ta á frivolidade ' e naõ a alegria. 
Dítfere a gravidade da decencia, e 
da dignidade , em que a decencia 
contém os·respeitos que devemos ao 
}JÚblico, a dignidade a que se' deve 
ao lugar, e a gravidade ;;t que deve ... 
mos a nós mesmos. 

Greda, ou Crê he barro branco ; 
e massio. Póde-se tirar a greda fina 
das terras , pagando-se o damno aos 
donos dellas . Regimento de 7 de Ja· 
neiro de 1690; cap .. 36, 

Greqos. O scisma dos Gregos he 
a separaçaõ da Igreja de Constanti~ 
nopla da Igr~ja de Roma' Phocio in-
tmso na Séde Patriarcal de Cons-
tantinopla vendo que os Papas se-
naõ sempre hum obstaculo invenci'· 
vel ás pel"tenções dos -Pa.triarcas de 
<;onstantinot}la que se arrogavaõ i o 
titulo de Patriarca e~umeníoo , ou 

Tomo 11. 
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uni\'ersal , foi o primeiro que em .. 
prehendeo no anno de 860 separar-se 
da Igreja Latina dizendo, que ella 
havia cabido em erros perniciosos, 
Em l0i>3 Miguel Cerullario , Pa~ 
triarca de Constantinopla ; naõ me"" 
nos ambicioso que Phocjo, seguio as 
pizadas que elle traçára; e renovou 
o scisma com o pretexto de que na 
Ig-reja Latina os Sacerdotes se ser.-

. vem de paõ &zimo para a celebraçaõ 
dos santos misterios, de qu~ sé co-
mem viandas suffocadas, <;le que se 
jejua ao· sabado, e de que se naõ 
canta a alleluia na Quaresma, e se-
permitte o uso de léite, e de quejo. 
Miguel fez tambem hum crime aos 
Latinos de haverem accrescentado 
ao Symbolo de Niceia as palavras 
filio que na processaõ do Es piri to 
Santo, de fazerem a barba , e de 
darem o ósculo da paz antes da com-. 
munhaõ. Tambem os accusava de naõ 

, honrarem as relíquias dos Santos, 
nem 1as imagens. :As tentativas do 
Papa Leaõ IX. , e as do Imperador 
Constantino Monomaco naõ recondu ... 
ziraõ Miguel á unidade da Igreja, 
e mesmo a su& deposiçaõ o fez mais 
teimoso. O cisma fez progressos fu~ 
nestas no Oriente , e nos seculos se--
guintes a m_aior parte das Igrejas 
Gregas se acharaõ separadas da Ig-re--
ja Romana, já pela heresia dos Nes .... 
torianos., já _pela dos Euthychianos, 
e pela dos lVIonotheJitas, ·e já pelo 
scisma de Miguel Cerullario. Tres 
pontos príncipaes separaõ ainda ho-
je os Gregos dos Latinos. O primei_, 
ro he a addiçaõ ao Symbolo para ex..; 
pressar; que o Espirito Santo pro""' 
_cede assim do. Filho como do PaiJ 
O segundo he o dogma da Primazia 
do Papa qne os Gregos naõ querem 
admittir .. O terceiro he o uso de con- · 
sag-rar com paõ azimo. No resto e} .. 
Jes reconhecem como os Latinos os 
sete Sa.crarnentos , crem a presença 
Real; e a transnbstanciaçq,õ; posto 
que deffiraõ dos Latinos qua.Qto aos 
ri tos , e adrninistraçaõ dos Sacramen ... 
tos . 

Gremio he a corporaçaõ de Offi.. 
ciaes, ou de alguma classe de me~· . K 
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teres em bandeirados. Tam bem se diz 
gremio da Igreja 3 comm~nhaõ, ou 
communicaçaõ com os ~e.Js, e ~gre
mio da Républica a partlc1paçao ~os 
direitos de Cidadaõ. Neste sentido 
se diz no Alvará de \2 de Abril de 
1761 , que os gremios ,de que se 
compõem as Monarchias be.m orde-
nadas saõ formados pela dtfferença 
.que entre si fazem os vassallos del-
las pelas suas acções, virtudes, le-
tras, .acções recommendaveis, e ri-
queza. 

Grey, quer dizer rebanho. Em 
sentido figurad_o significa os subdi-
tos, vassall~s, e povos. O Senhor 
Rei D. Joaõ 11. trazia por empreza 
hum Pelicano com a Letra= pela 
Lei, . c pela !Jrey., = isto h e , darei 
~ sangue pela fé, e pelos meus po-
vos. 

Grosso, moeda de prata fina, e 
pura, que tinha o mesmo valor que 
o real de prata até o anno de 1489. 

Grossos em Direito ecolesiastico, . 
quer dizer porçaõ principal da ren-
da de hum beneficio. Os grossos das 
rendas de hum Conego consistem nos 
frutos particulares da sua Preben-
da, ou nas som mas que lhe saõ pa-
.gas por quarteis, e naõ por distri-
buiçaõ. Os grossos dos Parocos con-
sistem na porçaõ principal dos dízi-
mos, ou em huma somma de dinhei-
ro a titulo de congrna, e naõ no ca-
sual, que vulgarmente se chama pé 
de altar. 

Grude, materia glutinosa extra-
hida de couros de animaes bem co-
zidos. Foi prohibido o grude de fóra 
por Alvará de 4 de Dezembro de 
17 64 ; e se pro h i bio a entrada dos re-
talhos de couros, e raspas pelo Al-
vará de Il de Fevel'eiró de 17'73. 

Guadalquivir , grande rio da· 1-Ies-
panha que atravessa toda a Andalu-
sia. Pelo A visp de ~5 de Janeiro de 
18 I \2 , pública do. por E di tal da J u o-
ia do Cornmercio de ~8 do mesmo 
mez, e anno se decl~rou o bloqueio 
da embocadura do Guadalquivir. 

Gualteira he o mesmo que cara-
puça. Vem esta palavra na Ord. Liv. 
Õ.

0
, tit. 79' §. 3. 
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I , f;uante, luva de ferro de armà-
1· d_ura antiga. Ord. Affons. Liv. 1.0

, 

\ ii t. f> 1 , e 6 O. · 
J Guarda significa protecçaõ, con-
l lservaçaõ, e administraçaõ; e se ap-
i plica assim ás pessoas como ás cou.-

:Sas. Neste sentido he do sexo femi-
nino. Significa tamqem as pessoas 
que estaõ enc~rregadas da guarda, 
e conservaçaõ de alguma cousa; e 
neste sentido toma-se a pálavra no 

I ge~ero masculino . . Guarda he tam-
bem synonymo de depo~ito_. Qs Guar-
das Barreiras de Lisboa foraõ esta-
belecidos no anno de 180~ , e· se de .. 
raõ Instrucções para elles em 7 de 
Maio do dito anno. Sobre o seu pa-
gamento, veja-se o Decreto de 7 de 
Maio de 180~. Foraõ depois augmen-
tados por Decreto de 6 de Outu-
bro do mesmo anno. As suas obri-
gações vem no Regulamento de 6 de 
_Março de 1810, tit. ~., §. !24", e 
Providencias de 10 de Julho de 1810, 
§. 13. Guarda damas he hum Official 
m(jnor do Paço. Guarda livr:os he o 
caixeiro que tem a seu cargo a Es-
crituraçaõ mercantil. Para os seus 
eseritos valerém devem ser matricu-. 
lados. Lei de 3 de A gosto de 1770, 
§. 4•. Para o Officio de Guarda tivros, 
e porteiro da Alfandeg~ do Ta~aco 
se deo Regimento em data de ~6 de 
Jqnhó de 17 54. Gu::nda 'de navios . 
he o Official que vai a bordo dos 'na-
vips vigiar que naõ se descarregue 
aléiuma cousa furtivamente. AGuar~· · 
dq Real dos Archeiros comp~é-se de 
duas Companhias. Os primeiros Se-
nhores Reis deste Reino naõ usavaõ· 
de guarda. Os Senhores ·Reis D. 
Joaõ II., e D. Manoel já a tiveraõ; ' 
porém o Senhor Rei D. Joaõ III. " 

. ~uitás vezés usava salllr fóra s6 ·eom 
dpis Porteiros de cana adiante de si. 
q Senhor Rei D; Sebasti-aõ, em ra-
Z?Õ de haver muitos estrangeiros em 
l.ísboa, introduzia a Guarda de pé 
de Archeiros, ou Alabardeiros Por~ 
tpguezes, e' naõ Tedescos, e lhes 
deo por Capitaõ hum dos Fidalgos 
principaes. El-Rei D. Filippe 11. <;ld-
lllittio a Guarda 'redesça, e a dei-
~ou ao Archi-Duque Alberto, depois 
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do qu..al se continuou com os "Gover-
nadores, e Vice-Reis. O Senhor Rei 
D. Joaõ IV. fez duas Companhias de 
Guarda, · huma de Allemães , e ou-
tra de Portuguezes. A Guarda Real 
da Policia foi criada. por Decreto de 
1 o de' Dezembro de 180 I , e amplia ... 
da pelos Decretos de. \26 de Maio . d~ -
180\2, de I!ll de Outubro, e de 4 de 
Novembro de 1805. Por est~ ultimo 
-Decreto se fez huma npva organiza .. 
.çaõ deste Corpo~ cujo Plano baixou 
.com o mesmo Decreto. Pelo A viso 
..de 14 de Janeiro · de 1805 se haviaõ 
mandado fornecer os armamentos ne .... 
·cessarias para as 360 praÇas a~gme·n
tád as no düo Corpo. Para o · estabe ... 
lecimento desta Guarda sé deraõ pro-
videncias nos Decreto de· 19 de Nó.::. 

. vembro de 1801' e de lá de Janeiro 
1 .de 130~, A!viso de 1 9 de Novembro 

·..d~ 1801, e de 9 de Março de' 180~ , 
Pelo Aviso de 16 de Dezembro de 

· 180~, foi á Guarc,la da Policia decla. 
rada Tropa de Linha , e parte do 
Exercito. Estabelecêraõ-se tributos 
para a sua conservaçaõ, pelos DeCI·e-
tos de, 10 de Dezembro de 1803, e 
de -14 .de Abril .de 1804. Deraõ-se 
.providencias sobre os cavallos do ser-
·viço das rondas, pelo A viso de 4 de 
A gosto de '1806. Foi criada huma 
Guarda da Policia no Rio de J a.nei-· 
ro, por Decreto de 13 de Maio de 
· 1809. A respeito do numero, e obri- · 
gações dós Guardas de navios, veja-
se ~ 'Foral da _t\lfandega de lõ de 
Outubro de 1 587 , ca:p. 14, o Regi:--
mento de ~ de Junho de 17Ó3, cap. 
-~"', de \27~de Junho de , 1718, cap. 

· I, 4, 8, 9 1 lO; e 1\2 de 18 de Ou-
tubro .de 1 7-0:?l , §. 31 , Alvará de ~6 
de Janeiro de 1618, de 3 de Outu- . 
bro de 17 57, de ~o de Maio de 177 4, 
e de~~ de Novembro do mesmo ~n
no, ~· 13 1 Carta -Rég\a de 9 de Fe-
vereiro de 1614, Provisaõ de ~6 de 
Maio de 1655. Os P 'lotgs da barra 

· servem de Guardas das' embarcacõe.s 
. em quanto naõ saõ ~igiadas pelo~ da 

Alfandega. Regimento de ~ de J u- -
:nho de 1703, cap. Pl . O Guardas da 
Casa da 1ndia, ou da Alfan'dega só 
se re6ebem nas embarcações coafor-
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me a repartiçaõ aonde daõ entrada. 
Decreto de li> de .Setembro de 1750.7 
e servem por turno. Di to Alvará de 
3 de Outubro de 1757. · Dos navios 
que entraõ em franquia, .. e. .em quan-
to naõ sóbem o in arco, saõ Guardas 
os de Belém .. Decreto 'de i3 de Mar-
ço de1 1761; e até entaõ elles, e os 
da Alfandega do assucar naõ tem 
differença no gyro. Decreto de 6 de 
Março de 1761, e Alvará de Yl6 de 
Setembro de 17 641\ Em occasiaõ de 
necessidade, a Junta do Co~nme,rcio 
póde nomear mais dois Guardas atém 
dos vinte . . Alvará de ~6 de Setem ... 
bro de 17 64·• Na Alfandega do Por;-o 
to foraõ criados mais dois. Alvar~ de 
10 de Outubro de 1768, §. ~. Os 
s~pernumerarics saõ nomeados pelg 
J ,ui.z da Alfandega , . e DÇ!Õ pelo Su~ 
perintendente. _ Pro'visáõ de ~O de 
~ovembro de 1773. Os Pfficios de 
Guardas de navios saõ persónalissi~ 
mos. Alvará de \'!lO de Maio de 1774, 
§. i> , e naõ pagaõ novos Direi tos. 
Decreto de ~·9 de Abril de 1775. 
N aõ se metem Guardas a bordo da~ 
embarcações que levando generos do 
Reino para G~Jiza, arrihaõ por cau-
sa de tempestade. becreto- de \'!l8 , 
e Provisaõ de \'!l de Junho de 1774. 
Os Guardas dos n~vios saõ no'meados 
em Meza Grande,- e naõ pelo Guar-
da Mór. Aviso de 13 de Agosto de 
P89. Sobre as obrigações do Guar-
da Mó'r da Alfandega, veja-se o F o-
ral de ' 15 de Outubro de 1587, cap-.. 
14, e 18" o Regimento de ~ de Ju_. 
hho de 1703, cap. 3, e 65, o Avi-
so de a -de Abril de 1770. O 'Guar., 
,da Mór da Alfandega do Porto deve 
fazer to~das eom o Meirinho do.mar) ' 
até á Foz. Provisaõ de á de Novem--
bro de 1790. As obrig-ações do -Guar ... 
da Mór da Relaçaõ, vem no Regi'"' 
mento de 7 de Junho de 1605. So-
bre a competencia do Foro nos cri-
mes deUe; veja-se o Assento de 9 
de Marçc;> ., e Decreto de ~ó de A-
bril de 16~~ . Elle por ordem do Re· 
gedor, convoca por A vises os Minis· 
tros de fóra da ReJaç.aõ,, para se to-
marem os Assentos. Lei de 18 d~ 
Agosto de 1769, §. :>. Elle escreve 
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nos Processos das Licenças para ca-
samentos. Lei de 6 de Outubro de 
1764, §. õ. Quaes sejaõ as obriga-
ções do Guarda Mór da Relaçaõ do 
Rio de Janeiro, veja-se o Regimen .. 
to de 13 de Outubro de 17ól, §§. 
lll , e 1 U ; e as do Guarda Mór do 
sal, veja-se o Regimento de 13 de 
Julho de 1638. Quem foi substituído 
no lugar de Guarda Mór da T,orre-
do Tombo, veja-se o Decreto de !2 
de Setembro de 1644. Quaes sejaõ 
as obrig·ações dos Guardas da Saude, 
veja-se o Regimento de ~o de De-
zembro de 1693, cap. ll, e U. El-
}es pódem usar de armas nas o'cca-
siões de diligencias, naõ sendo pis-
tolas. Decreto de~ de Abril de 1694. 
Q.uaes sejaõ as do Guaraa Mór da 
Saude, veja-se o Regimento de \2 de 
Junho de 1703, cap. 5, e o Regula-
mento de 18 de Junho de 1807, tit. 
3. No Porto servem este lugar os 
dois Vereadores mais novos do anno 
antecedente. Alvará de ~8 de Outu-
bro de 16~6. Foi estabelecido no Br~-

( sil por Alvará de ~!2 de Janeiro de 
1810, §. ~5. O Capitaõ da Guarda 
Real conhece das Causas crimes dos 
seus soldados. Lei de 3 de Feverei-
ro de 164~, e Provisaõ de 15 de Ju-
nho de 17~8. Quaes sejaõ as obrig·a-
ções do Guarda Mór dos pinbaes de 
Lei ria, veja-se o Regimento úe I 7 
de Março Je 1790. Dava residencia 
que tirava o mesmo Synúicante, do 
Corregedor. Regimento de \ilf> de Ju-
nho de 1757, tit. \ll, §. 6. Q Guar-
da Mór dos pinhaes Reaes da Azam-
buja , e o dos Medos foraõ extinctos 
Alvará de 9 de Dezembro de 1797, 

- §. I. As obrigações do Guarda Mór, 
e menores do L:1stro ~em no Regi-
ménto de ~9 de Dezembro de 17ó3, 
cap. 44. Pela Resoluçaõ de !!9 de 
Agosto de 1788, se declarou . que 

.nenhuma praia he izenta da sua ju-
risdic~aõ. Para . as Coutadas de. Cin-
tra , .e Collares , foraõ criados doze 
Guardas. Decreto de 31 de Maio de 
1761. O Guarda Mór da Academia 
Real das Scíencias , foi criado por 
Decreto de 5 de Novembro de 1791. 
O do Conselho do AlmirantadQ o 
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foi pelo Alvará de ~6 de Outubro 
de 1796 , tit. lO, §. J. Os Guarda. 
Marinhas foraô criados por Decreto 
de ~ de Julho de I 7 61. Creáraõ-se 
mais dezoito para as fragatas úe 
guerra armadas no Porto em guar.-
da costa. Decreto de ao de Julho 
de 176~. Foraõ extinctos, e criados 
em seu lugar Aspirantes, e Volun-
tarios , pelo Decreto de 9 de Julho 
-de 1774. Foraõ renovados depois pe-
lo Decreto de f4 de Dezembro de 
17 8~ , e foi au gmen ta-do o seu nu .. 
mero. Elles devem ter as qualida-
des dos Cadetes. Decreto de 14 de 
Dezembro de 178\'2, de 14 de Julho 
de 1788, e de 13 de Novembro de 
1800. Competem-lhes as honras, e 
graduaçaõ de Alferes. Decretos de . 
11 de Novembro de l768, e de lS 
de Maio de 1807. O seu curso Ma ... 
themàtico he o mesmo da Acade-
mia Real da Marinha; e como fa-
zem o anno de embarque, veja-se 
o Decreto de 8 de Janeiro de 1800. 
Foi ,augmentado o' seu numero, e 
se declarou que s6 o p6dem ser os 
que forem Aspirantes, pelo Decre-
to de 14 de Julho de 1788. Quaes 
se mandáraõ admi ttir, veja-se a Re-
soluRaÕ de 19 de Dezembro de 1_ oo, 
e Edital de ~4 de Janeiro de I 01. 
As guarda Costas foraõ mandad:~s 

. estabelecer pelas extinc~ões dns Fro-
tas, para acautelar as piratarias, pe-
lo Alvará de 10 de Setembro de lnõ. 
Mandou-se pagar pau elbs os mes-
mo~ dóis por ce!Jto nas AlfaQdeg·as 
do Norte. Alvará de !O de Ju)ho de 
·1767, e unif a arrecadaçaõ pelo De-
creto de ~7 de Outubro de 1774. 
A pplicava-se antigamente para ellas 
a S'za das fazendas importadas por 
ma\·, que naõ saõ de sello. Carta 
Régia de 18 de Abril de 1619: Naõ 
se pódem pôr Guardas á porta dos 
pai13 , , e mãis p.ara dar conta dos fi-
lhos para soldados sem licença Régia. 
Regimento de I de Junho de 1678. 
OS' Guardas militares de cavallo au-
xiliares , e Ordenanças quanto ven~ 
ceqt de soldo cada dia, acompanhan-
do os correios , veja-se a Lei de ~~ 
de Dezembro. de 1761, tit. 10. Os 
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GnarcJa's ao Paço da Mãdeira saõ 
distribuídos pelos navios com á mes-
ma r~ularidade dos da Alfandega: 
do assucar. Alvará de 3 de Outubro 
de 17 ó7 , e Decreto de .f> de Feve· 
reiro ·de 176ó. Os Guardas a cava) .. 
lo, dos Feitores Geraes das Alfan-
degas das Províncias foraõ extinctos. 
Alvará de rl6 de Maio de 1766. De.-
raõ·se providencias sobre os Direi .. 
tos, e emolumentos que levavaõ- os 
Guardas de dentro da Alfandega 
do Porto, pelo Alvará de ~~ de No-
vembt·o de 1774, §. 16. Foraõ cTia-

<~ pos quatro Guardas para as cad~as 
da Relaçaõ do Port.o, pelo Alvad 
de 9.!8 de Janeiro de 1785. A Guar-
da do Tbesouro he h uma Companhia 
de I nfanteria completa do numero .de 
Officiaes. Lei de PU~ de Dezembro 
de 1761, tit. 10. Q empreg@ de 
Guardas das cadêas he mera serven-
tia amovtvel de qua se naõ tira Pro--
vimento, nem se pagaõ novos Direi-
tos. Decreto de ~4 de Outubro de 

1 17 ó5. O Guarda joias da Casa Real 
tem titulo do Conselho. Alvar·á de 17 
de Dezembro de 1808. Os Guardas, 
ou Guardadores das Leziras quaes 
sejaõ as suas obrigações , veja•se· o 
Regimento de \iJ4 de Novembro de 
U76, cap. 64, e 55. Guarda Re-
poste h e o Official da Casa Real que 
tem a se11 cargo o cuidado, e ~uar
da dos móveis do Palacio. G.i'arda 

· Mór da Casa Real era hun1 cios maio-
res Officios della, hoje extincto. Pa ... 
rece ser · e~;~te Officio o mesmo que · 
tinhaõ os Reis Gados no tempo da 
~ua Monarqui-a, a que cbamavaõ 
Comts Spathariorum. Do Senhor Rei 
D. Affonso IV, foi Guarda Mór 
Gonçalo do Rego, seti va:ssallo , e 
do Senhor Rei D. Pedro I., o fui 
Joaõ Lourenço Lubal, e durou este 
Officio até o tempo do Senhor Rei 
D. Seba~tiaõ. O Guarda Mór entra~ 
va com o SumÍlh~r .no quart.o 8lln que 

, El~Rei dormia, te era quem fechava 
'a porta, junto da qual se lh.e fazia 
.a sua can~a , e pelas ilhargas d.a Ca-
f!á se faziaõ as camas dvs mais Fi-
daJgos da Guarda que d.ormiaõ no· 
.Paço. Esta Guarda da Camata era 
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composta -dá vinte quatro Cavalleiros 

, escolhidos. Havia· no tempo do Se4 
nhor Rei D. Manoel, outra Guarda 
chamada dos Gin~te~, que corurtava 
de duzeJiltOs Cavalleiro~, nobres, e 
de bons costumes; que o acompa-
nhavaõ quando caminhava., com latH 
ças, e adargas. O Senhor Rei D. Pe ... 
dro II. estabeleceo lui.Jllla sua Guar .. 
da de Corpo, e nomeou Capitães pa-
ra ella, que fornõ QS Condes de, As~ 
sumar' de Tarouca' ~ de s~\t'Zedas, 
e o Vi$conde de VWa-Nova da Cer-
veira, com a graduaç(;lõ de Tenentes 
Generaes.da Ca.valleria. G-aarda-Ro1,1 .. 
pa .foi n'outro tempo Ofikio da Casa. 
Real, e andava annexo a Ç(!,marei-.. 
ro. D. Lopo .~e Albuquerq1de, no 
tempo do Senhor Rei O. Aftonso V. , 
antes de ~er Camarejro Mór, peJ~ 
Carta que se lhe passou em~ de Se .. 
~ombto de 1471 , era seu Çamareiro, 
e Guarda-Roupa. Hoje -nai) fie Offi~ 
cio, mas Foro com que se serve a El-
Rei, por hum Alyará que se passa 
por consulta verbal do Mordómo Mó r, 
no qual Alvar.á se . diz que tJ- Rei o ' 

•toma por moço da Camara dª ~ué;\ 
Guarda-Roupa, com sei~centos féi$ 
de moradia, e hum alqueire dg se-
vada Jlaga a trinta e cinco réis o al" 
queire. Assim o que ' lroje'$e cha1ha 
Guarda-Roupa, he hum accrescen-
tamento do Foro de moco da Ca.ma- ' 
ra, que se vence com '~ccrescenta .. 
mento na Casa Real. O Gual'da-Rou-
pa tem a seu /cargo o cuidado nc'i\ 
roupa do uso das Pessoas Reaes. 
Guarda Maior M a Senhora 1dosa ~ 
e viuva que guarda as outms dnmas 
do Paço Corpo da guard4 se diz (i) 

lugar aonde está alguma Companhia, 
ou certo 'nume~·o de solda<ilos para vi-
giat·em , e gyardarem aJg··um sitio 
em tempo de paz. O tnl$moCorro d~ 
~oldados se chama g·u1u<la. Guarda 
,rlo nome saõ as riscas, pontos, ou 
.ceiras que se fazem no 119m c~ para 
que a firma se naõ furt~ facilmente. 
Oaq·ui ·vem d1zer-se assignar nos Di ... 
ploma!il EI-Rei com glia-rda. Guatda~ 
das Igrejas eraõ cet·tas pessoas espe-
cialmente encarregada$ do cuid;l.do_, 
e repara<tôl;}~ dp~ Templos. '.f~v~ 
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correspondiaõ aos que hoje chama-
mos Fabr1canos, ou Fabriqueiros. El-

-les eraõ tirados naõ do Clero , mas 
d'entre os principaes do povo, e ás 
vezes do Corpo dos Magistrados. 

Guard2"aó he bum dos Superiores 
dos Conventos dos Frades Francis-
canos, e he o Prelado ordinario de 
cada Convento. 

Guarecer , viver pessoalmente 
n'hum fundo, trabalhando, e nutin-

, do-se delle. 
Guarniçaó se diz o número de 

soldados que guarnece huma Praça 
para a sua defensa. A Guarniçaõ fi-
xa do Reino do Algarve de quantos 
officiae~, e soldados se compõe, ve-
ja-se o Decreto ~ e Plano de I de 

J Julho de 1795-, o Decreto de ~9 de 
Novembro do mesmo anno, e o De-
creto de t2 de Janeiro de l797 :· Co-
mo foi organisada a Gnarniçaõ das 
Fortalezas da Província do Minho; 
veja-se o Decreto, e Plano de 4 de 
Abril .de 1796. Qu-al deva ser o nú-
mero das Guarnições da Brigada Real 
da Marinha a bordo dos navios, ve-
ja-se o Decrete;> de 16 de Outubro 
de "!807. 

Guastelliiws, foraõ duas Commu-
nidadés differentes de mulheres fun-
dadas em Milaõ no meio do seculo 
decimo-sexto pela Cond essa de Guas-
talla. As primeiras tomaraõ o habito 
de S. Domingos. A segunda Com-
munidade que se chama o Collegio 
. de Guastalla cónsiste em hum certo · 
número. de mulheres que vivem sem 
fazer voto sol'emne, e se encarregaõ 
da erlucaçaõ de 18 meninas n<!bres , 
e orfàs. -

Guazil he o mesmo que Gover-
nador entre os Arabes, e Persas. 

Guerra he o estado em que se 
persegue o proprio direito por força. 
Toma-se tambem esta palavra pelo 
mesmo . acto hostil , e modo· dessa 
persecussaõ por força. A guerra pú-
blica he aquella que tem lugàr entre 
as Nações, ou os Soberanos, e que 
se faz em nome do poder público , e 
por sua ordem. A natureza dá aos 
homens o direito de usar de força 
quando h e necessario para a sua de-
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fensa , e para a conservaçaõ dos seus 
direi tos. Porém depois do estabele-
cimento das Sociedades, hum direi-
to taõ perigoso no seu exercício naõ 
pertence aos particulares, salvo no 
caso em que a Sociedade naõ póde 
protege-los. A guerra h e,. offensiva, 
ou defensi~a. Aquelle que toma as 
armas par_a repulsar o inimigo que o 
ataca, faz hum a guerra defensiva. 
Aquelle que primeiro toma as armas, 
e ataca· hu.ma Naçaõ que vivia em 
paz com -elle, faz huma guerra offen-
siva. As causas justas da guerra saõ 
as que se derivaõ do bem do Estado, 
e da salvaçaõ, e vantagem commum 
dos Cidadaõs. Com fa'zaõ . a guerra 
foi definida ratio ultima regum, pa-
ra mostrar que ella só deve ter lugar . 
quando todos os mE-ios de haver jus-
tiç~ , ou satisfaçaõ est.aõ exhauridos •. 
Quaes saõ os meios de conhecer a 
g·uerra justa, vejaõ-se as Leis de 9 
de Abril de 1655, de 1 de Abril de 
1680, e de ~8 d€ Abril de 1688. Foi 
declflrada a guerra á França, e á 
Hespanha , por Decreto de 18 de 
Maip de I 801 , e á França por De-
cretp de 10 de Junho de 1808. Que 
só s~ deve fazer pela conservaç< õ do 
decoro Real, e dos bens, e direitos 
dos povos , se diz no 1\.lvará de I 6 
de Janeiro de 1604, §. 3. Só ao ~Rei 
c~mp~te faze~ a guerra. Ord. Li v. 
g,.o, t.It. 107, pr. Obrigar os vassal-
los a que nella o sirvaõ. Ord. Liv • 
~.0~ tit. ~6, §§. 5, e 7, e impor 
par11 ella tributos. Ord. Liv. 9J. 0

, tit. 
\26 ' §. 6·, 

Guerra. Pantaleaõ de A·•raujo Ne-
to e Güerra, nasceo na Cidade do 
Porto em 1710, de Manoel,Rodri-
gu~s Guerra, e J osefa de Araujo 
Neto. Recebeo o gráo de Bacharel 
na Faculdade de Leis ·, na Universi-
dape de Coimbra, a 16 de Abril de 
1733. Exerceo ·a Advocacia na sua 
patria, e cornpoz: Commentarz·a ad 
orçlinationes Portugallúe Regni. Li-
br~ guart~~ _Conimbricre 1740, fol. 

Guerre~ro. Affonso Alvares Guer-
reiro , natural de Almodovar , ·foi 
Presidente da Chancellaria de Napo-
le;3, e Bispo de Monopoli no dito 
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Reino. Faleceo em 1577 , Compoz : 
Thesaurus Chri.stianre Religionis et 
Speculum --sumrnorum Pontijicum. , 
Imperatorum, .. ac Regum et Epis~o~ 
porum. V .enetns 1559, foi. Colontre 
lbBl, 8. 0

, f58fl, et Florentlre -1563. 
De modo , et ordine generalis Conci-
lii celebrandi. Neapoli 1545, 4. 0 De 
ad!ministratione Justitim. M. s De bel-
.lo justo et tnjusto Tractatus. M 5 • 

Guerreiro. Diog·o Camacho de 
A boim Guerreiro, nasceo na Quin-
ta de Guerreiros districto de Campo 

·de Ourique, na Província do Além-
Téjo, em 1663 , de Diogo Guerrei-
ro ·camacho de Aboim, e _de Moni-
ca Guerreiro Camacho, sua; mulher. 
Formou-se em Leis na Universidade 
tle Coimbra., Foi Juiz de Fóra de 
Montemór o Velho , Juiz dos Qrfaõs 
em Lisboa, Juiz do Fisco de Evora, 
Desembargador do Porto, e da Ca-
sa da Supplicaçaõ, aonde foi promo-
vido a Desembargador de Aggravos 
em ~o de Abril de 1709. Faleceo 
em Lisboa a 15 de Agosto de 1709, 

- quando contava quarenta e oito an-
annos de idade. Compoz: De mu-
nere Judiái Orphanorum opus 1'n 
quinque Tractatus clivisum. Coni m-
bricre 1699. O Index desta obra sa-
hio- ampliado por Manoel Alvares 
SolanodoValle. Olyssipone 173 (;, foi. 
Opusculum de privilegiis famdiarium 
S. Inquisitionz's. Coqi m bricre 1 t399, foi. 
Olyssipone 1735. Tractatus de Re-

- cusationibus omnium Judicum officia-
lium que Conimbricre 1699, fol. De-
cisiones et qumstiones forenses. Olyssi-
pone 1738 , fol. Escpla Mor·al, Po-
liticà , Christá , e Juridz'ca , I 7 3 3. foi. 

GHete. Instrumento público, pe-
lo qual o J udeo se desquitava de sua 
mulher, se esta por hum anno. per-
manecia no Judaísmo, sem querer 

, abraçar como seu marido a Lei de 
Christo. 0rd. Affonsina, Liv. o/J. 0 , 

tit. 7P.. -
Guia he o pa'ssaporte que se dá 

pelo Magistrado competente ás pes-
soas que passaõ de huma Cidade~ oQU 

I:ugar para outra, com certas espe-
cies, ou mercadorias. Carta de g!lia 
13e toma tambem por salvoçonducto. 
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A 's vezes significa o itinerario, ou 
roteiro, e directorio que aponta o 
caminho que deve levar aqueJJe a 
quem se entrega. As Guias das fa-
~endas que se transportaõ dentro do 
Reino ficáraõ extinctas. Provisaõ de 
~8 de Março de 1641. Como, e em 
que casos se passaõ as Guias das a,· 
guas-ardentes fabricadas no Reino, 
veja-se o Alvará de 16 de Dezembro 
de 1760, §; 8. Passaõ-se aos merca .. 
dores que vaõ para Castella, e aos 
que conduzem mercadorias dentro 
do Reino. Regimento de 10 de Se-
tembro de 1668, cap. 17, e seguin-
tes. Quaes saõ, e como se passaõ 
as Guias que devem acompanhar os 
vinhos dos párticulares IJO de~tricto 
da Companhia do Douro, veja~se a 
Instituiçaõ confirmada por Alvará de 
10 de Setembro de 1756, §. 30. De-
vem trazer Guias os pretos, e pretas 
livres que vierem negociar , viver, 
ou servir a este Reino. Alvará del9 -
de Setembro de 1761. Devem acom-
panhélr ,Guias os vinhos que ve;n pa.., 
l"Cl- Lisboa; e por quem devem ser 
passadas, veja-se o Alvará de 18 de 
Novembro de 1765~ , §. ~, e Decre .. 
tos de f> de Novembro de 177"l, e 
de I~ de Dezembro de 1774. Deraõ-
se providencias para a cobrança das 
Guias condemnadas, pelo Alva.;á de 
~6 de Maio de 1766, Resoluçaõ de 
7 de Julho de 1769, e Decreto de 
1!2 de Dezembro de 1774'~' As Guias 
qos escravos que sabem para fó;ra da 
Ba~ia, e as dos dinheiros -que vem 
par:a Lisboa, por quem , e como se -
passaõ , veja-se o Alvará de 3 de 
MarÇo de 1770, §§. 5, e 6. As pes-
soas que vem vender gados , e por~ 
cos, devem trazer Guias dirigidas á 

_Casa das carnes de Usboa. Alvará 
de 1 O de Maio de 1770. Saõ neces~ 
sarias Guias passadas pelos Commis-
sarios da Companhia do Douro, pa-
ra tran~portar as pipas de aguarden-
·te. Alvará de 16 de Novembro de 
1771, §. 3, e de lO de Abril de 
1773, §. 4. As Gujas das pipas de 
vinho passadas ·pelas Camaras do 
Douro foraõ abolidas, ·e substituida~ 
pelas dos Commissarios da Junta da 
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Companhia da Agricultura, pelo Al~ 
vará de 16 cl.e Dezembro tle 1773, 
~· 1~. Quanto se deve pagar pelas 
Guias que se passaõ de fazendas dos 
Portos seccos ., veja-se a Pr~visaõ de 
lá de Março de 1774. Como, e em 
'qUe casos se devem tirar das fazen• 
das que se transportaõ . dentr-o dl) 
Reino, e nas terras de Cinco legoas 
da raia de Castella, e quaes . saõ as 
fazendas exceptuadas, veja-se o De-
creto de U de Dezembro de 177 4-, 
§§. 1., \2 ., e 3-. As Guias das fazen-
das que sahem de Lisboa, ou de 
outra parte a{mde tenhaõ entrado pe-
~a barra , e portos do mar , tiraõ-se 
huma só vez., e ·como , dito Decreto 
de a de Dezembro de 1774, §. 3. 
As Guias da Companhia do Douro 
saõ necessarias para se exportarem 
dos armazens geraes os vinhos do 
ramo. Alvará ele 4 de Agosto de 
1776, §. ~, e de 7 de Deze1:nb:ro de 
180~ , §§. 3 , e 4. As Guias de es-' 
tar pago o subsidio. litterario, saõ 
passadas fJelo Escri vaõ das Sizas. 
lnstrucções de 7 de .Julho de rqs7' 
tit. ~ -, §. 7, e Edital deIS de A-
gosto de 1783, §. 9. Devem acDm• 
panhar-se de Guias todas as remes-

·sas de dinheiro r para o Erario. Ot· 
dem de I f> de Julho de 1799. As 
Guias ,que devem apresentar os com-
pradores, e conductotes de g·ados , 
como, e P?r quem se passaõ , veja-
se o Alvara ·de ~5 de Fevereiro de 
180\2, §. 1. As relações das Guias 

r dos vinhos ·devem remetter-se todos 
os mezes á Meza da sua arrecadacaõ. 
Alvará de 18 de Novembro de Ii6:>, 
e de 4 de Dezembro de 1799. ' 

Guilhermitas, ou Guilherminos. 
Congre:gaçaõ de Religiosos instituída 
pelo V eneravel Guilhetme, Eremita 
de Malaval na Toscana. Alexandr~ 
IV. por huma Bulla de 1\2:>6, lhes 
permittio conservarem o seu habito 
particular, e seguirem a regra de S. 
Bento, com as instrucções do seu 
Fundador. · 

Guiaó. Bandeira que se levava 
na guerra. O guiaõ Real sabia em 
re<:ontr?s de: men_os circunstancia, 
nao assun a bandeira Reat 
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Guindaste. Maquina , de levantar 

ao alto pesos grandes. Foraõ extinc-
tos os guindastes na Alfandega do 
Porto, e o seu rendimento applicado 
á Real Fazenda. Alvará de 10 de 
Outubro de 1768, 9§. 8, e 9, de-
clarado pelo Alvará de~~ de Novem-
bro de 1774, §. 17. . 

Guiné. Regiaõ de Africa, com'-
preherrde-se debaixo deste nome os 
diversos paizes em que os Europeos 
fazem o commercio dos escravos. O 
primeiro Rei, que entre os nossos 
se in titulou Senhor de Guiné, fui o 
Senhor Rei D. J o a? II. , nó anno 
de 1485. 

Guisa quer dizer modo, fôrma. 
maneira. Tambem se entendia po: 
esta palavra a ordem~ ou qualidade. 
de Cavalleiros a que c·hamavaõ Gui-

, sados, ou A guisados, por estarem 
sempre aptos com armas, e cavallo 
pL3:ra o ~e<l:l s~rviço§. ;;,Ord. Atfopsina, 

IV. 4. ~ tlt. 118, ')'· 3, :>,e 8. 
Gtàsado significava algum dia 

modp , posses , maneiras ~ara fazer ' 
algup1a eousa. Ord. Atfonswa, Li v. ' 
3.0

, tit. 77; §. 1. 
Guisamento he o preparo para fa-

zer alguma cousa. Ord. Aflon ina 
Liv. ~. 0 , tit. 63, §. 7. Especialmen~ 
te ~ignifica esta palavra o preparo 
paréf a celebraçaõ do Santo Sacrificio 
do .Altar, pomo velas, hostias, ~·-
nho, ~c. · · 

(Jula he o amor desordenado da 
boa comida. Horacio lhe chama z·n- . 
gra~a ingluvz·es. A gula só pó'~e ser 
hum merecimento no paiz do luxo, 
e da vaidade, em que os vicias saõ 
erigidos em · virtudes. Os Romanos 
suc~u111bíraõ debaixo do pezo a sua 
grandeza, quando ,a temperança ca-
hio em despreso ~ e se vio succeder 
á fvugalidade dos Curios, e dÇJs Fa-
brieíos, a sensualidade dos Cacios, 
e dos Apicios. · 

Gurguz era hum a arma . de arre .. 
me;;so, que se atirava com grandes 
béstas differentemente das setas, que 
se fttiravaõ çom arcos. Faz-se men~ 
çaõ desta arma em huma Carta do 
Senhor Rei D. Affonso V., para a 
Cap:tara do Porío· do anno de 1474. 

/ 
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Gymrwsophistas , Sacerdotes , e 

Filosofos dos antigos Indios. Naõ 
trabalhaõ, nem pagaõ tributos; mas 
empregao-se nos sacrificios públicos, 
6ndaõ nús, e passaõ o inverno ao 
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sol, e o estio á sombra de grandes 
arvores. Sustentaõ-se de frutos, e 

- de certa capa de arvores , que he 
muito nutritiva. EUes saõ tambem 
os Medicos do paiz. 

H 
H A. B 

H, outava leti;a do Alfabeto. Co-
mo letra numeral valia QOO, e sendo 
plicada CI.!OO ~- 000. Tomava-se ás ve-
zes antigamente ·o h porf, e ao con-
trario. 

Habeas Corpus. 'Esta Lei de In-
glaterra concede a qualquer vassal-
lo lnglez a faculdade de ser splto de~ 
baixo de fiança quando contra elle 
se décreta a prisaõ. 

Ilabil se diz do que tem , ou pó-
de ter ,direito a alguma cousa , e 
mais particularmente do que tem 
direito a alguma herança. Pela ex• 
pressaõ tennos habeis se entende o 
estado fysico, ou moral conveniente 
para algum , em que h e possi vel, ou 
cómmodo fazer alguma cousa. 

Hab·ilidade he· a capacidade men-
tal, ou moral para alg!Jma causa. 

Flabilitaçaõ se diz em Direi to da 
acçaõ, ou meio, pelo qual se procu-
ra a alguem a habilidade, ou capaci-
dade de fazer alguma causa. As ha-
bilitações que se processaõ no Juizo 
de India, e Mina para haver algu-
ma' herança de pessoas falecidas no I 
Ultramar se o valor della excede a 
outen'ta mil réis devem ser appella-
das ex-officio á Meza da· Conscien-
cia, e Ordens ; e só se admittem 
nellas papeis originaes, e aveí·bados. 
Alvará de 9 de Agosto de 17 59, §. b. 
D~antes entregavaõ-se,julgadas as ha-
bilitações, os proprios Autos ás Par-
tes, dito Alvará de ~ de Agosto de 
1759, §. 6, e Ah·urá rle ~7 de Ju~ 
ILo de l76ó, §. 7. Foi porém revo-
gaJa esta legislaçaõ' pelo AlvaréÍ de 
~6 de Janeiro de !780, que mandou 
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extra hir Sentenças dos Processos ,' fi~· 
cando os princ1paes nos Cartorios. 
N~ssas habilitações respondem os De-
putados _do Deposito l1úblico. Decre-
to de !lll de Agosto de 1760. As ha-
bilitações de pessoas que pertendem 
succeder em Mercês da Corôa , Ac~ 
ções de Serviços, e outros despachos 
fazem-se pelo Conselho da Fazenda; 
e Juizo das Justificações do Reino. 
Lei de!~ de Dezembro de 1761 , ~ 1; 
e Instrucções de ~3 de Dezembro de 
1773, §. H.~. As habilitações sobre a 
ingenuidade, e legit1maçaõ de pe~
soa feitas em hum tribunal, prestaõ 
effeito para todos os mais. Alvará 
de 124 de Janeiro de 1771 , §. 3. Co-
mo se proc~de nas habilitações, e 
inquirições, veja-se o Alvará· de \24 
de Janeiro de 1771, e a Lei de ~f> 
de Maio de 1773, §. 4,, As habilita-
ções para as heranças jacentes, e 

~ naõ addidas fazem--se perante o Pro--
vedor dos Resíduos que tem para 
isso jurisdicçaõ privativa. A viso de 
19 de Dezembro de 178f>, e Alva-
rá de ~ 8 ue Janejro de 1788' §. 1. 

Habüas;aõ em geral quer dizer 
morüda , ou vivenda. Em sentido 
restricto he huma serv1daõ pessoal, 
em virtude da qual aquelle que tem 
o direito da habitaçaõ pôde assestir 
gratuitamente na ·casa de 6utre~ 
com todas as pessoas· da sua família. 
Esta servidaõ se concede assim por 

· actos entré vivos como pelos de ul-
tima vontade. 

. Habitantes se chamaõ aquelles 
que estaõ domiciliados em algum lu ... 
gar. · 

L 
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H abito, quer dizer vestido, ou 

vestidura, corno o habito religioso: 
'fambem se chama habito a insigma 
equest.re ·da OrJem militar, como o 
habito de Christo. Que serviços se 
requerem para a concessaõ dos ha-
bit os das Ordens militares, veja-se 
o Regime nto de 3 deJunho ·de 157!2 , 
cnp. l.J. Fói prohibido fazer mençaõ 
deiles , a naõ ser serviços proprios. 
Carta Regia de 6 de Maio de 1614. 
Como se procede naAhabilitaçaõ pa-· 
ra elles, veja-se a varta Regia ,de 
\23 de Fevereiro de 1630. Nenhuma 
'd'às M ercês de habito tem effeito 
sem precederem as- provanças pelo 
Juizo das Ordens. Decréto de ~7 de 
Março de 173 2 . Naõ se póqem tt·a-
zer hàbitos senaõ pendentes em fitas 
da côr propria da Ordem. Alvará de 
Ji.l, e Edital de 31 de Maio de 1766, 
e Lei de 19 de junho de 1789, §. ~7. 
Com o habito de S. Bento de A viz 
se despachaõ os serv1ços militares, 
excepto os Milici ~ nos que naõ ,ser~ 
vem na guerra, dita Lei de 19 de 
Junho de J 789 , §§. \29, e 30. O de S. 
'fhwgo se conéede aos M-ilgistrad.os 
a té Dese mbargadores de Aggravos, 

· e a ou lt·as pessoas conforme os seus 
se r v i Ços ~ dft a Lei de l\J,de Junho de 
1789 , §§. 3 1, e 3~ . Os maiores Pos-
tos , e cargos poli ti c os , mil i lares , e 
c i vís, e servicos mais .relevantes saõ 
ornaJos , e premiados CODJ o habito 
da Orde m de Christo; e só havendo 
circuns ta nci as particulares se altera 
esta O rdem , dita Lei de 19 de Ju-
nho de 1789, §§. 33, e 34. Naõ se 
concedem com faculdade de renun-
c iar vagamente, e só para certa, e 
determinaJa pessoa, dita Lei de 19 
de Junho de 1789~ §. 36. Naõ pó-
de al g-uem usar de habito de qual-
que r das Ot·dens . militares sem se 
habilitar, excepto havendo dispen-
~a:. Decreto de ~ 3 de Novembro de 
1797, e Edital de 9.!6 de Fevereiro 
de 1798. Tem acçaõ pàra pedirem 
o hahi to da Ordem de A viz com ten-
ça correspondente á sua graduaçaõos 
Coroneis, Tenentes-Coroneis, e Ma-
j ores, que contarem vinte annos de 
serviços; e a~sim tambem os Cap~-

' 
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tães com a tença da tarifa. Porém 
os Officiaes subalternos em tempo 
_de paz nunc~ pódem ter ac<taõ pro-
pria a esta Ordem. Alvará de 16 de 
Dezembro de 1790, §§. 18, e 19. 
·Mandou-se premiar com o habito da: 
Ordem de Saõ Thiago os Juizes Or-
dinarios que sati sfizessern ao recru-
tam enio. Carta Regm de b de J u-

. lho de 1~01. De habitos prelaticios, 
roquete, e murça deve usar o Dom 
Prior-Mór .da Ordem de Christo ex-
tra claustra, como os de Saõ Thia-
go, e de Aviz. Alvará de 16 de Ja-
neiro de 1765. Os habitos religiosos 
mandou-se peJo A viso de 4 de J a-
neiro de 189\ll, que .os Provinciaes 
designassem Fabrica para os fazer. 
Habito clerical' he aquelle que de-
vem trazer os que tem Ordens Sa- ' 
eras. Os Concilios, e os Regulamen-
tos ecclesiasticos entendem por ha-
bito clerical a batina comprida, e a 
tons~ra ', ou corôa de cler~go. Habito 
he ' tambem a inclinaçaõ da vontade 
contrahida por 1 mui tos a c tos sem e-, 
lhantes repetidos, e que a. conduz' a 
obrar da mesma maneira. 

Habituado se diz de hum Sacer-
dote addictó a h uma Pa.rochia, aon- · 
de enche os deveres do seu minis.;, 
te rio. 

Hadrianistas, nome de hereges , 
qu~ ap.l?arecêraõ no r:irr~ei~~ sec'~lo 
da IgreJ<l, e yue forao dJsctpulos ·'de 
Silnaõ Mago. Hou've ,outt·a seita de 
H<j.drianis~as, que tiv~mõ ~or che-
fe hum Anabaptista ~hama;uo Ha-
drlano. 
.. Hagio_qraphos. Est.e riome que 
em Hebraico significa santamente 
espri_tos foi dado pelos Jud;-o~ a· cer-
to~ hvros da sagTadá EscTJturil' CO• 
mp saõ os Psalmos; os Proverbios , 
Job, Dani ~l, Esdras; · os Paralípo-
menos; o Cantico dos Canticos Ruth; . 
a~ ~amentaçõts de ~ erem1as ; o Ec-
clesws tes , e E~ ther. Os J udeos I hes 
chamaõ por excellen~ia os .Escritos 
Sfl, nt.os por terem sido escritos por 
iqspimçaõ do Espinto Santo. 

Hagiologico , q'uer dizer discurs(!) 
qr~e respeita aos Santos, ou ás cou-
sas santas. Este termo vem de duas 
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palavras gregas Hagios, e Lo,qos, 
que significaõ Santos, e discursos. 

Hagiosidero. Esta palaYra vem 
do Grego; e significa ferro santo, 
ou sagrado. He huma lamina de fer-
ro do comprimento de dezeseis de"' 
dos , e da largma de quatro; sobre a 
qual se bate com hum martéll?• Os 
ChristãosGrégos que estaõ debaixo do 
domínio dos Turcos se set·vem della 
em seus oilidos em lugar de sin,os 
que lhes saõ prohibidos. 

Hansa. Esta palavra na linguà 
Alemã significa Liga ; Soci~dade. 
Applica-se especialmente á .Socieda-' 
de das Cidades unidas •por hum in-' 
teresse co_mmum para a protecçaõ 
do seu commerci9. Chamaõ-se por 
isso Cidades Hanseaticas. 

Haque, pezo de ouro na Costa 
, da Mina. Dezeseis baques fazem hu-
ma onça, e valt:_:m doze mil e outo .. 
centos réis, ' 

Harpocracz'anos. Origenes fala 
destes hereges . nos seus escritos 
contra Celso. . 

Hasse de Qelim. Pedro Iiasse de 
Belém foi filho de Pedro Hasse , e 
de D. Gracia de Belém. , Nasceo ~m · 
Lisboa 'no anno de 1648 . Doutorou"' 
se em Co1mbra na Faculdade' de Ca-
nones. Foi Inquisi'dor ·de Evora; e 
de Lisboa, e Deputado do Conselho 
Geral do Santo Officio., de que to-
;mou posse a 0J de Janeiro de 1700. 
Foi ~o nego da Cathedral de Lisboa; 
e . faleceo em ll de Julho de 1717 j 
Compoz: Pareceres Prát.icos em ma"' 
terias âvís- 1 e cririiinaes. · 

Haver, quer dizer bens, tique ... 
-za.; posses; faculdades; Ord:· Affons , 
Liv. L 0

, tit. 63, g. 18. , 
Hebdomadario ee -diz aquelle que 

em huma Igreja 1 Cabido, ou Con"" ' ' 
vento está encarregado de fazer ení 
huma )emana o Officio 7 e de presi"" 
dir a elle. Tambem se lhe chama 
Semanarío. Estas du11s palavras tem 
exactamerrte a mesma sigoificaçaõ·, 
porque huma. se deriva da palavrà 
Franceza Semaine ; e a outra do ter-
mo lati no Hebdomas, que quer dí~ 
zer semana~ 

, Hebraico, lin(J'ua d0s Hebreos· 
1::1 I ' 
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e na qual estaõ escritos a maior pat.;; 
te dos livros do antigo Testamen.t.o. 
O Hebraico he a língua original dos 
livros da Sagrada Escritura. Prova .. 
se isso pela antiguidade desta lin-" 
gua, e pelos nomes de que a/ Sagra-.1 
da Escritura se serve ~ que saõ tira"' 
das do Hebraico •. A língua Hebraica 
falaraõ A daõ , A brahaõ, lsaac ·; J a-
cob , e os doze Patriarcas, He claro 
que dando Deos aos homens hum li-
vro cheio de promessas; que fez do 
Messias desde o principio do lVlun-" 
do, havia de servir-'-se da língua que · 
estava em uso entre os homens es ... 
colhidos que elle quiz fazer ·deposi..o 
tarios das suas promessasj 

Bebreos. Chama vaõ.:.se assim an-
tes do Cativeiro de Babilonia os ls..o 
raelitas 5 ou descendentes de Abra-. 
haõ r de Isaac ~ e de J acob. Depoi·~ 
tiveraõ o nbme de J udeos , A Epís-
tola de S. Paulo aos Jude-os julga-se • 
ser escrita no auno G~ da nossa Era 
no fim do primeiro Cativeir<;> de S. 
Paulo em Roma • 

. Hegira, -palavt·a Atabicà. qtie si~ 
gnifica fugida. He o nome da famo .;; 
sa época donde os Árabes , ' e Maho-
metanos começaõ a contál· os seus 
annos. No anno de 6~92 na noute de 
V'> para 16 deJulho Mafomafazen"" 
do-se _suspeito aos Magistrados de 
Meca pelas suas impostui·as; e dis..: 
cursos sediciosos ; e temendo com 
razaõ . ser· pteso ·fugio,; e se retirou 
pata Medína outra Cidade, da Ara..; 
bia feli.:tJ outentá e outo legoas dis-
tante de Meca. Esta . fugida foi a 
época dos successos felizes de Ma-
fõma ; e por isso os Mahometanos 
Gomeçaõ a contar della os seus an..o 
nos. • 
. Heliastd, _Tribunal da anti,ga A .. 

thenas o mms numeroso, e impor:. 
tante 1 flOÍs nelle se tratava prinei-" 
palmente de interpretar as Leis-; ou 
de ina:Qter aquellas àe que se pocUa 
recear a: cont.ravençaõ; Chamava-se 
assim' de El.:os palavra grega; que 
~igni,fic·a . o Sol; porque o local deste 
Tribunal er'á hum local descuber.tO'. 
Os Thymostheta~ codvO'cavaõ a As·-
sembféa dos Heliastas, que era de 

L'9.1 
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mil , e ás vezes de mil e quinhen-
tos. 

Helecitas, falsos devotos. clo se ti-
mo seculo, os quaes se retiravaõ pa-
ra a solidaõ, aonde cantavaõ, e fa-
ziaõ danças a exemplo , diziaõ elles , 
de Moyses , e de M~ria. 

Helvidianos, hereges assim cha-
mados' porque tinhaõ por chefe hum 
Ariano chamado · Helvidio , homem 
muito ignorante, e que naõ tinha, 
nem a primeira tintura das letras. 
Elles negavaõ a Virgindade de Ma· 

·ria Mài de Jesus Christo , e di-
z,iaõ que ella havia tido muitos fi-
lhos de S. José. 

Hematitas, hereges, de que faz 
mençaõ ·S. Clemente' de Alexandria 
sem explicar qual era o · seu erro. 
Talvez se lhes deo este nome por of-
ferecem sangue humano na celebra-
çaõ dos Santos Misterios • 

. Henotico. Este termo derivado 
de huma palavra grega, que signifi-
ca U niaõ, foi da~o a hum Edito pú-
blicado pelo Imperador Zenaõ em 48~ 
para reunir os Catholicos, e Luthe-
ranos com o pretex'to de procurar à · 
paz á Igreja. Este Edicto foi sollici-
tado por Acacjo, Patriarca de Cons-
tantinopla. As palavras do Ediclo 

· pareciaõ prtodoxas; mas o seu ve-
neno estava em riaõ receber o Con-
cilio de Calcedonia , e parecer ao 
contrario attribuir-lhe erros. O Papa 
Felix I li. regeitou o Henotico , e 
pronunciou anathema contra aquelles 
que o recebessem. Este negocio occa-

, sionou muitas perturbações na Igreja. 
Henriáanos, hereges que appa· 

teceraõ no principio do undécimo se-
culo , assiln chamados , porque tive-
raõ por chefe a Henrique de Bruys, 
eremita. Ensinav~ que o baptismo 
naõ era necessario, nem util, e que 
se naõ devia orar nas Igrejas; que 
a Missa era hum abuso, e que se 
naõ devia adorar a Cruz, ·nem fazer 
preces pelos mortos. 

Heptateuco, palavra derivada do 
Greg·o, que designa huma obra que 
tem sete partes. Chamaraõ-se assim 
os sete primeiros Livros do antigo 
Testam,ento. 

IÍER 
. Heracleonitas , hereges do segun-

do seculo , assim chamados do nome 
de Heracleaõ, teimoso Valentiniano 
que para sustentar G seu systema, 
e concilia-lo com o Evangelho fez 
commentarios muito extensos sobre 
o Evangelho de. S. Joáõ , e de S. 
Lucas. Dizia que a alma era mor-
tal , e corru pti vel , e fazia , invoca-
ções sobre os mortos para os fazer, 
dizia elle, invisíveis aos Principados 
superiores. 

Heraclitas, hereges que condem-
navaõ o casamento, e o baptisrua· 
das crianças. 

HeratLça he propriamente a uni,. 
versalidade de bens de hum defunto 
com os seus encargos. Ella compre ... 
hende os seus bens moveis ~ e da: 
raiz , os direitos , e acções que · lhe 
pertencem , as di vidas que elle con-
trahio, e encargos a que estava obri-
gado. A herança tomada nesta ac-
cepçaõ he hum direito incorporai. 
Impropriamente se lhe chama tam .. 
bem successaõ. Esta consiste pro-
pr1amente na addiçaõ , QU tom.ada 
da heránça. A herança he o ObJeto 
da adquisiçaõ do herdeiro, e a suc-
cessaõ he o meio que este empre~a 
para a adquirir, e fazer-se della pro:. 
prietario. A herança existe indepen-
dentemente de haver herdeiro. Em 
quanto a herança naõ be addida re-
presenta a pessoa do defunto. A he-
rança se defere , ou pelo testamen-
to, ou etn virtude da Lei, e por is-· 
SD se divide em testamentáriÍa ,''e le-
gitima. Herança jacehte h'é a que 
naõ foi addida, ou recebida pelo de-
f~I1to. Pertence ao Corregedor to-
mar conta da herança dos Rehgjo-
sqs egressos , e naõ ao Collei tor. C ar-· 
!_j 'Regia de 16 de Abril de 1608. 
~ssa herança naõ pertence ao Con-
v~nto de que eiJes egressaraõ, nem 
aps parentes, mas á Corôa. Resolu-
ÇftÕ de ~6 de Dezembro de 1809 , e 
4 viso do Governo de 1 de Dezem-
bro de 181~. As heranças arreca· 
daõ-se pelos Juizes competentes até 
Sfl averigu~r o direito dos herdeiros 
quando o defunto morre ahintesta-

. • do, e sem parentes conhecidos. AI-
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vará dé U de Outubro de 1763, 
~· 15. A sua administraçaõ porém 
pertence privativamente ao Juizo da 
Provedoria dos Resíduos, pelo qual 
saõ entreg·u~s os bens aos herdeiros 
leg·itimos que ness8 Juizo se habilita-
rem. A viso de 19 de Dezembro de 
17'85, e Alvará de ~8 de Janeiro de 
17'8'8. Os bens das heranças jacen-

. . tes que se achaõ na administraçaõ, 
e arrecadacaõ das Provedorias saõ· 

. vencidos 01~ hasta pública, e o seu 
producto he remeHido ao Erario. 
Alvará de ~6 de -{\g·osto de 1.801, 
§§. 1 , 3, e 4. Perde a herança aquel-
le que sendo notificado para o servi-. 
ço militar naõ se apresenta em OL~to 
dias. Alvaui de 15 çle Dezembro de 
1809' §. u. 

Herdade. Esta palavra, que ho-
je se toma por huma grande fazen-
da tapada , e demarcada sobre si , na 
sua origem significa os bens de raiz 
por avoenga; e successaõ de pais, 
e filhos ,. ou por successaõ testamen-
tária. Desde o seculo nmio até o de-
cimo-quinto se tornava por Casal, 
Q~>Iinta, Granja, ou ou lra fazenda; 
que pudesse render algum fruto , 
constando ás vezes de courellas , bel-
g·as , ou peças separadas , e diver-
sas. Dizia-se herdade d8 errnar a-

.quella que andava por Praso de vi-
das, e extincta a ultima destas se-
podia tornar sem cultura , e erma; 

· e herdade de povoar aq uella . que o 
Colono era obrigado , a fazer afurni~ 
gar por Caseiro que a habitasse. A-
fumig.ar queria dizer· rotear , apro-
veitar, reduzir a cultura. Os Colo-
nos das herdades do Alem-Téjo naõ 
pÓdem regularmente ser expulsos 
dellas. DBcreto de ~I de Maio de 
1-764, Resoluçaõ de 6 de Novembro 
de 1770, Alvará de \20 de Junho 
de 11774., §. I. Como se adjudicao 
as herdades sendo communs, veja-
se a Lei de 9 de Julho de 1773, 
§. 14. J)eraõ-se providencias sobre 
os arrendamentos das herdades do 
Alem-Téjo, e conservaçaõ dos La-
vradores dellas pelo Alvará. de ~7 de 
Novembro de 11:104. Em que casos 
pódern lds Lavradores , das ·herdades 
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do Além,.. Téjo ser despedidos dellas, 
veja-se o d~to Alvará de f2,7 de No-
vembro de 1804, §.§. ~ , e 4. Nesses 
casos as bemfeitoriae naõ~ impedem 
o despejo, pos~o "lue dem o dir-eita> 
da hypotheaa, dit0 Alvará de '?2•71 de 
Novembro de 180!4, §. f>. Só he per~ 
mi ttid0 levantar o preço das herda-
des de nove em nove anuos , pvece-. 
dendo l?rovisaõ do Des.em.ll>argo do 
Paço, dito Alvará de l'27 de Novem ... 

, bro de 1804, §. 3. As herdades das 
Ordens de A viz, e Saõ Thiago man-
daraõ~se v·ender , e como, veja-se ,o 
Decreto de ~o de Agosto de 1<798, 
As herdades de Valdex 1 Conquei-

1 ro , e V arelh<ils fica,raõ fópa da Lote-
I , ria Real. A viso de 31 de Julho de. 
' 1799 . 

Herdar, quer dizer instituir al-
guem herdeiro , ·dar-lhe herança. 
Tambem sig·nifica adquirir por he-. 
rança. Algumas vezes se tornava no 
sentido de adquirir bens de raiz. 
Ord. Affons. Liv. :'.! . 0

, tit. 59, '§. 
o/.'. I. 

Herdeir'o se diz propriamente a-
quelle que succede em todos os bens, 
e direitos do defma!o. ·O herdeiro , 
ou he testamentário, ou legitimo , 
e abintestado. Este se diz _o que he 
chama.do pela Lei para receber algu-
ma herança. Testamentário he o her~ 
deiro que foi instituido em T esta ... 
menta; e nellt:! dá modo para succe ... 
der nos bens do t'estador. Os .Roma-
nos faziaõ distinccaõ de herdeiros n·e-
cessarios, herdei~os seus , e:\ neces~ 
sarios , e estranhos. Os pÚmeiros 
eraõ os escra vos instituidos.' por seus 
senhores , que nomeando-os herdei.,. 
t'os lhes deixavaõ em consequencia 
a liberdade. Chamavaõ:se necessa-
rios, porque sendo instituidos eraõ 
obrigados a acceitar a herança, e 
naõ podiaõ renuncia-la ·por onerosa 
que fosse. Os herdeiros . seus, e ne-
cessatios eraõ os fiihos , e netos do 
defunto que estaõ debaixo do s-e u 
patrio poder ao tempo do seu faleci-
mento .. Diziaõ-se seus , porque eraõ 
como proprios, e domesticas do de-
funto, e de algum modo propt·ieta-
rios presumptivos , ainda em vida 
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deste. Dizia5-se necessarios , porque 
pela Lei das doze Taboas eraõ obri-
gados , quizessem , ou naõ quizes• 
sem, a acceitar a herança. Porém 
depois por authoridade do Pretor ti-
veraõ o beneficio de poderem abster-
se da herança, e por este modo se 
tor navaõ herdeiros voluntarios. En-
tre nós saõ voluntarios todos os her-
deiros. Os herdeiros estranhos eraõ 
todos os que naõ eraõ herdeiros ne-
cessarios. A estes era licito accei-
tar, ou renunciar a herança sem ne-
cessidade do beneficio Pretorio. En~ 
tre nós naõ se faz esta disünccaõ de 
herdeiros seus , nec@ssarios , e 'estra-
nhos. Só distinguimos entre herdeiros 
absolutos, e herdeiros beneficiarios. 
Os primeiros saõ os que acceitaõ à 
herança , ou fazem algum acto de 
herdeiros. Os segundos saõ aquell~s 
que naõ acceitaõ a herança senaõ a 
beneficio de Inventario. Herdeiro fi-
duciario h e aq uelle . que h e encarre-
gado de entregar a herança a ou-
trem. O herdeiro fideicommissario he 
aquelle que recebe do herdeiro fidu-' 
ciario no tempo, e modo declarados 
no 'Pestamento a herança que este 
recebeo com o encargo de lha en~ 
tregar. Herdeiro uni.versal he aquel-: 
le que succede em todos os bens, e 
direi tos do defunto. Herdeiro parti-
cular, ou porcionario he aquelle que 
só recebe hurna porçaõ de bens co-
mo a terça, ou certo genero de bens 
como os bens moveis , ou que he 
instituitlo em cousa certa como hu"' 
ma casa, ou huma herdade. Herdei"' 
ro postbumo he aquelle que nasce de-
pois da morte do Testador; mas que 
já estava concebido quando se lhe 
devolveo a herança. Herdeiro pre-
sumptivo he aquelle que está em 
gráo de poder succeder ao defunto, 
e que se presume que será seu her-
deiro. Herdeiro forçado se diz aquel-
le que o Testador naõ póde prete-
rir, ou desherdar, excepto nos ca-
sos expressos na Lei. Em que· casos 
os herdeiros pagaõ sísa dos bens que 
entre si repartem da herança por 
se reputarem trocados , ou vendi-
dos, veja-se os Artigos das sisas de 
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~7 de Setembro de 1476, cap. 6; 
§. 4. Como devem fazer a sua justi-
ticaçaõ no Juizo de India, e Mina 
para birem no Ultramar receber as 
heranças de seus parentes lá faleci-
dos, veja-se o Regimento de 10 de 
Dezembro de 1613, cap. 13. Os her-
deiros , e fiadores saõ obrigados ao 
pagamento dos Almoxarifes, e Rece-
bedores das rendas Rea<!s. Alvará 
de 30 de Março de 16~3. Naõ saõ 
os herdeiros obrigados /a fazer suf-
fragios pelos defuntos que morreraõ 
intestados' nem mais do que elles 
deixarem em seus Testamentos. Re-
soluçaõ de 13 de Fevereiro de 171 o, 
e Provisaõ de 19 de Fevereiro de 
1771 , revogada pelos Decretos de 8 
de Maio de 1715, e de! 30 de Julho 
de 1790. Veja-se a Lei de !!'.5 de Ju-
nho de 1766, §. 5. O herdeiro que 
dir~cta, ou indirectamente embarqs .. 
sa a alguem fazer Testamento tem 
a pena da Ordenaçaõ. Lei de ~5 de 
Junho de 1766, §. 7 , suspensa pelo 
Decreto dé 17 de Julho de 1778. 
Os Religiosos naõ pódem ser her-
deil'Os ; nem abintestato , nem f'X 
testamento~ porque se reputaõ mor-
to& para o mun~o. Lei de 9 9e Se-
tembro de 1769, §~. 10, e 11. Os 
herdeiros transversaes abintestato até 
o Ruarto gráo contado, segundo di-
reito cànonico , succedem nos Pra~ 

· sos de nomeaçaõ , morrendo o Erbfi-: 
teuta sem nomear. Lei de 9 de Se-. 
tembro de 1769, §. ~6, e Assento · · 
de 16 de Fevereiro de 1786 O her-
dejro legitimo naõ torna posse sem 
liquidar a herança pela Sentença, 
que julgou nullo o Testamento. As-
sento de 5 de Abril de 1770. Os 
h~rdeiros legitimos a quem · sê d'evol-
ve a posse dos bens da herança saõ 
todos os parentes mais proximos até 
o· decimo gráo conta._do, segundo o 
direito civil. Assento de 6 de Feve-
reiro de 1786. Os herdeiros legiti-
mas nunca se entendem prejudica~ 
dos com as legitimações concedidas 
q. terceiros. Resoluçaõ de 16 de De-
~embro de 1798, e Provisaõ, de 18 
de Janeiro de 1799. Os herdeiros, 
ou crédores das heranças como se 
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·habiliLaõ para receber do Erario opa-
gam~nto das s,uas dividas com juro 
de cinco por cento contados desde a 
posse. Alvará de ~6 de Agosto de 
1801 , §. 4. Os herdeiros abintesta-
to no Brasil naõ pódem receber a 
herança sem fazer Inventario, e pa-
gar seHo da decima, ou quinta par-
te. AivaL·á de 17 de Junho de 1809, 
§. 9. Os herdeü·os que naõ saõ as-
cendentes , ou descendentes pagaõ 
dous por cento das sommas recebi-
das pertencentes ás heranças, sen-
do obrig·ados ao manifesto os testa-
menteiros, e _os herdeirõs nas que 
se deferem abintestato. Portaria de 
~ de Julho de 181\2, §§. 1, 92, e 3. 
Pódem os herdeiL"Os fazer encontros 
cnm as sornmas que existirem nos 
Cofres Regias pertencentes á heran-
((a, fazendo-se-lhes o• desconto como 
na Decima. Alvará de 7 de Junho 
de 1809 , §. '6 , e Portaria de 14 de 
Outubro de 1813. Os herdeiros, ou 
viuvas dos indivíduos militares que 
moneraõ na ultrima Campanha , e 
eraõ credores ao que se lhes devia' 
foraõ dispensados de habilitações , 
baseando 1egalisarem a identidade da 
sua pessoa, ' e mostrarem o legitimo 
direi to de herdeiros. Portaria de f> 
de Outubro de 1814. 

Herege se diz aquelle qúe com 
adhesaõ, e pertinacia, sustenta dou-
trina contraria aos dogmas depois 
de condemnada pela Igreja. Os he-
reges, e apo~tatas tem pena de CO.l».-
fi~ca(;aõ. Alvará de ~ de l=i'evereiro 
de 1657, que revogou o de 6 de Fe-
vereiro· de 164·9. Perdem 'seus bens 
para o Fisco desde o dia em que 
commettem os dehctos. Regimento 
de 10 de Julho de 16~0, cap. 33. 
Con1o elles perdem os Prasos de 
qualquer natureza que sejaõ, e bem-
feitorias delles seudo condemnados , 
veja-se o 'Regimento de. lO de Julho 
de 16(20, cap. f> I, e 592. 

Herel, palavra antiga, que que-
ria dizer herdeiro, senhor. Ord. Af-
fons. Liv. !2. 0

, foi. ~G. 
, Heréo, quêria dizer senhor, ou 
'prpprietario. Ord. Manoel. Li v . . I. 0 , 

tit. 49, §. 30. Tambem significava 
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herdeiro. Ord. Affons. Liv. 5.0

, tit~ 
, !2 ' pr. 

Heresia lie a doutrina contraria 
aos dogmas da Fé Ca.t.holica, ·e sus-
tentada scientemenle, e cpm perti-
nacia depois de ser essa doutrina 
condemnada pela Igreja. A heresia 
he ao mesmo tempo crime ecclesias-
tico, e secular. IJe crime-ecclesias-
tico, porque ataca; e perverte a dou-
tripa da Igreja. Neste sentido o co-
nhecimento delle pertence ao Juizo · 
da Igreja para ~eclarar quaes s~õ as 
opiniões contrarias ao dogma, e cas .. 
tigar com penas canonicas aquelles 
que sustentaõ os seus erros com obs-
tinaçaõ; mas este crime em quanto 
contém escandalo público, coimnu-
çaõ popular' e outros excessos, que 
perturbaõ a Religiaõ, e o Estado he 
hum crime secular, e suge,ito ao Po-
der Real. 

· Heresiarca ·se diz o que he che-
fe, author, ou cabeça de huma sei.. 1 

ta heretica, ou que he o primeiro 
que ' publicou algum erro contra o 
dogma, e que tem muitos partidis-
tas. Por exemplo, Ario, Luthero, 
Calvino , saõ heresiarcas. Foi co-
mo tal condemnado á morte o Réo 
Gabriel Malagrida, -

Hermar, ou Ermar, quer dizer 
despovoar, reduzir a matto. O Se-
nhor Rei D. Affonso UI. fez hurna 
Lei para qu~ ninguerrí que tive.sse· 
terra da Corôa nella puzesse defeza , 
isto he, fizesse Coutada , porq u~ fi .. 
zesse hennar as terras . das Igrejas; 
e Mosteiros, ou estas deixassem por 
jsso de ser _lavradas, e aproveitadas. 
Ord. Affons. Liv. ~. 0 , tit. !i!O. 

liermitaó; ou Ermitaó, quer di-
zer homem temente a Deos, que se 
retirou á solidaõ ~ara se desembara-
çar dos negocias do mundo, e me ... 
lhor se applicar á contemplaçaõ, e á 
o:wctçaõ. A estes se chama tambem 
Anacoretas em razaõ da súa vida 
solitaria, e ,Ascétas por se exercita-
rem nas práticas de piedade. Os Re-
ligiosos que vivem em hurna solidaõ 
mais notavel se chamaõ Eremitas.' 
Huns compõem Congreg·ações ; ou .. 
tros vivem dispersos, e estaõ sugei-
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tos á jurisdicçaõ do Ordinario. Al-
gumas Ordens Religiosas tem con-
servado o nome de Heremi tões co-
mo os Heremitas de Santo Agosti-
nho, e de S. J eronymo. 

Herva, nome generico de todas 
as plantas , cujo talo perece cada 
armo depois de ter dado a sua se-
mente. Os contrabandistas da herva 
chamada Ursella tem as penas dos 
do ta~aco impostas pelo Alvará de 
U de Outubro de 1770. E pelaB Re-
soluções de a de Dezembro de 1749, 
e de 5 de Outubro de 175\2 se orde-
nou. que se despachasse interina-
mente na Casa da India, 'e naõ na 
Alfandega. 

Hervoeira ~ quer dizer mulher des-
honesta, prostituta, cuja porta está 
aberta a quantos a procuraõ. Ainda 
l1oje dizemos filho das hervas aquel· 
le, cujo pai se ignora por sua mãi 
se tratar meretriciament.e. 

Hesicastas. Este nome derivado 
do Grego significa o mesmo que Quie·· 
tistas. Deo~se primeiro este nome a 
huns Monges Gregos do undecimo 
seculo, que governados por Siirieaõ 
o moço, Abbade de Xerocerce, se 
davaõ á contemplaçaõ. Renovou-se 
esta Seita no seculo decimo-quarto 
por Gregorio Palamas , Monge do 
Monte Athos; e se vio enfaõ Cons-
tantinopla cheia de Hesicastas, ou 
l)alamitas, ou Quietistas. 

Heterodoxo se diz o que segue 
outra Seita, ou doutrina. He synó-
Jlymo de heretico. 

lHerasitas , hereges disci pulos de 
Hierax, que existiraõ pelos annos de 
~79. Elles sustentavaõ que só a al-
ma ressuscitaria. 

Hierologia, quer cizer discursos 
sóbre causas santa,s. 

Hieromnemon he. o nome de hum 
Official da Igreja Grega. Elle servia 
.ao Patriarca nas principaes funções 
do seu ministerio. O nome Hierom-
nemon vem de duas palavras greg·as 
'hier-os, e mnerno, que significaõ sa-
grado, e advirto, ou lembro. 

Hierophilax , Oflicia1 da Igreja. 
Grega, que tinha a seu cargo a 
guarda das causas sagradas. He o 
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mesmo que Sacristaõ na Igreja La-
tina. Este termo vem de hieros,. e 
phylax , que significaõ sagrado, e 
guarda. 

H1pocrisia he o vicio daquelles 
que zombaõ de Deos, e dos homens, 
e que naõ tendo religiaõ ·alguma fa-
zem servir a Religiaõ aos seus inte-
resses particulares. · 

Hipotheca he a obrigaça(t{ parti-
cular que faz de seus bens o deve-
dor em favor do crédor para maior 
segurança da sua divida. Esta pala-
vra vem do Grego hypotheke, que 
signi.J.ca huma causa, sobre a qual 
outra he imposta, isto he, q~e he 
suo·eita a alguma obrigaçaõ. Os Gre-
go~ mais babeis qne os outros. povos 
do seu tempo eraõ tambem mms des-
confiados, e caàtelosos, e naõ cos-
tumavaõ emprestar o seu dinheiro 
senaõ com segurança nos bens do 
devedor. E como este ficava de pos-
se delles punh5lõ nos ditos bens bran-
dões , ou di visas para se saber qu~ 
estavaõ hiputhecados. Já havia esse 
uso no tempo de Solon. Elle tam-
bem existia entre os Romanos até .o 
tempo dojS Imperadores. A hipothe-
ca he hu.ma especie de penhor·, e 
tem de commum com eHe ser con-
cedida para segurança do créd01· , e 
affectar " causa obrigada, de sorte 
que esta naõ pôde ser empenhada a 
segu11do crédor em prejuiso do pri-
meiro. A hipotheca porém differe do 
~nhor p~·opriamente tal, porque o 
termo de hipothec~ se applica ordi-
narimente aos bens de raJz, e o de 
penhor aos bens moveis. A hipothe-
ca dá ao crédor hum direito real so-
br·e a cousa obrigada que a segue 
para onde quer que ella vá; e o pe-
nhor só no caso de que estanao o 
crédor d~ posse delle lhe fosse fur-
tado. A hipotheca se constitue sem 
tradiçaõ; naõ assim o penhor. A hi-
potheca convencional he a que re-
sulta do ~ontrato; a legal a que pro-
vém da· lei sem alg·uma convençaõ 
das Partes; e a judicial a que re-
sulta da Sentença. A hipotheca ge-
ral he a que comprehende todos os 
bens presentes, e futuros do deve-



HIP 
dor; a especial pelo contrario_ he a 
que se limita a certos· bens. Póde a 
111 esma co usa ser geralmente hipo-
ihec~da a muitos crédores; porém 
Haõ póde ser especialmente hipothe-
cada senaõ a hum só debaixo da pe-
na de estellionato, ou bulra. A Fa-
zenda Real tem hipotheca .nos bens 
dos lVIioistros, e Olficiaes Fiscaes, 
que rleixaõ de arrecadar em tempo 
as dividas de El-Rei . . Regimento de 
'P de Outubro de 1516, cap. 81, 
159, e 19G; e nos bens dos Rendei-
ros, e Fiadores , - dito Regimento, 
cap. 156; assim corno nos dos seus 
devedores. Regimento de 3 de Se-
tembro de 16 '27 , éap. 83. Tem hi-
potheca especial as pessoas que de.:.· 
raõ dinheiros para a Companhia da 
A!;Ticultura das Vinhas do Alto-Dou-
ro. Carta Regia de 047 de Setembro 
de 17 56; e - para a Companhia do 
I) ará, di ta Carta Regia de ~7 de 
.Setembro, Alvará de 30 de Outu-
bro de 1756. Tambem a tem os cré-
dores de dinheiros, e m3;teriaes pa-
ra as obréls da reedificaçaõ dos pre-
dios de Lisboa. Alvará de a de 
Maio de -1753, §. 10, e Alvará .de 
24 de Julho de 1793 , §. 1. Os pro-
prietarios das A polices do Erario nas 
suas consignações. Decreto de ~9 de 
Outubro de 1796. Os proprictarios 
dos predios rusticos, ou urbanos a 
respeito dos foms, pensões , e ren-
das. Lei de ~o de Junho de 1774, 
§. 38·; o que com t.údo a respeito 

. de alugueres de casns se limita aos 
moveis, e trastes nella introduzidos, 
e naõ se estende a fazendas de com-

. mercio. ,Alvará' de ~4 de Julho de 
1793, §. \2. ,Os crédores q.ue levan-
taõ casas, e officinas das herdades 
do Além-Téjo nos frutos das mes-
mas herdades com préferenciâ ainda 
á Fazenda Real. Alvarás de ~o de 
.Junho âe 1774, e de 'PZ7 de Novem-
bro de 1804 , §. 5. Os crédores que 
emprestaõ dinheiro rara a compra 
de teares, e instrumentos das fabri-
cas de séda. Alvará de á de Outu-
bro de 17fHL A hipotheca especial 
da divida dos direitos das carnes 
consiste nos couros. Decretos de 9 
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de -Dezembro de 1801, e de 11 de 
de Fevereiro' de ·1804. Mandaraõ-se 
fazér públicas por Editos as h'ipotbe-
cas feitas nos bens que se obrigaõ á 
Fazenda Real. Alvarás de 3 de De-. 
zembro de 16\'2\'2, e de ~\'2 de Junho 
de 1768, §. 4. A hipotheca especial 
anterior dá preferencia aos crédores 
particulares_. Lei de \'2~ de D~zem
bro de 1761, tiL 3, ~· 13; e á mes-
ma Fazenda Real, dita Lei, tit. 3, 
§§. 14, e 15. A prioridade da hipo-
theca ne a pr]meira regra decisiva 
nas preferencias em -concurso de ci·é-
dores .. Lei de \'20 de Junho de 1774•; 
§§. 31, e 3~. Exige a hipotheca pú-
blico instrumento, dita J ,ei, §. 33. 
Ella he huma especie--de alienaçaõ,. 
Alvará de 1 de Julho de 1787, cap. 
16. He nulla sem licença Regia a 
alienaçaõ da hipotheca quanto aos 
bens da Corôa, ou das Ordens. Al-
vará de l de Julho de 1787, cap. 
16 , -Alvará de 6 de Outubro de 
180~. 

Hipsistarios. Hereges do quarto 
seculo. Reverenciavaõ o fogo, e as 

. lampadas. Guardavaõ o Sabbado, e 
observavaõ a disti ncçaõ das viandas 
mundas, e imn1undas. 

Holocausto he osacrificio em que 
a victima he inteiramente consum.-
mida pelo fogo. . · 

Hologr:afo. Chama-se disposiçàõ 
holografa· a que he inteiramente es-
crita, e assignada pela maõ daquelle 
que a fez. Esta qualificaçaõ se ap-
plica principalmente aos tes~amen
tos que saõ inteiram.,ente escritos, e 
assig-nados pela -niaõ do Testador. 

Hollandez quer dizer natural da 
Hollanda, huma das sete Províncias 
que fórmaõ .a Uniaõ Belgica. Foi-lhes 
nom~ado Juiz Conservador para co-
nhecer das suas Causas, como ti-
nhaõ os Ingl~es , e Francezes. ' Al- · 
vará de 1'<1 de Agos~o de 16~0, e de 
~9 de Julho de 1695. Os Hollande-
·zes naturahsados naõ pagaõ maneio, 
e só quatro e meio por cento (Hoje 
Decima) dos bens de raiz que pos-
suem no Reipo. Decreto de 9 de 
Julho de 1699. 

Homelia. Disc.urso familiar. Deo-
M 
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se este nome ás Práticas que faziaõ 
os Bispos nas Igrejas , para dar a 
entender que naõ eraõ discursos de 
apparato, como os dos Oradores pro-
fanos, mas conversas como de hum 
mestre a seus discípulos, ou de hum 
pai a seus filhos. Restaõ-nos bellas 
homilias de S. Joaõ Chrysostomo, 
de S. Gregono , e de outros Santos 
Padres, 

Homelista se diz o que compõe 
homelias. 

Homem he hum Ente que sente, 
pensa, e reflecte, que passeia livre-
mente pela superficie da terra, que 
domina todos os outros animaes, que 
vive em sociedade, que tem inven-
tado Sciencias, e Artes, que tem 
a bondade que lhe he propria, e que 
he susceptivel de virtudes, e vicios. 
O homem póde ser considerado em 
diversas relações. Respectivamente 
ao que elle tem de tlkl.teria, ao seu 

. nascimento, crescimento, e morte, 
he o homem fyzico, e neste ponto 
de vista pertence á historia natural, 
e á Medicina. Se se considera como 
capaz de ditferentes operações inteJ-
lectuaes que o fazem bom, ou máo, 
util, ou nocivo, benefico, ou malfa-
zejo , h e o homem moral , e e o taõ 
pertence á Moral, e á Metaphisica. 
Se se passa do estado solitario para 
o estadó da Sociedade em que o ho-
mem entra , e se sé examinaõ os 
prmcipios geraes pelos quaes o Po-
der que os governa tiraria delles as 
mais vantagens possi v eis , he o ho-
mem político. Os homens se divi-
dem em livres, e escra os, e em 
nobres, e plebeos. Homem d'El-Rei 
queria dizer vassallo do Rei. Ho-
mem de armas se chama v a aquelle 
que hia á. guerra armado de todas as 
:eeças de arm:1s , e de ordinario a · 
oavallo. Ord. Atfonsiga, Liv. 5. 0 

. § ' tJ t. 87, • R. Homem de rua se c h a-
mava o que vivia na Cidade. Ho-
mens da Vara dos Alcaides, e Me1-
1'iohos, saõ Officiaes inferiores que 
acompanhaõ estes nas diligencias de 
Justi1a.. Qual s~ja o seu numero, e 
Salarto, vejaõ-se os Alvarás de !2á 
de Dezembro de 1608, §. 18, e de 
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?JB de Abril de 1647 , e os Decretos 
de ~o de Dezembro de 1693, e de 
19 de Janeiro de 1701. Naõ devem 
os homens falar nas Igrejas , ou a-
dros dellas com as mulheres sem ne-
cessidade. Decreto de 1 b de Janeiro 
de 1657, e de lti de Janeiro de 16~3, 
e Edital de 31 de Janeiro de 1659. 
Os homens de negocio que quebraõ 
d~ boa fé reputaõ-se c i vilmente mor-
tos, para naõ serem inquietados pe-
los crédores. Alvará de 13 de No-
vembro de 1756, -§. ~3. Os homens 
do mar, e do serviço dos armazens 
servem por soldada como os artífices. 
Alvará de I de Fevereiro de l7b8. 
Só pódem chamar-se homens de ne-
gocio, e gosar dos pri vilegios a elles-
annexos , os matriculados na Junta 
do Commercio. Lei de 30 de Agos-
to de 1770, §. 3. Quaes se <.ligaõ os 
homens de negocio de grosso trato, 
para serem izentos da Decima do 
maneio, veja-se o Alvará de 1~ úe 
Novembro de 1774, §§. PZ, e 3. Os 
homeps <.lo mar , e pescadores do 
Algarve, naõ pódem pescar, ou na-
vegar fóra dos limites do Reino sem 
passaporte. Alvará de 17 de Março 
de 1774, §.I, e devem ser matri-
culados. Oito Alvará de 17 de Mar- ' 
ço de 1774, §. 12. , 

Homem. Antonio Homem, na.. 
t.ural de Coimbra, filho_ de Jorge Vaz 
Brandaõ, foi Doutor·-em Canones, e 
Lente de Clementinas, Decreto, V es-
pera, e Prima na Universid de de 
Coimbra. Tomou posse da Oc deira 
de Fl"ima em PZB de No embro de 
16)4. Foi tambem Coneg·o Doutoral 
da Sé de Coimbra. Foi preso, e sen-
tenciado pela Inquisiçaõ, relaxado á 
Justtça secular, e suppliciado em á 
de lYlaio 4e 16\24. As casas em que 
morava na rua de Oleiros em Coim-
bra~ foraõ demolidas, e se levantou 
sobre as suas ruínas hum Padraõ de 
infapila, sendo ainda h~je conheci-
~o pela an tonomas!a de Prreceptor 
mfe~zx. Compoz varias Postillas, e 
h u TI). Tratado sobre os privileg1"os dos 
Ternplarios, e de algumas Cidades do 
Reirw. · 

Romem. Antonio Leitúõ HomeJD, 
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natural da Cidade de Bragança, na 
Província de Tras-os-Moutes, teve 
por pais ft Gregorio Rodrigues, <EJ 
Maria Leitaõ. Estudou J urispruden-
cia Canonica em Coimbra, e foi ad-
mittido ao Collegio de S. Pedro, a 
3 de Maio de 16~ 3. Regeo as Ca-
deiras de C1emenLinas, do Decreto, 
de V espera, e ultimamente de Pri-
ma, a 8 de Outubro de 1653. Foi 
Inquisidor de Evora, e de Coimbra, 
Coriego Doutoral das Cathedraes de 

· Braga, e de Coimbrâ, Desembarga-
dor da Casa da Supplicaçaõ, e de-
pois Desembargador do Paço. Dic-
tou varias Poscillas. 

Homem. Lourenço Mouraõ Ho-
mem, nasceo em Lamego, d~ Mar-
tlm Mouraõ, e de sua mulher Bri-
tes Nunes Homem,. Doutorou-se em 
Canones , e f0i Collégial do Colleg·io 
de S. Paulo em Coimbra. Foi Depu-
tado da Meza da· Consciencia , De-
sembargador da Casa da -Supplica-
çaõ, e Desembargador do Paço. Foi 
tambem Assistente ao Despacho do 
-Cardeal Alberto ,. quando governou 
este Reino. Faleceo em Lisboa a 10 
de Novembro de 1608. Compoz : 
Tratado· da Jur·isd~·cçaó secular d~'El
Rei, que se encontra com a Jurisdic-
çaó Ecclesiastica. T!atado dos Padroa-
dos , e Apresentações dos Regulares 
paTa os BeneJicios. VaTios Parece1·es, 

· e Obras JI!Iist~·cas. ' 
Homenagem he o juramento de 

fidelidade que se presta pelo vassal-
lo ao Soberano , ou ao Senhor de· 
quem se recebe algumq. Praça, Go-
verno, ou Feudo. Tambem se cha-
ma homenagem a licença concedida 
ao Réo, em razaõ da sua qualidade 
privilegiada pat·a estar sol Lo em J ui-
so debaixo da sua ):>l·omessa. Dá-sé 
igualmente este nome ao lugar que 
se concede como prisaõ a alguem , 
que della naõ póde sahir em quanto 
a homenag·em se naõ levanta. A ho-
menagem · ~e hum privilegio particu-
larmente conceilido á nobreza, e naõ 
tem lugar por isso nos casos em que 
·esta se perde. N aõ tem tambem lu-

' gar no crüne de conversaçaõ es~an
dalosa com Freiras nos Mosteiros. 
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Alvará de 13 de Janeiro de 1603 ~ 
nem no crime de desafio. Le1 de lã 
de Junho de Hi68; nem nas Causas 
cíveis. Decreto de ~6 de Setembro 
de 1646 ; nem no crime de cativar 
Indios do Brasil. AI vará de 1 de A-
bril de 1680; nem no crime de em-
baraçar a extracçaõ de trigo das I-
lhas parã Lisboa. Alvará de ~6 de 
Fevereiro de 1771. Concedeo-se o 
privilegio da homenagem ás pessoas 
da, Companhia do Pará. Instituiçaf) 
confirmada por Alvará de 7 de Ju-
nho de 1755; aos que entrassem com 
seis mil cruzados de Acções na Com-
panhia da Agricultura das Vinhas do 
Alto Douro. Instituiçaõ confirmada 
por Alvará de 10 de Setembro d~ 
1·7ó6, §. 39; ás pessoas daJiunta d0 
Commercio, em quanto servirem.; e 
ao Provedor, e V ice-Provedor~ ain-
da depois de acabarem os seus luga-
res. Estatutos confirmados pelo Al-
vaJ·á de 16 de Dezembro de 17 56, 
cap. 18, §. 13 ; ás pessoas da Com-
panhia de Pernambuco. Instituições 
confirmadas por Alvará de 13 de 
Agosto de 1759, §. 43; e aos Pro~ 
fessores de Latim. Resolucaõ de \26' 
de Janeiro de 1764, e Decreto da 
14 de Julho de 1775. 

Honúcida se diz o Réo do crime 
de homicídio; isto he, o matador de 
algum ' homem. ' 

1-Iomicidio ·h e em geral toda a ac-
çaõ que causa a morte de outrem. 
A morte que hum homem se .dá a si 
mesmo se d,enomina suicídio. O ho-
micídio se di vide em simples, e qua-
lil-iciildo. O simples he o que.foi coín-
mettido sen~ premeditaçaõ, ou fosse 
eflE~ito do acaso, ou consequenéia 
de huma rixa , ou necessaria opera-
çaõ de huma légitima defensa. O 
qualificado he em geral o que foi 
commettido com premeditaçaõ, e 
com intençaõ de roubar, o_u sem el-
la. Nestes casos toma elle o nome 
de assassínio. Os homicídios do pai, 

·ou da '>lnâi , ou do irmaõ, ou da ir-
mã, o'u da propria mulher, fórmaõ 
huma classe particular de homicídios 
qualificados. Os hoplicidios simples 
comprehendem os homicídios lícitos, 
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ou hoÍnici'd1os casuaes; os lromicidios 
necessarios, e os voluntarios simples. 
Os homicídios licitas saõ os commet-
tidos na guerra justa, em deteusa 
da patria, ou em virtude de Senten-
ça de Tribunal criminal. Os homicí-
dios casuaes saõ os que naõ provém 
da intençaõ de matar, .nem mesmo 
de ferir. O homicídio necessario he 
() que se commette pela rrecisaõ ur-
gente de huma tegitima '<l.efensa. O 
homicídio voluntario simples, he o 
que se commette na intençaõ mo-
mentanea de fazer mal, mas que l'le 
só effeito de huma das paixões vio-
lentas que naõ he sempre possível 
reprimir. Os homicídios qualificados 
em get·al saõ todos Oil vol\mtarios que 
se commettem com premeditaçaõ, e 
acompanhados de outros crimes co-
mo o roubo. Ha com tudo hufna 
dasse de homicídios qualifica·dos , 
assim designÇl~os mais particularmen-
te, ou pela natureza do meio 'que 
se empregou para commette-los, co-
mo o veneno , o fogo ; ou em razaõ 
·das ·pessoas que foraõ victimas do 
·érime. Assim a rriorte do pai 'se qua-
lifica parricídio, a da m~i matrici-
dio' a da mulher uxorricidio, a do 

· irmaõ f~atricidio, a da irmã soror~- · 
cidio , a de huma creança infantici- · 
dio. O homicídio qualifiêado-foi de-
clarado exceptuado do Foro do San-
to Officio. Assento do Trib~nal do 
Santo Officio de 7 · de Fevereiro de . 
17 57. Os Réos de homicídios volun-
ta'rios, e assassinatos, ou effectivos, 
ou sómente premeditados, pódem ser 
presos antes de cQlpa formada , e 
devem ser remetbdos á Relaçaõ do 
destricto para ahi serem sentenéia-
dds. Alvará de \'20 de Outubro de 
1763, Carta Régia de 16 de Novem-
bro dé 1783, Assento de 3 de Julho 
do I11esmo anno, e A viso de 19 de 
Novembro de 1801. .Bomicidio era 
tambem hum tributo, ou pena que 
pagavaõ os povos quando naõ que~ 
riaõ entregar o homicida que e'ntt·e 
'Os seus moradores se ha"'la refugia- _ 
do, e acolhido. 

Hominicolas. :ba vaõ este nome 
os- A pollinaristas aos Catholicos, por . 

') 
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adorarem a Jesus Christo , Deos, e 
homem. 

Homiziado se diz o que se esconde 
da Justiça por crime. Tambem al-
gum dia se dava este nome ao que 
tinha homizio com alguem. Como se 
prendem os homizia~os acolhendo-se 
a casa de podero~os, veja-se o Regi-
lnento de Hl de Março de 1603 , §. 
7, e 8. Aos homiúados ausentes 
concediaõ-se por cauto as praças fron-
teiras do Reino. Carta Régià de I~ 
de Abril, e Alvará de ~o de Agos- · 
to de 1703. 

Homiziaó se dizia algum dia o 
que estava em homizio com alguem 
por morté , ou feri.Qlento causado 
11elle, ou em seus parentes. · Ord. 
Affonsina, Liv. b. 0

, tit. 73. 
Homiz~·o ' queria dizer morte de 

homem, ou de mulher. Ord. Affon-
sina, Liv. 4. 0

, tit. 44, pag. l6b. 
Pelas Leis antigas de Hespanha, o 
matador su&eitava-se a pagar a pena 
do homicídio, e ficava inimigo dos 
parentes do morto, que tinhaõ, direi-
to de flCOi-rnar, e vingar, ou tomar 
satisfaçaõ da morte do parente ao 
matadpr. Filhar homizio era contra-
hir inimizade por haver feito morte. 
Por ÍSI>.P aOrd. Liv. ô. 0

, t'it. Bl4, §. 
9 , manda que o matador cite os }\él-
rentes do morto até o segundo grá~, 
naõ. conseguindo delles o perdaõ. Fi 
car e~n homizio -era ficar em inimi-
zade. Ord. Affonsina, Liv.· 5. o, foi. 
1 ó , tj t. 53 , e 7 3 , §. 1. T am bem 
se tomava homiz1'o pelo estado do 
que a:pdava escondido par esquivar-
se á vingança dos parentes do n)o};;: 
to. Hpje se diz homizz'o ó· estado da~ 
quelle que se esconde á Jusilça pa- · 
ra naõ ser preso por crime. . 

HpmQlogeta. Este termo que vem 
do Grego, -significa Confessor. Uza-
va-se delle rios martirologios. 

Hpmunciónatas. Foi dado este 
nome pelos A ri anos aos Orthodoxos, 
por estes admittirem duas naturezas 
em Jesus Christo. 
• · Homuncionistas. Discipulos de 

PJlotipo, que sustentavaõ ser Jesus 
Christo mero homem, e naõ Deos. 

Homousiano. Homousiasta , 01.1 
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Hornoswnista. Nomes derivados de 
hum á palavra Grega que significa 
consubstancia. Os Arianos ·cham<:Í.raõ 
assim aos CathGlicos ,' por sustenta-
rem que o Filho de Deos era consubs-
tanciai a seu ,Pai. 

Honesiidade he a tbeoria , e a 
prática do homem honesto. A theo-
ria sem a prática he como _na Reli-
giaõ a fé sem obras. A pratica sem 
a theoria, naõ tendo bases póde v a-
ciliar, e cahir. 

Honesto. Dá-se este nome ás ac-
ções, sen LimeJ1tos, e discursos que 
rnostraõ o respeito á ordem geral, e 
aos homens que se propõem nada fa-
zer que seja con.trario ás Leis da vir-
tude, e da verdade. 

Honor. O mesmo que honra. Do-
na de honor he a Senhora nobre, e 
viuva que assiste á Rainha. Antiga-
mente houve· tambem Donzellas de 
honor. · 

Honorario. Esta palavrá tem em 
Direüo çluas significações t.lifferen-
tes. Entende-se por honorario aquel-
)e que goza do titulo, prerogati v as , 
e honras de hum lugar ·que effectiva-
mente naõ exerce. Chama-se tam ... 
bem honorario o premio de serviços. 
Applica-se nesse ·sentido esta pala- . 
vra quando se trata de pessoas que 
cultivaõ as Sciencias, e as Artes Ii-
beraes. Assim a paga de hum Ad-
vogado , de hurh Medico , se chama · 
honorario. 

Honra he a estimaçaõ de nós 
mesmos, e o conhecimento do 'direi-
to que temos á estimaçaõ dos outros, 

. por isso que nos naõ afastamos dos 
princípios da virtude, e nos senti-
mos com forças de os seguir. Tam,-
bem se toma por honra, o respeito, 
e estimaçaõ que se dá a algum ob-
jecto, em razaõ da sua virtude, ou 
em razaõ do seu oflicio. A 's vezes 
significa a virtude no procedimento, 
e conducta, outras he synonymo de 
cargo, dignidade; outras quer dizer 
Q mesmo que pudor, castidade. As-
sim levar alguma mulher de sua hon-
ra he deflora-Ia. Honras eraõ as terras 
aonde algun,s Senhores tinhaõ su-as 
casas, ou solares, e por vassallos os· 
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visinhos de11as; as quaes eraõ izen.. 
tas dos tributos Reaes, e governa-
das por Juizes postos por elles, dos 
quaes se appellava para a Chancella-
ria. Alli naõ entravaõ as Justiças 
d'El-Rei, ou Alçadas. Os Senhores 
Reis D._ ~ffonso II., D. Affonso III., 
e D. D1mz, rnandár.aõ tirar rio-oro-

• " " N o sas fnqumçoes sobre as honras e a . ' mawr parte dellas foraõ devassadas. 
Ainda restaõ algumas honras no Rei-
no, como as' de Farazaõ, Gallegos 
Lalim , &c~ , mas pouco mp.is conser~ 
vaõ do que o nome por onde antiga. 
mente se honravaõ. As honras fune-
raes consistiaõ em Officios, Mis~as, 

_Preces, e Orações que os vivos fa-
zi~õ, e aind;;l. fazem pelos defuntos 
no dia da sua sepultura, ou quando 
se fa,z memoria della. Honras da I-
greja saõ as preerninencias que p~r
tencem na Igreja aos. Padroeiros, 
Fundadores, e Dotadores dellas, e 
aos_ Senhorios ; e Justiças do Luga:r 
aonde as Ig-rejas saõ sitas. Que às 
honras saõ devidas aos empregos, se 
diz no Directorio confirmado por Al-
vará de I 'Z de Agosto de 17 b8, §. 9, 
e que devem corresponder ás res-
pectivas graduaçõeS"' e cabedaes ' se 
diz na Lei de 6 de Junho de 17f>á, 
§. f>. O verdadeiro ponto de honra 
consi_ste no melhor emprego do Real 
Serviço, e defeza da Patria. Decre-
to de \2 de Setembro de 1 7 6~. A hon-
..ra dos homens he objecto da maior 
importancia. Alvará de ~4 de Janei-
ro de 1771, §.I. Devem ser 'deg1·e-
dados das honras militares os Réos 
antes de se lhes imporem as penas • 
Carta Régia de \23 de Fevereiro de 
1771. Quaes saõ as honras fúnebres 
do Official r!iue morre abordo dos na-
vios da Armada Real, veja-se a Re-
soluçaõ de 30 qe Dezembro de 1797, . 
e Instrucções de 14 de Ja~eiro de. 

-1798, e quaes as dos Officiaes de 
Milícias , veja-se o. Regulamento 
confirmado por Portaria de !!20 de De-
zembro de I 808, tit. õ, cap. \2, §. ~. 

Hora he a vigesiÍna quarta par-
te do dia natural. Horas Canonicas 
saõ preces vocaes que os Conegos re-
citaõ no Coro, e os outros Clerigos 

Ma 
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em particular lendo no seu Brevia-
rio. Chamaõ-se estas preces Horas, 
porque se recitaõ a certas horas do 
dia, e da noite, segundo o uso dos 
lugares ; e Canonicas, porque foraõ 
instituídas pelos Canones. Estas Ho-
ras saõ em numero de sete, a saber : 
Prima, Terd a, Sexta, N oa , V es-
peras , e Completas , Matinas , e 
Laudes. Só no principio do decimo-
terceiro seculo h e_ que as Horas Ca-
nonicas foraõ reduzidas á fórma que 
hoje tem nos Breviarios. 

Horror he a situacaõ muito vio-
lenta do corpo, e do ~spirito, cau-
sada pela vista, e mesmo pela idéa 
de objectos que excitaõ o maior gráo 
de temor, e _de aversaõ. O nosso 
modo de pensar, e de encarar para 
as cousas, . he o ·principio geral do 
horror de que somos suscepti v eis , 
mas tarnbem a nossa consti tuiçaõ fy-
zica influe nas modificacões deste 
estado. • 

Hospicio significa ás vezes a par-
te de algum .Mosteiro d~stinada pá-
ra habitaçaõ dos hospedes , ou es-
trangeiros. As vezes he huma habi-
taçaõ separada do Mosteiro que os 
Religiosos edificaõ para receber es- ' 
trangeíros da mesma Ordem que ahi 
tem precisaõ de assistir por algum 
tempo. Tambem se entende por Hos-
pício a casa que o Mosteiro tem em 
algum lugar distante para nella se 
recolherem de passagem alguns Re-
ligiosos que ahi vaõ para negocias 
do Convento. Foi admittido Hospí-
cio dos Religiosos da Divina Provi-
dencia, e naõ Convento pelo Decre-
to de M de Setembro de 1656.- O 
Hospício das Necessidades foi unirlo 
ao Convento do Espírito Sanio da 
Pedreira como era antes do Terre-
moto de 175ó pelo Decreto de !il6 
de Outubro de 179ó. 

Hospital. Esta palavra sigQ.ific'a-
va algum dia Estalagem , Hospeda-
ria. Entaõ os Hospitaes eraõ casas 

, públicas em que os viajantes estran-
geiros recebiaõ os soccorros da hos-
pitalidade. Hoje enten.de-se por Hos-
pital huma casa fundada, e destina-
'da para receber os pob1·es , os doen-

HOS 
tes, e os oi'fãos, a fim de ahi serem 
sustentados, al~jados, e tratados pur 
caridade. O Hospital de Santarem 
foi entregue á Misericordia da di 1 a 
V illa por Carta Regia de 1 de Abril 
de 1608; e o Juiz dps Orfãos he o 

' Juiz privativo delle. Resoluçaõ de 13 
de Setembro de 1611. Deraõ-se pro-
videncias para o augmento das ren· 
das do Hospital de Santo Antonio 
dos . Portuguezes em Madrid pelo 
Alvará de 7 de Novembro de 1611, 
Cartas Regias ue7deJunhode1617, 
e de 7 de Dezembro de 16\24, e Al-
varás de 4 , e 18 de Setembro de 163:'>. 
A ·administraçaõ do Hospital das Cal-
das de Lafões foi confiada ao Colle-
gio de S. Paulo de Coimbra por Car-
ta Regia de 6 de Julho de 1611, 
cap. 4. Os Provedores das Miseri-
cordir,s tem inspecçaõ sobre os Hos-
pitaes a ellas annexos, e daõ conta 
ao Désembarg·o do Paço. A I vará de 
13 de Janeiro de 1615. Quanto se 
mandou applicar dos perdões do Des-
embargo do Paço, e das condemna-
ções ~a Casa da Supplicaçaõ para o 
Hospjtal da Confraria da Côrte, ve-
ja-se o Alvará de 4 de Dezembro de 
16!2ó. Os Hospitaes do Reino saõ da 
irnmediata Protecçaõ Regia, a~sim 
como as Misericordias. Lei de de . 
Mar9o de 1761, tit. ' 16, §. 3. Oe-
raÕ-Sf3 pl'Ovidencias sobre os Hospi-

1 taes militares por Avisos de ~ s de 
l Janeiro de 1768, de 17 de Março 

de 177ó, e de i7 de Março de 1782. 
O Hospital dos Lazaros de Cmmbra 
foi u~ido á Universidade pelo De-
creto de 15 de Abril de 177 4•. De-
raõ-se novas providencias sobre a ac-
ceitqçaõ, e creaçaõ dos expostos no 
Hospital dos expostos de Lisboa pe-
lo Alvará de 31 de Janeiro de 1775. 
O &os pita!, e Misericorclia de Lis-
boa· pódem possuir Padrões de Juro 
nos Almoxarifados , e A lfandegas. 
Alvará de 31 de Janeiro de 177 5, 
§. 3. Deo-se Regimento ao Hospital 
das. Caldas da Rainha por Alvará de 
\2 0 de Abnl de 1775. Os HospiUws 
militares 'de Monçaõ, e Caminha to-
raõ extinctos. A viso de ~ 8 de Abril 
de 1775. O Hospital de Coimbra 



HOS 
passou para a administraçaõ da Uni-
versidade. Provisaõ de 1 i> de Abril 
f)e 1775. Os Hospitaes do Reino, e 
Misericonlias naõ pagaõ Decima. 
A lvad. de G de Agosto de 1776. O 
Hospital de S. José foi separado da 
subordinaçaõ cla Misericordia de Lis-
looa, e se lhe consignou a renda das 
Confra6as extinctas. Alvt:lrá de 19 
de J aueiro àe 17 8~, suspenso pelo 
Alvará de 3 de Julh!o de. 1790. Foi-
~he consigna~a a quarta parte do 
rendimento do Terreiro pelo Decre-
t<!> de lil de Abril. de, 1782. Deraõ-se 
providencias sobre ·a administraçaõ 
do HospJtal Real de S. Jos~ peló 
Edital ' de 3 de Janeiro de 1803. 
Deo.,.se Regulamento aos Hospi taes 
do Exercito, confirmado pelo Alva-
rá de 7 de Agosto de 1797. Est.;:be-

' leceo .. sé o Hospital Real da Marinha 
por Alvará de ~7 de Setembro - de 
1797. A ug-mentou-se o ernprestirno 
feito ' para elle pelo Alvará de 2 de 
Setembro da 1801. To.dos os Pa-
drões , e bens de raiz · dos Hospi-
taes , e· Misericordias foraõ encorpo-
rados na Corôa, e como taes livres 
de denuncias, abolidos os vínculos, 
e mais encargos , fuzendo-se Mercê 
aos mesmos Hospitaes, e Misericot·-
dias da administraçaõ delles pàra as 
suas urg·-entes despezas. Decreto de 
liJ de Marqo de 1800. O Ilospital 
militat· de Xabregas foi encarregado 
á Junta dos Arsenaes ,, e se deraõ 
providen.cias sobre o seu Reg·ula.-
mento pelo Decreto de \23 de Mar-
ço de 180~. Os Hospitaes militares 
foraõ mandados regular interinamen-
te pelo .Fysico-Mór do ExeTcito. De-

. ereto de 3 de Agosto de 1803; Man-
dou-se pelo A viso de 1 o de Feverei-
ro de 1804 proceder a exame delles 
aos trim,estres para se dar baixa aos 
doentes incuraveis. Deo-se-lhes Re-
gulamento por Alvará de ~7 de Mar~ 
ço de 1805. Foi mandado escolher 
local para elles por A viso de 31 de 
Outubro de 1807. ~ Hospital Real 
da Marinha ficou sugeito' á mesma 
inspecçaõ dos outros, e deraõ-se Ins-
trucções para o seu Regulamento pe~ 
la Portaria de 1 de Fevereiro de 1811. 
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O Hospital Real de S. Jo'sé d'ar:Úes 
chamado de todos os Santos foi fun-
dado pelo Senhor Rei D. Joaõ I I.; 
qúe lançou a primeira pedra do edi-
ficio em 15 de Maio de 149~. O Se-
nhor Rei D. Manoel o acabou, e al-
cançou Breve de Alexandre VI. no 
anno de 1 501 , que começa: Feren-
tes in desz"deriis cordis nostri , para 
nelle incorporar os mais Hospi t~~1 s 
que se acbavaõ diS'petsos por diffe-
rentes partes do Reino. Foi incen-' 
diado o edificio da Igreja do Hospi-
tal que era no Rocio em ~7 de Ou-
tubro de 1601, e em 10 de Agosto 
de 17f>O lhe succedeo outro incendio 
que o reduzia totalmente a cinzas .. , 
á excepçaõ da enfermaria de S. Ca-
millo. Pelo Terremoto de 1 de N ú-
vembro de i 7 f> f> experimentou o Hos-
pital a extrema destruiçaõ. Fizeraõ-
se por ordem , e despeza Real al-
gumas enfermarias. Finalmente foi 
transferido para o local do Collegio 
de Santo Antaõ. 

Hospitalario he o mesmo que Ca-
valleiro de Malta, isto .he, da Or .. 
dem da Cavallaria do Hospital. 

Hospitaleir-as. Deo-se este nome 
a mui las sortes de Religiosas, por-
que tem por objecto do seu instituto 
o soccorro dos pobres , 

Hospitaleiro se diz o que serve, 
e tem inspecçaõ nos Hospitaes. Cha-
rnaõ-se Religiosos Hospitaleiros os 
que se em pregaõ em servir os po-
bres nos Hospitaes. Elles seguem a 
regra de Santo Agostinho. Graõ-Hos-
pitaleiro na Ordem de Malta he a 
ter-ceira dignidade da Ordem depois 
do Graõ-Mestre. · 

Ho,spitalz"dade he a caridade qu.e 
se exerce com os passag·eiros , e com 
os pobres, recebendo-os em sua ca-
sa, e dando...:lhes o sustento. O exer-
cício desta virtude he da rnais alta 
antiguidade; Os livros sagrados nos 
ensinaõ, que' .os Patriarcas 6nhaõ 
por hmn dever o pratica-la. Os po-
vDs antigos' como -OS Egypcios' Gre-
gos , Romanos ~· Gallos , Celtas , e 
Germanos observaraõ religiosamente 
os direitos da hospitalidade. 

Hoste , ou Oste se dizia o Exer-
M4 
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cito posto em campo contra 'O inimi-
go. Tambem nos seculos decimo-ter~ 
ceiro , e decimo-quarto se tomava 
por alistamentos, e recrutas de Sol-
dados, e qualquer Expediçaõ mili-
tar. 

1-Ioslia. Esta palavra vem do La-
tim hostis, que significa inimigo; e 
he analoga de viclima que se deriva 
de v·ictus, inimigo ven.c}do. Daqui 
se ponclue que o homem foi a pri-
meira victima sacrificada pelo ho-
mem , ou pàra saciar a fome , ou .pa-
ra satisfazer a vingança , ou para 
honrar o seu Deos. Os nomes de 
hostia, e vict·ima se estenderaõ de-
pois aos animaes que se sacrificavaõ, 
e comiaõ em honra da Divindade. 
Na Heligiaõ Catholica elles designaõ 
naõ só a materia do Sacramento da 
Eucharistia; mas o mesmo Corpo de 
Jesus Christo. Os antigos· davaõ o no-
me de hostia ao animal que hum Gene-
ral do Exercito sacrificava .ao5 Deo-
ses antes dà batalha para obter a 
victoria. dos seus inimigos. O que 
elle sacrificava depois da viciaria 
chamava-se victima. As victimas eraõ 
para os sacrifiéios sol mnes , e de 
grande apparato; e as hostias para 
os S(lcrificios de menor consequencia. 

Host·il se diz do inimigo que es-
tá em guerra, como inva8Ões hostís, 
procedimentos hostís, animo hostil. 

Host·ilidade. Esta palavra vem do 
Latim hostis, inim~go. Huma hosti-
lidade he huma acçaõ de inimigo, As 
hostilidades tem certo tempo pata 
começar'· e para acabar, e a huma-
nicla de naõ - as perm i tte de todas as 
especies . . Ha acções que nenhum 
motivo pôde desculpar. As hostilida-
des começaõ legitimamente quando 
hum povo manifesta projectos violen: 
tos, ou quando recusa fazer repara-
ções que ha direito de se lhe exigir. · 

Hucha. Palavra antiga que si-
gnificava arca, cofre, armario. 

Huguenotes. Sobre nome, ou al-
cunha que se deo aos Calvinistas, 

H TI 'r 
ou Reformados _!ie· França, 1 alv~z 
derivado de Hugo Capeto, de quem 
-elles sustent.avaõ os direitos nas pes-
.soas dos seus successores. Alguns 
A uctores daõ por origem a e~ te no-
me huma paltwra Allemã que signi-
fica al1iado por juramento. 

Humanidade. Termo generico 
qu·e comprehende todas as qualida-
des, todos os caracteres, e todas as 
maneiras de obrar que convém ao 
homem em quanto homem natural, 
e . soc.ial. Exprime isto o fu moso ver-
so de Terencio : Rorno sum: nih~·z 
humani ·a ~Yne al-ienum esse puto. 

Humildade. He huma sorte de 
timi~ez natuta1, ou adquirida, que 
nos determina muitas vezes a con-
ceder aos úUtros huma preeminencia 
que nós merecemos. Ella nasce de 
huma reflexaõ habitual sobre a fra-
queza humana. - Ha occasiões em que 

, o amor proprio . bem entendido acon-
sellm a humildade. A humildade he 
huma vi~tude que nos faz çon~ecer · 
os nossos defeitos, que no-Jos faz 

I . sempre presentes, e que nos Jmpe-
de por este meio de ter vaidade pe-
las nossas boas qualidades. 

Efussitas, Hereges dD decimo-
qllinto seculo , Sectarios de joaõ 
Hos ~ assim chamado de huma Ci-
dade da Bohfl,mia, donde era natu-· 
ral. Os seus erros princip~es respei-
tavaõ ao Papa, de quem negavaõ a 
Primazia; á Igreja que elles com-
J~elll só de Escolhidos, ou Pr"desti-
nados; e á cornmunhaõ nas duas es::/ 
pecies que elles tem 'por nece saria 
para a Salvaçaõ. Joaõ Hus foi con-
demnado no Concilio Geral de Cons..: 
tança em_ 14·15. Naõ querendo ab-
jurai.Y os seus erros foi ent.re~>'ue ao 
braço secular, e queimado v~vo por 
Sentença do Juizo secular. 

Jlutitas. Di sei pulos de J oaõ Hu-
tus, que djzia estar chegado o dia 
do ~uizo ultimo, e que era necessa-
rio preparar-se para elle ·, comendo, 
e bebendo. 
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J, nona letra do Aifabeto. Na 
Arithmetica dos antigos valia cem, 
para com os bons Latinos hum , e 
com huma linha por cima rru'l. Em 
monumentos antigos se acha muda-
do em u, como Maxumus, Decumus 
em lugar .de Maximus, ,Deàmus. 

Jacobznos. Deo-se este nome em 
França aos Religiosos da Ordem de 
S. Domingos porque o seu primeiro 
Convento em París era junto da por-
ta de S. Jacob, ou S. '.fiago. · 

Jacobitas. Eutychianos, ou Mo-
nophysitas da Siria, assim chama-
dos de J acob Baradeu , ou Zanzalo 
que renovou o Eutychianismo quasi 
extincto pelo Concilio .de Calcedania, 

/ pelas Leis dos lm peradores , e pelas 
divisões dos mesmos Eutychianos. 
O fanatismo desta Seita se apresen-
tou qté OS·nOSSOS dias. 

Jacome ( Marçal Casado) natural 
de Vianna do Minho, foi Lente da 
Universidade de Coimbra, Desem-

1 bargador do Paço, Conego Doutoral 
em Coimbra, e Deputado da lnqui-
siçaõ; faleceo em, 1656. Compôz Se-
te Postillas, e hum Voto, que traz 
Themudo na Decisaõ 106. 

Jacta;ncia he huma intemperança 
da estimaçaõ de si mesmo, que nos 
conduz_ a dizer o bem que pensamos 

J 

.' de .nós ,_e muitas vezes mais do que 
pensamás. Este defei to tem a sua 
origem na vaidade. Se os conheci-
mentos naõ tem por base a moral, 
elles produzem huma jactancia que 
os faz litteratos sem moral insuppor-
taveis. 

Janella. Abertura maior que ft·es-'-
ta, feita no edificio, naõ só para dar 
luz, mas para vista. A este respeito 
legislou a ,Ord. L. L tit. 68. §. ~4, 
e sep:uintes. 

Jansenútas se dizem os que se-
guem a dou1rina de J ansenio. Cor-
llelio J ansenio , ou J ansen , eleito' 
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Bispo de Y pres em 1636 , e inortô 
em 1638, havia dictado sendo Pro-
fessor de Theologia em Louvain Com-. 
menta rios sobre o P enta:teucb, c sobre 
o Evangelho, que depois se i,mprimÍ" 
raõ. Fez outras obras; das quaes a 
mais famosa foi a que elle deixou 
manuscripta com este titulo Augits" 
tznus seu Doctrina Sancti Augustin:i 
de humance naturce sanitate , ceqritu-1. 
dine, medicina adversus Pela,qianos et 
Massilienses. Jansenio havia-se pro• 
posto nesta obra descobrir os senti-
mentos que o Doutor da Graça sus-
tentára tanto contra Pelagio, como 
contra os Padres de Marselha, e fa ... 
zer delles hum systema. Este livro 
impresso pela primeira vez em 1640 
pelos Testamenteiros de J ansenio ; 
excitou muitas .contestações. O Pa..:. 
pa Urbano_ VIII por huma Bulia de 
6 de Março· de ,164~ nota o livro de 
J ansenio de conter muitas proposi:-

. ções já condemnadas pelos Papas Pio 
V, e Gregor~o XIII. · 

J.antar. Certa contribuiçaõ de 
mantimentos ; e forragens que as 
Cidades, Villas, Mosteiros, Cabi:.. 
dos, e Ordens Militares deviaõ a-

, prontar para os g·astos do ~obetano, 
e sua comitiva quando como Mi-
nistro Supre[llo da. Justi_ça hia admi-
nistra-la pelo Reino. Com o tem-
po se aJterou este costume dos j an-
tares, ou se extinguíra-õ, ou passá-
raõ por Mercês Régias pata particu-
lares. -

Jarretez'ra. Ordem Militar de In-
glaterra. Ha muita incerteza ~os mo-
tivos que ernpenháraõ Eduatdo III a 
instituir esta Ordem. Este Rei creou 
vinte e cinco Cavalleiros, dos quaes 
se declarou Graõ Mestre, e cinco 
Officiaes o Prelado, ou Esmoler Mór, 
o Chanceller Guarda de Reg·istos, ou 
Escrivaõ, o Rei de Armas, otl A r au-
to, e o Alcaide. Accrescentou-s~-lhç 

N 
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quatorze Conegos para servir a I~re
ja treze Vígarios, treze EcclesJas-
tidos e quatorze Cantores. A jarr~
teira 'que he h uma liga de côr azul 
com bordas de ouro , se prende so-
bre o joelho esquerdo, e na borda-
dura della se lêm estas palavras Hon-
!fl.i sQit qui mq,l y pens~. O distincti-
YP da Orderq ne hum cordaõ azul 
em fórma de banda , qu~ desce do 
hombro esquerdo para o lado di-
reito. 

Iberios. Christ~os sciamaticos do 
Lev<J,nte. Tem as P'lesiiHlS opiniões 
que os Gregos sobr~ o Pmgatorio, 
~obr:e o Juizo fiqal, sobre a Confis-
saõ , e sobre a maior parte dos pon-
tos coqtestados e~ltre a~ Igrejas Gre• 
ga, e Latina. _ 

Ichaco1·vos queria dür.er impostor, 
enganador, ·ocioso. 

Ichós. Ord. L. ó. tit. 88. §. 1. 
armadilha, que se fa~ con~ huma ta-
l;>pinha de}g~da, qqe se põe na su-
perficie da terra, sobre huma peque-
na cóva, que com ella se cobre a 
modo de alçapaõ, e abaixa , e serve 
de apanhar coelhos, e perdizes. 

Iconoclastas. Estt:; noJDe, cuja ety- . 
mologia Grega significa quebradores 
«;le imagens, he o nome de huma Sei-
ta de hereges do oitavo seculo, que 
se declaráraõ contra o culto das ima .... 
gens, e qqe para aboli-lo a~ que-
bravaõ. O Imperador Leâõ, appeHi-
dado Ifaurio , excitado por: hurn Bis• 
po da Phrygia chamado Constanti-
no, foi o principal apoio desta here· 
sja. Constantino Copronymo, filho 
de Le~õ , e Leaõ , filho <!e Constao., 
tino, que reináraõ successivamente, 
favorecêraõ a mesma impiedade, e 
excitáraõ na Igreja huma persegui-
çaõ taõ cruel corno no tempo dos 
Imperadores pagãos. Bastantes fieis 
morr~raõ martyres pela defeza do 
culto das imagens. O Papa Grego-
rio 11 , e os seus successores se op-
pozeraõ fortemente a esta Seita, e 
particqlarmente S. Germano, Pa-
triarcha de Constantinopla, S. Da-
masceno, e muitos outros. O seg.un-
do Concilio de Nicéa, que foi o se-
ptimo Geral, condemnou esta here-

I D 'A 
sia no tempo da Imperatriz Irene, 
e Constantino seu filho no anno de 
787. . 

Iconolatra. Os hereges Iconoclas-
tas deraõ calumniosamente este no-
me aos Ca tholicos, como se elles des-
sem ás imagens o culto de Latria, 
que he só devido a Deos._ 

Iconomaco significa o . que com-
bate o culto que se dá ás imagens. 
Os Historiadores ecclesiasticos deraõ 
este nome ao Imperador Leaõ lsau-
rio por elle ordenar hum Edicto para 
se de~pedaçarem as Imagens. Icono-
clasta, e Iconomaco vem a ser ames-
ma cousa. 

Idade he o nome que se dá aos 
differentes gráos da vida do homem 
para designar as diversas épocas da 
sua dm:açaõ. Este termo he de uso 
muito extenso em direito. Elle ser-
ve para determinar o tempo da vida 
em que hum Cidadaõ se.faz habil pa-
ra este, ou aquelle emprego, em que 
he julgado capaz de contratar, de a.p-
parecer em J uiso, de reger seus bens, 
de dispôr delles, e em que he consi-
deradp réo de culpa, ou crime. A vi-
dé;l. do homem se divide ordinariamen-
te em quatro idades differentes, a in-
fanciéf., a puberdade , ou adolescen-
cia, a idade viril, e a velhice. A · n-
fancia começa com o nascimento do 
homem, e acaba na idade de doze 
annos quanto ás mulheres, e de qua-
torze quanto aos homens. Divide-
se esta época em duas partes quasi 
iguaes; A pr.imeira he até o sete 
anno~, e a segunda 'dos sete anno.S 
por cli~nte. Esta se chama ·idade pro-
xima á puberdade. Esta distincçaõ 
tem principalmente lugar a respeito 
dos f:ielictos commettidos pelos que 
tem menos de quatorze annos. A ida-
de da puberdade; ou adolescencia se 
conta desde os do:ze, ou quatorze ao-
nos, segundo a differença do sexo até 
os vinte e cinco annos. A idade vi-
ril cmúeça nesta época, ~ se termi-
na ~os sessenta annos, tempo em que 
começa a velhice , que acaba com a 
vida. A idade legitima para o homem 
dispôr da sua li herdade, reger, e alie-
nat seus bens , e encher os cargos, 
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e officios da sociedade he a de vinte 

r e cinco ·annos. 
Identidade he a qualidade de ser 

a cousa a mesma , e naõ diversa. 
A · identidad'e da pessoa conclue-se 
do sexo, idade, e figura. Alvará de 19 
de Setembro de 1761. A identidade 
dos herdeiros dos falecido-s no Ultra-
mar como se prova' vej"a-se o AlvaM 
rá de ~7 de Julho de 1765, §. \2. 
A identidf.lde dos vinhos naõ se pó-. 
de demonstrar, mas dá-se por .satü:;-
feita a respons-abilidade dos despa-
chantes nesta . parte, apresentando-
se certificado do seu embarque. Or-
dem de \20 de Outubro de 18(i)J. 
A identidade dos navids, e meFca-
dorias Inglezas como se prova nas 
Alfandegas d.os Dorn.i.raio.s Ultrama-
rinos, v~ja-se o Ajust~ de 18 ,de Se-
tembro de 181~, e Pm·taria .de 9 de 
Novembro de 1813. He axioma de 
direito, que-aonde ha identidade de 
r,azaõ d~ve applicar-se ,a mesma· ·dis-
pos!çaõ. ·Decreto de 16 ,(\e Setembro 
del763. Lei de ~O .deJunhode1774; 

, /§. 4tl. L ,ei, de 18 de Agosto de.176·9 .. ~ 
~· ll.' ;A)v. de 16 de Ma1~ço . pe 1775' 
de !20 1der,Abril ,de .177õ, §. ii4, e dEt 
lf> ,de M,aio de 1'77~, ~ ••. 1., , · 1 

1(/,iota. se diz -df!quelle qr!ile p0r hum 
pefeito nat1;1r,al nos orgão~ que s,er-
vem para. i;,ts operações do ,entendi-r 
mento ~e incapaz de. C9ll)bin~r ~1-gu .. 
JTia idéa. J' ' I \. .l ,-,!• .I ' r'. h 
_ Idólq,t11qs .. Deo-se estejtmme á.quet· 
Jes q Uljl adet·aõ p~ fSitSO§'l :~leoses· ; ' til 
daõ _ hqnr;:~s . divinas· a , ~çlpl_os ·faJ:>.ricf-11-
dos pelas )mãps dos hpm~ns. · ' , J 

Idolatria 4e o cuJtQ, -&doraÇ;,tõ,dos 
!dolos·, e d.Qs falsos 1Deoses, . . Pa~ece 
que j4UJ~js . houve ,alglND ,povo na ter-
ra -a qt~,~lfl quadras~e .Q qome 'de Ido, 
]atr~. ; _(J)s ~omanos; ;e t>s 1Grego~ ado.:.. 
rav';:tq ,_qo~ r~eus ldolos.; o~ Deqs~s im1- . 
ln:Qrt~e~ . . A differenRa entr.e .eJleS ;; ~ 
pós ~aõ .h~?• q1;1e . elles tive8SE(!TI imqr 
gens , ,e l11es . dirigif;ls~rn preces , ~ 
nós , na,õ . • A dí ffe~·e)lçã, he só:mente, 
que .as suas imagens figuravaõ enQes 
fantasticbs em huma religiaõ fals.a ;, 
e as ;nossas figuraõ entes rcaes "eR-1 
huma religiaõ verdadeira. Martial 
disse : . -,-. 

Qui .finxit sacros auro vel rnarmore 
vultus. 

Non facit z"lle Deos-. 
e Ovidio ' 

Colitur. pro Jm;e forma Jovis. 
Os Romanos pois, e os Grego~ · 

eraõ gentios, politheistas;, e naõ eraõ 
Idolatras. He abuso de termos cha-

1 mar Idolatras os povos que daõ cul-
to ao sol:, e tás es,trellas. Se elles se 
enganaõ, he em 1darem aos astros o 
que devem ao dreador dos astros. ' 
Como os homéns tem raras ·\rezes 
idéas precisas, e ainda menos ex-

: primem as suas idéas por palavras 
precisas, e sem. equivoco, por isso 
daõ o nome de ldolatlr_~s aos gentios, 

r 1 e·polithe]stas. As ünagens sensíveis, 
e·-geroglincas saõ com , tudo da maior 

, antiguidade. Em quasi Wdas as· na-
ções chamadas fdolatlras havia ~ huma 
theologia; par.ticu,Jar dos sá'bios,' e er-
ros populares; · hum; culto• santo' , ~ 
cerem.onias·~ púbJicas. .' , -' • ' J 
- ftlolo qNer,,di2jer. esta tua, imagem.· 

: de falsa diivjhdade,, "' 1. 

Idos, ou Id'tJs. Térrno do Cal-e·n~~ 
dÇJ.Iiio ~ •qúe · designa.. cert0s \di•às · do 
mez, Os id~s ·,càhem' oito dias d'er)Qis · 
das nonas, ,(lu ·estas . sejaÇ) ·a ' c i nc'o ; 
ou a sete _do- mez . . Isto 'h e, os idos 
saõ sempre aos quinze, ou • aos. trrze1. 

de cada mez; treze ' quando · as I\_0· 
nas cabem a~.cincm, 'e quinz'e 'qua -
do as nonas cahefil: a , seiJe:; Depois 

, do 1dia das ·nbnas, ·e 'Ioga do dia ·s·e- \ 
gui.p:tel, •qUEt the ' a 'Seis', OUIRW ito se• 
diz óctavot idus , .·riono, idus~ ~ e assim 
o~ mais .até o duodeoimo, ·ol!li deci•po-
Ql!la-r,to ~ ·que < se .cl~signa ) por: !'rz'die• 

1 idus. 10 ,6leaim())-t~rceiro 71 ou tdecimo!. 
1 quinto · diá, do's, âdos se -diz ·idibus:1 
Este modo de ·contar os dias de qu:e 

· litSavaõ os )Romanos., se emprega ain 
da hoje ,nà Chanoellw.ha Roman·a ;··e 
no Càlendario do Brevi-ario. ~~ 

Jçhovah. Nome proprio 'de .Deos 
na · lingua , Hebraica. DeriYa--se de 
Hajah, que quer- dizer ,Ent~. Pro-
nunciav.a-se 'no Templo, e 'nas cere-
monias ~safgradas. 

-Jçjum-he· a abstinenoia ,de comer 
s.6)naõ punia-vez ao dia, e naõ carne! 
.A -ahlltinencia pôde existir se.m o je., 

·N!i>. . 

í 
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jum·; porém naõ o jejum ~m absti-
nencia. A abstinencia da cárne he 
ordenada em certos dias do anno co-
mo na sextafeira , e no sabbado de 
todas as semanas, no dia de S. Mar-
ços, e nos tres dias das rogações. 
O jejum natural que consiste em naõ 
tomar alimento, ou medicamento al-
gum depois da hora da meia noite 'i 
he necessario antes da communhaõ 
eucharistica, e antes da celebraçaõ 
da Missa. A mortificaçaã do jeju~ 
he muito antiga mesmo entre as na-
ções Pagãs, e Idolatras. O jejum he 
ordenado pela Igreja durante a Qua-
resma, e nas quatro Temporas. Ha 
tambem nas Dioceses muitas festas 
no anno, que saõ procedidas do je-
jum. O jejum da Quaresma foi esta-
belecido logo nos primeiros seculos 
da Igreja , a fim de que houvesse 
hum tempo no anno consagrado á 
penitencia, e para imitar a Jesus 
Christo, que jejuou por quarenta dias. 
Modera-se .a austeridade da Quares-
ma permittindo-se aos fieis o uso de 
ovos , e de lacticinios. 

Jerarchia. Este nome he forma-
d~ de duas palavras Gregas, que si-
gnificaõ principado sante. A jerar- I 

chia ecclesiastica he a ordem das 
pessoas , que consagradas ao minis-
teria ecclesiastico enchem as func .. 
ções delle cada huJil no posto que 
l·he he confiado, e segundo o gráo 
que lhe he conferido. A jerarchia he 
de duas especies ; huma de .ardem , 
e outra de jurisdicçaõ. Aquella só 
.respeita á Igreja como corpo mi!)ti-
eo; e se compõe tanto dos Clerigos 
de ordens menores , como dos de or-
dens sacras. A jetarchia de jurisdJC-
ttaõ he a que se acha estabele'Cida 
para o governo, e coriducta exterior 
dos fieis. A esta pertence ·fazer Ca-
non~s, e Constituições respectivas á 
fé, e á disciplina, e infligir aos refra-
ctarios as penas que estaõ no seu po-
der. A jerarchia da ordem póde subsis-
tir sem ajerarchia dajurisdicçaõ; po-
rém naõ esta sem aquella. A jerarchia 
na sua origem era form~da sómente do 
Bispo com o seu Presbiterio, do Con-
Gilio Provincial, e do Concilio Geral. 

J E S 
Jeronimos, ou Jeronimistas. Re-

ligiosos que tambem se denominaõ 
Eremitas de S. Jeronirno. 

. Jesuatos. Ordem de Religiosos" 
institUJda por S. J oaõ Colombino no 
anno de 1365, cujo Instituto foi ap-
prova do por Urbano V em 13 67. Deo- -
se o nome de Jesuatos a estes Reli-
giosos porque o seu fundador pro-
nunciava continuamente o nome de 
Jesus. Esta Ordem foi supprimida 
em 16f;B a instancias da Republica 
de Veneza. 

Jesuitas. Clerigos regulares insti-
tuídos em Roma no anno de J 538 
por Santo Ignacio de Loyola, Hes-
panhol, para trabalhar na conversaõ 
dos hereges, e dos idolatras, e na 
educaçaõ da mocidade. O Fundador, 
que havia sido creado nas armas, deo 
á sua nova Ordem o ti tu lo de Com-
panhia de Jesus para dar a entender 
que os seus Religiosos se votavaõ· á 
com9ater os inimj.gos da Fé debaixo 
dos estandartes de Jesus Christo. Ha-
vja nesta, Companhia tres differentes 
gráos ;• hum de Professo, outro de 
Coadjutor, e outro de Estudante ap-
prova4o. Os Professas , ou eraõ de 
quatrQ votos' ou de tres sómente. 
Os votos êraõ solemnes , e naõ eraõ 
ad.mit~idos a elles senaõ os que ti-
nhaõ trinta annos depois de dous 
annos de noviciado , sete e estu-
dos, e hum novo noviciado de hum 
anno. O Ger:al · da Ordem era per-
pétuo, e residia em Roma na Casá 
Profeesa chamada de J ~sus. \Està 
Ordem foi approvada por 'huma Bul-
Ja authentica doPapa Paulo IV, que 
começa Re_gimini militantis Ecclesire. 
Os Papas successores concedêraõ a 
esta Ordem os maiqre~ privilegias. 
Pela Çarta Régia de 17 de Maio de 
i616 mandáraõ-se levar em conta na 
Universidade os annos de Filosofia 
-que f!le estudavaõ nas suas escólas. 
Foi-lhes mandado restituir o Colle-
gio qa Villa de S. Vicente no Bra-
sil por Alvará de 3 de Outubro de 
1'6M3·, Foi-lhes perrni ttido ir ao A r- I 
chivQ Real tirar os documentos ne- I 
'cessa.rios ainda nos dias festivos, e 
feriado~). Decreto de 5 de Fevereiro 
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de· 1687. Foraõ suspensos de confes-
sar, e prégar no Patriarcado por Edi-
tal de 7 de Junho de 17 :>s, e no Isen-
to de Santa Cruz pela Pastoral de li 
de Fevereiro de 17 59, assim come 
em Leiria. Pastoral de ~8 de Feve..;. 
reiro de 17 á9. Os seus ben:i foraõ 
sequestrados, e elles reclusos nas ca-
sas principaes das Cidades, e Villas 
notaveis que lhes ficassem mais visi-

~ nhas sem se comri:mnicarem com a 
gente. Carta Régia de :;.g de Janei-
ro de 17 ó9. Foi-lhes tirado o ensino. 
público por Alvará de ~8 de J uhho 
de 17 59. Foraõ declarados rel:>eJdes, 

_ e traidores, desnaturalisados, exter-
minados, e proscriptos por Lei de 3 
de Setembro de J7ó9. Determinou"' 
se pela Carta Régia de 6 de Setem-
bro. de 17 i>9 , que os Prelados Dio.J 
cesanos tomassem contas' e admi-
nistrassem os bens delles ·destinados> 
ao Culto Divino.• Os outros ben's tem~ 
poraes foraõ seque·strados, e c~m~ 
vacantes encorporados no ·Fisco., . e;. 
Camera Real. Alvará de .Q.5 de Fe..l . . 
verei r o de 17 61. Mandou-se dat; cemt 
réis diarios a c·ada hum; á excep~aÕ· 
dos que profes·savaõ em {)Utra Reli-' 
giaõ. Decreto ·de -14 de Séterilbro de~ 
17 61. Dedarou-se pelo A l va_rá de ·ao 
de A btil ; e Carta de 4 de Maio de; 
1765 em que consistiaõ' as Profissõe~ 

·do quarto voto, e : qual e:ra a sua fór-' 
mu·la. ·rodos os que tinhaõ ~reoe:bidG 
délles Cartas de Oontraternida.de fo ..1 
raõ obrigados a entrega-las ,. ~ 'foraÕ' 
os mesmos Jesuitas que ficáraq no. 
Rei_no manda,dos para fóra d~Cla~a
dos incorregiveis. r Lei de ~8· de Agos.;) 
to de i767 ; ' excepto oS 'que se qui-' 
íessem sujeitar ás cond'ições- -que se 
Jhes impuzéraõ, dita -Lei. §. -6 • .A 
Igreja:, e Collegió de Sarito Antaõ, 
que pertenciaõ aos .} e~mitas, Í@raõ 
éedidos aó Hospital ~e todos os San-. 
tos: Carta ,Régia de ~6 de• Setembro 
de 1769; e a de Coimbra aos Cone-
gos da Sé para nella se restabe'lecer. 
a Cathedral. Portaria de. 1•4 de Ou.: 
tubro de 177'2. Fóraõ extinctos pelo 
Breve Dominus ac Redemptor nos-
ter, a que se deo ,RI§gio Beneplacito . 
pela Lei de 9 de Setembro de !773. 
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Tódos os seus bens foraõ dados á 
Universidade de Coimbra pela Lei 
de 4 de Julho de 1774. Foraõ de~ 
clarados babeis para os be·neficios 
pelo Decreto de !!!O de Agosto de 
1777. Deraõ-se providencias para 34 
sua sustentac:taõ nos Estados do Pâ!"" 
pa pelos Decretos de õ , e 9 de Se-
tembro de }777, de ~6 de Maio de 
1778, e de 16 de Julho de 1787 . . 

Jesuitisas~ Religiosas que' seguiaõ 
a regra dos Jesuítas. Elias tinhaõ em 
Frandres, e na ltalia mui tas casas a 
que davaõ o nome de Collegios , e 
outras' que tinhaõ o de ProvaÇões, 
Havia em cada huma destas casas 
huma Superiora, nas mãos da · ()Ual 
as Religiosas faziaõ votos de pobre-
za, castidade, e obediencia; porém 
naõ tinhaõ clausura. O Papa Urba .. t .. 
no VIII supprimio . este Instituto por / '-
hum Breve de 13 deJaneüode 1631. 

Jesus Christo. Estas pala v r as, das 
quae~ hum~ significa Salvador, e óU· 
tra Ungido, ou Sagrado, fórmaõ o 
nome do Filho de Deos nosso Re-
demptor. Deos havia ordenado que 
se désse o nome ·de Jesus ao filho 
que nascesse; da Virgem Maria. O 
nome de Chri'sto • dáva-se na antiga 
Lei aos Sacerdotes,- e aos Reis, por .. 
que recebiaõ a Unçaõ.Sagrada antes 

· de entrar no 'exercício das suas fun-
ções.• O Filho de Deos foi co~cebido 
por obr!l' 'do Espírito Santo a ~~ de 
Ma:uço, e veio ao mundo em ~õ de 

· Dezembro de 47 J.O do Período J u .. 
, liano d~baixo do Consulado de Cai ... 

visio Sabino , e L. Pacieno na pe4 
quena Cidade de Belem. Ha huma 
Congregaçaõ dos Sacerdotes do Bom 
Jesus, cujo 'emprego he confessar, 
pré~ar. • , e ensinar. • Foi instituida 
na Igreja de S. Joaõ de Lat~an em 
Roma, e ,estabelecida em RavetJn(!) 
no anno de 13!!6. O sEm habito he 
preto, e modesto; trazem os cabel-
los muito cu r los, e ' hutn barrete re~ 
dondo na cabeça. Vivem em com .. 
muin sem possuir cousa alguma pro ... 
pria, e escoJhem entre elles hum 
Prior que governa só por hum ao-
no, mas cujo governo póde conti- _, 
nuar por tres annos successi vos .. H a., 

\ Na 
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via huma Ordem de Cavallaria ihti ... 
tulada de Jesus, e Maria, a qual 
obrigava aquP.Jies que a professavaõ 
a trazer hum vestido branco nas so ... 
Jemnidades, e manter hum cavallo, 
~ hum homem armado contra os jni~ 
m)gos do estado ecclesiastico. Os Ca-
valleil'Os traziaõ huma cruz de azul ' 
claro, no meio da qual estavaõ ·es-
critos os nomes de Jesus , ~ 1\':[aria. 
Fui conhecida esta Ordem em Ro-
ma no tempo do Papa Paulo V, que 
formára o projecto della. 

Igrwminia he a degradaçaõ· doca-
racter público de J10m homem. En-
tre os RoOJanos ,a ignomínia differia 
da infamia. Aquella era huma pena 
imposta pelo Censor; esta pela Sen-
tença dQ Magistrado. A ignomínia · 

, ( . ,< naõ causa v a vergonha áquelle que 
) 

1 
\ della era objecto. iA infamia pelo 

contrado privava aquelle que com 
e !la era notado de mui tos direi tos ci-
vís. A ignominia era hum dos maio-

' res castigos militares, e consistia em 
dar ao soldado. cevada em .lugar de 
trigo, priva-lo de todo, ou de ·parte 
do seu soldo, obtiga-Io a acampar-se 
fóra dos quarteis, e a , ser expesto 
em· público com o cinto 'desatado, e 
faze~lo passar de hum gráo superiot 
para o inferior. . 1 · 

Ignoranáa he a falta de noções, 
e . conhecimentos. Consiste proprJa4 

. mente •a ignotancia na privaçaõ da 
idéa de huma cousa~ de que por, con-
sequencia se ,naõt póde tfazer j ui., 1 

zo seguro. Em moral distingúe..,se a 
ignorancia do erro, que . he a falta 
de conformidade das nossas i~as com 
a natureza, e estado das causas. Co~ 
mo o erro he' o conlradi torio da ver .. 
dade, elle he mui lo mais, contrario 
a esta, que a ig·noraricia; a 1qua1 he 
como hum meio entre a verdade, e 
o el'l'o. Em direi to confunde~se a ig·no-
rancia com o erto; e o ~tte se diz de 
l1Uma deve applicar-se ao outro. A 
jo·uoraricia he muitas vezes · a · causa 
do rro; mas, ou lles s~ ajuntem~ 
ou naõ, segu m sempre as mesmas 
r ,,. ra , e produ~ m o mesmo effeilo 
pela influencia CJU tem sobre as nos-
«s acções, ou omi:ssões. A ignoran-
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cia se distingue em venciveJ, e in-
vencível. AqueJJa he aquella de que 
alguem póde tirar~se com diligencia, 
que naõ excede as suas faculdades. 
Esta he a de que se naõ póde sahir 
sem meios extraordinarios. Naõ ha 
ignorancia que releve da observan-
cia das Leis. Decreto de 9 de Se-
tembro de 1747. Naõ se póde alle-
gar ignorancia do que a todos se faz 
público. Alvará de lO de Junho de 
17 á 5. A i gnorancia , e a ociosidade 
saõ as raizes de todo~ os vícios. Lei 
de 30 de Agosto de 1770. §. 10. 

IgreJa. Em sentido moral, e po-
lítico he a congregaçaõ dos fieis, que 
debaixo da conducta de seus pasto-
res legítimos professaõ publicamente 
a ReJigiaõ recebida, e authorisada 
no Estado. Em sentido material, e 
fysico ella he o edificio, templo, ou 
casa em que se unem os fieis pat·a. 
a celebraçaõ do culto. A Igreja está 
no Estado, e naõ o Estado na Igre-
ja. :rem a Igreja como corpo moraJ, 
e político , direitos , privilegias , e 
immupidades, ou relativamente ás 

1 causa~, ou ás pessoas devidas á li-
beraliflade , e piedade dos Sobera-

r nos. Os primeiros Christãos se a~ un-
, tavaõ em casas particulares; mas de~ 
pois que a Religiaõ foi protegida\~ e 
admittida pelos Príncipes ., se ví1.1aõ' 
edificar templos, que vieraõ mesmo 
a ser edificios públicos. As Leis ca-
noniQas, e civís se unem para or-
denar, que devemos portar~hos nas 
Igrejas com o ,maior respeito, e de~ 
cencia. Foi regulada a percepçaõ das 
otfedrtls das Igrejas, das cornmendas, 
e · apresentações , das ·rações , cura-
tos , &c. pela Le.i de 18 de J ulhQ 
de jf)60. ÚevE)-se tomar posse das 
Igrej s do Real Padroado quando va-
gaõ. } Carta Régia de ~ l de ,A br~l 
de 1:>94. Provêm os Bispos a sua 
endo,I;Dmendaçaõ no ,caso de vacan-
cta. Carta Régia de \BO de l:feverei-
r.o d~ , 1604. Y agando devem os ,Pro~ 
vedares dar conta ao Capellaõ Mór 
com' declaraçaõ do seu rendimento. 1 
Alv&rá de 4 de Janeiro de 1617, e I 
Dt>creto de ... o de Janeiro de 1706. ' 
Maqdou-se pela Ca~ta Régia de 6 



I G R 
de Novembro de 1618, que nas Con-
sultas deUas se declarasse a renda 
dos anniversarios. Carta Régia de 6 
de Novembro de 1618. Foi prohibi-
do pelo Alvará de 16 de Julho de 
1604 enterrar-se alguem na Igreja 
deBelem. Naõ pódem as Igrejas COITh-
pra'r bens de raiz sem licença de El-
Rei, e se lhes concedeo hum anno 
para a venda delles . .J\.lvar~ de 3o 
de Julho de 1611 ; depois seis rne-
zes pelá Lei de 13 de A gosto de 
16U; outros seis mezes pelo Alvará 
de \23 de Novembro de 16Hl; e mais 
hum anno pelo Alvará de 20 de Abril 
de 1613. Deve-se examinar o direi~ 
to que tem ás Igrejas ·das Ordens 
antes de se pàrem a concurso. Car-
tas Régias de 7 de Setembro de 1633, 
de 1?},7 de Julho , e de 9Hl de Dezem-
bro de 1634. Naõ pódem edificar-se 

. Igrejas nas terras das Ordens sem 
licença Régia, e do Bispo Diocesa-
llo. Tendo Cura de almas saõ visita-
d<ls pelos Bispos, e Vísitadores. Al-
vará de 11 de Outubro ·de 1786. 
§§. 4, e õ. Todas as Jgrejas que se 
proverem no Ultramar devem pagar · 
hun:'la pensaõ modica para o guisa-
menta da Capella Real. Alvará de 
~o de Agosto de 1808. Os que fa-
zem algum desacato na Igreja saõ 
castigados com pena vil, aindá que 
nobres sejaõ. Decre_to de 1 a de Mar• 
ço de 1637. Corno saõ providas por 
concurso as Igrejas da Universida-
de, veja-se os Estatutos antigos Liv. 
1. tit. 17. Os homens naõ pódern fa· 
lar nas Igrejas com mulheres, e de-
baixo de que penas, veja-se o De .. 
creto de 15 de Janeiro de 1657, é o 
Edital de 31 de Janeiro de,I6f>9. As 
Igrejas que pertencem ás fortifica-
ções fazem parte dellas, e como taes 
saõ cornprehendidas na disposiçaõ do 
§. 2. do Alvará de 7 de Fevereiro 
de 17 5~ , e Portaria de 8 de J-anei-
ro de 17 54. Foi probibido executar 
as Bulias de uniaõ das Igrejàs a Com-
munidades seculares sem irem á Se-
cretaria de Estado para o Rég·io Be.: 
nepl~cito. A viso de 16 de Janeiro 
de 17 55. Que a Igreja naõ desem-
bainha a espada das suas censuras 
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senaõ ·contra os transgressor.P.s das 
suas Leis se diz no Decreto d·e l B 
de Janeiro de 1765. A Igreja, e Ca-
sa de ·s. Roque, que era dos Jesuí-
tas , foi doada em perpétuo á Mise-
ricordia de Lisboa pela Carta de ~ 
de Fevereiro de 1768; e o Collegiõ 
de Santo Anlaõ ao Hospit~l de to-
eos os Santos pela Carta de . !6 de 
Setembro de 1769. A Igrejá dos Je-
sui tas de Coimbra foi erecta em Sé -
Cathedral. Carta Régia de li de 
Outubro de 177~. As causas perten-
centes á Religiaõ, e á Doutrina es-
taõ sujeitas á censura da Igi·eja. Lei 
de 5 ·de Abril de I 768. A Bulia da 
reedificaçaõ das Ig-r~jas de Lisboa 
foi recebida, e mandada observar pe· 
lo Alvará de ~o de Junho de 1769. 
Veja-se a Carta Régia de \2~ de A- il.-
bril de 17 67. Deraõ-se providencias f'' .11 
applicadas para t> mesmo objecto pe-
lo A viso de U de Novembro de 1777. 
Providenciou-se novamente St>bre es-
ta ma~eria pelo Alvará de ~.0 de A-
gosto de 1783. Veja-se o Aviso de 
14· do mesmo mez e anno. Deraõ-se 
tambem providencias para a arreca"'f 
daçaõ, e administraçaõ dos Cabidos 
das Igrejas pelo Decreto de !25 de 
Junho de 177 8. Mandáraõ-se a:ppli-
car para a Corôa os ditos Çahidos. 
Aviso de 19 de- Outubro de 1801. 
A Igreja tem só o díreito de decla-
rar os livros que saõ nocivos á Reli-
giaõ, e o Pbncipe de proscre.Yer os 
qu.e forem contrarios á Sociedade Ci-
vil, e· trariquillidade publica, e ain-
da como Protectores da Igreja, e Su-
premos Magistrados os que se ~ppo-
zerem á Fé, ou á discipliná da Igre-
ja. Lei de !21 de Junho de 1787. 
Quaes foraõ as Igrejas, cujo Padroa-
do ficou pertencendo á Universidade 
se declarou no A viso de 14 de J a-
neiro de 179p. As Igrejas apresen-
tadas pelo Mosteiro, de Lorvaõ saã 
do Real Padroado. A vi"so de ~8 de 
Junho de 179!). As Igrejas em coti• 
curso devem ser dadas aos CJerigos 
Theologos. Alvará de 10 de Maio 
de i 80ó. §. 11. Com~ se prqcede 
quando as recrutas se tecolhem ás 
Igrejas , v~ja-se a Ordem de ó de 

' J.Y 4 

.· 
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Dezembro de 181 L A Igreja póde 
embargar s~tgunda vez pelo benefi-
ciá da restituiçaõ, e direito de me"' 
nor , ainda concorrendo com algum 
privilegiado, ou com a Corôa. As~ 

_1ento de So de Agosto de 1779. A 
"'igreja universal he a mãi , mestra, 
e directora de todas as Igrejas par- . 
ticulares q!le della se naõ pódem s~
fJarar sem abuso. Lei de ~b de Ma10 

·de 1773. Contra as indecencias pra-
ticadas na Igreja se passou o Decre-
to de 8 de Junho de 1667. ,Contra o 
abuso de falar na lgTeja homens a 
mulheres, ~eja-se o Decreto de 16 
de Setembro de · 166~. Vagando al-
guma Igreja Episcopal deve o Cabi-
do· eleger Vigario· Capitular, que go.: 
verne o Bispado na fórma do Conci.! 

. r lio de Trento. Carta Régia de 1 o de 
}~ :- Junho de. 1793, dirigida ad Cabido 
• do .Porto. A favor da Igr,eja de S. 

Pedro de Torres Vedras se passou a 
Provisaõ de ~o de Maio de 1111 , 
era de Cesar 1149, para os . Priores 
della poderem apresentar a Igreja da 
Aldêa da Carvoeira. As .armacões 
das Igrejas se pôz taxa pelo A i va-
rá de 9 de Maio de 1603. A Santa 
Igr'eja Patriarchal foi dado Regimen-
to em~~ de Março de 176~, confir~ 
mado por Alvará da mesma data. 

Igualdade quer dizer semelhança 
de çircunstancias. A igualdade na-
tural he a base de todos os deveres 
sociaes. Ella , segundo diz Seneca 
epist. 30, he o fundamento da equi-
dade. Os homens saõ iguaes entre 
si pois a natureza humana he a mes-
ma em todos. Tem elles todos a me$-
ma razaõ , as mesmas faculdades , 
hum só, e uni co fim. Saõ natural-
mente independentes huns dos ou-
tros, posto que dependaõ igualmen-
te de Deos, e das Leis naturaes. 
Tem o mesmo tronco, e ,origem; os 

1 seus corpos saõ compostos da mesma 
ma teria ; ricos, e pobres nascem, 
crescem, nutrem-se, conservaõ~se da 
mesma maneira, morrem em fim, e 
seus corpos igualmente se corrom-
pem , e se reduzem a pó. Saõ estas 

·Verdades sensiveis a todos, porém 
naõ se segue dahi que deva reina!· 

.I 
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entre os homens huma jgualdade de 
facto, mas só a de direito que naõ 
nos permitte fazer a outrem o que 
naõ queremos que se nos faça a nós, 
e que deve dispôr-nos a fazer eni 
favor dos outros as mesmas causas 
que queremos que elles façaõ a fa-
vor nosso. _Esta igualdade consis~e 
sómente no diréito que todos os ho-
mens tem igualmente á sociedade, 
e á felicidade , de sorte, que todo 
o homem tem direito a que os mais 
o tratem como homem, que se lhe 
naõ faça alguma injúria, e que se , 
naõ quebrante a seu respeito a Lei 
natural. Toda a outra sorte de igual-
dade he impossível, e repugnante á 
Ordem natural, e aos Institutos ci-
vís .. O estado de solidaõ, de inde-
pendencia, e de igualdade absoluta 
he inteiramente incompatível com as 
precisões dos homens. He necessa-
rio que elles vi vaõ em sociedade pa-
ra serem felizes , e naõ pódem nella 
viver sem gráos de _relaÇaõ , e de 
dependencia entre si. Estes gráos 

, de dep~ndencia fol'aõ estabelecidos 
por ut1hdade commum dos que ser-
vem , e dos que mandaõ. Todos de-
vem contribuir para 10 bem público, 

·os superiores .por via de authóriàa-
de , e de inspecçaõ, e os inferia ·es 
por via de respeito, e de submissa:~. 
Os diversos gráo~ de subordinaça:õ 
depen,dem necessariamente de hum 
Poder supr~mo que g-overna todos os 
Cidadãos , de hum Soberano que na 
dependencia em que todos estaÕ del-
le faz a sua comrnum reuJ1~aõ, e pro- · 
duz a felicidade pública. 

Ilha he hum espaço de terra cer-
cada de agua. Nós naõ admittimos 
como admittiaõ os Romanos as allu- . 
viões, e accrescidos em favor dos 

, proprietarios confinantes , seja' peJa 
mudança que póde sobrevir ao alvéo 
dos rios, seja relativ.amen.te ás ilhas, . 
ou il4etas que nelle se formem. En-
tre os Romanos o lei to, e margens 
dos rios se julgavaõ parte dos pre· 
dios confinantes, e por huma conse-
quencia desta maxima o terreno que 
hum rio acerescentava a estes pre-
dios' pertencia a quem era dono del· 
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Jes, reunia do mesmo modo ás suas 
possessões o leito que o rio abando-
nava, e quando se formava alguma 
ilha, ou ilheta no meio desse Jeito 
os confinao tes tinhaõ a ella direi to 
igual, e partilhavaõ entre si a jJ~O"" 
]Jriedade. Mas segundo os nossos prm-
cipius os rios navegaveis, o seu lei-
to, ou álveo, as praias, e todos os 
terrenos que ahi p'ossaõ formar-se 
pertencem ao Rei em razaõ da sua 
soberania. Estes princípios saõ fun-
dados em que entre nós as posses-
sões saõ limitadas, e o proprieüuio 
possuindo huma terra' cuja dimen-
.saõ he fixa, e determinada naõ pó-
de perlender accrescidos. O número 
de navios que das Ilhas adjacentes 
ao Reino pódem navegar Eara oBra-
sil foi determinado pelo Alvará de 
~o de Julho de 17f>8, que revogou 
o de ~o de Fevereiro áe 1748, que 
tambem revqgou a Lei de !!O de 
Março de 1736, cuja legislaçaõ foi 
declarada pelo Alvará de ~7 de Se-
_tembro de 1765. Foi prohibido sahir 
das Ilhas gentes sem licença do Go-
vernador, e Passaporte. Alvará de 
4 de Julho de 17f>8. Em que cou-
sas, e como pódem comrnerciar os 
moradores das Ilhas, veja-se o Al-
vará de 27 de Setembro de 176f>. 
A inspecçaõ da Real Fazenda nas 
Ilhas pertence ao Conselho da Fa-
zenda. Alvará de 14 de Janeiro de 
1807. _§. 6. Foi creado o Governo, 

· e Capitania das Ilhas dos Açores por 
Decreto de !2 de A gosto de 17 6 6 , e 
Regimento da mesma data. Por se-
rem essas Ilhas adjacentes reputaõ-
se parte do Reino, e como Provín-
cias delle. Alvará de !!6 de Feverei-
ro de 1771. Sobre o commercio de 
generos de humas para outras des-
sas Ilhas, veja-se o Alvará de !!f> 
de Outubrõ de 1810. Na Cidade de 
Ponte Delgada na Ilha de S. Miguel 
foraõ admittidos todos os vinhos, e 
generos das outras Ilhas. Alvará de 
~f> de Outubro de 1810, que revo-
gou a Provisaõ de 15 de Março de 
18012. Deraõ-se providencias sobre a 
cultura, e populaçaõ da Ilha do Por-
to Santo pelo Alvará de l3 de Ou- · 

Tol\m 11. 
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tubro de 1770. Tambem se deraõ 
providencias pelo Decreto de 14 de 
Janeiro de 1 7 s 6 sobre o procésso dos 
réos culpados na sua Capitulaçaõ. 
Decreto de 14 deJaneiro de 1786J 
Foi estabelecida hum a Sociedade ~ª"' 
ra commercio das Ilhas de Cabo ~r
de 1 .Rissáo, e annexas por .Qecreto 
de 18 de Setembro de 1780. Foraõ 
novamente as Ilhas de Cabo Verde 
erectas em Capitania. Decreto de 
~6 de Março de 1808. Aos n10rado-
res das Ilhas se concedeo por Alva-
rá de I f> de Junho de 1454 naõ po• 

-derem ser tirados do J uiso do seu 
domicilio para virem responder na 
Côrte, excepto nos casos privilegia• 
dos. Sobre a jurisdicçaõ da Capita.w 
nia da Ilha de S. Miguel proveo o 
Senhor Rei D. Manoel por Carta de~ - .;/ 
13 de Março de Iõ~O, confirmada/'· -
pelos Senhores Reis D. Joaõ III; e 
D. Henrique, e pelos Reis D. _Fi ... 
1ippe li , 111 , e IV de Castella. Deo-
se Regimento ao Corregedor das Ilhas 
dos Açores em 13· de Maio de 1611. 
Pelo Alvará de 30 de Março de 1648 ' 
se mandou, que o Juiz de Fóra da 
Ilha de S. Miguel fosse o Juiz das 
suspeições postas aos Corregedorces 
das . Comarcas das Ilhas dos Açores. 
E pela Carta Régia de 4 de M arçe 
de 1709 dirigida ao Ouvidor Geral 
da dita Ilha se declarou , que só gero 
zaõ do privilegio concedido aos m~ 
radores da dita Ilha os que forem 
descendentes dos primeiros povoado-' 
res. Por Provisaõ de Regimento de á 
de Agosto de 1747, p~ssada em virtu• 
de da Resoluçaõ de Consulta do Con• 
selho ·Ultramarino de á de Agosto-
de 17 47 se determinou o modo por-
que se devia regular o transporte dos 
cazaes das Ilhas da Madeira, e Aço• 
res para o Brasil. Mandou-'se pela 
Yrovisaõ do Conselho Ultramarino de 
~3 de Julho · de 1770, qqe na falta 
do Governador recahisse o Governo 
da Ilha de S. Thomé no Official de 
Patente mais antiga em coniormida-
de do Decreto de !U ' de Julho de 
1770. As fazendas que se embar-
carem das Ilhas para o Brasil sem 
serem despachadas nas Alfandegas o 
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do Reino saõ tomadas por perdidas. 
01·dem Rég1a de ~4 de Julho de 1709. 
E pela Provisaõ de ~9 de_ Julho de 
1765 se declarou, que a dita Ordem 
comnrehende todas as fazendas des-
t~Reino de Portugal, e das Nações 
EstÍ·angeiras , naõ bastando serem 
despachadas nas Ilhas , ex?epto só 
os frutos, e generos produzidos nes-
tas. Prohibio-se por Aviso de 18 de 
Abril de 1761 aos Regulares que as .. 
s is tem nas Ilhas de S. Thomé o em-
bat'carem para a Bahia sem expres ... 
sa Ordem da Secretaria de Estado. 
Os negocios civís da Ilha Terceira 
devem ser expedidos privativamente 
pela Secretaria de Estado dos N egü.t. 
cios do Reino, os da Fazenda pela 
sua competente Repartiçaõ, e os da 

· / ~ (Guerra pela Secretaria de Estado do 
~"' ·' seu proprio expediente. Aviso de Plõ 

de Abril de 179:> dirigido ao Bispo 
de Angra. Mandou-se por Portaria 
do Presidente do Real Erario de ~\2 
de Maio de 1799 proceder á venda 
dos bens existentes nas Ilhas dos Aço-
res que estivessem d.ebaixo da Ad ... 
ministraçaõ da Real Fazenda, reco-
lhendo-se ao Real Erario o producto 
dessas rendas. O Governo da Ilha de 
S. Thomé foi mudado para a do Prin~ 
.cipe pelo Alvará de li> de Novembro 
de 1'753 , e se regulou a fórma do 
Governo da dita Ilha de S. Thomé 
pela Provisaõ de 30 de Agosto de 
1755. 

!ilegitimidade he a falta de qua-
lidade, que faz o acto nullo em res-
peito da Lei por naõ ser conforme 
ao que ella manda. 

flle_qitimo se diz em direito de tu-
do o que he contra a Lei , e he op-
posto a alguma cousa legitima. As-
sim, falando-se da uniaõ do homem 
com a mulher, se chama conjuncçaõ 
megi tima a que h e prohibida pela Lei, 
assim como se dá aos filhos bastar-
dos o nome de illegitimos, porque o 
seu nascimento naõ he o fruto de 

. huma uniaõ approvada pela Lei. Fi-
lhos illegitimos do Sr. Rei D. Joaõ V 
foraõ declarados taes os Senhores D. 
:Antonio, D. Gaspar, e D. José por 
Decreto de 6 de Agosto de 174 .... 
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Illiçador se di:l a pessoa que illi-
ça. Ord. Li v. õ. tit. 65. 

Illiçar significa enganar aquelle 
com quem se contrata como venden-
do, hypothecando, ou empenhando 
bens como livres o que se saàe que 
está obrigado a outrem, ou contra-
hindo di vidas sem ter com que as 
pague, ou fazendo outros taes en-
ganos. Ord. Liv. ó. tit. tif>. 

Illicio Çe o crime de illiçar. 
Illiáto se diz em direi to de tudo 

o que he prohibido pela Lei. Esta 
palavra significa o contrario de li-
cito. 

lllidir. Termo forense. Quer di-
zer destruir, refutando. 

llludente. Particípio activo do ver· 
bo illudir. Quer dizer que frustra com 
algum pretexto a execuçaõ da Lei. 
Edital da Meza Censoria de •.• de 
JulhG de 1769. 

Illuminaçaó he a effusaõ de luz. 
Para a illuminaçai? de Lisboa deraõ-
s~ providencias no Decreto de 19 de 
Novembro de 1801, Edital de õ de 
Dezembljo do mesmo anno, e De-
cretos de I f> de Janeiro de I80Pl , de 
10 de Dezembro de 1803, e de 14 
de Abril ce 1804. 

flluminados. Seita de visionarios, 
e fanaticos lambem chamados Alum-
brados, que apparecêraõ em Hespa-
nha em 157 ó. Pertendiaõ que por 
meio da, oraçaõ mental contrahiaõ 
huma upüiõ taõ intima com Deos, 
e se eleyavaõ a hum tal gráo de per ... 
feiçaõ, que se tornavaõ impecaveis, 
que neste es'tado de santidade os ~a
cramentos, as boas obras, e todos 
os meio~ de salvaçaõ que ministra a 
Religiaq lhes eraõ inuteis, que po-
diaõ seill peccar commetter todas 'as 
sortes de acções, e mesmo entregar-
se ads rpais infames prazeres. Foraõ 
dissipados estes extravagantes pela 
Inquisi~aõ, mas tornáraõ a apparecer 
em 16'23 na Diocese de Sevilha. Ten-
do sido exterminados de Hespanha se 
reproduzíraõ na -França. Luiz XIII 
empregou toda a sua authoridade pa-
ra destruir esta Seita. Foraõ punidos 
com tanto rigor, que já em 163ó naõ 
se ouvio falar Jnais em illuminados. 
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Iliusaó. he a mentira das appa:. 

rencias. Fazer musaõ he em geral 
enganar pelas apparencias. . 

ILlu'Sor·io se diz em direi to da con.-
; vençaõ, ou disposiçaõ que he de tal 

sorte con~ebida; qu~ póde ficar fa-
cilmente frustrada~ e sem· etfeito. 

lllyricanos. Hereges do decimo-
sexto seculo, os quaes sustentavaõ 
que as boas obras naõ eraõ becessa-
rias para a salvaçaõ, e que renova-
vaõ os erros do Arianismo. Chamá.:. 
raõ-s~ . assim porque tinhaõ por che"' 
fe a Matbias Francowitz, natural de 
Albonna na Illyria, e por esta razaõ 
appellidado Illyrico. 

Imagem quer dizer figura, repre!. 
5entacaõ. O culto devido ás santas 
imag~ns de Christo; ,da Virgem Mà • 
ria, dos Anjos, e dos Santos he mui-
to antigo na Igreja como se mostra: 
pelas Actas do segundo Concilio de 
Nicéa, septimo geral. O Concilio dé 
Trento expõe claramente qual he o 
espírito da Igreja neste culto que 
ella nos ordena. Deve-se , segundo 
este Concilio~ honrar j e respeitar as 
santas imagens; naõ porq~e se deva 
crêr que ellas tenhaõ alguma vir.tu.; 
de particular em si mesmas; que -nos 
obrigue a reverencia-las , ou que se 
lhes deva pedir alguma cousa á ma-
neira do que praticavaõ os Gentíos. 
com os seus ídolos, mas devem-se 
venerar porque a honra· que se lhes 
dá se refere aos objectos que eHas 
representaõ, de tal sorte que quan7 
do nos pomos de joelhos diante del-
Ias adoramos a Deos , e reverep.cia~. 
mos os Santos de quem essas ima-, 
gens tem a .semelhança. As imagens 
dos Santos naõ se penhoraõ senaõ na 
falta de mais bens, e naõ se arrema-
taõ, mas vendem-se amigavelmente. 
Alvará de ~'2 de Fevereiro de 1779. 
§. õ. 

Immaculada quer dizer sem man-
cha. Este .termo se applica á concei-
~aõ de Maria Santíssima. A Igreja 
reconhece que Maria Santíssima foi 
preset·vada da macula do peccado ori-
ginal no momento. da sua conceiçaõ 
no ventre de sua Mãi. 

lrnmemorial se di~ do que exce-
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de a membria dos homens que estaõ . 
ac tualm!'ln te ví vos ; e de que se naõ 
sabe o principio ~ •. 

Irnrnet·saó. Antigo ... modo de con- . 
ferir o baptismo, · qu~ · consistia em 
metter na agua de mergulho o ~-

, po do cathecumeno ;· ,que se bap!ti-1 
zava. Este uso só tem lugar ptesen-. 
temente na Igreja Grega. Os Gre-
gos no seQ baptjsm~ fazem tres im-
mersões em honra das tres Pessoas ; 
da Santissima Trindade. A primei.:. 
ra immersaõ dizem eHes que repre-
senta .a morte; a segunda a resur-
reiçaõ , e a: terceira a vida eterna~ 

Immz'xtaó he a apprehensaõ dos 
bens de huma heranqa que .se faz 
por alguêlll na qvalidade de herdei-
ro. Entte os R0manos a immixtaó. 

.... 
'../ 

se dizia -~elativamente aos h~rdeiros 1: ~J 
seus, pms quando os .herdeiros es.JI ~ 
tranhos faziaõ algum a~to de ,herdei-j 
ro, i~so . se cl1amava addiçaó d-e he-
rança. Nós entendmgqs por ·addiçaõ[ 
de h~rança todo 'o acto ~xpresso, pe-· 
lo qual alguem ~orna a qualidade de 
h~rdeiro, e por immixtaõ t9.do o ac-
to que o .herdeiro prest.unptivo obrà 
como se hoJ..Iv.esse toq1ado e!:pressa..:.. 
m~nte .essa qualidade, de ·sorte que; 
a imrnixtaõ pt:odu:li o mesmo effeito 
que .a addiçaõ da herança. 

Immortalidade. Toma-se ás ve-. 
zes pela especie ge vida, que adqui-
rimos na memori:;l dos homens; sen~ 
timento , que nos conduz ás vezes ás 
~~iores aações. Sacrificamos a ;nossa 
vida' deixamos de existir realmente 
para vi ver na l'em bran~a dbs nossos 
semelhantes ~ Se a immortalidade con..: 
.slderadá a este ponto de vista he hu,..: ' 
ma chimera, he a chimera das gran.; 
des almas , 

Immortalzâade da alma he a pre-, · 
r.ogativa de que a alma he dotada 
de continuar a viver eternamente; 
ainda · depois da destruiç.aõ do seq 
corpo( . . 

Irnrnovez's Jlaõ os bens fixos que 
tem hum assento certo, e que naõ 
pódem ser transportadgs ·de hum lu-
gar para. ot;~tro como s'aõ os campos, 
e os edificios. Ha com tudo certos 
bens que sem terem corpo materiaJ1 

o ~ 
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ou si 1 uaçaõ fix, saõ reputados ~m Di-
r · i to bens jmmoveif9. Taes saõos cen-
so , os foros, os oíficios. 

lm?nunidade. Esta palavra deri-
VII~sc da Latina ' 'l:mmunilas. A im-
rr~Jidnde se d fine o privilegio con-
c~~id'o pelo Imperante a alguem pa-
ro naõ ser obrigado a algum encar-
go público. Immunidade se toma ás 1 

czcs p lo direito de azilo. De todas 
as immunidades a mais consideravel' 
}t{) a que he· c'onéédida á Igteja. El-
la h~ de tr s ~ottús; porque, ou he 
connexa. ao D)'eS'tno ·ediíicio dâ Ig-re-
ja, aos b ns ecolesiasticos s ou á 
1 essoa dos ecclesíasticos que servem 
a Igreja, ou á quali'dado 1 de eccle• 
siaslioos por si só. A immunidade 
ºoncedida aos bens eccle~iastícos con-

.1 . '~iste : 1. 0 Em que elles estaõ fóra do 
.> \ mmercio~ ~. 0 Em que naõ pódem 

prescrever-se sertaõ por quarenta an-
no . :1.0 No direito de azilo. 4.0 Na 
jurisdicçaõ concedida pelo Soberano 
á lgr ja sobre os seus membros' e 
ainda sobre os Jeigos em inaterias 
ecclesia Licas. lrnmunidade, como se 
desp:1cha, veja-se o Assentd 1de 1 de 
Junho de 165 3. Ern prisaõ de Cavai~ 
1 iro qu m a condede, Veja-s~ o As .. 
sento d~ ~ô de Agosto de 1653. Como 
o enl ndo- a dos Embaixadores, e 

qu '\ndo a perdem os seus criados, 
v j· - e a L i de 11 de Dezemb~o de 
17~· 8. Naõ ha immunidade nós Con-
v nlo para o crime de contrabando. 
Aviso d 1õ de Novembro de 1757. 
Naõ c m lu(>·ar nos critn s de leia 
Mao· t td de prim ira cab ça. As-
s n to d d Dert mbro cle 17b8. 
Nem quando s ordena alguma cou.-. 

a p l oberan xtraordinariam fi-' 
t.Avisode ... . d Agosto<lel79. 

u m nced a immunidade em pri-
d ldado, v da-se Alvará de 

!il l d utubr d 17Ci3. §. 11, e o 
"I n·im nl d 1 d Junho de 1678. 

§. oõ. At nd t nde a imn1u-
l1Í h\d da c sta , mar tcrrito-

Al arn d 4 de Maio 
immunidad d v 
arn ntc. A vi ele 

J 77l. 
u r diz r obstncu-
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lo, ernbar·aço f}rsico, ou ruoral com 
que se e'slorva fazet alguma cousa. 
Impedimento 'do rnntrimonio he a 
causa que impéde, que hum casa-
mento seja validamente contrahido 
entre certas pessoas: A 'Igreja em 
razaõ do SacratiYeoto, e b Soberano 
em ra:taõ do cohtrato civil tem po-
der distincto, e independente d·e es-
tabelecer impediiilentos do rnatrimo-
nio. Ha duas especies destes hnpe-
dimentos do malrimonio, a sabet; 
impedimentos dirimenLes, e i~pedi
ruentos prohibitivos. Os inípedhtien-
tos dirimentes se encerraõ bestes seis 
versos. 
Erro1· , cdniltitio , votum , cognatio , 

crz~nen. 
Cultus , disparitas , vis , ordo :, liga-

men , honestas. · 
Si' sis a.ffinis , si. forte coire m·qui-

bú. 
SJ P arochi, et duplicis desit prresert-

tia testis. 
Rapta ve sit mulier nec parti reddita 

tutce. 
Hcec jacfenda vetatit connubia, Jacta 
' retràc~ant. • ' 
Saã pois os iinpedimentos dirimen-
tes o erro quanto á pessoa, o erro 
quanto ~o estado, o voto solemne, 
o parentesco em certo gráo, o cn-
me, a differença da Rellgiaõ, a vio 
lenoia, a entrada nas ordens sacras, 
a e)fÍStepcia de antê.rior matrimonio 
subsistente, a honestidade pública, 

' a ailiilidade em certos gráos , a im-
potenciá , o rapto, e a clandest~ni
dàde. Os impedimentos prcthibitivos, 
ou simplesmente impedientes saõ em 
número de tres, a saber: 1. 0 O vo-

. to si·mples de guardar castidade, ou 
de éntl'ar em Religiaõ, ou de nunca 
casar. .0 O tempo do Advento, e 
Quaresl})a em que as nupcias se pro-
hibem. 3.0 Os e ponsaes validamen-
te contrahidos com outra pessoa. O 
im] dimento só be at.tendivel quan-
do se specificaõ as causas delle, e 
S';lA. qualidade, e nao por palavras 

era . A sento de .~O de A gosto 
d U.i . ... O in1pedimento que resul-
ta da 11 n tidade dos xo equjpara-
s ao \la yeJhice, e da d ença. AI-

) 
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vará de IZ~ de Julho de 176ó. §. 4. 
0 impedimento que se prova z'ncon-
tJinent1: sendo invencível exclue a ohri-
gaçaõ. Alvará de 14 de Dezembro 
de 177 ó. ~· 7. Qual seja o impedi-
mento légal para julgar o feito, ve-
)a.:..se o Assento de Pl6 de Março de 
1811. . 

Imperador he o chefe de 'huma 
naçaõ, o q~n.l tem alguma preemi-
JJencia a rgspeito de 0utros Sobera-
nos . • Os Romanos davaõ o nome dé 
Imperador a todds os G'eneraes dei 
exercito da palavra Latina impera-
re. Chamava-se Imperador em huin 
tempo particulàr hum General, que 
depois de ter conseguide alguma vi-
ciaria assi'gnalada era saudado c~m 
este nome por acclamações dos Sol-
dados , e depois ·honrado com este 
titulo por hum Decreto do· Senado. 
Era preciso para merece-lo' ter ga-
nhado huma batalha em qu·e' ficas-
sem no campo dez mil dos inimigos' 
ou haver eohquistado alguma Cida-
de importante. Cesar foi chamado 
Imperador pelo Pov:o Romàno para 
desig·nar o supremo poder que-eHe 
tinha 1 na Republica, e desde entaõ 
o nome de Imperador ficou sende 
hum titulo de dignidade. Naõ signi-
ficava porém o titulo de Imperador 
o poder Real, e só o poder milita~.~ 
Com tudo qu_em o tinha chegava por 
meios disfarçados, ou violentos aos 
mesmos fins a que hum· Rei chega 
claramehte, e sem disfarce. O Im~ 
perador de A lleman.ha h e o chefe: do 
Corpo Germanico pelo voto livre tios 
Eleitores nacionaes, e depois procla-
mado, coroado, e reconhecido, .se-
gtmdo as constituições fundarhentaes; 
us·os, leis, e costumes de Allemanha. 
A eleiçaõ do Imperador se faz, se-
gundo a Bulia de biro. A ella se se-
gue a coroaçaõ. Chama-se Imperador 
de todas as Russias, e tambeth Czar, 
e Autocrator o Soberano que rege o 
vasto Imperio da Russia, sito pat"te 

·na Europa, e parte na Asia. Com-
,{lrehende este Imperio as terras dos 
Scythas, dos Godos, dos Vandalos, 
dos Ht1nos, e dos Sat·matas, dunde 
elles descendem. Os principias do Im-

IMP 
peHo Russiaho saõ pouco conheci-
dos. Sabe-se sómente que estava an-· 
tigarnente dividido em mllttéls sobe-
ranias, que em H237 elles foraõ súb-
jugados pylos 'fartarás que habitélõ 
alérrl do Volga; mas o Principe Ivan 
que cot'HeÇou a reinar (:l'm 1450 d~f 
lustre á Russià. No meio . do secult 
decimo-sexth Joaõ Has.ilewitz, ou Ba-
silido fuz grandes conquistas. Com 
tudo só depois de Pedro grande no 
ptincipio deste seculo he que a Rus-
sia tomou hum lugar principal na 
Asia, e ·no norte da Europa. Os Vi-
sigodes ·ampliáraõ este titulo aos seus 
Reis. L. n. tit. ~. §. 13. O rnes-
fud titúllo àprepriáfaà a . si os Reis 
das Asturias, de Leaõ, e de Cas ... 
tella. _ · 

Imperatriz se diz a . m1,1lher do 
lrhperaâor. r ,' • 

Impert'al he b que · ·petterice áo 
ltnperade>t; õu aa ' Iqipetid~ · Assim 
se · diz Sua Ma-gestade Itnpérial; Co .. 
tôa ImpedaJ, E1c"eréi~d J.rl)perial. Ca .. 
mara Imperial he hum Tribunal Su-
perier estabelecido para os ,negocios 
dos Está-dós immediâtos do Iri:Jperio. 
Cidades Impéba:es -saõ Estàdos do 
Imperio Getmanico dispersos ·, quari..; 
to á sua si tuaçàõ1 em todos bs círculos 
que o comp0em, excepto os de Aus-
t~ià ; B~rgonbá. , Alt~-Saxonia , e 
Baixo-Rihe!ne. Elias fórmaõ na Die-_ 
ta para a Constituiçaõ do dito Im-
perio o terceiro, e ultimo Collegio 

, d0s seus membros immediatos. De 
mais de duas mil Cidades iftie erl-
cerra E> Irnperiô de Alleman~a só-~ 
mente· se contaõ cincoehta e huma 
que sejaõ effecti varnente Jmperiaes. 

ImpeA"io he o nome que se dá aos 
Estados <.Jue estaõ sujeitos a hum 
Soberano quê tem d titulo de Impe-
rador. Na Eurbpa sê entende prinJ 
cipalmente por esta palavt'a o Corpo 
Germanieo ~ Conhecem-se na histo.,. 
ria an•tiga quatro grandes Monar 

·chias, ou quatro grandes In1perios 1 
a saber ; o dos Habylohios, o do~ 
Chaldeos , e Assyrios , o dos lVIé-
dos, ou dos Persas, o dos Gregos 

· que começa, e acaba em Alexandre, 
e d dos Romanos. 
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Imperícia se diz a ignorancia da 

arte de que se faz profissaõ. 
Impertinente. Este termo em . di'-

reito se applica aos factos que naõ 
s,aõ admissíveis para prova. 

- Impetrante se ?iz aquel~e & quern 
\~uma C?raça fm ~onced1da. Ord. 
fi1v, 3. tJto 37, ~- MO 

Impetrar significa obt.er alguma 
1percê, favor, privilegio, ou bene• 
1jcio.' 

Irnpetravel se diz aquillo ·que se 
póde pedir. , · 

Impiedade. Termo generico que 
sjgnifica toda a injúria feita ,a Deos. 

Impio se diz aquelle que naõ tem 
Religiaõ , nem alguma cre~Jça nas 
cousas do Ceo, que vergonhqsamen-
te. serve as paixões , e disso se glo-

, r,eJa. · · y -;'; Implz"cz'to 'se diz do que naõ está 
~ ' \ distinctamente expresso. O contra-

, r.io, e correlativo he o explicito. Cha• 
ma-se vontade implícita a que se ma· 
nifesta ~enos por palavras·, que por 
factos. Fé ' implícita ·he a crença de 
todos os Artigos da Fé considerados 
em geral. Fé explícita he a crença ' 
destes mesmos Artigo~ considerados . 
em particular. . . 

Impolitica . he huma . ignotaricia 
grosseira, ou hum desprezo desme-
dido do decoro na Sociedade. Ha im .... 
política de malignidade, e irnpoliti .. . 
ca de rusticidade, ou grosseria. 

Importuno se diz aquell~ que em.-
~araça, incommoda , molesta, e en-
fad'a os outros pela sua presença,. pe~ 
los seus discursos , e pelas suas ac-· 
ções fóra de J'ugar, e tempo. 

Imposiçaó significa ás yezes o mes· 
mo que tributo, imposto. Assim di-
zemos _a Imposiçaõ da Decima, da 
Siza . . Diz-se imposiçaõ de mãos a ce-
rernonia que está particularmente em 
uso na adrninistraçaõ dos Sacramen-
tos, da Ordem , e da Confirmaçaõ, 
ou Chrisma. A imposiçaõ do vinho 
foi mandada levantar pela Carta Ré-
gja de 30 de Dezembro d~ 15\2\tJ •. 
A im posiçaõ. de dois réis em cada 
canada de vj'nho1 e hum real em àr-
rate de carne pága-se na Comarca de 
Coimbra, para a ponte 1 e obras pú-

IMP 
blicas da Cidad~. Carta ·Régia, e 
Alvará de ~7 de Junho de 1618. Al-
vará de 3 de Agosto de 16 J 9. Carta 
Régia de 6 de Agosto de 16\'20. Qual 
seja a natureza da imposiçaõ dos vi-
nhos, veja-se o Alvar.á de 11 de Ju-
nho de 176á. A imposiçaõ do baca.:. 
lháo, ferro , _e sal que se recebia pe· 
la Casinha recebe-se pela Meza Gran-
de. Alvará de 10 de Novembro de 
177?J. §. 7. As imposições públicas ' 
constituem os nervos das forcas do 
Estado indispensavelmente ne'cessa-
rias para a defeza dos Reinos , e dos 
VassaUos. 

,Imposto. Dá-se este nome ás con-
tribuições que exig·e o Governo para 
a defensa, e conservaçaõ d"o Estado. 
O imposto deve ser em proporçaõ da 
renda do vassallo. A taxa delle deve 
ser certa, e naõ arbitraria. Deve ser 
estabelec.ido para o tempo , · e do mo-
do mais cornmodo ao contribuinte. 
Deve ser calculado de maneira que 
fique fóra da entrada no Erario o 
menos possível. O imposto do vinho 
foi man~ado levantar pela Carta Ré-
gia de 3:0 ,de Dezembro de 15\ll~. O 
imposto .de dGis réis em cada cana· 
da , de vipho, e hum real ·em arrate 
d~ carne se paga na Comarca de 
Co\mbra para a ponte, e obras pú-
blicas da CidaÇle. Carta Régia de ~7 
de .Junhp de 1618. Alvará· de 3 de 
A g~osto de 1619. Carta Régia de 6 
de Agosto de 16\20, Qual seja a na· · 
tureza d,o imposto dos vip•hos, veja--
se o Alvará de 11 de Junho de 176.5.~ 
O imposto do bac~lháo, e sa que se 
recebia pela Casinha se mandou re-
ceber pela Meza Grande. Alvará de 
10 de Novembro de 177~. §. 7. Hum 
imposto de tres por cento sobre as 
manufacturas' do Reino foi estabe]e ... 
cido pelp Alvará de 7 de Marco de 
1801. Depois pelo Alvará de io de 
Dezembro de 1803 se mandou sua-
visar a fórma da arrecadaçaõ deste 
imposto. Pelo Alvará de ~ de Agos-
to de 1 ~o~ se permittio a favor da 
Fabrica de papel de Alemquer que a 
dita contribuiçaõ se pRgasse por en-
cabeçámento pela avença de huma 
quantia certa em cada iinno. Esta 
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cúncessaõ se estendeo ás mais Fa-
bllicas do Reino pelo Decreto de 11 
de Maio de 1804. A fórma do paga-

~ mento deste imposto está regulada 
no mesmo Decreto. O novo imposto 
dos tres por cento sobre a renda ao-
nua! dos predios urbanos estabeleci• 
do peJo Alvará de 7 de Março de 
1801 naõ se estende aos foros, de-
vendo praticar-se a respeito destes o 
mesmo que se acha estabelecido pa-
ra a ordem dos lançamentos, segun-
do as Leis, e Instrucções que regem 
a arrecadaçaõ da Decima. Portaria 
do Conselho da Fazenda de 4 de Ju-
nho de 1804. Do imposto de nove 
mil e seis centos réis por cada pipa 
de embarque, estabelecido pela Car-
ta Régia de ?.>.7 de Janeiro de 1804, 
se concedeo a insençaõ aos Lavrado-
res do Alto-Douro pela Carta Régia 
de 9 de Junho do mesmo anno. Ve-
ja-se o Edital de 7 de Agosto de 
1804. Pelo Decreto de 14 de Abril 
de 1804 se fundou em huma renda 
permanente o estabelecimento da 
Guarda Real da Policia, e Illumi"'" 
naçaõ da Cidade determinada pelo 
Decreto de 10 de Dezembro de J 801 
ordenando-se que de cada ~!mude de 
vinho se pagassem cem réis, de ca-
da cantaro de azeite, e · de cada ar-
roba de carne de porco cem réis, de 
cada almude de aguardente duzen-
tos réis com algumas modificações; 
e accrescentamentos que se lêm no 
mesmo Decreto. 

Impostura quer dizer engano ar-• 
tificioso, embuste, calumnia. 

lm.potenáa he em geral huma fal-
ta de meios para alguem desempe-
nhar o objecto que se propõe. Mas 
na Jurisprudencia considera-se prin-
cipalmente a impotencia na uniaõ do 
homem, e da mulher, e neste caso 
póde difinir-se a inbabilidade para a 
geraçaõ. A impotenGia he hum dos 
i rnp~dimentos dirimentes do matri.:. 
monio. 

lmprescriptivel se diz ein Direito 
do qu~ naõ póde ser prescripto como 
os bens da Corôa. 

lmpressaó h e a arte de i rn primir 
livros. Tambem se diz a officina, e 

IMP 
o trabalho de os impriiuir. A tm. 
pressaõ Régia foi creada; e regula-
da pelo Alvará de ~4 de Dezembro 
de 1768. O Director Geral, e Offi-
ciaes da Impressaõ Régia foraõ crea-
dos pelo Decreto de 29 de Dezem-
bro de 1768. Para ella se mandou- k 
passar a reimpressaõ dos Autoresr 
classicos que se havia encarregado 
ao CoHeg·io de Nobres. Decreto de 
7 de Abril de 1769. Augrnentou-se 
o ordenado de seus Administradores 
por A viso de \'29 de Maio de 177 1. 
Foi posta debaixo da direcçaõ; e ins..:. 
pecça·õ do Presidente do Erario. Lei 
de i 7 de Dezembro de J 794. Foi 
creada hum a Junta para ·a sua di..:. 
recçaõ, e governo pelo Dec;reto de 
7 de Setembro de 1801. Esta Junt~ 
foi extincta pelq Decreto de \21 de 
Maio de 1810. Con~edêraõ-se ás pes-
soas que trabalhaõ nella os prívile..:. 
gios das Fabricas das Cartas de jo-
gar, e nomeou-se-lhe Juiz Conserva.: 
dor; e Executor das suas dividas por 
Decreto de ~4 de Dezembro de 180~. 
Demittio-se o emprego de Adminis• 
trador. Decreto de f> de Abril de 
1803, Quaes sejaõ os papeis perio-
dicos que nella se devem imprimir, 
e o modo de o~. censurar, veja-se o 
Decreto , e A viso de 19 de Abril de 
I 803 , declarados pelo A viso de I s· 
de J uJ~o de 1803, e pela Portaria 
de 13 de Fevereiro de J8U. Veja-' 
se tambem o Decretó de 9 de Ja-
neiro de 1808. O Regimento da I m-· 
pressaõ da Universidade foi confir-
mado por Alvará de 9 de .Janeiro de 
1790. A Impressaõ Régia do Rio de 
Janeiro ficou sujeita ao Governo, e 
Administraçaõ da Secretaria de Es-
tado dos Negocios Estrangeiros, e 
da Guerra. Decreto de 13 de Maio 
de 1808. Os impre~sos que vaõ para 
os Concelhos saõ pagos por elles fa-
zendo o Corregedor da .Comarca es-
sa arrecadaçaõ. A viso, e lnstrucções' 
de 16 de A bnl de 1806. N aõ pódem 
os\ Bispos imprimir os arrasoados das 
suas Causas , e outros papeis desta 
natureza sem licença; naõ assim a~ 
Pastoraes, e mais papeis do Officio 
episcopal. Aviso de \2t.L de Junho de 
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·1750. Devem porém ter primeiro o 
l3eneplacito Régio. Alvará de 30 de 
Julho de 1795. §. 13. Como se de-
vem imprimir as Listas dos Navios, 
Edilaes , e papeis dos Tribunaes, 
Compendias compostos de novo na 
Universidade, asTheses que nellas 
~ .. @" defendem , e papeis periodicos, 

veja-se o Alvará de 30 de Julho de 
1795. §§. 15, 16, e 17, declarado 
quanto ás Theses das Faculdades da 
Universidade pela Carta Régia de ~ 
de Dezembro de 1796. 

Impressor he aquelle que exerce 
a arte da Impressaõ, isto he, a arte 
de representar em letra de ~órma, 
ou de metal o que estava escnto em 
letra de maõ. 

Impropriaçaó se diz das rendas 
de hum beneficio ecclesiastico, que 
estaõ nas mãos de hum leigo. 

·Jmprudencia se diz a acçaõ con-
traria a hum fim racionavel, ou pe-
la igno:rancia dos meios de o conse-
guir, ou pela falta de intelligencia 
para conhecer os obstaculos, e re-
move-los. 
· Impubere he o nome que, se dâ 

.áquelles que naõ tem ainda chegado 
á idade da puberdade , a qual co-
me~.ta aos quatorze annos completos 
quanto aos varões, e aos doze quan-
to ás femeas. As Leis Romanas dis· 
iinguiaõ entre os impuberes aquelles 
que estaõ ainda na infancia, isto he, 
que naõ chegaõ a sete annos; os que 
estaõ proximos á infancia, isto he, os 
que estaõ mais perto da infancia,, 
que da puberdade, e em fim os que 
estaõ proximos á puberdaqe. No Fo-
ro moderno naõ se admittem estas 
distincções minuciosas, e inuteis, e 
em geral os impuberes nenhum acto 
válido pódem obrar por si só sem au-
thoridade do seu Tutor. Mas em ma-
teria criminal segue-se a distincçaõ 
9-as Leis Romanas, segundo as quaes 
os menores que estaõ ainda na in.,. 
fancia 1 ou proximos a ella naõ de-
vem estar sujeitos ás penas estabe-
lecidas nas Leis porque se presu-
mem ainda incapazes de dolo. PeJa 
razaõ .. contraria os proximos á puber-
dade saõ punidos pelGs crim~s que 
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commettem, mas em consideraçaõ da 
fraqueza da sua idade se lhes adoça 
a 'pena ordinaria da Lei. V P-ja-se a 
Ord. Liv. õ. tit. 135. ( 

Impudencia quer dizer falta de 
pudor a respeito de si proprio, e dos 
outros. Pôde definir-se o atrevimen-
to insolente de commetter descara-
damente acções de que as Leis na-
tu'raes, moraes, ou ci vís ordenaõ que 
nos envergonhemos. 

Impunidade he o defeito da Lei, 
ou do Magistradó que deixa de infli-
gir ao culpado a pena, que por seu 
crime merece. Qualquer que seja a 
causa da impunidade, ella convida ao 
crime , e faz por si mesma hum ata-
que ás· Leis da sociedade, e á segu-
rança pública. Que a impunidade dos 
delictos, e -modificaçaõ das penas au-
gmenta a sua frequencia se diz nos 
Alvarás de ~o de Outubro de 1763, 
e de 19 de Junho de 1775. 

Impureza he hum termo generi-
co qu~ comprehepde todas as disso-
luções em que se pôde cahir relati-
vamente á conjuncçaõ carnal dos cor-
pos;· ou1 ás partes naturaes que o ope-
naõ. · H{lvia na antjga Lei impurida-
des legaes como o tocar em hum ca-
daver, &c. que se purificavaõ com 
certas ceremonias. Foi esta htnna 
das cqusas que Mafoma tirou dos 
J udeos, e transportou para o seu al-
coraõ. 

Imputabilidade he a qualidade da ' 
acçaõ tmputavel, ou em bem, ou em 
mal. 

Imputaçaó he o juiso , pelo qual 
se declara , que alguem •sendo au-
thor, ou causa móral de huma ac-
çaõ ordenada, 'ou prohibida. deve res· 
ponde:rt pelos effeitos hons , ou máos 
que d~lla se seguem. N aõ se deve 
confundir a imputabilidade com a im-
putaçaõ. A primeira he huma quali-
de da acçaõ ; a segunda h e o acto, 
pelo qJ]al o Legislador, o Juiz, &c. 
faz responsavel alguem por huma ac· 
çaõ qlle pôde ser imputada. Para a 
imputaçaõ ser justa he necessario 
que haja alguma connE>xaõ necessa-
rra' ou ac-cidental entre o que se 
fez, op omittio, e as consequencia&: 
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boas , ou más da acçaõ; ou da omis-
saõ, e que além disso o agente ti-
vesse conhecimento dessa connexaõ; 
ou pelo menos pudesse prever os ef-
feitos da sua acçaõ com alguma ve,-
rosemelhança. 

Impu~açaõ de pagamento signifi-
ca compensaçaõ de huma som ma com 
outra, deducçaõ de huma somma de 
outra, desobrigaçaõ de huma somma 
pelo pagamento de outra. Aquelle 
que he devedor de muitas sommas a 
huma mesma pessoa póde imputar o 
pagamento á somrna que lhe parecet 
com tanto que o faça no acto do pa-
gamento. Naõ o fazendo assim, póde 
imputar-se o pagahlento á divida mais 
onerosa ao devedor. Neste caso deve 
o pagamento appli~ar-se antes á di-
vida liquida, que á illiquida; á di-
viela Jogo exigi vel, que áquella de 
que ainda naõ chegou termo do ven.:. 
cimeQto; á di vida que ·produz juros, 
que áquella que os naõ produz; á di-
vida bypothecaria, que á chirogra-
faria ; á pessoal , que á fideijussoria ; 
á que tem fiador, que áquella que o 
naõ tem ; em fim se as dividas saõ 
da mesma natureza .á mais antiga; 
e se saõ da mesma data a todas pro-
porcionalmente, e segundo a impor.:. 
tancia de cada huma. Venc-endo hum 
capital juros, a imputaçaõ do paga-
mento se faz . primeiro nestes, que 
naquelle. 

Inadmissível se diz em Direito do 
que se naõ deve receber: :Aa casos 
por exemplo em que a prova por tes-
tem unhas h e jnadmissi vel. V ej a..:se a 
Ord. Liv. 3. tit. 59. 

Inadverítmcia h e a acçaõ, ou er-
ro commettido sem attençaõ ás suas 
consequencias. As inadvertencias saõ 
perdoaveis, pois quem ha que as naõ 
tenha commettido. Ha pessoas a quem 
a natureza formou inadvertidas , e 
distrabidas. A ioad vertencia he hum 
dos defeitos da infancia. 

Inahenavel se diz das cousas, cu-
ja propriedade naõ póde validamente 
ser transferida para outrem. Os bens 
da Corôa saõ inalienaveis por sua na- I 
tureza. , ., 

Inauguraçaó. Ceremonia religio-
ToMo li. 

/ 
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sa que se praticava entre os Romanos 
na_re.cepçaõ de algum augure. Dá-se 
tambem o nome de inauguraçaõ á 
solemnidade da sagraçaõ dos Impe:. 
radares ~ dos Reis, e dos Prelados. 

Incapacidade se diz a falta ~as 
qualidades necessarias para obriti~~:.. 
gum acto. Ha incapacidade de obri-
gar-se, de contractar ~ de dispôr en-
tre vivos, e por testamento, de dar 
alguma causa a certas pessoas , ou 
de a receber deltas, de estar em J ui:.. 
zo; de exercer algum officio; de pos-
suir alg.um beneficio, de gosar de ef-
feitos civís, ~c. A incapacidade nas..: 
ce, ou da natureza, ou da Lei, ou 
de ambas juntas. 

Incarnaçaó he o m~sterio do verJ. 
bo divino feito carne, ou da uniaó 
da natureza divina á natureza huma..: 
na na pessoa de Jesus Chtisto; He 
este hum artigo de Fé que se con.; 
tem nos Syrnbolos dos Ap.ostulos, de 
N icéa, ou de Constantinopla , e de 
Santo A thanasio, 

Incendiaria se diz o malvado que 
põe fogo aos edificios públicos, ou 
particulares. . . 

Incendio he o crime de que se 
fazem culpados aquelles ' que de pro~ 
posito põem fogo aos edificios, aos 
bosques, ás searas. Ha tambem in..: 
cendios causados por descuido , ou 
irnprudencia que pódem, segundo as 
circunstancias, dar lugar a deman-
dar por pe.rdas, damnos; e interes..; 
ses aquel!es que o commet têraõ. Pe-
la Provisaõ do Conselho de Guerra ' 
de 9 de Setembro) de 17~8 se privi-
legiáraõ ·os Officiaes da Bomba da 
Cidade do Porlo para nella acudi:.. 
rem aos ince.ndios. Deraõ-se provi.:. 
dencias para prevenir, e acudir aos 
incendios em Lisboa pelos Editaes 
do Senado de 4 de Junho de 1787, 
de ~4 de Outubro de 1791, de ~4 
de Abril de 179~; e de 13 de Agos-
to de 1794, pela Resoluçaõ de 10 de 
Janeiro, e E di tal de ~o de Março 
de 1803 , e pelos Editaes de 31 de 
Janeiro de 1810, e de 3o ·de Março 
de 1814!. · 

Incesto be a conjuncç11õ Ülicita 
entre parentes que estaõ dentro dos 
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gráos prohibidos pela Igreja. Sabe-
se que a prohibiçaõ dos c~sa!Dent~s 
se estende alé o quarto grao mclusl-
vameote, salvas as dispensas que .se 
copc€dem ás vezes, segundo as CJr-
cu2Lancia~. A pena do incesto de-
Vtl\~'" mais , ou menos sev~ra , se-
gundo o gráo mais ,. ou menos a.fas-
tado de parentesco , ou ailinidad€l. 

Incidente he a queslaõ, ou dis-
puta que sobrevem pol· occasiaõ da 
questaõ principal. N<!ls in~identes das 
Sentenças que tornaõ á .Relaçaõ saõ 
certos os mesmos Juizes que o foraõ 
na Causa prinúpal. Alvará de lO de 
Maio de 1608. , 

Incineraçaô he o aet@ de quei-
1 ' d . . I mar a ~uri1 corpo ate o r€ uzu a Cin-

zas como as ramas das a-rvores. Lei 
.de ~1 de ~arco de 18ó0. 

Inohru;ça6 'he a propensaõ, a dis-
posiçaõ ela alma para huma cousa 
por gosto, e por pr~ferelilcia. Ha in-
cünaç.ões, ou avers&es que naseem 
da sensibilidade , ou da. organisaçaõ 
do home ni , e que se pódem chamar 
naturaE:~s, e ha outras ine1inaÇões an-
nexas á sua qualidade de €nte que 
pensa. · 

Indusivam«n~e oppõe-se a exclu-
s~vamentfl. Signifi·ca que a co~sa de 
que se fula- he ce>mprehe-nd:tda na con- · 
~eoç.aõ, ou na disposiçai5. Por exem..; 
ple, quando se diz que o casamento, 
he prohibide por Direito Canonico 
até o quarto gráo inclus·i'l'Jamente , 
quer dizer que a q_uarto gráo está 
oomprehendido ntll prohibiçaõ. 

Inc@.mpatihihdade he a repugnan-
oia de lieunir-se, ou existir juntainen- . 
te em hum mesmo sujeito .fysica, ou 
moralmente ce.-tas funções. Usa~~ e·· 
partiou.larmen te deste termo quando 
se fala dos oflicios, e beneficios. Diz-
se tambem que as qualidades de her-· 
deiro , e de leg'atario saõ incompati-· 
veis na mesma pessoa. A distincçaõ 
de beneficios compativeis, e incom-
pativeis era absolutamente desconhe-
cida nos primeiros seculos da Igre-
ja. Naõ he isso de admirar, porque 
nesse tempo nunca se separava a or-
dem de hum beneficio. 'fodas as ve-
zes que hum Clerigo era ordenado fi-

IN C 
cava ao mesmo tempo aqdito a hu-
ma Igreja , fóra da qual naõ tinha 
direito de ex.ercer as suas ftJD(~Ões. 
Dois beneficios saõ incompatíveis 
quando em razaõ das suas funções 
,elles exigem a reside11cia do Bene-
ficiado no lugar em que saõ sitos, 
ou quando hum mesmo Beneficiado 
naõ póde pr€lenoher as funções de 
ambos. V éja-se o Concilio Tridenti-
no de reformatione sess. 7. cap. 4, 
e ~. 

Incompativel se diz do que se naõ 
póde concordar com alguma o1:1tra 
co1o1sa. Os beneíicios , e os cargos 
saõ inaompativeis quando se naõ pó-
dem possuir ao mesmo tempo. 

Incompetencia. he a falta de po-
der , e de jurisdicçaõ na pessoa de 
hum Juiz para conhecer de algum 
negocio. A incompetencia he em ra-
za.õ da pessoa, ou da n1ateria. No 
primeiro caso tem lugar a proroga-
çaõ da j urisdicçaõ do Juiz , naõ as .. 
sim nó segundo. 

Inconjidenáa be a falta da fideli-
dade pevida ao Soberano. O Juízo 
da Inponfidencia he aquelle em qu~ 
preside hum Juiz para conhecer des~ 
te crime. Mandáraõ-se julgar as Cau-
sas d~ ~nconfidencia. em Meza gran-
de nq. Relaçaõ. Decr~to de ~a- de 
Nove~bro de 1706. -Pelo Juizo da 
Incoqfidencia se mal.ldáraõ ar,rema.,. 
tar, ou administrar os bens do at.. 
tentapo ·ce>ntra o Senhor Rei D. Jo-
zé. Decretos de 18 de Janeiro e 11 
de J&nh0 de 1759. Alvar;i de U de 
Fevereiro de 1766. E tamb,em os bens 
dos proscriptos. Jesuitas, dito Alva-. 
rá de ~1 ·de Fevereiro. Mandáraõ-se 
sentenciar pelo dito Juizo com A d~ 
junctps ~s Rée>s que só merecessem 
penas correcciona~s. Decreto de ~8 
de Setembro de 1776. Que collsas 
pe ·tencem ao Juizo da Incon:fiden-
cia, veja-se o Decreto de . \2 ,9 de Ou-
tubro de 1778, e Portaria de ~3 de 

' Agof:lto de 179~. Nomeáraõ-se Jui-
zes, Fjscal, e Escrivaõ para as Cau-
sas qa Inconfidencia, por Decreto de 
7 de Dezembro de 178~. A viso de 
~8 qe Fevereiro de 1789. Decreto 
de ~6 de Setembro de 1808. Como 
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O indicjo he '· ou proximo, ou· ren~o
to. Remoto se diz o que he muitas 
yezes fallivel, e só respeita aos 3cci-
dentes ·do facto, e naõ ao mesmo 
crime. )?~oxi~o he o que ordinaria-
mente acompanha o facto , e tem 
con1 dl<t huma relaçaõ intima, e ne-
~e~~aria. Dos .indic~os proximos huns 
saõ leves, uutros vwlentos. Estes se 
dizem assim q ual}do de tal sorte saõ 
connexos com ·as circunstanoias do 
facto gu~ seria impossível attribui-
las a outro principio. Aquelles saõ 
os que tem me0 os gráos de probabi-
lidade, e que póde-'n ac.ompanhar, 
ou deixar çle acompanhar o facto. 

Jndifferença be o estado tranquil-
lo em que a aln,1a tendo ,á vista hum 
objec'to, nem o d,eseja, nem delle se 
afasta, e· naõ lhe faz ,mais impi:essaõ 
o seu gozo , ,do que lhe faria a sua 
privaçaõ. • ' 
_ lndiffererztismo h~~ a religiaõ dà-
Hue)les que pensáõ,, que toda a ·reli-
gi?õ ;he boa qualquer · que ella seja. 
Chamaõ-lhe tambem, a reJjgiaõ ecle-
ctica, 1 porque os seetarios desta re-· 
ligiaõ se julgaõ os unicos sábios nes-
~a mater~a., lta indifferentismo ge-
ral, e particular . . Aqu~l.le estende~ · 
se a, toda!? p.s religiões, como á Chris-
tã, á Judaica, ao .M~hOJ;nest~smo, ao 
Paganismo, &c. O ihdifferentismo 
particular he o q'Qe naõ estende a 
indifferenç,a ·da religiaõ senaõ ás dif-
ferentes Co.q1munhões da Religiaõ 
Christã~ Os , authofe.S deste ·indiffe-
rentismo se chamaõ propJ.Tiamente 
Latitudinarios. ,., 

lndifferentista se di'l o que para to-
da a religia@ professa indifferentismo. 

Indigenato. Temio usado na Po-
lonia, e em outros Paizes para si-
gnificar a naturalidade. Dar o indi-
genato he natur-alisar alguem. Esta 
palavra vem do Latim indígena, que 
~ignifica natural do paiz. 

lndzgnaçaó. Sentimento mistura-
do de desprezo , e de colera, que 
certas injustiças inesperadas excitaõ 
em nós. , 

Ind~qnos saõ aquelJes qu~ por te-
rem faltado a algum dever para com 
alguma pessoa em sua vida ; ou de-
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pois da morte desmerecêraõ a seu 
respeito, e em consequencia saõ pri-
vados pela Lei da sua herança, ou 
dos legados, e outros direitos que 
poderiaõ competir-lhe sobre os beqs 
desta. A indignidade differe da in-
capacidade em que esta im pe:,.t.ç o 
adquirir, e aquella naõ só impede o 
adquirir, mas além disso fáz que o 
indigno naõ possa conservar o que 
adquil'Íra. 

lnd~·o. Moeda de prata que man• 
dou lavrar o Senhor Rei D. Manoel 
com a valia de 33' réis em memoria 
do descobrimento da lndia. 1finha de 
huma parte o Escudo Real com aLe-
tra Primus Emmanuel, e da outra a 
Cruz de Christo com a Legenda In 
hoc signo vinces. 

Indios se dizem os habitantes da 
lndia. €orno á America, ou Novo 
Mundo se deo tambe'!ll , posto que 
impropriamente, o ' nome de Indias 
0ccidentaes, extendeo-se o nome de 

' lndios aos naturaes da America. Foi 
prohibido pelo Decreto de 5 de Se~ 
tembro de 1648 servir-se dos lndios 
fôrros da Capitania do Pará, e se 
mandou que lhes ficassem livres qua-
tro mezes para as· suas culturas. De-
raõ-se providencias sobre a liberda-
de dos Indios do -·Maranhaõ, e Ide-
pois sobr~ a de todos os d~ Brasil 
pelos Alvarás de 10 de Setembro de 
1611, e de 110 de 'Novembro de 1647, 
pela Lei de 17 de Outubro de 1653; 
pela Carta Régia de ~9 de Abril de 
1667, e pelõs Alvarás de 6 de Junho 
de 1755, e de 8 de Maio de 1758. 
A administraçaõ dos Indios da Al-
dêa de Guarabirange foi dada. aos 
Religiosos capuchos do Pará pelo 
Alvará de 16 de Junho de 1675. 
Depois foi prohibido aos Religi~sos 
ter jurisdicçaõ temporal sobre elles. 
Alvará de 7 'de Junho· de 17:>5. Fqi 
tambem prohibido ao Governador, e 
Bispo do Maranhaõ o toma-los. Al-
vará de 31 de MaJ'ÇO de 1680. Lei 
de 1 de Abril do mesmo anno. Os 
Indios toQlados eÚ1 justa guerra fi-
caõ prisioneiros, e haõ c a ti vos , di la 
Lei de I de Abril de lti 80. Alva-
rá de 6 de Janeiro de 1691. Carta 
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gt'áos prohibidns pela Igreja. Sabe-
se que a prohibjçaõ dos casamentos 
-se estende alé o quarto gráo ínolusi-
vameote, salvas as dispensas que se 
coocedem ás vezes, segundo as cir-
cu~tancias. A pena do incesto de-
Vf!\~1: mais , ou menos severa , se-
gt:~ndo o gráo mais, ou menos a.fas-
tado de pareu tesco , du affinidad€l. 

Inádente he a questaõ, ou dis-
puta que sobrevem pot· occasiaõ da 
questaõ principal. Nos jneidentes das 
Se ntenças quo tor)laÕ· á Relaçaõ saõ 
certos os mesmü$ Juizes que o foraõ 
na Causa prinaí-pal. Alvará de lO de 
Maio de· 1608. 1 • 

fncineraçaó he o ruet@ de quei-
mat· alguiiJ corpo até o r€duzir a cid-
zas €orno as ramas das al!vores. Lei 

·de ~1 de ngarco de 1800. 
Inchnaçaó 'he a propensaõ, a dis-

posíçaõ da alma pat:a huma causa 
por gosto, e por pr~ferencía. Ha in-
clinações, ou avers@es qu.e nascem 
da sensibilidade, ou da. organisaçaõ 
do hom.erri , e que se pódem chamar 
}laturaes, e ha outras :PneLinaÇões an-
nexas á sua qualidade de ente que. 
pensa. · · 

Inclusiv&.nt€n~e O·ppõe-se a mwlu ... 
s·ivamente. Significa qme a co~sa de 
q.ue se fala- he c0mprehend:i:da na con-
'\legçraõ, ·ou na disposiçaõ. Por exem..; 
pl0, qualíl.6lo se diz que o casa~1ento. 
he fH"G>hibid<!> por Direito Canonieo 
até o quarto gráo inclus·i??a,mente , 
quer d)zer que v (ij_Uai·to gráo está 
cornprehendido naz prohibiçaõ; · 

Incom.patibilidade he a repugnan-
cia de ueunir-se, ou existir juntamen- . 
te eriJ ,hum mesmo sujeito fysica, ou 
n'ioralm~n te (,)e r tas funções. Usa-S;e · 
particularmente deste termo quando 
se fala dos oü:icios, e beneficios. Diz-
se tambern que as qualidades de he11-· 
de~ro, e de legatario saõ incompati-· 
"'lels na mesma pessoa. A distincçaõ 
de beneficios compativeis, e incom-
patíveis era absolutamente desconhe-
cida nos primeiros seculos da Ig-t·e-
ja. Naõ he isso de admirar, porque 
nesse tempo nunca se separava a or-
dem de hum beneficio. 'Todas as ve-
zes que hum Clerigo era ordenado fi-
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cava ao mesmo tempo àddito a hu-
ma Igreja·, fóra da qual naõ tinha. 
direito de ex_ercer as suas fun<~ões. 
Dois beneficios saõ incompa ti v eis 
quando em ra:z;aõ das suas funções 
,eJJes exigem a reside11cia do Bene-
ficiad0 no lugar em que saõ sitos, 
ou quando hum mesmo Benefioiada 
naõ póde preencher as funções de 
ambos. V éja-se o Conoilio Tridenti-
no de reformatione sess. 7. cap. 4, 
e:>. . 

Incompativel .se diz do que se naõ 
póde conçordar com alguma outra 
col>lsa. Os. bene.:ficiG>s , e os cargos 
saõ ÍnQo:inpativeis quando se naõ pó-
dem possuir ao mesmo tempo. 

Incornpetencia, he a falta de po-. 
der, e de jurisdicçttõ na pessoa de 
hum Juiz para conhecer de algum 
:neg0cio. A incompetencia ~e em ra-
zaõ da pessQa, ou da n1ateria. No 
primeiro caso tem lugar a proroga ... 
'iaõ da j urisdicçaõ do Juiz , naõ as~ 

1 sim no segundo. 
Inconjidencia he a falta da fideli-

dade deyida ao Soberano. O Juizo 
da Inconfidencia he aqaelle em que 
preside hum Juiz para conhecer d~s_. 
te crime.· lVlandáraõ-se j11lgar as Cau-> 

' sas da ~pconfidencia. elill Meza gran-
de na Relacaõ. Decreto de ~3 de 
Novembro d'e 1706. ·Pelo Juizo cla\ 
lnconfiqencia se ma.ndáraõ ar·rema-
tar, ou administrar os bens do at-
tentaao ·c@ntra o Senhor Rei D. Jo-
zé. Decretos de I 8 de Janeiro , e 1 L 
de Jun~o de 1759. Alvará de ~1 de 
Fev€reiro de 17 6 6. E tambe~ e>s b~ns 
dos proscriptos. Jesu.Has, dito Alva-. 
rá de U ·de Fevereiro. Mandáraõ-se 
sentenciar pelo dito Juizo com Ad~ 
junctos (!)S Réos que só merecessem 
penas eorrecciona~s. Decreto de !28 
de Set~mbro de 1776. Que causas 
pe~;tencem ao Juizo da Inconfiden-
cia, veja-se o Decreto de . ~9 de Ou-
tubro de 1778, e Portaria de ~3 de 
Agosto de 179~. Nomeáraõ-se Jui-
zes, Fjscal, e Escrivaõ para as Cau-

' sas da Inconfidencia, por Decreto de 
7 de Dezembro de 1785. A viso de 
~8 de Fevereiro de 1789. Decreto 
de !il6 de Setembro de 1808. Como 
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O indic~o he ,_ou proximo, ou ret~o
to. Remoto se diz o que he muitas 
\·ezfis fajli,ve), e só respeita aos ncci-
<.le,n tes : ,d<;> facto , e ' naõ ao mesmo 
crime. P~oxi~o he o que ordinaria-
mente acompanha o facto , e tem 
cqtn ell~ huma relaçaõ intima, e ne-
~e~~aria. Dos .indic~os proximos huns 
sao leves , uu tros . v~o~entos. Estes se 
dizem assim quar;tdo de tal sorte saõ 
connexos, com ·as circunstanoias do 
fac~o gu~ seria impossível attribui-
las ' a outro principio. Aquelles , saõ 
os que tem mel).os _gráos de probabi-
lidade, e que póde~n ac;ompanhar, 
ou d,eixar çie acompanhar o facto. · 

Jn,differença he o estado tranquil-
l_o em que a ah~a tendo.i á vista hum 
objecto, nem o d.eseja, nem delle se 
af?-St<;l, e · naõ Hu~ . .faz mais impi·essaõ 
o seu gozo , ,do que lhe faria a sua 
privaçaõ, . 1 • , • • 

_ lndtft~rerztifmo ·h~t a r.eligiaõ dà'"' 
11ue)les q_ue pensáõ,, que toda a ·reLi .. 
gi~Õ .he qoa qualquell · .que ellar seja. 
Chamaõ-lhe tambe,m, a reJ.igiaõ ecle,. 
ctica ~ 1 porque os seetarios desta re-· 
ligia~ se j~lgaõ os unicos sábios nes-
~a ma teria., lia , indilferentismo ge .. 
rál, e particular. J Aqu~lle estende~ · 
se a; to<;f.a.~ . as religióes, como á Chris-
tã, á Judaica, ao .M~homest\smo, ao 
faganisçno, &c. Q indi[erentismo 
partic,ular he o que naõ ,estende a 
inditferenç,a ·da religiaõ .senaõ ás dif-
ferentes Corçmunhões .da Religiaõ 
Christã~ Os .. au-thqre.s deste ·indiffe-
rentismo se .chamaõ pro[nriamente 
Latitudinario.s. , .• 

Indifferentista se diz o que para to,.. 
da a, religiae prof~sfila :indifferentismo. 
~ :(nçligenato. 'fermo usado na P.o-
lonia, e em , ol!ltros Pl;lizes para si ... 
gnificê.r a naturalidade. Dar o in-ai-
genato he natur-alisar alguem. Esta 
palavra .vem do .Latim indígena, que 
~ignifica natural do paiz. · 

Indzgnaçaó, Sentimento mistura-
do de desprezo , e de colera, que 
certas injustiças inesperadas excitaõ 
em nós. , 

Ind~qnos saõ aquelles qu13 por te-
rem falta do a algum dever para co1n 
alguma pessoa em sua vida, ou de-
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pois da morte desmetecêrnõ a seu 
respeito, e em consequenci a saõ pri-
vados pela Lei da sua herança, ou 
dos legados, e outros direitos que 
poderiaõ competir-lhe sobre os beqs 
desta. A indignidade di'flere da in-
capa~i~ade em que esta, i~ri pec~j-\o 
adqumr, e aquella naõ so 1mpedé o 
adquirir, mas além disso faz que o 
indigno naõ possa conservar o que 
adquiríra. ' 

Indz-o. Moeda de prata que man-
dou lavrar o Senhor Rei D. Manoel 
.com a valia de 33' réis em memoria 
do descobrimento da lndia. ;finha de 
hurna parte o Escudo Real com a Le-
tra Primus Emmanuel, e da outra a 

' Cruz de Christo com a Legenda In 
hoc signo· vinces. 

Indios se dizem os habitantes da 
Judia. €orno á A merica, ou Novo 
Mundo se deo tambern , posto· que 
impropriamente' o 1 nome de fndias 
Occidentaes, extendeo-se o nome de 

I ln'clios aos naturaes da America. 'Foi 
prohibidq pelo Decreto de 5 de Se'"! 
tembro de 1648 servir-se dos lndios 
fôrros dá Capitania do Pará, ~ se 
mandou que lhes ficassem liyres qpa-
tro mezes para as· suas culturas. De-
raõ-se · providenci'as sobre ' a liberdà-
de dos lljldios .do Maranhaõ, e \de-
pois sobre ·a de todos os · d~ Brasil 
pelos Alvarás de 10 de Setembro de 
1611, e de IJO de 'Novembro de 1647, 
pela Lei de 17 de Outubro de 1653~ 
pela Carta Régia de ~9 de Abril de 
·1667, e pelos ' Alvarás de 6 de Junho 
de 1755, e de 8 de Maio de 1758. 
A administraçaõ dos Indios da AI· 
dêa de Guarabirange foi dada• aos 
Religiosos capuchos do -Pará pelo 
Alvará •de 16 de Junho de 16,75. 
-Depois foi prohibido aos Religiosos 
ter jurisdicçaõ temporal sobre el1es'. 
Alvará de 7 de Junho· d·e· 17 f>5. Fqi 
tambem prohibido ao Governador, e 
Bispo do Maranhaõ o torna-los. Al-
vará de 31 de Mat•ço de 1680. Lei 
de ·1 de Abril do mesmo anno. Os · 
Indios tomados e1'n justa g·uerra fi~ 
caõ prisioneiros, e haô cativos, di la 
Lei de I de Abril de lti 80 .. Alva-
rá de ti de Janeiro de 1691. Carta 

E 3 
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Régia de 5 de Julho de 171 á-. So~re 
o resgate dos 1 ndios , veja-se a Lei 
de 9 de Abril de 1655, os Alvarás 
de 4 de Abril de 1680, e de ~4 áe 
Abril de 1688, a Carta Régia de 17 
de Janeiro de 1691, o Alvará de 16 
d_91!il\1arço de 169&, e a Carta Régia 
~·f' de Marco de 1718. Quanto aos 

. Indios do Se~rá foi prohibido corre-
los pela Lei de 4 de Mar~o de 1697. 
Sobre o governo economico dos ·rn-
dios do Maranhaõ, vejaõ-se as C~r
tas Régias de I de Janeiro, e de 1 
de Feve_reiro de 1101; de n, e ~! 
de Abril de 1 70~, e de Hl de Ou-
tubro de 17 J 9. Como casaõ com as 
reinico]as, veja-se o Alvará de 4 de 
Abril de 1755. Os Indios do Pará; e 
Maranhaõ como saõ pagos dos seus 
'Salarios, veja-se a Instituiçaõ confir-
mada por Alvará de 7 de Junho de 
17áõ. §. 11. cap. I~. Foi-lhes dado 
em 3 de Maio de I 7 ô7 Directorio; 
confirmado por Alvará de 17 de Agos• 
to de 17ô8. Saõ preferidos os Indios 
para Juizes Vereadores, e Officiaes 
de Justiça. Alvarás de U de Se tem-" 
bro de 1666, e de 7 de Junho de 
17 õ 5. bs lndios da A si a ; sendo ba• 
ptizados, saõ babeis para os empre.:. 
gos , e naõ se lhes póde chamar ne• 
gros , ou mestiços ; até saõ preferi-
dos aos estra~hos nos cargos públi-
cos. Alvará de ~ de Abril de 1760. 
Declarou-se guerra aos Indios Bote-
cudos. Carta Régia de 13 de_ Maio 
de 1808. E contra os lndios Buyres 
da Capitania de S. Paulo. Carta Ré-
gia de õ de Novembro de 1808. De-
raõ-se providencias para a civilisa-
'JaÕ dos Indios do Rio Doe~ na Ca-
pitania de Minàs Geraes pela Carta 
Régia de ! de Dezembro de Í808. 
Os Vassallos Portuguezes, ou da A'" 
merica que casaõ com as Indiaõ naõ 
ficaõ infames. Alvará de 4 de Abril 
de 175õ. 

Indiscreto se diz o que revela hu-
ma cousa confiada. 
· Indiscriçaó he a falta de reser.va 

nos nossos discursos, que nos faz di-
zer . causas , as q uaes devíamos ca-
lar. · A indiscriçaõ he o peior que 
póde haver na Sociedade. O indis-
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ereto he mais para teiner, que o ho-
mem máo por natureza. Este ataca 
sómente os inimigos , e aquelles a 
quem quer mal. O indiscreto ataca 
indifferentemente amigos , e inimi-

gos-.T. d' · d' D' · d h ~n wzso se IZ ~m ue1to e u-
ma cousa que naõ está ainda dividi-
da, ou partilhada, mas que está pos-
suída em commum. 

Indocil se diz o homem que naõ 
quer recebêr alguma instrucçaõ, nem 
ceder, nem obed~cer. 

Indocilidade he hum vicio prove-
niente tia teima, ou do orgulho, que 
nos impede o sentirmos a vantagem 
da instrucçaõ' e o merecimento da. 
obediencia fazendo .. nos regeitar_ hu-
ma, e outra causa. 

Indolencia he huma privaçaõ da 
sensibilidade 'moral. Ao homem in-
dolente naõ o movem , nem a glo-
ria, nem a reputaçaõ, nem a fortu-
na~ nem os vinculas do sangue, nem 
a amizade, nem o amor, nem as ar-· 
tes, ne~ _a natureza. 
. Jnducrçaó he o acto de induzir, 
instigar. Tambem se diz o argumen-
to que se faz pela.enumeraçaõ das par-
tes, de que se tira alguma conclusaõ. 
Outras ve.zes he synonymo de con-
sequenc~a, illaçaõ. _ 

Indu(Jias. Termo forense. Signifi-
ca o espaço para o pagamento que 
se conm~de aos devedores. Ord. A f:.. 
fonsina. Liv. 3. foi. 76. 

Indulto. Esta palavra formada do 
verbo la~ino indulgere, que significa 
conceder, favorecer, naõ se afasta 
da sua f!!Ígnificaçaõ privativa, desi-
gna h urna gr~ça, huin ,favor, hum 
privileg~o. O uso a restringia ás con-
Clissões f-leste genero feitas pelos Pon-
tífices aos Reis , ás Cornmunidades, 
e ainda aos Particulares, ou para os 
dispensar do direito commum, ou de 
alguma excepçaõ deste, quan<lo eJle 
lbe possa ser mais favoravel. Taes 
saõ os Breves- para hum Religioso 
passar de huma Ordem para outra, 
ou para servir algum Curato tempo-
rariamente, para Jêr livros probibi-
dos, &c. · Mas de ordinario se en ten-
de dos privilegias concedidos pelo• 
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se daõ as denuncias deste crime, 
veja-se o Edital de 6 de Fevereiro , 
e Decreto de \i'.O de Março de 1809. 
He delicto de Inconfidencia todo o 
dito, ou facto contra o credito dos 
Gabinetes Ingl~z , ou Hespànhol. 
Decreto de ?ZO de Março de 1809. 
Aquelle que publicamente arguir a 
outro de Inconfidencia fica sujeito a 
ser denunciado, di to Decreto de ~o 
de Março. §. ~ 

Inconstancia. Indifferença, ou d~s
gosto de hum objecto que nos agra-
dava. Se ella nasce de se lhe naõ a-
char depois de serio exame o mere-
cimento que nos seduzíra, a incons-
tancia he rasoavel. Se nasce de ex-
perimentarmos na sua posse o pra-
zer que nos fazia, a inconstancia he 
necessaria. A fonte da inconstancia 
he sempre a ligeireza do espírito. 

Incontinencia he huma palavra 
generica que comprehende todas as 
especies de uniões illegitimas entre 
pessoas de differente sexo. Dá-se tam-
bem este nome ao habito criminoso 
que no!! faz viver. b vicio da incon-
tinencia he hum dos que prejudicaõ 
á tranquillidade, e felicidade ·da So-
ciedade. _ 

Incorporai se diz das cous?s que 
naõ saõ materiaes, e que por conse-
quencia naõ tem corpo , nem se lhes 
póde tocar corporalmente como os 
direitos, e acções:' 

Incredulidade he huma disposiçaõ 
do espírito que nos faz negar as cou-
sas, que nos naõ estaõ bem demons-
tradas. Neste sentido a incredulida-
de he huma qualidade louvavel ; ex-
cepto em materias de ;Fé. Toma-se 
tambem a incredulidade pela teima 
obstinada daquelles que, a pesar de 
boas razões , naõ querem submetter-
se a ellas. Neste sentido a incredu-
]jdade he opposta á credulidade co-
mo hum extremo ao outro, e bem 
se sabe que dois extremos pódem ser 
~gualmente viciosos. Crêr sem razaõ 
he ser credulo, naõ crêr quando ha 
razaõ de crêr he ser incredulo. No 
primeiro caso he buma fraqueza, no 
segundo huma teima indiscreta, e 
muitas vezes vaidade, orgulho. 
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Indecencia se diz o que he contra 

o dever, o decoro, e a honestidade. 
Hum dos principaes caracteres de 
huma bel1a alma he a 'dec'encia. Pó-
de haver indecencia assim· em pala-
vras , como em acções 

Indemne se díz em Direi to a~1-;t.}-I
le que he recompensado de alguma 
cousa por. outrem. 

Indemnidade se diz em geral o 
que he dado a alguem, a fim de ·que 
elle naõ soffra alg,um damno. 

Independencia he a liberdade de 
sujeiçaõ. He esta huma chimera, a-
traz da qual o· amor proprio corre ás 
cégas. He a pedra filosofai do orgú-
lho humano. Ha só h'um ente inde-
pendente da natureza; que be o Au-
thor deJla. O resto saõ huma cadeia, 
cujos anneis se lígaõ mutuamente. 
Tudo depende ·no U.ri.i'verso. Os cor-
pos celestes obraõ• h uns sobre os ou-
tros. O nosso globo he delles attra-
hido, e da sua parte os attrahe. O flu-
xo , e refluxo do mar tem a sua cau-
sa na Lua. A fertilidade dos cam'-
pos depende do calor do sol , da hu-
midade da terra, da ábundan,cia dos 
seus saes , &c. O mesmo he na or-
dem moral, e política. A alma de-
pende do ~orpo ; o corpo da alma , e 
de todos os objectos exteriores. Co-
mo seria independente o homem que 
he hum composto de duas partes taõ 
subordinadas r A Sociedade , para a 
qual nós somos nascidos, nos dá Leis 
p~ra as seguirmos, deveres para os . 
cumprirmos. Em qualquer ordem quQ 
nella estejamos, a dependencia he a 
nossa partilha, e aquelle que man-
da a todos os outros o Soberano mes-
mo vê acima da sua cabeça as · Leis 
de que elle só ~e o primeiro vassal-
lo. Ha porém huma especie de inde-
pendencia a que he permittido aspi~ 
rar, que he a que dá a filosofia. El., 
la naõ tira ao homem todos os seus 
vínculos, mas só lhe deixa aquelles 
que recebeo da maõ da razaõ. Ella 
naõ o faz absolutamente independeo.! 
te' mas só o faz depender dos seus 
deveres. 

Indeterminado se diz em Direito 
de huma cousa que naõ está especi-
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fi .ca.d,~ ou que. na5 tem li~Tiites cer-
tQs, e p~escript.os. 1A, prornes.sa de 
numa 

1

1 
COUSa Índete~IJ)Ínada 1 produz 

olrio·acaõ. se essa ,.cou~fl t~rn . alg·unJa P e !P , , ' .. 

consi'derar.aõ rriorat ., como, se se pro-
~ J .~, '1" ...., r J • l 

m'eiteo hum § y.aJ~o ., ,. huma char-
I;~:-.&ç i 1Vf..as11pé :..a.fJ indeterniinaça~ · 
da~é'bu.sa 1he tal 1que ,a reduz 'a quas1 

> I i,l ' ..., '><! I • l I d nada nao ha obrigaçaq por fa ta r a 
couw que. deHa s~ja . 1ol;ljecto, como 
s~ se ' J. 1rA'~elt€ssé ,.a . a.Jguem trigo,, 

J I I :1 "• f I J .l ) o..J • 

ou vinho ~€111\;•se 1deteqninar quan Ll-
<\ade.7. ou .esta ,Sei.' r deternüna e!,, por-
qtle - esta~· cou~~s S.A1 , pód13m, reduzir i 1 L n ~ , n .. \ ..:M 

a . . qiJa~'-. 11?4~ 71 cqmp , a hu~ graõ de 
tpgo, ou ~ huma ,g9~a de vwho. Na 
o~d~m .vmQ aL Q, q'-l.asidna~a ]le consi 
d~~,iàdoJ como ', nad&-, Ql,\ando a cousa 
jAde1t~rn~il?a.da;, PJ'Qduz Qbr)giaçaõ he 
pryciso que 1 g~13dot que quer sa-t 
tisfaz~la off(jr~fiã hum,a ,,€PQ$a ,boa; 
«? .capaz de re.c~\:>,~r. , ' . . ' : 

' -r: d' ~ ·r. ;J: 'f I . , .• L~ ~-l{ , ,AP~ ctL~Wç,e. , ,_,erJ;IJo atmo 
l,!·~aqo ~~tp~ss~)ingp~ para significar 
a taboa das materias que se põem 
np,' priri'c'~pio ', 'qq , no Hm de hu~1 Ji..., 
~ro .. Index. s_y 1 ~hall]a tambem o ca.;r 
t!llogo dqs ljvrq~s .prohibidos: pelei Con,-
grt;!gfiçaõ ,d~ ~qm{l qu«iJ tem este mes:. 
me, qtulo, e !l'l:le [58 arroga. o direito 
de examinar ,os livxos que1sahem da 
t~Pr~.;Ds,á. p~râ. p~rmittir ., ou prohi-. 
~'r ,a 1 ~~aleit;u{a. Foi 'prohibida a in.,J · 
iro;duçaõ .,dos t!ndices expurgatorios 
é;-!1 . fortuga,1 nela Lel. de . ~ .de Abril 
de 1768. Mandou-se fazer hum In-
4ipe ex purgatr]l~i~ nacional de livros 
prohibi·dos. Alvará de 30 de Julho 
d l ' § I I e 1795 . . : ~7.. . . . . 
~ .Irt-dia_. Vast~ Regi\lõ da Asia.que 
tornou ,o nome do Rio lndo 1 que . aUi 
~e9l' o ~ n,àscit~çn~o., ,e rega .,a p-arte 
or1en tal della . . D1 vide-se a i In dia em 
tre~ grandes p'artes, a saber; o Im-
perio d? Mogol , ou o • lgdostaõ ; a 
Re'nin~ula da ;India áquem do. Gan-
ges, que se chama PeninsUila .Occi-' 
dental; e Penjnsula 1;1létn do Ganges 
~hamada Peni;nsula OrientaL .Diz-se 1 
gu~, a filosofia passo~ ~a .Chaldéa, 
~ · da ' Persia . á India. , Os sábios Ja 
lndia saõ chamados Brachmanes de 
:t3rachma, fucrdador desta Seita, e 
gymnosofistas; ou sábios que cami-
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nbaÕ· 1)1ÚS; nome derivado d'o seu 'véS-
tuario que deixa descobe1;ta• a tna:ior 
parte do seu corpo. Foi •prohi'bido ir 
para a lndia por ierra'' s~tn li~ença 
Régia •. A !vará d~ ~-4< de' Outubro de 
16il.ô . .Foi tambe·m ·pr. 1 ibido vi dê 
lá sem licença por ·esc ri lO dd Gover-
nador, ou. Viso-Rei. Al~a1râ •de : 30 
deJ Ma1rço ·de 1687, ' A< navega'çaõ, e 
cornmercin · da l•nd,ia • foi ftanq tJeado 
a todos os vassallos, . excepló o dri. 
canella . . ~]vará de lQ de De'zémbro 
de · 164~. Lei de 9, e P'rovisõ'es 1Ré,.. 
gias de 6 .. de M-ãrço d'e Ú>l;l\21,'e· de 7 
de Março de 170U Der1aõ-se •premios 
aos Soldados; e 0fficiaes que para lá 
embarcassem. ·Portaria de ~7 de ·F e!.. 
vereiro de l758 l Os habitantes dà 
lndia saõ habilitados ' para as honn~s, 
e dignidades. · Alvará de ~ de Abril 
de I '7 tn. Os vassallos nascidos ná 
lndia; . sendo ' elJijs 'Christãos bapti-
zados , preferem: nos cargos , 'e eml. 
pregos ; e : S'aõ· punidos o.s que os ·jn! 
juri-aõ chaman'do~ihes negros, ou mes-
tiços' d·ito •Aiv·ará de !2 de Abril de 
1761•. Der~Uõ-se previdl:mci"as sóbre a 
eleiÇa~i' ~Qs ' V.~readotes ' da India, e 
corlfirm~çaõl dos privilegies da sua 
Camara por· Alvará de 15 de J :;mei-
ro de 177 4. Foraõ abolidos os carta-
zes que se passavaõ pelos Comma!l-
dan~es pas t Fragatas por Alvará de 
J6 de ~;aneiro ·de '1J774J O commerl 
cio da lndia he li·vre' /a 'todas as na..: 
ções q1,1e lá ·tem colónias·, díto Alva-
rá de H de J aneira de '177 4. Deo-
se regulamento sobre a administra• 
çaõ· da· Justiça, e fórma do róc~sso 

, por Alvjl'rá de 15. de Janeirô de 177 4. 
. Foi aboli.da a d·ifferença entre natu-
' raes, e reinóes pel~ Carta·:R'ég'ia de 

1 b de Janeiro ·de 1774/. Providenciou..! 
se sobre o melhoramento do estado 
'ecclesiastico., e militar da ·India pe..: 

' las ·Cartas Régias de 10 de Feverei-
ro de 1774. 

· Indz'cias. As'sim se chamava·õ cer..: 
tas penas que pagavaõ os que mata-
vaõ, ou maltratava& alguem, ou o 
inj'uriavaõ com palavras atfrontosas. 

Indicio he a circunstancia que tenr 
connex!lÕ vero5irnil com o facto in"' 
certo qe que se pettende a prova. 
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p~;pas relativamente á disposiçaõ d~s 
beneficios. Neste sentido limHado, o 
indulto he hunw. graça, pela qual os 
Summos Pontifices concedem a fa-
culJad~ de dispôr de certos b~,:Jnefi
cios , ou de ~odos os beneficios de 
hum certo genero por hum Jnodo con-
trario a9 que está estabelecido por 
direito commum, ou pe~o qual ps li-
bertaõ do direi L<;> çla prevençaõ, da 
derrogaçaõ á. regra dos vinte dias, e 
outros direitos, ou privilegias ~em~~ . 
lhar1tes, que o· uso ha muito teu1po 
~em at~ribuido á S~nta Sé, ou eJl) 
:fim daêí dir~ito a certas pessoas çle 
h.avere~l.l o provimento de certos be,. 
nencios. 011 induHos desta ultima es-
pecie se cha.maõ passivos, os qas ou-
tras primeiras activos. Hum lndult9 
Geral foi concedido a todos os delin-
quentes, que nas 11has Terceiras, 
vulgarmente chau1a,dÇls dos Açoves, 
se achassem culpados até á publica.,. 
çaõ do Alvflrá de \2 Agosto de ll7p6, 
O Indu.lto concedido aos Officiae$, 
e Soldados do Exercito que foraõ fa-
zer ao Estaçlo o indispensavel, e bom 
serviço da defeza do ReiQo contra os 
esforços do inimigo commum, naõ 
podendo por isso tratar de denlan-
das para se suspendeJ· durante a sua 
a\]senci~ por causa do mesmo servi-
ço em, todas as Causas, e E:){eouções 
que c.ontra elles se rnoves~em , se 
ampliou sení .diffe'r~nça alguma á~ 
Milícias , e OrdenançaE!, eJD qu·é\n-
to se achassem nas Fronteiras , ou 
fóríl dos seus districtos por cau~a Ida 
dita indispensé\vel defe~a.. ' 

lndustria deve entender-se aqui 
pela maõ d'obra. A industria dá mui-
tos, ~ g·t:andes productos; ella enri-
CJU~ce as Nações pelo modo com que 
aug-men ta os valores das ma terias pri-
mas. 

Inepcia he o estado da alma que 
Daõ tem aptidaõ para causa alguma. 
Ella he o effejto de huma estupidez 
que naõ excita alguma pai:xaõ. EJ!a' 
he tambem o effeito das circunsta·n-
cia.s, que põem o homem de meret:i• 
. mento em poslos que lhe saõ inferio-
res, ou sórnente oppostos ao seu genio. 

Infame se diz do Latim q?Ja$i si-. 

INF 
ne fama, aqueJle que perdeo à re-
pu taçaõ da honra , e da probidade. 
Infa,ne's saõ os hereges condemna-
dos em pena de morte natural , OlJ 
de fogo. Lei d~ 1 i> de Dezembro d~ 
1774. Naõ Q saõ porém os arrepen-
didos, e verdadeiros confitente!!, qu~ 
a Igreja recebe no seu seio, dila .béi ' 
§. 1. Saõ julgados infames os réos de 
Leza M9g·estade Divina, ou Huma-
.Qa condemnados na pena da O.rde-
nq.çaõ do Liv. ó. tit. 1. e tjt. 6. AI ... 
vará de !5 de Maio de 1773. §. 3. 
Saõ igualmente infames os q~e ten ... 
do praç<l- assente neste Reino deser.,. 
taõ para fóra delle. Alvará de 6 de 
-Setembro de 1761>. §. 7. Pelo De.,. 
çreto dt:: ~o de Março de 1809 se 
ordenou q~,te ficassem infames os que 
.déssem auxilio aos Francezes , ou 
oo{n ell~s tivessem correspondencia, 
~ qqe igu<~lmente o ficariaõ os seu~ 
filhos, e net<;}s. 

Injatnia he a perda , ou a lezaõ 
da honra, e da reputaçaõ. As· pena~? 
de infamia, e contiscaçaõ impõem-se 
aos impenitentes que saõ condemna-
dos á morte, e ao fog·o. Lei de 1{} 
de De~embro de Ú74. §. L Naõ 
passaõ aos bisneto·s as penas dos cri-
Dlinosos de Leza Mag~stade Divina, 
e l{umana oondemnados ás penas da 
Ot·denaçaõ do Liv. 5. tit. L e tit. 6. 
Lei de \il5 ; de Maio de 1773. §. 3. 
Naõ indqzem jnfamja as penas de 
caJceta imposta aos vadios. Decretos , 

, de 4 de Novembro de'17 ó5, e de ~7 
de Janeiro de J757. Nem taõ pouc9 
os casamentos dos vassallos Portu-
guezes, e da America com lndias. 
Alvará de 4 de Abril de 1755. A in-
famia açompanha sempre a pena ca-
pital ,, e a morte natural, ou civil, 
Lei de 15 de Dezembro de 177 4. 
Como 8e elltenda a infamia a res-
peito dos parentes do penitenciado, 
veja-se o Alvará de !4 de Janeiro 
dJe 1771. §. ~. 

Infançaó: Titulo antigo de no-
breza,. inferior ao de R.ico homem. 
Dava-se aos filhos segundos, e pos-
te:r;iores dos Ricos homens . 

Infanáa. O estado do menino, 
que ainda na'õ falia. · 
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Infantado. Os estados, terras, e 

rendas para suppür as despezas da 
Casa . do lnfanle. A Casa do lnfan-

, tado foi regulada pelo Testamento 
do Senhor Rei D. Pedro 11, datado 
de 1 ~ de Setembro de 1704, e pela 
L~i de ~4 da Junho de 1789. Os 

"' f~radores das tetras pertencentes á . 
Casa do Jnfantado naõ pódem ser ti ... 
r a dos do Juizo do seu Foro, nas pri-
meiras Instancias, nem devem pas'-
sar-se A vocatoria's do Juizo da Cor-
te, ou das Acções novas da Relaçaõ 
do Potto. Carta Régia de 1ó de Mar'-
ço de l 7 6(i. Os moradores das Te~
ras do Infantado naõ p6dem ser tl'-
rados do Foro do seu domicilio, ain-
da achando-se na Côrte, naõ obstan-
te a Ord. Liv. 3. tit. 3. porque naõ 
procede neste caso, em que o pri vi-
legio he concedido , naõ a pessoa 
fJar&icular, mas ao Estado do Infan-
iado. Decreto de 16 de A gosto de 
17 8\2. Fez-se Doaçaõ da Cidade de 
Pinhel á Casa do Infantado por Car'-
ia de 30 de Março de 1781. Foi uni '-
-do, e annexo á dita 'Casa, e Estado 
o Priorado do Crato por Breve A pos1.. 
tolico de !24 de Novembro de 1789, 
a que se deo /o Régio Beneplacito, 
e Ratificaçaõ por Lei de 31 de J a1.. 
-neiro de 1790. Por Decreto de 1 d.e 
Dezembro de 17 4~ mandou o Senhor 
Rei D. Joaõ V, que o Conselho da 
Fazenda se abstivesse da adminis-
traçaõ das rendas da Casa do lri-
fantado , passando essa administra ... _ 
çaõ para a nova Junta do lnfan tado, 
retendo porém o Conselho a admi-
:nistraçaõ das tenças, e mercês vi ta-: 

. licias até Resoluçaõ em contrario. 
Mas pelo Decreto do Senhor Rei D. 
Jozé de U de Outubro de 1750 se 
orden'ou q u·e o Conselho se absti v es-
se tambern da administraçaõ dessas 
mesmas tenças, e mercês por naõ se-
rem pessoaes, mas unidas, e viricu-
ladas á Casa do Infantado, devendo 
passar a administraçaõ dessas mes-
mas tenças, e mercês para a nova 
Junta do lnfantado. 

Infcmtan·a he a soldadesca de pé. 
E m 1oda a Infantaria deste Reino 
se man.dou observar por Decreto de 1 
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de Novembro de 1761 o manejÕ das 
Armas, que baixou com eJle, assi-
gnado por D. Luiz da Cur1ha. Pelo 
Decreto de 16 de Abril de 17 6~ se 
mandou augmenlar o DÚ{Dero das 
Companhias de cada hum Regimen-
to de Infantaria, e o Regimento de 
Artilheria da Província do Além-Téjo 
de oito Companhias por cadá hum 
dos Regimentos. E pelo de ~o do 
dito mez e anno se mandáraõ foTmar 
tres novos Regimentos de Infantaria 
o primeiro da guarniçaõ da Cidade 

' do Porto, o segundo da guarniçaõ 
da Praça de Chaves, o terceiro da 
g'uarniçaõ da Praça de Bragança. 
·A pprovou-se, e confirmow-se por Al-
vará de~~ de-Dezembro de 1767 o 
novo Methodo para dispôr hum Cor-
po de Iufantaria, de sorte que pos-
sa combater com a Cavallaria eni 
Campanha raza, e hum Conipendio 
de Direcções para os Coroneis, Te-
nentes Coro~eis , e Majores dos Re-
gimentos dos mesmos Exerci l s exe-
cutarem com precisaõ os graudes 
nwvim~ntos das Tropas. Pelo De-
creto de ~9 de Outubro de 11307 se 
mandou que em quanto se uaô pu-
blicav<l o Regulamento de manobras 
de Infantaria os Regimentos desta 

_arma fossem da força de mil e duzen· 
.tas praças, e se formassem em dois 
Batalhões, conservando interinamen-
te o mesmo número· de Officiaes in-
feriores, e augmentando sómente a 
cada ~um delles hum Sargento !f!Ór, 
e hum Ajudante. Deraõ-se Instruc-
ções para a Infantaria de Linh~ em 
1809. Por A viso de 31 de Marcb de 
1813 publicado na Ordem do dÍa de 
15 de Abril do di-to anno se appro-
vou o augmento de mais hu'ma ca-
valgadura para o Estado Maior dos 
Regimentos de Infantaria para o trem 
do Pagador, Capellaõ, e Círurgiaõ 
mór. foraõ dadas Instrucções para 
o exercício dos Regimenlos . de In-
fantarla por Ordem do Marechal Com-
mand&nte em Chefe em 1810. Aug-
mentou-se a força da Infantaria, e 
Caçadores pela Portarja do Governo 
de ~~ de Abril de 1 s 1 b. Para a com-
pra, e manutençaõ de instrumentos 
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musicas em todos os Córpos de In-

- fantaria, e Artilheria se mandou dar 
cincoenla mil réis annuos pagos pe-
la Thesouraria Geral das Tropas. Re-
soluçaõ de 14 de Agosto de 1804, 
em Consulta da Real Junta da Fa'-
zenda do.s Arsenaes. Veja-se a Por-
taria da mesma Junta de 3 de Se'-
.tembro do dito anoo: 

l'Yffarite. O filho do Rei, irma0 
do Prinçipe herdeiro. T~mbem se 
chama infante o menino que ainda 
naõ ·f~Ia, seja macho, ou femea. As• 
sim dhemos hum infante, huma Ü!lr 
(ante. Titulo, e tratamento de ln~ 
fante 1 foi mandado dar ao recemnas'" 
cido filho da Prince~a D. Maria The ... 
reza, e do lnfa1;1t.e de. Hespanha D. 
Pedro Carlos pelo Decreto dado no 
_Palacio do Rio de Janeiro aos 9 de 
Dezembro de pü 1. 

Infanteádio. De todos os delictos 
o mais atroz he o que se qualifica d·e 
.infantecidio, e excepto o parricidi(í; 
que he o que se lhe póde, pôr em pa-
rallelo. Infantecidio he a morte V'io· 
lenta, e meditada de huma criança 
que nasce@ vi v a, ou que está pro xi-
ma a nascer. Este dehcto consjder.a-
do no sentido -mais geral se éstende 
ao embriaõ, e ao feto ~inpa encerral. 
dos na matriz, e c~nsequenj,eJ!l~te 
~o·m preh!=mde tudQ. o q:ue respeita ao 
aborlo por causa violenta. 

Infer;no, s·egun_çl.o a c·renÇ,a da lgre ... 
ja Catholiea, he o lu·gfl.r erp qqe_ os 
demonios , e os- homens FP.j).J,"bbç>s -saõ 
devgrados por hum Jogo~ que nunca 
se extinguirá. A doutrina do , infer-
np, e da eternidade. he deduzida _<}'~ 
~lguma-s passagens da Esct"titura. J o}:>. 
cap .• 1 ~4. v. 19. S. Luc. cap . .l ·3.y. - ~7í, 

In.fidel~"dade. A infidelidade l.m , 
ou huma s!mpl,es falta !ie fé, ou hu-:-
ma e.xpõsiçaõ ás verdades da fé. ,.El-1-
Ja he huma ~imples falta de f~ m'hum 
homem que naõ crê , pelo mo ti v. o ,d,e 
naõ r~r,, ouvido fal~r do que ,de:Ye 
crêr. Se elle naõ pôde ser instruido 

1 ~sta infidt(li,çlade, que se chama ,ne- . 
gativu n;_a~ .. he nelle -hum pecçado,, 
mas bt~ma pepa do peccado; e huma 
continuaçaõ da prevaricaçaõ d0 nos-:-
so prirneiro Pai. A ÍJ)fidelidade qlle 

ToMoU, -
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se chama priva ti v a h e hu In a 9pposi-
çaõ ás -verdades da fé da parte da-
quelle que resiste á fé, que &e lhe 
annuncia, e que a despreza. Esta he 
hum peccado. 

lnji-eis, Comprehende-se debaixo 
deste nome tóqos aquelles que n_aõ 
tem a felicidade de serem esclare-
cidos pelas luzes da Fé. He cons-
tante, segundo a doutrina de Santo 
Agostinho,, que a, maior parte das 
acções dos , infieis saõ inft:;ctadas do 
contagio do peccado; porque ellas 
tem a cubiça por fundamento. Mas 
a luz nat,ural; a .recta razaõ, o amor 
da ordem pódem algumas vezes di·-

.J,igir as suas aéções .; assim hum fi.:. 
lho póde dar a )seus pais a honra ' e 
o àmor; que lhes saõ dev·idos; hum 
amigo , ser fiel ao seu amigo; hum 
ricô so_ccorrer os pobres! por hum seu.:.. 
timent0 natural,.de compaixaõ, exer~ 
~e n'hurna _palavra. o~;~üas acções 1 
boas .em-.si _mesrnas., e €,üjo. fim he 
hol:lest@ . . E·, pod€~-..se-:-ha rdizet que es.:. 
.tas acções s&Õ outro$ tantos pecca-
dos ?. P.or: is.so esta ;proposiç-aõ Todas 
as aoçóes dQs infleis ;saó peccado's, foi 
cond~mnada,. pela Santa Sé; Gom e[-l 
feito, h~ de fé, _qu.e'---hum.justo pec.;. 
ca venialmente. sem p~rder a justiça; 
e que h;u,tn hpm~m em ;peccado mor-· 
tal,_ pt_9duz actos. verdadf:liramente in..: · 
(e,nl;}es1 de ~~v Q.e es'perança, <le cani.:: l da.:pe, ~-<),as Ol}.tra;s v,irt11des, ,Donde se 
pgde,_coJ1clujr; que hum infiel póde 

1
; p.ela_s.)u_z~~Lsó~ept~ - da .r~zaô cutn prir 
, alg.l,!nS preo,eJtos da . Le1 hatural. ~'
quanqq qs nap ob~erv:aft peccaõ: 1. 0 

p,orqu;e ,~e.Ji vremente; e naõ por ne.:: 
1 ce~sjdfldE~ ' qu,e os Üansgidem~ ~.0 por~) 
q,m~. se ,elles es(~õ pr,ivados do soc-
corrp ·d.a gra,ç1:1. que.lh<?~ seria neces-
s.ai;ia ~ - ,aaõ, em castigo dos seus pro-

l prios , ,ou dg peccado originaL 
·.I~1:finidade h~ h qm ~ttribu to, pe-

lo qual) nós concehe{no~ q~ue Deos 
I e~çll!e1 do se.u ·ser, e das su::~s Per-
féj~ões. todos os limites, e que elle 

, com prehehde ao cóntrario tudo o que 
se póde imaginar de g·r.andeza; de 
podei', e d~ p~rieições: 

I ln.firmar. o mesmo que caçar' 
annular. · 

Q 

. ~> ·· 
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lrrjMmvÇcr@r he o · ~atro jodi~a-1 , de ~1 de Ã bri•l dé l60g: Com que 

que ~,_mtém. os de-j}oi-meutos das Tes- fui'll•<didades as ped1e o Tribunal do 
tenunha.s ()!lf~ se üraõ sobre oH-rue Desemb·argo do P<:lÇO :i Helaçaõ do 
de q.ue :.dgU'mra V'arte s~ que.1Ka. Di~- Pono, ou a- Ministros particulares, 
se tambelll Or exame (j'l!l€ se faz da rejaõ-se as Cartas Régias de ~o de 
cO'àducta, e dos cost.t.HJ!Ies daq~:~elle Outubro cle Hi'l4, e de 6 de Mar-
q~e perteJJde 11Unl Cargo, hunHi Di-"' ço• de lti'~l. Naõ ás manda tomar a:. 
gnid<Ldl'!:.; &c Nas inf<!H'maiçôeS' deve ql'íelle Tdbumtt. nos casos, em que 
haver tiQclo . 0 segredo, e se naõ de naõ póde conceder perdões, nem ai-
-vem é nt.vegar ás Part s, ln'a§ hir aos vatirs da fiança. Alvat·á de 6 de De-
Thbo;wl!!s petos Correios ordinarios. zembro d~ 16U. §. 1f>. Com os AuJ.. 
DeerolQ de 31 de Outtt.bro de 164 1 : tos á vista, é naõ verbaes' as devem 
}i: dos lag·ares em que n·aõ hoover dat QS Ministros ciiminàtrs do~ pro-
Curtl't'lO $e mand u peló Alvará- dá 9 céss0s' dos Réos julgados em visitá 
de De--lembre de 1649 q'u€ se E!n..c. pelo· Intendente Geral dà Policia. Af ... 
viassem peJos Caminheir0s das Prd-' vêlráo de {j dé Fevereit·o de 1771. Pe-
V6ldori~s, o>u Correições donde fd'r€m lo Alvl:ilrâ de 8 de Outlibro de 181~ 
ao lugar l'flais visinho, ·a que costu.l ptlbL'ioad@ na Orde.tn 'dó dia de 14 do. 
ma chegar ' O C1.'1rté.iO. Da§ informa- cJ.ilto maz e ttnn se mandou ábónar 
~ões extrajuditiaes na0 p6de appel~ certa quantià p r anno à cada Hegi-
lar .. se ,• o>u raggravat-se Léi de 18 cle mento para a compra dos impres:sos 
Agosto d~ l7150~l Pele Deerete de ;t d~s informaçõês semestres · do~ O:ffi-
de Janeiro ·de Hi~3 ::;e decc~àt(;i.F que (tJaes, Cadetes, e Sárgentos. I}rifor-
só aos Mi nisnos ·aotluíles se pudes- mações particulàtes deve li\ til'ár ' o§ 
sem pedir: ihf01·rnà<(ões. Qs sálài:ios Ministros crirninàes -de Lisboa nos 
~ue se levaõ · da 'iríferfifaçáõ t:\xtrajti• seus Bairros, a fim de saber se nel-
GLciàl gaõ eontados na Cdnfermidàde les. "Viv~ alguén\ escandalosamente. 
<ilo Alvará ·d~ r dê J átléiM ele l'7'óo, A; i vará ~e !?Zó de Dezem.bt& tle 1608. 
é ProvíMes d'e I4 'de Junho de 1740; ~\ u. J 
e- de il.-e ,d~ Abrilntle 1'756. TodJo d ? IhjfJrtfat@ hà ~· segurtd.apartecló 
Miii,t-ltri qU'e .à det .fi:rlsà át:J seu Stipe• Digesto, tlti Pàa'dectas de J ustinia· 
Fior he. exptüso 'eófií j.f:lfá.mla.J Regu" no, •qUe comêçá -nó tit. 3, dô Liv. 
l;nne:mao 1VIilitJar ' e'é"flfiilmàdó •-p6t' Al ~4 p e ~eàbá ó(lró o ·Liv. "38. Veja-sê 
vi r ;i, de 1? de · F-evél'eii'o ~e · 1 '1&3't Digesto, ,1 ' • 

e'a'.p !86'. art. ~~~ A pí•áti1éa âaS' itl'Édr.l I I -- I lrr!)lá't~'NJ!.. o 'priGcipal; e maior 
maç0es tlàrs rp·és:~otls ~ - qúe •h a éhckh.t'- 1 He:ino <!1'<1 Gra'()..Btetàllha. A riquezà 
cabad0 ·o!f He\ls ~s~lldt!>s na Utii~vé'r.Sj , td'às pro~u~Ções bátura'és ·de'Ste Esta"' 

1 
_à dé ~ •Se deStiÉlaÕI a· Seí'v'ir OS 1,"ug·al.. 1. G'o 1J ~ >() t1Únaéfb dbs f>ol'l!!l) portos de 
1 es. de !J<-H,ràsi a qual éstâ. V:á susp_ehr' 1 -que h e ' pto ida, a sua sltu'aÇao h6 
S{\; ',· f0i ~usdtadà pe~a 0ar-th R~~iál I · meili ·d~s li1à!·es que o defende 'c4e 
cl:e 3 de .Ju-n,lw a e V78~ dif'ifg·illá. 'alo ' , túda -â iti'úp>çaõ tepentiti-a d-á 1 parte 
Refern!'a€io"·lEIÉL mesma -~U.ri v~tsild~~...- do in'iai;ig·!f, · ~ Jhé titá a 'an1bi'ç-áõ de 
de~.'pres~revéh<il0-~~ ná· h'IésJnh~.lCSarm I etl~~Mil~'C~ se de'viaõ; havia muito, 
~ fotma de ~'e ptéiêedéi! á§ l·àit'as, ~n"' i~chllav 0s lbgL~:es aé ''êórhrtlercio. 
íormaç~~·s Com'o s~ Páeé~lrl ~-s ihfé'tLl <!lom tqde 86 no Rein-adb da Rainha 
R11fções cllls lMinistro's sbbre à~ra-. lzabel hre ·que a Naçaõ comdçóú a 
u.centos dos bens Üds ~)ni~élh~s 7 'vé- ' S'er coih111erciahte. l~'ez-se Tratado de 
jt1-se tl §. ~. do -Altará •-de \W31 de·IJa-• Paz, e Cómmerci-o eutre o" Se11-hoí: 

. 'Jhd de· 1766 •. Nas wtbt·ma ôês·~É!@ é f{éi D. Jmtõ IV, ê Ca\·los I de ln-
S'et·ventil-t•s de Oflilcio's ~ev<:! de~láhlí•-1 g:Jattf.rt.q. · \11 ~9 de ·JaneiFb.)f(Je H.i4<J!. 
se o ,i mptdimento <.los Propt·ietarios. JVIatH.:l~;Yio:-se f_)ot Decretô d 11 t.lé Ju-
Alvar:i de \2:3 de Novemhi-0 1 de 1'G h2. nh tle l6f>IO sêqut.: tt'a'r. H~ bens dos 
Ye.ia-se o Reg·.ifnefit o de li de Ou- . Ing·le'Zes, qt~e ·a&siS'tiaõ entaõ et'tl Lis-
tubro de lôlli. cap. ~4:> , e Assento · , ~ea; ~ pé110 o~t-ro Decrelo de 16 d~ 

I' 
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dito t'Ilez e anno se declarou que se 
tlevia entender só dos partidistas do 
Parlamento; e foraõ mandados reco-
lher pela terra dentro por Decreto 
de o/!.7 do mesmo mez e anno~ Man-
dando-se por Decreto de 6 de Outu-
bro de 16-b I sentenciar no Juizo da 
Corôa as Causas dos seus Crédores. 
Foraõ porém depois mandadas remet.:. 
ter aos Juizes respectivos. Decreto 
de 1l de Março de lüi>~. 

Inglezes saõ os naturaes de In• 
glaterra. Foraõ-lhes concedidos os pri.:. 
-yilegios dos Genovezes , e dos mais 
Mercadores Estrangeiros por Cartas 
de J o de Agosto de 1400, de ~9 de 
Outubro de 14f>O, e de ~8 de Mar-
ço de 14Ml , e Carta Régia de 6 de 
Abril de Hi33. Foi-lhes permittido 
no Art. 7. do Tratado de Paz de 
Westminster de 10 de Julho de 16f>4 
o ter hum Juiz Conservador para to-
das as suas Causas ; e peJa Lei de \llO 
de Outubro de 16il6 se cumprio este 
Artigo creando-se o lugar de Juiz 
Conservador para o dito fim. Aos 
Holandezes foi concedido gozar os 
mesmos privilegias acordados aos In-
glezes no Art. 3. do Trata do de Haia 
de 16 6 I. Na concessaõ posterior naõ 
se d!frogou o privilegio dos Inglezes 
já ·~quirido; e por isso os Holande-
zes só pódem gozar do seu privilegio 
contra os vassallos Portuguezes , ou 
contra os das outras Nações;' porém 
naõ contra os Inglezes por naõ ha .. 
ver expressa derogaçaõ do privilegio · 
a estes concedido, Pelo Assento de 
8 de Abril de 1634 se declarou que 
o privilegio dos Inglezes naõ se en-
tende derogado por outro posterior, 
e que prefere ao do Tabaco. E pelo 
Alvará de 16 de Setembro de l66f> se 
declarou mais que o dito privilegio 
tinha lugar, ainda concorrendo com 
Privilegiados qu'e tenhaõ privilegias 
encorporados em Direito, e Moedei-
ros, e .outt·os; e se mandou que as 
suas A ppell ações se terminassem em 
quatro mezes. Por Alvará de 3 de 
Agosto de 1708 se ordenou que ne-
nhuma pessoa tirasse de casa; e po-
der dos J nglezes a seus filhos meno-
res contra vontade de seus Pais com 
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o pri3tetto de os fazer Catholicbs; 
salvo tendo elles já idade de esco.! 
lher Religiaõ. Permittio-se-lhes leva-
rem o paõ ao Terreiro para alli O·Ven-
derem sem se lhe taxar o preço. De-
creto de \ll8 de Janeiro de 1707. Naõ 
saõ ebrigadus a pagar a Corretores 
contra sua vontade~ Alvará de ~7 de 
Janeiro de 16oL. Concedeo-se-lhes 
pela Provisaõ de 4 de Julho de Hiá7 
que os seus Navios fossem reputa-
dos como Portuguezes para naõ pa-
garem direitos hindQ de Lisboa pa-
ra as Ilhas dos Açores, ,e Conq uis-
tas pertencentes · á Corôa de Portu-
gal. N aõ saõ executados sem man-
dado do seu Conservador. Decreto 
de !'J3 de Agosto de 1667. Tem pri~ 
vi.Jegio de Aposentadoria passiva em 
virtude dos Tratados; Decreto de ~7 
de Dezembro de 1796. Saõ isentos 
da contribuiçaõ de maneio. Alvará 
de 7 de Maio de 1708; ProvÍsaõ de 
3 de Agosto de 1699. O privilegio 
do foro dos Inglezes tem lugar nas 
Causas de força nova. Assento de 6 
de Março de 178\2, tomado sobre a 
Otd. Liv. 3, tit. 48; e sobre d Al-
vará de 16 de Setembro de 166f>~ 
As's(mto de 15 de Fevereiro de 1790~ 
Mandou-se pelo Decreto ·de 1\2 ·de 
Novembro de 1698 que se decidisse 
em Relaçaõ se o priYilegip dos Int 
glezes preferia ao çlos Moedeiros, e 
aos mais encorporados em Direito 1 
e pelo Dec11eto de f> de Fevereiro de 
1699 se declarou que aquelle prefe.:. 
ria a este. V eja ... se o Assento de 8 
de Abril cle ,1634, e Alvarás de 16 
de Setembro de 166f>, e de 7 de Abril 
de 168á. Os Inglezes só estaõ sujei~ 
tos aos Compromissos, que se fazelll, 
por acordo da maior parte dos Cré-
dores, e naõ ás Moratorias de Gra.:. 
ça. Alvará de 9 de Outubro de 1709: 
Assentá de ' 1f> deFevereiro del791. 
Veja-se o Alvará de 14 de Marco de 
1780. Tendo demanda com Fra'nce.:. 

'zes, que saõ igualmente privilegia-
dos devem seguir o foto do Réo. Al-
vará de 7 de Abril de 1 6Bó. E seu 
priVilegio pot ser mais antigo prefe-
re ao dos Holende?es; e quando ul-
gum individuo daquclla Nacaõ liti~ 

Q ~ > 
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ga com algum desta, ou aquelle se-
ja Autbor, ou Réo deve demandar, 
ou ser demandado no Juizo da Con-
servaloria Britanica. Decreto de ~~ 
de Abril de 179~. Foi creado por 
Alva'rá de 4 de Maio de 1808 hum 
Conservador para o~ Inglezes no Rio 
dé Janeir0. Nenhum Inglez póde ser 
Jn·ezo sem mandado do seu Conser-
vador, excepto em fragante delicto. 
Art. l 3. do Tratado de Pazes cele-
bradas em Westminster aos 13 de 
Julho de 1654. Decreto de ~3 de 
A gosto de 16 6 7. Declarou-se pela 
Resoluçaõ de 1\2 de Novembro dê 
17~6 que a arrecadaçaõ da fazenda 
de hum Inglez falecido na Ilha da 
Madeira pertencia ao Juizo dos De-
funtos, e naõ ao seu Consul. Os In-
glezes só tem neste Reino o privile-
gio do foro ; e a decisaõ das Causas, 
e a e~ecuçaõ das Sentenças devem 
ser reguladas pelas Leis do Paiz em 
que se achaõ. Resoluçaõ de Consul-
ta da Meza do Desembargo do Paço 
ue 14 de Junho de 1785. Julgáraõ-
se irlvalidos os termos que tinbaõ as· 
signado de pagarem direitos pelas 
fazendas reexportadas no anno de 
1807, pelo Decreto de 17 de Abril 
de 1809. 

Ingratidaó he hum esquecimen:. 
to. ou antes hum desconhecimento 

. dos beneficios reçebidos. Ainda que 
este vicio naõ encerre alguma injus..:. 
iiça propriamente tal, porq.ue aquel-
le que faz hum ben~ficio naõ tem vi-
gorosamente direito de exigir huma 
recompensa, com tudo o nome de 
ingmto designa huma especie de ca• 
racter mais infame, que o da in-
justo. 

Inhabil se diz em Direito daquel-
Je que he incapaz de fazer, ou de 
receber alguma cousa. 

.Jnhabilidade be a falta de capa-
cidade para fazer alguma causa, co-
'mo a in habilidade de succeder ~ de 
obrigar-se, de dar 'Í de dispôr, de 
testar, de estàr em Juizo. Veja-se 
Incapacidade. 

lnhibiloria. Rescripto porque hum 
Juiz Ecclesiastico inhibe o Secular de 

.i conhecer de algumas Causas, debai-
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xo da pena de excommunhaõ. Saõ as 
Inhi bi torias prohibidas pelas Leis, e 
costumes do Reino. Provisaõ de 10 
de Marco de 1764. -Alvará de 19 de 
Dezemb'ro de 15 J 9, e Provisaõ de 
16 de Junho de 1814. Pela Carta 
Régia de 16 de Janeiro de 1765 se 
houve por nullos a Inhibitoria Decla~ 
ratoria, e mais procedimentos do Jui~ 
zo Ecclesiastico, Vigario da V ara no 
Arraial de S. Luiz, e Santa Anna 
das Minas do Paracatú, Comarca do 
Sabará. 

Inimigo. O que naõ he ·amigo , 
que aborrece. Diz-se tambern de hu-
rna N açaõ que está em guerra com 
outra. Saõ inimigos do Estado os que 
por taes se achaõ convencidos, e de~ 
clarados nos casos do Alvará de 16 
de Janeiro de 177 4. §. ?J. Póde o ini-
migo proseguir a Causa civil contra 
o inimigo. Assento de !W de Feve-
reiro de 1534. 

Inimizade. Veja-sé Cartas de ini-
mizade. 

Injúria em hu~Qa significaçaõ ex-
tensa se torna por tudo aquillo que 
he feito para prejudicar a terceiro 
contra o direito, e a equidade. Quid-
quid façtum injuria , quasi sine jure 
factum. Neste senti do se diz volenti 
non fit injuria. A injúria em mais es-
treita f!ignificaçaõ he tudo o que se 
faz em desprezo de alguem para o 
offender, ou na sua pessoa, ou na 
de sua mulher, de seus filhos, ou 
criados, ou daquelles que lhe per-
tencem, seja a titulo de parentes .. 
co, ou de outro modo. Mandou-se 
pela Carta Régia de 10 de Janeiro 
de 1617 remetter ao Corregedor da 
Côrte os Autos de injúrias feitas aos 
Julgadores, sendo o caso acontecido 
na mesma Cidade. E pelo Assento 
de ~9 de Maio de 1618 se declarou 
que o Corregedor da Côrte era o Juiz 
supe'rior para conhecer das injúrias 
que lhe saõ feitas, e ao Regedor. 
Pelo Alvará de '!J5 de Março de 1742 
se ordenou que o Juiz das Proprieda-
des o .fosse das injúrias verbaes, e 
que elle fosse ao Senado da Camara 
para d~termina-las, e despacha-las a 
final com dois Vereadores. Pertence 
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presentementé esse conhecimento aos 
Juizes do crime que vaõ despacha-
] as ao Senado, como d'antes prati-
cavaõ. Decreto de 0J5 de Agosto de 
17 53 . . A queixa da injúria compete 
sómente ao injuriado. Alvará de 4 
de Abril de 1755. 

Injusti,ça he a violaçaõ dos direi-
tos de outrem; naõ importa que se 
Yiolem ·por avareza, por sensualida-
de, por movimento de colera~ ou por 
arnbiçaél, que saõ as principaes fon-
tes 'das maiores· injustiças. Como se 
de've entender a injustiça notaria, 
que deve existir para se conceder 
revista das Sentenças , veja-se a Lei 
de 3 de Novembro de 1768, §§.·.1, 
e 3. 

Innocente se diz daquelle que naõ 
he culpado de algum crime. Naõ he 
justo que os innocentes sejaõ affl.igi-

-dos com prizões prolongadas , e com 
os damiws que dellas resultaõ. Lei 
pe 1:2 de Janeiro de 1639. Nem taõ 
pouco devem padecer com o pretex-
to de se accusarem os que forem 
cu! pados. Lei de 3 de Dezembro de 
17 f>O. cap. 6. §. ~. 

Innrificioso diz-se em Direito do 
que prejudica aos direitos de que al-
guem tinha esperança. Testamento 
innoficioso se chama o Testamento, 
no qual aquelles que tem direito de 
legitima saõ desherdados, ou prete-

. ridos. · · . 1 

InquiHno. O que mora em c:asa 
paõ propria, mas de aluguer. Mu-
dando de casa deve dar parte ao Mi-
nistro do Bairro, naõ só de qu~ se 
muda, mas tambern do lugar para 
onde fizer a mudança debaixo .da pe-
na ·cornipada no §. 9. do A I vará de 
~f> de Junho de 1760 •. Os inquilinos 
que puzerem · escritos nas casas e~ 
que moraõ devem faze-las inteira-
mente patentes ás pessoas que as 
forem vêr para as alugar. Alvará de 
~~ de Maio de. 1771. O inquilino 
deve ser ptéft>rido tanto pelo tanto á 
pesso.a naõ privilegiada. A viso da li:b-
tendencia Geral da Policia de 3 de 
-Julho de 1805 . 

Jnquisiçaô he hum Tribu1,1al de 
Jmisdicçaõ Ecclesiastica estabeleci~ 
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do em aJ:guns Principados da I'talia, 
na Hespanha, em Portugal, e nas · 
Indias. Foi introduzida nó anno de 
lo\200 por Innocencio III, durante as 

· guerras com os Albigenses. A pri-
meira Bulia da Santa Jnquisiçaõ con-
cedida pelo Papa Paulo UI aos Rei-
nos de Portugal tem a data de \23 de 
Maio de 153ti. O primeiro Inquisi-
dor Geral foi o Bispo de Ceu ta , Pri-
maz de Africa, D. Diogo da Silva. 
A Inquisiçaõ de Gôa foi estabeleci-
da pelo Senhor Rei O. Sebastiaõ e"' 
1557, e instaurada pela $e1;1hora D. 
Maria I em 1779 , e proximament~ 
abolida em Outubro de l8U. Aos 
Familiares, e Officia~s do Santo Of-
ficio foraõ concedidos privilegibs pe-
las Leis de 14 de Setembro de 156~, 
de 18 de Janeiro de 1580 ; de \20 do 
dito ~ez. e anno, de 31 de D~zem
bro dé 1584, de ~8 de Março d~ 
1643, e Decreto de 1 de Janeiro d~ 
1685. O privilegio dos :Fatniliares tlQ 
Santo Officio sendo Réos prefere a0 
dos Moedeiros. Decreto de 8 de A-
-gosto de. 168!'>, e A viso de ~8 de~ u,. 
lho do mesmo anno. Por Lei de 17 
de .Fevereiro de 15i~4, e A post}Jia de 
n •de JVI~rço_ t;le 1~96 ·se mandou , <J. 
todas as J usti~as CU:JD prissem, e des~ 
sem auxilio aos Mandados A postoli-
cos da :sla:pt~ Inquisiçaõ. Que os seus 
Ministros deviaõ preceder ao~ da Uni-
:versidade de E v ora ,se dete,rwi.pou pe-
Jo ,Alvará ,q~ \28 ~.~ .Maio qe J643~ 
;E aos da Universid.ade 1de Coimbra. 
Assento de 8 de Novembro de 1634. 
.Ao Santo Officio ;da Í:nq'\l{~içaõ des.-
te~ Reinos se consignou pelo Alvará 
de !25 de Outubro de . 1,608 seis coni' 
tos ·noveeent,os e trinta mil réis de 
;tend~ ammal n~- rendimento do es~ 
tancq tlas Cartas de jogar, 'e Soli-
rnaõ ,para pagamento dos ordepad,C!s 
dos Inguisidor,es, Officiaes, e mais 
despezas em '<iJI:lanto do proçlucto d~~ 
bens confisG(!.dos ~e naõ comprasse 
renda perpétua, ou por outra manei7 
ra se naõ provêsse. ]?ela Carta Ré-
gia de 14 de Maio de 16~9 foraõ os 
Privilegiados do Santo. Offic'io escu-
sos de alojamento de sold.ados . como 
o eraõ os ca Universidade de ~oim-

Qs-

' ' 
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br'ta. Offici:les do Santo Officio que 
servem na lndia, ós seus serviços se 
rc~Jutaõ pelo Regimento na mesma 
fórma que os Officiaes da Secretaria 
da Fazenda daquelle Estado pllra po-
derem ser consultados: Carta Régia 
ao Vice ... Rei da lndia de 1 f> de Mar-
ço de 1684. A ugmentou-se com mais 
vinte o número dos Familiares do 
Santo Officio em Lisboa por Decre .. 
de ~ 1 de Novembro de l7a7. E pelo 
de l\2 de Fevereiro de 1744 se de• 
clarou que estes vinte Familiares go-
zassem dos mesmos privilegias dos 
tem do antigo número. Os Ministros 
{lo Santo Officio em quant~ se acha-
rem empregados nos seus ministe ... 
rio"s , e officios saõ contados como 
presentes nos Canonicatos , Digni-
dades , e Beneficios, que possuírem . 
Letras A postolicas E xponi nobis. 
Aviso · de 4 de Janeiro de 1788. Os 
casos de denuncia ao Santo Officio 
foraõ declarados, e publicados por 
Ordem , e Edital do rpesmo Tribu-
nal de 1 ó de Fevereito de 179!2. Os Jn ... 
quisidores A postolicos ordenáraõ por 
Edital de ~3 de Dezembro de 1808 
aos Familiares do Santo Officio resi-
dentes na Côrte; e Termo mandas-
-sem relaçaõ das suas moradas, e da-
ta das soas ,Cartas para se organisa-
t·em em Companhias para a defeza 
"da Cidade. Este Tribunal he priva-
tivo, e exclusivo para as Causas da 
Fé, e da Religiaõ. Lei de lá de De-
zembro de 1774. Augmentáraõ-se a 
cada huma das Inquisições do Rei-
DO quinhentos mil réis annuaes de 
renda para se repartirem pelos Mi-
nistros, e Officiaes dellas, segundo 
·a sua graduaçaõ. Decreto de 31 de 
Outubro de 1718; o que foi renovado 
por Decreto de ~ á de Seternbro de 
1759. 

Inquúidor. Ministro da Santa Jn ... 
quisiçaõ, que tem authoridade para 
inquirir sobre a heretica pravidade, 
e depravaçaõ dos costumes. I nquisi-
dor Geral he o chefe do Tribunal da 
Inquisiçaõ. He rwmeado por' S. Ma-
gestade , e depois confirmado por S. 
Santidade. He Presidente nato do 
Conselho da lnquisiçaõ. Nomeia os 
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lnquisidores particularés. A esle Con• 
selho pertence fazer os regulamen-
tos, julgar as differenças que se sus"' 
citaõ entre os lnquisidores particu-
lares, pune as suas faltas; e as dos 
M i ni ~.ttos inferiores, e decide-as A p-
pellações que delles sobem ao mes--
mo Conselho. Os primeiros lnquisi-
dores foraõ os Bispos de Coimbra, 
de Lamego, e de Ceuta. Edital de 
I~ de Dezembro de 1769 : A sua ju-
risdiçaõ ácerca dos livros., e escritos 
contra a Fé Moral, e Bons costumes 
foi declarada pelo Alvará de 12!B de 
Agosto de 1804 para intelligencia do 
§. 9. da Lei de o/l1 de Junho de1787, 
e Alvará de 7 de Março de 1804. 
Mandou-se pelo Alvará de ~~ de A-
gosto de 1791 que o Bispo lnquisi-
dor Geral destes Reino;l~ e seus Do-
mínios exercite as Faculdades que 
lhe saõ concedidas a respeito dos li-
vros, e escritos; e bons costumes, 
procedendo contra os que os tein, 
lêm, ou vendem. Declarou-se por 
Carta Régia de 3 de Dezembro de 
1614 que os lnquisidores de Evora 
naõ podíaõ chamar á Meza o The-
sourelro das Sizas para negocios que 
naõ sejaõ da sua competencia. 

Insohto se diz em termo de Prá-
tica tu~o o que naõ he costumado. 
H uma cJausula insolita he aquella que 
he singular, e coutra o usó ordma-
rio. Dizimo insolito he aquelle que, 
segundo o uso commum, naõ he de-
vido. 

lnsoluvel se diz todo o devedor, 
cujos bens naõ bastaõ para paga~ as 
suas di vidas; e insolubilidade he o 
·estado P,e hum tal devedor, 

InsFecçaõ se diz a direcçaõ sobre 
algum objecto. Veja-se Casas de Ins-
pecçaó. 

Inspector . Ministro, ou Official 
público proposto pelo Presidente pa-
ra vigiar sobre certos objectos. lns-
pector de Artilheria, e munições de 
Guerra das Praças do Reino foi crea-
do por Decreto de 13 de Maio de 
1807. fertence-lbe visitar por si, e 
por seus delegados as mesmas Pra.,. 
ças, e seus depositas, examinando 
o estado de todos os objectos de Al'; 
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tiH1eria' como Boccas de fogo; repa- tições civís do Exercito foi nomeado 
ros, petrt>chos, e mais munições de por Carta R égia de \a·3 me Julh0 de 
G·t1erra praprias do fornecimento das 1801, em que se lhe .decla.rou a Ju-
1mesmas Praças, e fol'malis;;tndo map- risdiça@. Y eja-se .o A, I vará d;e 12\J d~ 
)1<\s deste estado em ·cada Província Agosto do dito annq. Aos Ministros 
pat•a té'lllf'.Her annualmente á Secre- Inspectores dos Bain·os se conferia 
tari-à dé EstadodosNegociosdaGuer- pelo Decreto de 7 de Junho de 17f>8 
ra, e Fazenda; e fazendo pela mes- toda a Jurisd~cçaõ para proeederem 
I1Hl Repartit;aõ subir á Real Presen- contra GS Réos até entaõ pre:ws, ~ 
~.a as Repr-esentações que for relati- que ao diante se pr.endessem até se~ 
:vo aos sobreditos objectos, sendo- rem sen.tenciados · em Rela~aõ. No 
-lhe subordinados quanto á dita Ins- anno de 1767 se .estabeleceo huma 
)Jecçaõ'. og Gov~rnos das Praças, Ós Ordenan~a, que determina as obrk 
'Alnioxarifes dellas, e seus Escrivães. gações dos· Inspectores 1das Tropas 
-:Ao Capitaõ. Inspector dos incendios de Sua Magestade ,Ficlelissima pelo 
de'V'etiJ'·Se-lhe apresenta~ os Aguadei.,. Conde' de Schaunnb.ourg- Lippe, Ma-
·ros nos dias que os .seus Capataz~s rechal General dos Exeroitos do ,mes-
lhes designarem para se lhes darem mo Senhor, e Fdd-M:üecha1l à@s d'e 
Harris de dezoito canaclas cada hum, El-Rei dá Graõ-Bretanha. Inspector 
marcados com a's letras q11e denotem Geral das Obras púhlicas foi noinea-
o Capataz., e Companhia qebaix0 da do o Marquez de Angeja, P1·esiden• 
nmlcta de dois mH réis paga da ca- te dG" Real Erario, pelo Decreto de 
deia, e expulsaõ daquelle serviço. ~B d.e Ag;osto 4e 1773. lnsp.ectores 
·E<lital- ' do Senado de 18 de M·an~e nó BrasJi,J fDraõ c1:eados pelo Alvat~á, 
dé 1807, que confirma, e amplia as .e Regirne;mto de ' 1 de Abril de 17 5 L 
:f>rovi.dencias do outl7o Edital de 17 Saõ lnsp.e ctores na Bahia; e no Ri(i) 
Je Seten1hro de 1807 • Veja-se Agua- ·de Janéiro os doi·s Intendentes Ge:.. 
dáros. Inspector da limpeza, e •,das -raes do cüÍil1o; .e em Pernamb~co, e 
-calcã.das da Cidade de Lisb0a foi no- Marali11haê> 1..09 dois Fespectivos Ou:vii-o 
me'~do por Decr.eto de 1.9 de J·ulho .dores. A1lém. dos M~inistros de letras 
-de 1759. lnspector das Fundições, saõ tambe.m lnsp.ectores em.cada Ca ... · 
Offi.c1na$, e labotatot·ios dos lnstru- .sa .de lnspecçaõ hum · Senhor de En:.. 
m e ntbs bellicos do Arsenal Real do ..genho, hum Cavrador de Tabaco pro-
ExerGito foi nomeado Carlos A nttt· post<i>s · p'e]as !1'espectivas Camaras; e 
nili> N am:J?io? , o 'que ~e :lhe partici- · .hum hem e in de negocio proposto pa-
pou )p €1 {' A'vJso de 1 de Setemhrd de· 4o CJo•·po 'da s'ua pte>fissaõ. Estes Ins-
1~01 confêrindo-se-'lhe ordenpdo de ·pe€tones :noméa4ds ' pelars -camar.as o 
~<» $ oo<i r€js ~Qr me~ pela folha das -sa@• agür.a ftJetá Me~a da lnspecçaõ, 
d·e-spe~tas .-do ,mesmo-'Arsena~l para ~o Al~,ará de 15 de Julho de .II77f>. §. r-l L 
~U'é sê eKpel:lio A viSó ao respec#fi~Vo <lnspe cil.!lf. Ge ral dosr.Provimentos das 
:Álmox.arite em 6" db dito' m.ez e ár::t- Mllllniç;ões de Booc~ p~ra as Tr{))pas 
n•o. i ns-p~ctór. Ger.al para o 'f.em~iro -t!J·a G()rt~, e Provinc•ias . foi nomead~ 
)JÚbJicb -d~ Lis'bóà foi creado por De:- _o Conde 1da Ega, e 'Se lhe augme'Q-
cq·.(:n <'de 9 dre· Nov rnbr® de..17'77. I .tol!l~ a.sua ifurisdic<;aõ t pel(;)Decreto 
I~spf.d tor .Ge ral da Reed1ficaça& .t\11a 

1
; -d€ ~{) ' c;leFNovembto de 1796 ria con:-

CJdade fO'l >nomeàd•o ó Ouqru.e de Ji..,g_ , · tot•mirdéid€' do Decreto d-e 1 de Julho 
fões H eged(j r ·'CJ.as J us<ti~as, a quem ille 17 o~. (Foi nomeado Lambem h'um 
se amplibu a Jutisdicçaõ de todas .ais 1 -I~1111~enldente de viveres para o mesma 
1nat~rias c?t1cernent':s á dita !e.edi·fi- 1 fim por Carta Regia de 5 de Jan éir()) 
cacaU>, ,e a AGmeaça(;) dos l\1.m1stros 1 ..d.e 1797.) Inspector do Arsenal Real 
Ins!pectores dos Bairros que deve1!n , , / ·da M-arinha pelos Decre tos de\1 , ,e de 
-e:kpedrr as diligencias re p,ecti .vas pe- I \28 de Fevereil•o de .1798 se andou 
1o Decn~to de l \2 cle Jun'ho ·de 1758. , que sendo Conselheiro do Almiran-

.1hspector Geral d·e tomas as Repar- 1 tadQ pres1i'da ás Mosfras , e Rev istas 
~ q 4 I 
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sim na occasiaõ dos armamentos dos 
navios de guerra, como nos seus des-
armam entos, ou em qualquer con-
junctura, em que se faça preciso co~ 
nhecer-se do estado das g·uarnições 

. delles. Pela Portaria do Governo de 
7 de Dezembro de 1811 foraõ crea~ 
dos sete lnspectores particulares de 
Transportes, hum para o Governo 
militar da Extremadura, outro para 
o Além-Téjo, e Algarve, outro pa .. 
ra a Beira-Baixa, outro para a Al-
-ta, e outros tres para o Partido do 
Porto , Minho , e Tras-os-Montes. 
Inspector para os Hospitaes milita~ 
res do _ Reino foi nomeado por De-
creto de 8 de Agosto de 1810. Ins-
pector Geral do Thesouro público, 
ou Real Erario nonmente creado 
-por Lei .de 12~ de Dezembro de 1761 
foi nomeado o Conde de Oeiras co~ 
mo Lugar-Tenente de S. Magesta-
de immediato á Real Pessoa por De-
creto de ~9 de Dezembro de 1761. 
Inspectores de Revista foraõ nomea-
dos por Portaria de 126 de Junho de 
13112, publicada na Ordem do dia de 
9 de Julho do mesmo anno. Foi crea-
do pela Portaria de !20 de Outubro 
de 1813 Inspector do Ramo da Sau-
-de pública o Marquez de Tancos, 
tendo o primeiro lugar na Junta da 
Saude. Por A viso de 17 de Feverei-
ro de 1794 ~dirigido aos Ministros 
-Inspectores dos Bairros se mandou 
examinar se havia edificios que a-
meaçassem ruína fazendo demolir os 
.que naõ . forem susceptíveis· de con-
certos, e obrigando os donos daquel-
]es que ainda estaõ em estado de os 
admittir, a que sem dilaçaõ alguma 
os concertem , evitando-se assim al-
gum accidente funesto como o que 
aconteceo no Bairro da Mouraria. 
Pelo ·§. 10. do Alvará de 16 de De,.. 
zembro de 1760 se concedeo á Jun-
ta dá Agricultura das Vinhas do Al-

.. to-Douro ter em todas asJ Alfande-
gas destes Reinos os lnspectores que 
julgar necessarios para examinar as 
fazendas de arco, que nellas se cos-
tu ma õ despachar por estiva. Por De-
creto de 17 de Maio de 1763 foraõ 
creados dois lnspectores do Sen'ado 

'1 N S 
da Camara de Lisboa com voto, e 
jurisdicçaõ superior aos Vereadores 
da mesma Camara ; mas esta ins .. 
pecçaõ foi extincta por Decreto de 
19 de Setembro de 1764. O lnspec-
tor do Terreiro de Lisboa tem ple-
na jurisdicçaõ sobre todos os Offi .. 
ciaes, e Juizes que devem obede-
cer-lhe. Alvará de \2 4 de Novembro 
de 1795. §. 1. lnspector Geral da 
Bibliotheca pública he o Secretario 
de Estado da Repartiçaõ da Fazen-
da. Alvará de 1!29 de Fevereiro de 
1796. §. 4. Creaçaõ do Inspector dos 
Hospitaes do Exercito, e suas obri-
gações. Reg·ulamento de 7 de Agos-
to de 1791. tiL 10. O Inspector Ge-
ral das Nlilicias do Reino foi creado 
por Decreto de 9 de Dezembro de 
1306. Foraõ creados Inspectore~ de 
ReNista para cada huma das The-
sourarias Geraes da Tropa·, e se lhe 
deraõ Instruç~Õe!) pela Portada de 
~7 de Novembro de 1811. Tiré.lvaõ 
tres devassas erh cada anno , que 
remettiaõ á Commissaõ especial. Por-
taria de 13 de Fevereiro de 18112. 
§. 6.; 'a qual foi revogada pela de ~ 
de Dezembrõ do mesmo anno, man-
dando ~irar huma cada anno aos Pro-
vedoree das Comarcas. Os Inspecto-
res de Transportes pódem pr,oceqer 
contra os Juizes de Fóra Ordinarios 
qqe naõ cump11em as suas Ordens. 
J?ortarla de 14 de Maio de 18Hl. 
Creaç~õ, e obrigações do lnspector 
Geral 1 Commandante da Brigada 
Real qa Marinha. Alvarâ de ~8 de 
A gosto de 1797. §. ~f> , e segui'ntes. 
Iospector Geral das Obras públicas 
fpi no\}leado o Marquez de Angeja 
por D~creto de 17 de Fevereiro de 
1783, ficando reservado ao llegedor 
o con~rvar os Inspectores dos Bair-
ros~ nara com informaçaõ delles po-
der mandar arrematar os terrenos 
em que se naõ tem construido edi-
ficio qlgum, e executar as Ordens 
que se hajaõ expedido a esse respei-
to. D~clarou-se pela Porta ria de U 
de Agosto, de 1600_ f]Ue o lnspector 
da Brigada Real da Marinha oaõ pó-
de dar baixa a soldados. In~ pec tor 
Geral dos Transportes do Exercito 
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foi nomeado por Decreto de 13 de 
Dezembro de 1796. Foi regulada a 
sua J urisdicçaõ por Alvará de 15 de 
Março de 1801. O lnspector da Ar-
tilheria he sempre membro da Junta 
da Fazenda dos Arsenaes. Alvará 
de 13 de Maio de 1807. §._ I. Sobre 
a jurisdicçaõ, e obrigações do Ins-
pector Geral do Terreiro, veja-se o 
Alvará de a de Junho de 1779. 
tit. I. O Lugar de Inspector Geral 
das Fabricas do Reino foi creado pe-
lo Alvará de 18 de Junho de 1777, 
e ex ti neto pela Lei de ó de Junho 
de 1788. O Inspector do Arsenal Real 
da Marinha, sendo Conselheiro do 
Almirantado deve presidir ás Mos-
tras, e Revistas dos navios de guer-
ra como Delegado do Conselho do 
Almirantado , e da Real Junta da 
Fazenda da Marinha. Decretos de 
7, e de ~8 de Fevereiro de 1798. 

Intendente he o titulo que se dá 
no Reino a differentes Officiaes esta-
belecidos pelo PrincipP. para vigiar 
sobre muitas partes da administra-
~aõ pública. Intendente Geral da Po-
liêia he hum Magistrado que tem 
ampla, e illimítada Jurisdicçaõ em 
1nateria de Política sobre todos os 
.Magistrados crirn!naes; e civís, os 
..quaes devem receber delle as suas 
Ordens nos casos occorrenfés, Deve 
fazet· observar os Regimentos, e Leis 
de n de Março de 1603 , de 30 de 
Dezembro de 1605, de ~ó de De-
zembro de 1608, e de ~6 de Março 
.de 17 4~ feitas para regularem a Po-
lici,a da Côr~e , e Cidade de f.isboa; 
a.s quaes se devem applicar a todas 
as mais •do Reino, dando conta pe-
la Secretaria de Estado dos Nego-
cios do R"eino do que lhe parecer mais 
conveniente para a regulaçaõ da Po-
]icia._Foi creado este Lugar pelo Al-
vará de \25 de Junho de 1760. Tem 
o Ti tu lo do Conselho com o ordena-
do de hum conto e seiscentos mil réis 
annuaes por Alvará de 15 de Janei-
ro de 1780. A sua ordem se remet-

'-tem todos os prezas de roubos, e as-
sassínios do districto da Casa da Sup-
plicaçaõ. Alvará de \!O de Outubro 
de 1763. §. I. Tem debaixo da sua· 
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lnspecÇaõ os crimes de armas prohi., 
bidas; conventiculos, sedições., fe:.. 
rimentos, latrocimos, tnOJ:"tes; e to:.. 
dos os mais, cujo conhecimento per-
tence aos Corregedores, e Juizes dos 
crimes dos Bairros para promover o 
cumprimento das suas obrigações; 
dita Lei de \25 de Junho de 1760. 
§. 4,, Nos seus impedimentos faz as 
suas vezes o Chanceller da Casa da 
Supplicaçaõ. Decretos de ~o de J u-
nho de 177\2 , e de ~6 de Dezembro 
de 1776· Foi-lhe commettida a Ins.:. 
pecçaõ sobre por1tes ~ fontes, calça-
das, e limpeza da Côrte, e Termo ; 
e a A dministraçaõ do Real ; e R.eá-
lête para estas obras, cuja aâminis-
traçáõ estava no Senado da Camara. 
Decreto de ~o de Majo de 1780, Ex;.. 
pedi o Officio em âata de 17 de lVJ ar-
ço de 1804 obviando á indecencia 
dos trages; que grassavaõ na Cida-
de de Lisboa. Veja-se finalmente a 
Carta Régia de 16 de de Novembro 
de 1763. Alvarás de 5 de Fevereiro 
de 1771, e de ~I de Outubro de 
1763. A viso · de 7 de Julho de 1760, 
e Decretos de ~ de Novett1bro de 
1763, de 4 de Maio de 1781, de 15 
de Setembro de 1778., e de 1~ de 
Novembro de 1801. Intendente Ge.1. 
ral da Policia foi creádo no Rio de 
Janeiro em lO de Maio de 1808. In" 
tende.nie Geral da Policia, e Superin-
tendente Geral dos viveres do Exer.;. 
cito_.foi nomeado o Desembargador 
Joaõ Vidal da Costa e Sousa por Car.:. 
ta. Régia de 5 de Janeiro de 1797• 
Foi creado o Lugar de Intendente 
da Marinha da Cidade do Porto pelo 
Decreto de ~7 de Agosto de 1804; 
e para elle se passou a jurisdicçaõ 
econornica, e administra ti v a que exer.: 
citava o Superintendente da Ribeira 
do Douro; extincto pelo Decreto de 
~o de A gosto de 1785; e depois pe-
lo Alvará de ~ de Julho de 1807 se 
prescreveo a Jurisdicçaõ do dito In-· 
tendente. Sobre o seu ordenado, ve-
ja-se o Decreto de 1' de Julho do· 
mesmo amw. O Cargo de In tenden-
te da Marinha deve ser conferida a 
Official da mesma Marinha, ou a 
quem tenha servi do carg<:. ·da sua 
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Administraçaõ. Resoluçaõ de ~õ de 
Outubro de 1796 em Consulta "do 
Conselho Ultramarino. Intendente da 
Ma·rinha para os Estados d0 Brasil 
foi nomeaqo est-e emprego pelo AI.:.. 
Nará de 1\2 de Agosto de 1797·, de-
clarado pelo de 8 .de Abril de 1807. 
Intendente da Marinha foi creado 
pelo Alvará de 4 de Março de 177IJ; 
e Carta Régia de 11 de Março de 
1797 para o Arsenal da Bahia. Es-
tendeo-se este estabelecimento para 
os mais Arsenaes nas Capitanias do 
Ultramar por Alvará de U de Agos.:.. 
j:o de 1797. Pel Decreto de I f> de 
Junho qe I 808 datado do Rio de J a'-
~eiro se separou o lugar de Escrivaõ 
.da Intendencia da Marinha do outro 
de Escrivaõ da Meza Grande com ·o 
ordenado de 400 $ 000 réis cada hum, 
e se augrnentou o ordenado de Con-
tador da Marinha do prirpeiro Escri-
turaria, e dos dois segundos Escri-
turarias. Foraõ creados dois Inten-
dentes Geraes no Rio de Janeiro por 

·Decreto de 30 de Janeiro de 1750. 
Intendente Geral, e .Fiscal' de todas 
as obras militares de fortificações , 
pontes , estradas, ou tan.aes, com 
responsabilid,ade immediata á Se-
.cretaria de Estado dos Negocias da 
9"uerra foi nomeado por Portaria do 
Governo de 8 de Agosto de 18I I. 
Intendente Geral das Golonias esta-.;. 
belecidas, e que se estabelecessem 
do cornmercio, lavoira, e das ma-
nufacturas das Capitanias do Graõ-
Pará, e Maranhaõ ,""" s. Jozé do Rio 
Negro, e Piauh~ foi creado este lu-
gar por Carta Régia de;~!2 rle Julho 
de 1758, nomeando ;rara Superin-
tendente Geral o Provedor, que era ' 
da Real Fazenda da Cidade de Be- ' 
Jem do Graõ-Pará. Intendente das 
Reaes Cavalhariças/ foi creado este 
] u gar por Decreto( de 17 de J uliho 
de 1790, o qual lpe declara as suas 
obrigações. O A viso do a.nno de 17 50 
ficou servindo d'El Regimento interi-
no depois da Lei de 3 de Dezembro 
de 1750 a.os i ntendentes do oiro no 
Brasil. In t fi dente Geral dos Trans-
portes foi nomeado por Decreto de 
13 de D zembro de 1796. Veja-se a 
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Carta Régia de 9 de l,Vlarço de 1797, 
e Alvará de lõ de Março de I800. 
O lugar de Intendente do oiro de 
Goiaz foi extincto, e creado o de 
Juiz de Fóra do civel, crime, e or-
fãos de Villa Boa de Goiaz por Al-
vará de 18 de Marcu de 1809. O In-
te dente dos diamintes foi extinçto · 
por Alvará de I3 de Maio de 1803. 
.art. 8. §. 6. Intendente Geral das 
Minas , e metaes do Reino foi crea-
do este lugar por Carta Régia de 18 
de 1\tlaio de 1801. Veja-se o Decreto 
de 8 de Julho de ll:lO!l., o Regimen-
to .de 30 de Janeiro, e Carta Régia 
de 1 de Julho de 180!2. Intenden'te 
Geral dos Almoxarifados da Casa de 
B1:agança para a aver:ignaçaõ das a-
Jienações, e ocultações dos bens per-
tencentes á mesma Casa •foi nomea-
do pel~ Carta Régia de 13 de A gos-
to de 1766. lhtendente do papel 
sellado foi creado por Ahará de 10 
de Março de I 797. Intendente das 
Obras públicas, foi-lhe unido por Or-
dem de Sua Alteza Real participa-
da por ,Portaria do Inspe·ctor do Era-
rio o P,rospecto, e Delineaçaõ da Ci-
dade, o que se confirmou por A1viso 
de 11 de Maio- do mesmo anno de 
1805~ O Intendente dos Arrnazens \ 
de Indfa, . e Gniné foi creado por Al-
-vará d~ 3 de Junho de 179 3. Inten-
dentes do descaminho do oiro ha dois 
no Riq de Janeiro, e Bahia. Alvará 
de 3 qe Dezembro de 1750. Inten-
dente clas Reaes Cava!hariças, su- . 
bordinado ao Estri'beiro mó r, foi\crea .. 
do . por Decreto de 17 de J ulh de 
1799. 

Int.errogaton'os saõ hum aqto ju-
dicial~ que pértence igua!mente ao 
procésso civil, e criminal; he o pro-
césso yerbál que contém as pergun-
-tas feitas pelo Juiz a huma das Par-
tes , ou a hum accusado, e as res-

. postas que a ellas daõ. Como se fa-
çaõ o~ interrogatorios militares, ve_. 
ja-se o Regimento confirmado por · 
Alvará de 18 de Fevereiro de 1763. 
cap. 10. 

Interrupçaó he tudo aquillo que 
impede que a posse seja continua-
da, .~ possa servir p~ra adquirir a 
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propriedade de hull'/a cousa pela pres-
cripçaõ. Como se faça a interrupçaõ 
da pt·escri pçaõ nas acções pessoaes, 
veja-se o Cap. \210 do Regimento de 
17 de Outubro de 1516. 

lntersticios saõ certos intervallos 
de tempo que he necessario passar 
em huma ordem antes de poder ser 
promovido a ordem superior. -

lntestado. Palavra tirada do La-
tim intestatus, que quer dizer aquel-
]e que naõ fez testamento. Morrer 
jntestado quer dizer morrer sem ter 
feito testamento. Herdeiro intestado 
significa o herdeiro que recebe a he-
rança em virtude da Lei, e naõ de 
hum Testamento. 

lntoleranâa. Conducta que con- . 
siste em naõ ter communicaçaõ al-
guma no que toca á Religiaõ, ora-
ções, e serviço divino com aquel-
les que naõ obedecessem á Igreja 
Romana. lntolerancia se diz tam-
bem a perseguiçaõ que se faz áquel-
les que tem huma crença contraria 
á nossa. Se os Bispos Arianos foraõ 
os primeiros que deraõ o exemplo 
desta intolerancia como vivamente 
lho increpa Santo A than~sio, naõ se 
nzeraõ menos culpaveis para · com o 
genero humano, tanto por este fu-
nest'o exemplo, corno por sua here-
sia. Que cousa mais contraria que 
este espiri to de perseguiçaõ á doçu-
ra que nos récomrnenda o Evange-
lho? Que cousa mais opposta mesmo 
á Missaõ que Jesus Christo dá a seus 
Discípulos? Este Divino Salvador naõ 
lhes concede poder algum de perse-
guir: elle Jhes diz simplesmente: Hi-
de, pré,qai a todas as Nações, ensi-
nando-lhes a guardar o que vos te-

. nho dito. 
Intruso se diz em geral do que se 

metteo de posse de algum beneficio 
sem authoridade da pessoa que tem 
direito de dispôr delle. 

lnvençaó da Santa Cruz. Veja-se 
Cruz. 

lnventan·o he hum termo de Prá-
tica, que significa em geral a dis-
cripçaõ de alguma oousa. Diz-se po-
rém particularmente da numeraçaõ, 
e discripçaõ dos bens moveis, e d~ 
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raii, tituÍos, e papeis, e dividàs á c"' 
tivas, e passivas d.o defunto. A,s pe-
nas impostas ao conjug·e, que por 
morte do outro conjuge naõ procede 
a inventario, devem ser julgados por 
Sentent;a em Causa por elle contes-
tada para poderem ter effeito contra 
·os herdeiros. ' Assento de ~o de J u-
nho de 1780, tornado sobre a Ord. 
Liv. 1. tit. 88. §. 8. Inventario se 
mandou fazer de todas as herança.s , 
de que os viu vos, o.u viuvas ficas-
sem em pos:;;e, e cabeça de casal na 
India. Carta Régia _de 19 de Feve-
reiro de 16~4. Cornmettendo-se o in-
ventario a algum dos Corregedores 
da Côrte lhe fica pertencendo, ain.:. 
da que .lhe naõ caiba em distribui~ 
çaõ. Assento de \28 de Março de 1643. 
O inventario do marido pertence ao 
Juiz que fez o da mulher. Assento 
de 17 de Junho de 16f>l. Mandou-se 
fazer inventario de todos os bens, 
que possuírem todos os Officiaes da 
Casa Real, e da Fazenda, e J usti-
ça pelo .Alvará de 31 de Janeiro de 
16 ~ 3. Inventaries foraõ obrigados á 

·fazer çle seus bens todos os Minis..: 
tros em actual serviço por Alvará de 
\2 de Março de 1655, o que se. de-
clarou dever entender-se , assim dos 
Ministros de Justiça, e Fazenda, co.:. 
mo dos de Guerra. Alvará de 10 de 
Agosto de 1655. Vejaõ-se as Cartas 
Régias de ~6 de Novembro 9e 16~3, 
e de b de Abril de 16\24, e os De-
cretos de 6, e de 19 de Outubro de 
1654. Corno se faça o inventario dos 
que falecem a bordo dos navios que 
navegaõ para o Ultramar, e como se 
arrecada a sua fazenda , veja-se o 
Regimento de 1 o de Dezem.bro ·de 
1613.. c a p. 4. O dos bens dos a useh-
tes no Brasil mandou-se fazer pelo 
Juizo dos Ausentes, além do que he 
feito pelas Justiças Ordinal'ias. Car-' 
ta Régia de \24 de Setembro de 16i8. 
Deraõ-se providencias sobre os in-
ventarias das l?essoas prezas pelo Tri-
buna! do Santo Officio da Inquisiçaõ 
no Alvará de \26 de Novembro de 
1683. A factura dos in.ven_tarios pó-
de prorogar-se de seis rnezes até hum 
anno. Alvará de ~4 de Julhode 1713 . 
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Sym inventario naõ pód·em os her-
deiros abintestado; naõ sendo força- , 
dos, tomar posse das heranças no 
Brasil. Alvará de :1.7 ·de Junho de 
1809. Sobre o inveh ta rio dos bens 
confiscados. Veja-se o Regimento de 
10 de Julho de 16 \2 0. cap. Q., e se'l-
guintes; A respeito dos inventarias 
dos Bispos, veja-se o Assento de \28 
de Mar~o de 1643, Foi prohíbído pe"" 
Jo Decreto de \! .de Julho de 1698 
aos Juizes dos Orfãos arbi trareln os 
salarios dos inventarias. Houve re-
fórma a este respeito na Cidà,de de 
Lisboa, e seu ;f ermo determinada 
na Frovisaõ de 11 de Feve11eíro de 
17 b7: Os bens que nelle se separaõ, 
e adjudícaõ para pagamento dos cré-
~ores ~aõ vendidos nas casas em que 
o dito inventario se faz, e naõ em o 
Deposito púb}ico, Decreto de lá de 
Julho de 1757. Veja-se o ,Alvará de 
~1 de Junho de 1759 . Os inventa-
rios dos bens dos naufragados devem 
:;;;et feitos pelos Officiaes da Fazen+ 
da. Alvará de PZO de Dezembro de 
1713. Sobre os inventarias dos Mili-
tares, vej~-se o Regimento de 1 de 
Junho de 1678; §. 50, e o Alvará 
çle ~ 1 de Outubro de 1763. §. 15. 
Pela Provisaõ de 1 de Fevereiro de 
) 7 30 dirigida ao Provedor dos de-.. 
funtos; e ausentes da Comarca do 
oiro preto se .mandou que se evitas"' 
se a duplicaçaõ de inventarias., que 
só serviap .de fazer despeza; e aug""' 
mentar a confusaõ. Pelos §§ .. ~7; e 
~9 da Lei de 9 de Setembro de 1769 
se mandou que o mariçlo fizesse in..., 
ven tario dos bens da mulher quando 
passasse a segundas nupcias; e que· 
a mulher o fizesse dos bens do mari-

. qo quando passasse ás s~gundas nap .. 
cias em idade de naõ ter filhos, · cu-
ja disposiçaõ foi suspensa pelo l)e-. 
ereto de 17 de Julho de 177 8. · Jn .. 
'~entario, e sequestro se faz nos bens 

,Qo Assignan~e da Alfandega quebra..:. 
do, ou suspeito de credito. ,Alvará 
de \2 0 de Março de 17 56. §. 6. In..; 
'Ventario dos generos; e fazendas exis-
tentes nos armazens da Ribeira das 
N áos , e a bordo das mesmas N á os 
f?i mandado faze.~; por Decreto de 30 
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de Sete'mbro 'de 1791, e Alvará de 3 
,de Junho de 1793. §. U. Mandou-se 
fazer do sal, bestas, e escravos per-
tencentes á pescaria das balêas. Al-
vará ·de ~4 de .Abril de 1801. §. ~. 
lnventarios dos bens dos fallidos co~ 
mo se fazem , veja-se o §. 1 ó do Al-
·var·á de 13 de Novembro de 1756. 
Mandou-se pelo Alvará de 14· de Ja-
neiro de 1807. §. ~. fazer inventa-
-rios de todos os bens dos vínculos' 
·ou capeUas vagas. 

Invitatorio. Chama-se assim o Psal-
h10 Venite exultemus, que se canta 
no começo de Ma tinas com hum ver-
sículo, que se ajunta aos do Venite. 
Esta oraçaõ he assim chamada, por-
que se invita, ou convida o povo a 
rog·ar a Deos. 

lnvocaçaõ. A invoca.çaõ dos San~ 
tos he huma antiga prática da Igre-
ja authorisada pela Escritura Sagra-
da, onde vemos S. Paulo encommen-
dar-se ás orações dos Fieis; Deos or-
denar a Job que peça pelas seus ini-
migos; o Anjo Raphael otferecer a 
Deos os rogos de Tobias; os Ahjos 
regozijaJ.t-se no Ceo com a ·conversaõ 
do pecc.ador. S. Lucas cap. 15. v. 10. 
Esta práticà he apoiada na Tradiçaõ 
A postolipa, e confirmada pelo Con-
ciljo de 'frento Sess: 25. aonde· elle 
.declara \Contra os Protestantes, que 
a Invocqça5 dos Santos naõ he hem 
idolátria, nem superstiçaõ. Co in ef..; 
feit-o a Igreja honra a Santa Virgem 
como M P,i de Deos ; os Anjos , ·e os 
Santos pomo servos , e aJ;Digos de 
Deos; mas ella naõ dá ilerh á S n.:. 
tissirpa Virgem , nem aos .A,njos ; e 
Santos o culto , que só a Deos he 

·· devido. Nós invocamos os San os co- ' 
· mo nossos intercessores junto a Deos 

para ob~ermos por sua intercessaõ, 
e em nome de Jesus Christo nosso 
un'ico ~ediador; as Gracas de que 
temos necessidade. , 
. JoaiJ (Christovaõ) natural de Coim-
bra, e Lente em Direito Canonico 
na: dita Universidade, regeo as Ca-
deiras qe Clementinas, Sex to, De-
creto; ~ V espera, da qual ultima 
tomou posse a 30 de Outubro de 
ló86. Foi Conego Doutoral na Sé 
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·de Coimbra ·, ·e teve )1or 'di'scipulo 
Gnbriel Pereira ·~e Castro, que ,del-
]e falla na sua Decisaõ 65. n. 0 3. 
morreo em Coi 'mbra a 17 de Feve-

. .1·eiro de Jf>89. Comp'Ôz ·além deva-
rias Poslillas . . 

.Alleqaçaó de JJ'ír~ito. !na Causa da 
successaõ ·destes Reinos por parte da 
Senhora D. Catftarina , filha do In~ 
Jante D. Duarte.. , 

.Joaó (Padre Domillgos) hafural 
do Lugar do Valle, Freguezia de S,. 
Miguei de Bod10sa·, Te.rmo da Cida-
de de Viseu na, Província da Beira. 
Professpu a .Religiaõ da Companhia 
de .Jesus no Collegio de Evora a U 
de Outubro de 1649, aonde foi Len-
te de Theologia. ·compôz .. , 

Tractatu~ de Ecclesia Pontijida 
et Concilio. M. s 

Joaquimitas. Àssim foraÕ ~hah:Já;_ 
dos os que seguiaõ a doutrina. do 
Abba4e Joaquim-, naõ a respeito 'da 
Trindade , mas da Morat Esta dou-" 
trina era a collecçaõ das tnaxirna~ 
d'e huma falsa espiritua'lidade ~ontí~ 
das em hum livro ·intitulado o Evan-. 
gelho eterno. Suppõern-se alli tres ép·o-
cas da Religiaõ: a primeira começa 
no tempo do antigo Testamento, a 
segunda em o novo; e a terceira nd 
estabelecimento deste E v ngelhoeter.., 
no. Segniaõ que para. i)oder prégat 
~ste Evange)hQ eterno era ilecessa~ 
rio estar descalço; que nem Jesus 
Christo , nem os A posto] os tinhaõ 
chegado á perfeiçaõ da vida contetn.:. 
plati v a; que desde Jesus Christo até 
o Abbade Joaquim a ~ida. activa ti-
nha sido util , mas que já o naõ era. 
depois que este A bbade veio ao mun.:. 
do, e que a vida contemplativa de 
que elle dava . o exemplo era muito 
mais util. O Evangelho eterno foi 
condemnado ·por Alexandre I V ; e 
pelo Concilio de Arles em 1\260; 

Job. O livro de Job h e ltmrl dos 
livros canonicos do Anügo Testa-
mento, e a historia das provas ter-
ríveis em que Deos pôz a virtude 
q·este santo homem, da sua pacien-
cia, e dos seus sublimes entreteni- ' 
mentos com os seus amigos. A au-
ihoridade· desta hi~toria funda-se naõ 
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sómente ·sobre os 'nomes proprios 'd.à~ 
pessoas, . dos povos, e dos paize's, 

. mas ainda mais pelos t'esü;mu'nh6s 
. ' de Tobias , de Ez·equiel; e do A pos-
. tolo Santiago·. Segundo a opinia:õ de 
· S. 'Gregorio ·, Moysés traduzio em 

Hehreu este livro sobre o original 
es·crito em Arabigo pelo mes·mo Job. 
Crê-se que o acon teci'mento que faz 
objecto desta historia he do tempo 
·em. que os Israelitas estavaõ no de-
s·erto , ·porque nella só se falia na 
Lei dada pela. boca de Deos. A prin-
·cipal 'questaõ que alli se move na-
qu·eJie Jivt•o he saber se Deos naõ 
'castiga nesta vida senaõ só aos pec-
'cadores, ou se pune isto he se ex-
perimenta algumas vezes os justos. 
Job sustent·~ a segunda opihiaõ que 
he verdadeira, e ·os s·eus amigos a 
pi:imeira que he 'erronea. Tudo quan-
to s'e repete das palavras do san lo 
homem Job tem .huma authoridade 
'divina; e d]gna de fe; ma~ . naõ he 
assim a respeito do qué .·Pi'ofer~m os 
amigos ~e Job, segundo Sant~_ Ago's:; 
tinha' S. Chrysostomo ~ R Greg·9...:. 
rio' e outros ; com tudo sustentando 
huh1a causa iná elles naõ deixaô de 
dizer· causas muito verdadeiras. 
inesino· ·s. Paulo louvou muitas qué 
recebem a sua authgridaae' aõ de 
Eliphas, que as proferia , / mas s1m 
deste :A postolo; que itándo-as as 
authorisa~ 

Jogador. O que ,....)og·a por habito~ · 
. Jogo. O jogo he huma especie 

dé cohvehçaõ' etn que a habilida-
de , oti o puro acaso ; ou o . acaso 
misturado com a ha.bilidade' segun.::.. 
rlo a d~versidade dos jogos ~ decide 
da perda, úti do ganho estipulados 
entre duas; ou mais pessoas~. O jo-
go de d.rtas he prohibido pela Ord~ 
Liv• f>. tit. 8~. pr. Liv. 1. tit. 33~ 
§·. 4: excepto jogando co~ càrtas da 
Real Fabrica~ Lei -dê i"' de Março 
de 1606, que v~m na Coll. á Ord. 
L; f>. tiL 8~. R. n.0 i. pag; 196. 
O Alvará de 31 de Janeiro de 1604 
impõe penas aos qne jogaõ as pedra-
das. Pelo Alvará tle !29 de Outubro 
de 1696 se pl'Ohibio o jogo da ban-

. ca, e outros jogos de parar. Veja-se 
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a Pragmalica de ~5 de · Janei!o de 
1G77. §. 11. Assim como o fo1 com 
graves penas o de dados sêcos por 
Alvará de ~ ·i! de Maio de 1659, e 
Condiçaõ de- 6 de Agosto de 1770. 
~· 7. As casas de jogo com tabola-
gem foraõ pro h i I. idas pelo Regimen-
to de 1\2 de Março de 1603. §. b. 
Jogos de cartas saõ permittidos, sen-
do estas da Real Fabrica-, e se pro- · 
hibe devassar de quem dá casa de 
jogo. Resoh~çaõ · de 16 de Maio de 
1753; e Alvará de Pl6 de Março de 
17 54. Sobre os jogos nos na vi os de 
guerra, veja-se o Alvará de ~6 de 
Abril de 1800. cap. I. §§. 7, e 1'!2. 
Os jogos do entrudo foraõ prohibi-
dos pelos Decretos de 6 de Feverei-
ro de 173·$, e de 4 de Fevereiro de 
173.5 mandados observar pelo Edital 
da Intendencia Geral da Policia de 
~5 de Fevereiro de 1808. Em 1 de 
Abril de i805 se publicáraõ as lns-
trucções {>ara estabele~er nas Comar-
cas do Reino as recebedorias princi-
paes do Real Jogo da Loteria. 

Jogral ( ant.) o,... que vivia a maior 
parte do anno tocando por dinheiro 
·v.arios instrumentos em Festas que 
naõ eraõ principalmente ecclesiasti-
cas, e do serviço de Deos. Ord. Af-
fons. Liv. 3. tit. 15. §. 18. 

Jordaô ( Francisco de Almeid.a J 
filho de Ignacio de Almeida Jordàõ, 
e de D. Thereza Ignacia de Azeve-
do, nasceo em Lisboa a 31 de De-
zemqro de 171\'2. Formou-se na Uni-
versidade de Coimbra na Faculdade 

-de Canon~s. Traduzio da lingua Cas-
telhana na Portugueza com variás 
addições, e hum appendice das Leis 
de Portug·al ,-

Arte legal para estudar a Jurú-
prudencia cóm a exposiçaó aos Títu-
los da Jurisprudencia do Imperador 
J ustiniano , e do Licenciado Francis-
co Bernardes de Pedraça. Lisboa 
1737. 4. 0 

Jornal. A paga que se dá põr 
hum dia de trabalho. Como se arbi-
traõ , e pagaõ os jornaes dos Iridios , 
veja-se a Lei de 6 de Junho de 1755. 
§. HZ . 

Jornalein~. A quelle que trabalha 
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por ·jornal. Deraõ-se providencias a 
respeito dos jornaleiros nos Editaes 
de '!!,7 de A brif de I8ll, de t> de 
Março de 181~, e de 3 de N0vem~ 
bro de 1 813 , e Portaria do Governo 
de 9 de Junho do mesmo anno. 

Josophat. Campo de que fallou o 
Profeta Joel no cap. 3. vers. ~. 

José ( Fr. Alberto de S.) uatura.I 
do Lugar de Porto de Moz dq, Bis-
pado de Leiria. Professou a Religiaõ 
de Cister a ~4 de Fevereiro de 1 668., 
Foi Provedor Geral da sua Congre-
gaçaõ, e Cart.orario. Compôz 

Livro ifas Sentenças, e outros pa-
peis necessarios. Foi. m. 5 

Regimento para o Reverendo D. 
Abbade Geral deste Mosteiro de Ale: 
cabaça jazer as eleições das Justiças , 
Capitães das Companh1'as , e o_u.tros 
Ojjiciaes da Milícia. Foi .. m. 5 

Josué. O livro de Josué compre- · 
hende o que se passou de mais nota-
vel desde a morte de Moysés até á 
de Josué seu successor no Governo 
de Israel, isto he, o espaço de 17 
annos ; a saber, desde o anno do 
mundo ~553 até o de ~570. He as-
sim charpado :porque se crê que Jo-
sué foi o seu Author. Começa neste 
livro a s~gunda parte do Antigo Tes-
tamento. 

Jovianistas. Sectarios de Jovinia-
no , Monge de Milaõ. Os seus erros 
principaes eraõ, que o jejuar, e abs-
ter-se em certos dias de certas co-
midas ppr principio de pepitencia' 
era hu~a devoçaõ mal erltend,da; 
9ue o hqmem depois do .baptismo he 
Irnpeccayel; que todos os pecca os 
saõ igué\.eS; que entre os Bernaven-
turados naõ ha huns mais premiados 
que os outros; que Jesus Christo naõ 
nascêra de huma Virgem. Estes er-
ros foraõ condemnados pelo Papa S. 
Cyriaco em hum Concilio celebrado 
em Rollla no anno de 390. Estes 
mesmos enos foraõ quasi todos con-
dernnados novamente pelo Concilio 
de Tr.ento na 'pessoa dos Protestan-
tes. S. ~eronymo ~Santo Arnhrosio, 
e Santo Agostinho escrevêraõ parti-
cularme;nte contra Jo\-i.niano. 

Jrnwó. O filho d~ mer.mo Pai, ou 
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Mãi, ou de ambos a respeito de ou-
tros filhos, ou filhas do mesmo Pai, 
Mãi, ou de ambos. Meio irmaõ se 
diz o que he filho só do P-ai, ou da 
M ãi só de outros seus irm ãos. Pelo 
Decreto de <23 de Julho de 1698 se 
determinou que doi~ ir.mãos na.õ pu-
dessem ser Juizes na mesma Causa. 
·Os irmãos pódem requerer Mercês 
pelos serviços dos irm ãos. Regimen-
to das Mercês de 119 de Janeiro de 
1671. §. 1~. Nos irmãos, e filhos de 
irmãos tem lugar a representaçaõ pa-
ra a successaõ de Morgados inst.Í'-
{uid.os por transversaes. Lei cle a de -
Agosto cle 1770. § . . ~6. 

Ir-mandade. Confraria de Irmãos 
·que servem algum Santo. A Santa 
Irmandade em Hespanha he o Tri-
bunal que vigia sobre a policia das 
·estradas a respeit0 dos salteadores. 
'Pelo Decreto de f> de Setembro d.e 
1804 para o bem do serviço p'Ét'mlico, 
e alinhamento da Rua da Magdale-
na em Lisboa se mand.áraõ ' cortar 
duas propriedades pertencentes hll'-
ma á Irmandade do Santíssimo da 
Freguezia de Santa Jus ta , e cu tra 
á Irmandad-e do Santissi mo da Fre-
·guezia de Sa·nta Ma1;ia Magdalena, 
e do preço da sua avaliaçaõ com' o 
augmento da terç-a parte se lhe pas-
s,áraõ Padrões de juro á dita Irman-
dade com os encargos, ou vínculos 
a que fossem responsaveis. O novo 
compromisso da Itmanclade de San-
ta Cecilia foi confirmado por Alvará 
de ?.17 de J aneiro de 1766. A Irman-
dade dos homens cégos sita na Fre-
guezia de S. Jorge da Cidade de Lis..:. 
boa tem privilegio para só os Irmãos 
de!la poderem apregoar , e vender 
pelas tuas livros peque•nos, folhinhas, 
gazetas , relações, supprimentos, e 
outros avulsos podendo por ordem do 
seu Juiz Conservador, que he hum 
dos Corregedores do Cível da Cida-
de, fazer apprehenções, e proceder 
á prizaõ dos transgressores. Provisaõ 
do Dez em barg·o do Paço de 4 de Mar-
ço de 17bl. Pelo Alvará de ~3 de 
Agosto de 1738 se concerleo á Ir-

. mandade de S. José dos Pedreiros, 
e Carpinteiros de Lisboa cobrar exe-
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cutivamente as suas di vidas; As Jr ... 
mandades do Snntissimo; e aquellas 
Ordens Terceiras·, e Confrarias, que 
tivessem Hospitaes instituídos, e ad-
ministrados legalmente ficáraõ exem-
ptos de ·contribuirein pata -o Terço 
estabeleeido pela Portaria do. Gover-
no de 3 de Abril de 1813 com duas 
terças partes das suas rendas, fican-
do só a terça parte delias sujeita á 
dita contribuiçaõ do terço. Portaria 
do Governo de 8 de Março de 1814. 
As Irmandades do Rosario existen-
tes nos Conventos do Salvador. Pas-
sou-se Ordt~m para se proceder a se-
questro nos bens de raiz das Irman-
dades com excepçaõ das do Santíssi-
mo c~mo se declarou por Portaria 
do Desembargo do Paço de 13 .de 
F everei.ro de 1 71 O P rovisaõ de 19 · 
de Fevereiro de 1770 dirigida ao Cor-
t·egedor de Set,aval. Quando alguma 
lnnandade for insti.tuida por h t!rdei-
ra,· e testamenteira entt:1nde-se achar-
se ~tnstituida 'a alma~ Assento de !9 
de Marçe de 1770. Veja:..se o· Assen ... 
to de~~ de Julho de 1797. Naõ pó~ 
.dem ·ser Iegatarias de bens de raiz ~ 
Provisaõ me 14 de Maio de 1770. 
P ela Provisaõ ' da Meza do besem-
hargo d9 Paço de 17 de Agos,to de 
1771 dirigida aq, Provedor ·de Setu 
vai se declarou · que as Irmamlades 
do Santíssimo naõ saõ comprehendí-
das nas ultimas Ordens,. qrue se ex~ 
pedíraõ •Ji)elo dito 'Tribunal em \!),fi de 
Janeiro do dito anno; que só dizerrl. 
·respeito 'aos bens das Confrarias que 
se achavaõ sequestrados em virtude 
das primeiras Ordens de 19 de A gos~ 
to de 1769, das quaes já foraõ ex-
ceptuadas as di ta,s Irmandades do 
Santíssimo pelas Ordens que se pas-
sáraõ em data de 13 de Fevereiro 
de 177o, devendo por-ém remetter:. 
se huma exacta, e individual l;ela-
çaõ de todos os bens de raiz que as 
mesmas Irmandades do Santíssimo 
possuirein, dos títulos da sua acqui-
siçaõ, do seu valor, ~ rendimento. 
Foj extincta a Irmandade de S. Joaõ 
do Porto por Carta Régia de 9 de 
Junho de 16.4!3. Declarou-se pelaPro-
visaõ de ~7 de Outubro de 1794 que 
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as eleições das Irmandades, e Con-
frarias devem ser feitas sempre na 
Igreja; e que naõ devem presidir a 
ellas os Parocos, huma ve~ que se~ 
jaõ da jurisdicçaõ secular, por se en-
contrar isso com algumas Provjsões 
Régias, e Sentenças proferidas no 
Juizo da Corôa, para se naõ intro-
metterem os Parochos por modo al-
gum com aS' Irmandades, e Confra-
rias seculares, que saõ da J urisdic-
çaõ Real, debaixo da pena de pd-
zaõ contra todos os que concorrerem , 
directa, ou indirectamente para que 
as eleições naõ sejaõ assim feitas; 
além de ellas ficarem nullas, e de 
nenhum vigor. Pelo Aviso de 19 de 
Julho de 17 9~ se ordenou que o Pro-
vedor das Capellas se abstivesse de 
tomar contas ás Irmandades, e A d· 
ministrações de quaesquer Capellas, 
ou de outros encargos, e legados pios 
que eslàõ suspensos pelas Letras 
A postolicas do Santo Padre Pio VI, 
impetradas a Instancia de Sua Ma-
gesta~le · , e seu rendimento applica-
do para a construçaõ, reedificaçaõ, 
e ornato das Igrejas Parochiaes_ da 
Côrte , arruinadas, ou incendiadas 
pelo ·terremoto de 1755, em quanto 
se naõ completar a re'edificaçaõ de 
cada huma das Igrejas. 

Irregularidade he tudo o que faz 
hum sujeito incapaz, ou indigno de 
entrar na clericatura, de exercer as 
suas funções, e de possuir benefi-
cios. Define-se tambem a irregula-
ridade hum impedimento que, se-
gundo o Direito Di vi no , . ou Eccle-
siastico, faz huma pessoa inhabil pa..: 
ra receber a tonsura, e as Ordens , 
e exercer as funções dellas. 

Israel. Nome que foi dado ~ Ja-
cob quando lutou com o Anjo. Ge-
nes. cap. 3~. v. ~8. Anno do mun-
do M65. Delle descendem os Israe-
htas, ou Hebreos, povo que rece-
beo de Deos immensos beneficios , 
e que lhe respondeo com immensas 
ingratidões. Este povo existe ain-
da, mas disperso por todo o mundo 
sem Templo, sem Rei, e sem Sa-
crifiéios. 

Iterativo se em prega por Direi-

JUD 
to em huma significaqaõ geral para 
exprimir o que he repetido, 

Jubeteiro ( ant.) Alfaiate; ou mais 
propriamente Algibebe. 

Jubilaçaõ he , segundo os Místi-
cos, huma aleg·ria taõ excessiva, e 
taõ inefavel ~ que naõ he possível 
conte-la dentro em si mesmo; ne-
cessariamente se manifesta no exte-
rior com movimentos, e transportes. 

Jubileo. Assim chamavaõ os J u-
deos o anno que se segue á revolu-
çaõ de sete semanas de annos, isto 
he,. cada cincoenta annos. Nesta épo-
ca todos os escravos ficavaõ livres, · 
as herdades alienadas tornavaõ para 
poder de seus primeiros donos. A imi-
taçaõ deste -Jubileo dos Judeos Bo-
nifacio VIII em 1300 estabeleceo hum 
Jubileo, mas que naõ respeita senaõ 
á remissaõ dos peccados, e indul-
gencias que a Igreja póde conceder 
aos peccadores, segundo o poder de 
ligar, e desligar, que recebeo de Je-
sus Christo. Foi concedido pelo San-
to Padre Clemente XIV no Breve 
datado de 1t2 de Dezembro de 1769, 
mandadq publicar pelo Vigario Ca-
pitular do Bispado de Coimbra em 
o I. 0 de Abril de 1770. Foi prohibi-
da por Edital de~~ deAbril de1774 
a Bulia que concedeo o Jubileo do 
Bom Jesus do Monte. 

Jude'(Lga. Veja-se Sizá Judenga. 
Judeo. Veja-se Chr}staõ novo. 
Juderega. Tributo de trinta di-

nheiros, que os J udeos pagavaõ por 
cabeça para lembrança, e pena de 
haverem por outros tantos vendido a 
Cbristo. 

Judicatura he o estado daquelles 
que estaõ empregados na adminis-
traçaõ da Justiça. 

Judiciario se diz de tudo o que 
se faz e111 Juizo, ou por Aut.horida-
de da Justiça, ou que pertence á 
Justiça. A Prática Judi~iaria, ou a 
Fórma ~udiciaria · he o estilo usado 
nos Tribunaes para os Procéssos, e 
Sentencus. 

Judzth (o l'ivro de) he huma par-
te dos livros do Antigo'festarncnto, 
he a histeria do livrnmento milagro-
so de Bothulia pela coragem heroica 
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tle Judith, que corta a cabeça a Ho-
lopheroes. 

Jugada he hum tributo anti,quis-
' si mo, imposto ordinariamente 1Jelos 

Senhores Reis deste Reinos ás ter-
ras conquistadas aos inimigos, as· 
quaes da vaõ aos novos Senhores pa• .. 
ra as cultivarem com a obrigaçaõ de 
pagarem certa quantia do~ fructos de 
cada jugo de bois com que lavras .. 
sem. O Senhor Rei D. Affonso V 
declarando pela sua Lei de 1480 a 
maneira, e modo. -porque os Privile- · 
.giados haõ de pagar as jugádas das 
terras que lavrarem, e que naõ fo-
l'em suas, expressamente diz ' que o 
primeiro. Rei destes Reinos de gloliÍO"", 
sa lembrança por hum especial Titulo 
reser.vou as J ugadas para si, e para 
seus successores. · Pag·a-se este d.l~ 
reito de ~ada jugo de bois com que 
em terra jugadeira se lavra hum moio 

1 de trigo, ou milho. Tambem se diz 
jugàda o ü·ibuto que pagaõ certas 
terras de paõ que nellas se semêa , 
o qual tributo se lança por conven-
çaõ dos Colonos, e directo Senho-
rio. Todas estas jugadas vadaõ, se.:. 
gundo as differentes terras em que 
se pagaõ, Ha jugadas de paõ, vi-
nho, e linhõ de que falia a Ord. 
Liv. ~. tit. 33.- Veja-se, o Alvará de 
~ ô de Maio de 1776. Por Carta de · 
~ 6 de Abril de 14~1 da Era de Ce., 
sar , e 13 8 3 da Éra de Christo se 
mandou guardar ao Cabido de Coiní ... 
bra ó privilegio de naõ pagar juga-
da, 'nem oit1;lvo os Lavradores das 
herdades, quintas, e casaes que o 
dito Cabido lhes der ao terço , ou 
quarto, ou quinto, ou sexto, ou oi .. 
iavo; e naõ paõ certo, ou dinheiros 
certos naõ lavrando; naõ assim de 
éutras herdades que lavrem, sendo 
de pessoas, que · pelo F oral naõ se-
jaõ escusadas de jugadas, e oitavo. 
N aõ saõ escusos della os C a valleiros 
m\õ tendo sobre Alvará. Decreto de 
~ 4, de Janeiro de 17 4!2. Veja-se o 
Regimento de 17 de Outubro de If>16. 
cap. ~ 38. Sobre aarrecadaçaõ das ju- · 
gadas, e oitavos da Villa de Porto' 
de Moz, veja-se o Alv~rá de 13 de 
Julho de 1776. Sobre as da Villa de · 

,TüMjO li. ' 
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Santarem, veja-se o Regimento de 

· ~5 de Março de ló99, e os Decre-
tos de !fJO de Fevereiro de 1769 ,-e 
de 10 de Marco de ,1803. Foraõ del-
la isentos os<lvionteiros p,equenus por 
Alvará de ~~ de Abril de 164~ , Al-
var-á de \'2\'2 de Junho de 170ó; e Pro-
visaõ Régia de ~a de Fev~reiro de 
1779; o que foi alterado 1 pelo Alva-
rá 'de ~1 de Março de 1800; e A vi-
so de ~6 de Agosto de 1801. Por 
Alvará de 9 de Maio de 1608 se dis-
pensou na Lei para hum Cletigo pos-
suir bens · de jug~da em Alem quer, 
dando fiança. As JUgada~, e tnais di.:. 
reitos Reaes da Villa de Almàda fo-
raõ julgados pertencer ào lVIarquez 
de Marialva por Alvará de 9 de Ja-
neiro de 1789. Veja-se o Alvará dê 
6 de Maio do mesmo anno. No Ter.;. 
mo da Villa de Penella s6 pagaõ ju-
gada aquelles q'!le lavraõ com bois 
seus. Provisaõ de !27 de Novembro 
de 1776. O que se. deve entender 
~as terras que forem suas, ou que 

. trouxerem de renda, e naõ das alheias~ 
Provisaõ de ó de Fevereíro de i 778. 
Mandáraõ-se vender as jugadas que 
se achavaõ na Corôa por Decreto de-
4 de Abril de 1799. E por Aviso de 
~\'2 de Maio publicado no Edital dé 
~9 do dito lllez e ·anno se declaroi.l, 
que na remissaõ· da jugad_a se de.:. , 
vem comprehender os foros, tendo 
os Emfiteutas prelaçaõ até nove ine.:. 
zes; mandando-se aos Provedores con-
Cluir a venda dos · p,roprios da · Corôa 
que naõ,excedaõ o vàlor de 300 $ ooa 
réis. Sobre as jugadas das Caldas dà 
Rainha, veja-se o Alvará · de \'20 de 
Abril de 177f>. §. 36. Prohibío-se pe-
la Cal'ta de 17 de Outubro de 1514 
a venda de herdades, e be.ns 'de raiz 
sitos no Termo da Villa de Torres 
~ovas a pe·s~oas isentas de pagar 
J~gada, ou 'OJiavo. 

Jw'z se diz a pessoa proposta pe.l 
Ia Authoridade pública para admi-' 

. nistrar justiça. · . 
Juizes pela Ordenaçaõ saõ os que 

nas Terras em que ha J uizes de Fé-: 
ra servem nos seus impedi·mentos nos 
t~rmos da Ord. Liv. 1. tit. 58. §.51. 
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Juizes da Vintena saõ Magistra-

·dos menores; postos no~ Lugares q_ue 
passaõ de vinte visinhos. A sua JU-
rj::;dicqaõ civil he até \'2 00 réis. . 

Juiz do livro, e do ·foro. Assím 
-chamavaõ antigamente áquelles Jui-
zef? que decidiaõ as Causas tanto cri-
minaes oomo civís; já pelo t]ue es:... · 
ia v a ordenado no livro intitulado Fue;.. 
ro Juzgo , que eraõ as Leis geraes 
nos pl'incipios desta Monarchia; já 
pelo respectivo Fora!, que se .havia 
dado a cada Cidade, Concelho, Ter-
ra , -ou Villa., o qual corno Lei Ptr-
ticular prevalecia á geral no que ex-
pl'essamente ' determi~ava, ou con-
cedia. t 

, Juiz do o fficiu h e o Mestre de 
cada Ofl:icio ,1 deputado pela Camara 
para exalJlinar . aquelJes que querem 
abrir loja como Mestres. O J.uiz de-
ve saber lêr, e · escrever. Lei de 13 
~e Novembro de 164\'2, que emen-
dou a enunciaüva contraria. da Ord. 

- Liv. l. tit. 79. §. ~9. Juizes he úro>:-
hibido serem dois Desembarg~•~orés 

- irmãos na m.esma Causa. Decreto de 
~3 de Julho 'del6!)8. Extirfguíraõ-se 
~s Juizes do civel, e em seu lugar 
servem hoje o~ Corregedores do ci"'. 
vel. Decreto de 19 de Dezembro de 
174·3, e l:ei de 8 de Março de 1745. 
Naõ pódem ser dem~ndados p~las)=>ar
tes pQr darnnos, de que estas se quei-
xem haver-lhes el~es irrogado nas suas 
Sentenças. Assento de ~8 de Novem-
bro de 1634. Nova, Collecçaõ de As--
sentos., h.0 58. Aos Juizes naõ he li-
cito receber presentes ~lguns; nem 
aipda de comes ti v eis. -Stry-k. Us. 
mod. tit. de Offic. Prresid. §. 3. Por 
Decreto de 1 ô de Maio de 1 7'!21 se 
declarou que o Juiz Relator da Sen-
tença de morte nos casos em que se 
dev~ dar conta a dê antes da Exe-
cuçaõ com os fundamentos da Sen-
tença , . e' conformidade dos votos. 
Juiz Letrado ninguem póde ser sem 
Carta da Universidade, e sem ser 
approv~do pelo Desembargo do -pa-:-
ço. Le1 ele 3 de A9osto de 1770. 
Aos Juizes de F.óra se fa~ultou por 
Resoluçaõ de 14, de· Novembro de 
l766 lev'arem como os Ptovedotes 
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40 réis por cada' mandado.' Veja-se 
a Lei de 7 de Janeiro de 17i>O. Nas 
V illas que promiscuamente .se ac9aõ 
subordinadas á fnspecçaõ de hum só 
Juiz corno as da Moi la, Barreiro, 

rLavradio ,.. Alhos-Vedros , &c. em 
.. quanto elle e:xislir em qualquer dos 
Lugares, ou Vil~as da sua jurisdic-
çaõ naõ póde o Juiz pela Ordenaçaõ 
.despachar, nem mandar despachar 
·os Feitos por Assessores alguns, mas 
deve.m remette-los ·ao Juiz de Fóra 
em qualquer das Villas em que t>xis-
te. Alvará de 28 de Janeiro del78:>. 
Bastaõ dois Juizes para confirmar a 
Sentença que vai por Aggravo ordi-
nario á Relaçaõ; e tres para o rt?ce-
bimento dos Embargos dirigidos a 
revoga-la. Assento de !20 de Dezem-
bro de 1783. Ningtwm póde ser Juiz 
nos Feitos de seus ~scendentes ,, it·-· 
mãos, irmã:;;, e todos os parentes trans-
versaes até o. quarto gráo. ~egi ~len
to ·ae 17 de Outubro d-e 15lli. cap. 
194. Juizes de Orfãos triennaes se-
p~rados dos Juizes ordinarios se mar'! .. 
dáraõ e~tabelecer no Brasil por A l-
vará de !2 de Maio · de 1731. A Al-
çada do Juiz dos Orfãos ·da Cidade 
de BraganÇa foi declarada pelo Al~ 
vará de 9 de Janeiro de 1610: Juiz 
de Fóra~ e Orfãos foi creado na Vil-
la da Lagoa no1 Reino do Algarve 
por Alvará de 18 de Fevereiro de 
17'73. Prohibio-se pelo Alvará de 5 
de Dezembro de 1686 levar da con-
ta de cada Inventario mais de 60 
réiS ' ainda sendo mais os 1flenores' 
e para ós Juizes dos Orfãos naq le-
varem nas Coneições A valiadàres, 
nem Partido:t:es, nem lá fazerem Par-
tilhas. Juiz de Fóra do c i vel , e Juiz 
dos Orfàos foraõ creados para o Con-
celho d~ Penaguiaã Comarca de ·La-
meg·o pelo Alvará de 12~ de Novem-
bro de 1775. Os Juizes dos Orfãos 
da Cidade .de Lisboa foraõ reduzidos 
a q_~atro com o predioamento de Cor-
reiçaõ ordinaria. Decreto de U de 
Agosto de 1675. Juiz de Fóra do ci- . 
'vel , crime, e orfãos foi creado para 
a Villa do Rio das Contas por Alva-
rá .de 15 de Janeiro de 1810, O Jn-
gar de Juiz dos Orfaos da Villa de 
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. Abrantes fo"i unido ao de .Juiz de 
Fóra da me~ma Vi•! la rior A !vará de 
~4 de Março de 1 794., Deo-se Regi-
mento aos juizes dos Orfãos do Bra-
,sil a~ de Maio de 1731' que traz 
Oliv. de mun. Provis. cap. ·lO. pag. 

-~73. N-aõ ·levaõ caminho de hír fazer 
.invent;:trios fóJ:a do lugar- da sua re-
sidencia., nem de tornar conta aos 
Tutores dentro de duas legoas. Naõ 
,sendo Letradb leva o salario da Or-
denaçaõ. Alvará de 7 de Janeir'ü de 
17 50. §. 1\h Veja-se o Alvará de ó 

.de Dezembro de 1686, Juiz de Fóra 
do cível; crime; e orfãos foi creado 
para a Villa da Fortaleza, e seu Ter-
mo na Comarca do Ceará pelo Alva'-
rá de \'24 de Jún.\10 de 1810. Foi crea-
do outro pai-a a Villa do Paracatú do 
Principe, d'antes Arraia) do Paraca-
tú , Comarca do Rio das Velhas em 
.Minas Gúaes por Alvará de \20 de 
Outubro de 1798. E outro para a 
Villa da C~:~mpanha do Rio Verde na 
Comarca do Rio das Mortes, d'an-
tes Arraial da Campanha por Alva-
rá do mesmo dia, mez, e anno. Os 
lugares de Juiz de Fói·a do cível~ 
crime, e orfãos foraõ creados 1 para 
;as Villas de Ançãa, e S. Lourenço 
do Bairro de que be Senhora Dona-
taria a Princeza do Brasil. Alvará de 
.J 8 de Agosto de 180~: Foi ci·eado 
por Alvará ,de 1 de Junho de 1310 
o lugar de Juiz de Fóra do cível, 
.crírne , e orfãos pata à Cidade de 
Moçambique; e outro para a Cidade 
de S. ,Paulo por Alvará de 13. de 
Maio do mesmo anno. Outro para 
as Vi lias de Santo A mato, da Puri ... 
ficaçaõ, e S, Francisco por Alvará 
de 15 de Janeiro de 1810. Outro pa .. 
n as V i lias de $. J oaõ, de El-Rei, 
Sabará~ Villa Rica, e Villa do Prin-
cipe por Alvará de 6 . de Dezembro 
de 1811. Outro para as Villas de 
Angra, dos Reis na Ilha Grande, e 
Parati por Alvará de !27 de Junho 
de Isoa. Outro por Alvará da mes-
ma data para as J lhas de Santo A n-
tonio; de Sá, e Magé. Outro para 
as Villas de S. Joaõ ,"da Parnaíba'· e 
Campo-Maior na Comarca do Píauhi 
por Alvará de 8 de Mai0 de 1811. 

J U I 
Ou'tro por Alvará da mesma d'ata. 
para a de MaraJá na Ilha d·e )oan-
nes .na Capitania do Par~~ Outro na 
Villa do Desterro na Ilha de Satità. 
Catbarina por Alvará de 17 de Ju-
nho de 1"811. Outro para a ViHa do 
Bom Suct:esso de Minas Novas do 
Arassuahi por A i vará de ~\2 de Ja-
neiro de 18.10. E para as Villas de 
Jagoaripe, e Maragugipe tia Comat·-
ca da Bahia por Alvará de 15 de 
Janeiro do dilo anno. Pelo Decreto 
de ~ .de Agosto de 1766 foraõ crea-
dos J ui:zes de Fóra para à Cidade 
de Angra na Ilha Terceira; para a 
Villa da Praia na mesma Ilha; para 
Villa Franca do Campo na Ilha de 
S. Miguel; para a Villa da Ribeira 
Grande na mesma Ilha; para a Ilha 
de Santa Maria com residencia na 
Ilha. do Porto; para a Ilha de 8; JoJ:). 

· ge com ,residencia na Ilha das Ve-
lhas; para a Ilha Graciosa com te·-
sidencia na Villa de Santa 'Cruz; p'a:.. 
ra a do Fa .yal com resi'dencia na Vil-
la d'Horta·; para à âo Pico com re:. 

. sidenoia na ViHa das Lages, e juris-
1dicçaõ extensiva ás duas Villa'S da 
Magdalena, e S. Roque; para a Ilha 
das Flores com residencia na V illa 
-de Santa Cruz, e jurisdicçaõ exten-
siva á Villa das Lages sita na mes.:. 
ma Ilha, e á Ilha db Corvo. Pelo 
mesmo Decreto se mandou que em 
todas; e cada huma das ditas Ilhas 
aonde vag·arem os empregos de Jui-
zes de Orfãos leigos fiquem pelo mes.l. 
mo facto da vacatura unidos aos lu.: 
gares dos respectivos Juizes tle Fórá 
Letrados. Pelo Decreto de ~ de J u.:.. 
nho de 1695 se declarou que os J ui.:. 
zes dos Orfaos naõ pudessem nrbi-
trar salarios para os seus Officiaes; 
foi declarado pelo Alvará de gJ} de 
Junho de l7ó9; O Juiz de Fóra do 
cível da Cidace do Porto tem a gra-
duaçaõ de Correiçaõ ordinária. AI.:. 
vará de n de Março .de 179L Jui-
.zes de Fóra nas deva~sas geràes de-
vem perguntar pelos Juizes dos Or-
fãos. Assento de õ de Março de 1613 
tomado sobre a intelligencia da Ord. 
Liv. 1.· tiL 6. §. 61. Foraõ creados 
de novo os Juizes de Fóra de Peui-

·- $ ~ 
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.cbe, Moita, S. Joaõ da Pesqueira, 
Taqoaço, A lijó, Miranelella, .Alfan-
dega da Fé, Monforte de Rio.Livre, 
V inhaes, e Mogadouro por Decreto 
.de 6 de Abril de 1759. •Juiz de Fó- 1 

ra de Villa Franca de Xira, o que 
lhe incumbe a respeüo das palhas, I 
.veja-se o Alvará de ~ de l.V.laio de 
·1803. ~uiz de Fóra do. ci~el.; m~ sua 1 
ausenc1a passa a sua JUriSdiC<FO lpa: l 
r a o Vereador mais velho. Lei de 12 8 ; 
pe Janeiro de J 78.5, o que se enten-
de, naõ havendo na Terra outro Mi-
mstro de igual graduaçaõ. A viso de 1 

16 de Fe.vereiro de 1786. J~iz de Fó-
1 n de Beng!lella foi creado por !De- 1 

,ereto de !'l3 de Junho de 1770. O de 
;villa Nova de .Portimaõ por Alvará 
de 16 de Janeiro, e Carta de 18 ele 
Fevereiro de 177 3. Sobre a jurisdic· 
çaõ çlo Juiz de Fóra de Gôa, e Ilhas 
.adjacentes, veja-se o 1Regimento de 
lb de Janeiro de 1774. tit. 3. Foi 
creado o lugar de Juiz de iFóra para I 
a Villa da ,Cuba por A!Matá de ·18 de ' 
D~zl:lmbro de 178~. Juizes de Fóra: 
.pelo Alvará de 9.l3 de Outubro de 1 

)3Hl se lhes annexou os Officios de i 
Juizes de Orfãos, que naõ tiverem 
Proprietar,ios, e os que os tiverem 
.quando Jonun vagando em conformi- ' 
.dade com o Alvará de 924 de Março 1 

.de 179~, e outnas Régias Resoluções. 1 

iJ u.iz de Fóra do crime, civel, e or-
faos foi creado .por Alvará de 3 de 
Junho de 1776 para as Vâllas de Sor-
telh~, e de Belrnonte na Comarca .de 
.Cl;lste.Uo-Branco; e oul!ro para as Vil-
las tio 18abugal, ·e de 'J'ourG na mes-
ma Ü;n1;1a·rca por A lval'á da 11'F1esma 
data. Foi creado Juiz de Fóra da Fi-
gue.ira pGJr Decreto de 1 ~ de Março 
de rl771. Os Juizes cle Fóra que r>re-
sid~ ás Ca,m,aras faze.m os la•nça-
mentos das Sizas., ainda sendo das 
terras donatarias pmrque estaõ igua-
Jacl.os em juris.dioçaõ. Pr.ovisaõ de .11 
de Maio de 1,795. Vejaõ-se as de ~9 
de Seterpbro de 1793, e de 30 de 
Setembro de 1794. Por Decret0 de 

. ~7 de Abril de 1789 s.e creou Juiz 
de l~'óra de Almeida; e o de S. Sal-
vador d0s Campos de Goyatacazes 
por Decreto de 5 de Março de 1800. 

J UI 
O da Azambuja por Alvará de 7 de 
Maio de 1801. O de ViJJa Boa de 
Goyás por Alvará de 18 de Março 
de 180\L O da Villa dos Arcos por 
Decreto de 1~ de Março de 1771. 
O Juiz de Fóra de Obidos he Juiz 
·dos Direitos· Reaes desta mesma Vil-
la, e dos das Cald<;1s. Alvará de ~o 
de Abril de 1775. §. 9 . Foi creado 
Juiz de Fóra na Villa de Mezaõ Frio 
pelo Alvará de %3 de Maio de 1776. 
Outro na Villa de Porto Alegre no 
Continente do Rio Grande por Al-
vaTá de ~3 de Agosto de 1808 , pe-
lo qual tambem se erigio em Villa a 
díta Povoaçaõ. O de Alverca, e A lhan-
dra por Alvará de \21 de Abril de 
17·95. O da Villa de Goyana na Ca-

.pitania de Pernambuco por Alvará 
-de 1 de Agosto de 1.'808. O da iVWa 
de Oliveira de Azemeis pelo Ah•ará 
de ó de Janeiro de 1798, incluído na 
Carta de 11 de Fevereiro do mesmo 
anno. Pela Portaria de 14· de Maio 

1 
de 1 8U se ordenou que os Juizes de 
Fóra deviaõ cUJnprir as ordens do 
Inspector dos 'frnnsportes. Füi clivi-

1 .dido em dois 'por Decreto de ~4 de 
Julho de 1300. o lugar de Ju-iz de 
Fóra de Loanda. Nas faltas do Juiz 
-de Fóra nas terras em que houver 
Juiz do crime separado serve este 
em lug~r daqu~lle, e assim mutua-
mente, mas nunca o VAreador mais 
v.elbo. :pecl'e1.o de 1 !2 de Julho de 
1809. E pelo Decreto de 4 de Se-
1:emmro de 1819J se ordenou ~ue o 
Juiz de Fóra do civel, oH algum dos 
do crime da Cidade do Rio de Ja-
neiro sqbst1tuisse os lugares de Ou-

, vidor da dita Cidade, e Comarca, e 
o de Juiz dos Orfãos nos seus impe~ 
dimentos. Os Juizes de Fóra du Bra-
-sil na ft1lta dos Presidentes das Mf:l-
zas da lnspecçaõ, e dos Ouvidores 
teceberp a quebra elos fallidos, tiraõ 
as devassas, conhecem das denun-
tCias, &c. Alvará de !2.9 de Junho de 
1809. Veja-se o Alvará de 8 de A-
gosto de 1811 , que o ampliou. Os 
Juizes de Fóra, e Ordinarios tiraõ 
ex-officio devassas das satiras, e ]j ... 
bellos famosos. Lei de ~ de Outubro I de 17.5 3. Olhólp pela arrecadaçaõ do 
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Real d'agua. Regimento de "!23 de 
:Janeiro de 1643. ~- 10. Passaõ-lhes 

-os Provedores Precatorios, ·e aos pe-
-daneos mandados. Provisaõ d"e 14 
-de Junho de 1717. Dentro das cin-
-co legoas da Relaçaõ devem dumpfi.r 
·.as ordens •do Corregedor' -do :crime 
-da 'Côrte impr-eterivelmente. Assen;.. 
·to ·de I ?l de Fevet•ei'l·o de lJ 7~6 ·. E as.:. . 
·sim tambem as tortlens dos Provedo.;, 
:res., e auxilia-los na an.:eca:da~aõ da 
-fa.zenda -dos 1Ca ti vos. Lei de 4 de 
·Dezem bt·o de 177 5. §. 3 • Juizes de 
F6t'a nas -Terras da Rainha decla~ 
:r ou-se por Carta Régia de 1 b de De-
_-zembro íde 1644 que 1servissem de 
·Frovedores nos ·seus districtos1 Foi 
1creado ·o Jugar de Juiz de FÇ>ra de . · 
.-Ançãa ·por Alvará de 18 de , Agos-
·to de _180!2. O de Arouca -, e A>lva-
lteng:a por Alvará de ~6 de Agosto 1 

to de 1776. O de Ov-ai p6r .Ailv-a•rá 
de lO de Abril de l7SO. ;,E o do Vi-
mioso poT outro Allvará dee11a mesma r 
data. O da Povoa de Varzim pelo ' 
-Alvará de 7 d·e Feverei1·o de I 78\ô.l. • 
O de Cuba pelo ·de ~8 de Dezembro 
-do dito anno. O <i1a Vi!Ja do Penedo : 
11a Ootna:rca das Alagaas ipelo Alva-
rá de 115 de Dezem'bro de I 815. O da j 
Villa de Alcoutim por ·Allvará de 18 
de Fevereiro de 17-7 3-. Os Juizes de 
Fóra da Madeira , e . Açores t'em o ' 
orden~d0 de çggo $ OOO'l'éis, e os "etuo .. 
lumen tos tax-ados no AI v-ará de 1 o 
c:le ·Outubro de 17 54 , 1C0me foi de ... 
clar:ado pelo Alvará de 7 de Jaheito 
de 1811. O Juiz de Póra de Sarcel-
los fa:l as vezes do Su·periràtende'nt:e 
das Obras do R'io Cávado. Art. !4. 
vlos de ~7 de Abr~l de 1'799. O Juiz 
de Fóra de Porto Alegt·e •he 'CGnser-
vador .da Fabrica de l·anificies aHi 
estabelecid·a. Condiçaõ W das de ~9 
de Março de 1788, confirmada·s por · 
Alvará da mesma 'da;ta. Naõ se pó-
dem escusar os Juizes d·e FMa que 
forem chamados para servir de Au:. 
ditares nos Conselhos de Guerr-a. A vi-
so de 1 de Abril de '17 8H : Contra os 
Juizes de Fóra que naõ éxecutas'seru 
prompta!mente as ordens expedidas 
pelos Corregedot;es das Comarcas ·ra-
ra o fornecimente; e transporl:es pa-

ra os E1rercitos se passou a Portariá 
do Governo de 4 ·de Setembro de 
1810. O Juiz de Fór'a da Cidade ·de 
Coimbra ·serve de Conservador dos 

' Inglezes no impedimento. Provisaõ 
·de \20 ~ de Agosto de. 171G. Conce-
deo-se por Carta Rég'ia cle 3'0 de Se-
.tembro de )6~1 aó Juiz de •F-óra de 
Torres Novas cb'nhecer de Direitos 

·Re~es~ Pelá Pi:ovisaõ de ~9 de De-
.z·ernbro ·de 1r>Si se detlarou que os 
;iJ uizes de Fóra servindo de Prove-
-ddres •naõ pódem toinar -contàs aos 
Concelhos. Por Alvará de ·~ó 'dé Se-
rteinbro de I7tfi9 se mandou que ds 
'J:ulizes de CFóra das llhas o 'fossem 
'dos Dh•éiitos Reae's no·s 1Sé'U:S dist:ri!. 
·ctos ·; e os ·Proveddres Sup'érin'te-n-
dent'es Gemes dás respe'ctiv:as :A·Jfan-
·degas. Das 'suspéiçõ.es •dos Juizes de 
Fóra ·cc!>nhé'ce ·o Jmz da "Ch-ai:i1é'eJ.la..t 
tia~ Assento de 9 cl.e J'unb'o cte J7'óÓ~ 
Juiz de ·Fôtá ·naã p"éde t:J·ás V•is-to:rias 
·q;ue fi -zer. iia vma' 'é '1:e'rm'o d·a sua 
j1u"risdicçaõ lê'\• ar ·Fnaío'1: salario ·; que 
o que lhe confere a Lei de 7 cle Jà-
neiro de 17 5Ch Alvará de ?.>.8 de J a-
neil~b de 17•85. Q:uanda o .f1uiz dé 
FÓra estí'ver 'em alrgut:rm 1da's ViJ!Ias 
·da sua jurisdic~aõ lfláÕ póde'i'n os J'iii.: 

l zes pda Ordenaça:6 sentenciar los A u-I tos, dito .AlVará . de ~~ 'de Jane~ro;, 
' As duas Varas de .iJu1zes da cive'l 
I qúe ·o 'Senado p-rovia 'fortiõ s:úppri'mi-'-

das pelo Decl·éto de 19 . 'de .D\:!zern..:. 
br(i) de 1'743-; 'crean'do-se e..p seu 11'11-
gat duas· Co:PreiÇ'õ_és do cíVM' 1CJ'ue ·se 
ünilraõ ás t:J~tras qüé já hàvi-à eo'Ii1 á 

1 tnes.Jrüt gt-~â·uaçaõ, e juristclim;aõ; fi-
, cahclo coin as mesma·s prerogativas ~ 

e por isso das Senten~as dos J'Uihes' 
do civel, de que tl'antes se appelJa:.. 
va ficoü d'epeis dal clita Lei SÓ'Corn-
j'letihdo o A·ggr·avo ortlinario. Alva-
rá d'e 8 de Maio -de 1746. Os J .uizes 

, de Fora , e OrdiharÍ'ós dev·e:m dat 
conta á lhtendencia Geral da Poli-
cia, havendo Coi-r'eio, de qualquer 
morte , e naõ o h a ven~lo ao Corr'ege-
.d'Or da Cotharca' ,. 'e o rnesrno á res-
peito de ferimentos graves qualifica-. 
dos, roubos; furtos, ou outros d'eli..:. 
ctos circqnstanéiados. Ord. da Ih-
tendencia a e a de J aneil'o de i 7 8 9 .' 

s 3 
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Aos Juizes dos Resíduos pertence 
nas Terras em que naõ ha Provedo-
res arrecadar a fazenda dos Cativos. 
Lei de 4 de Dezembro de 1775. §. \2. 
E aos .Juizes de Fóra só pertence 
.evita"'r os descaminhos ·, dito Alvará 
§. 3. Pódem os Juizes de Fóra ser 
eleitos para Procuradores de Côrtes. 
Decreto de 13 de Dezembro de 1673. 
Pertence-lhe o lançamento das Sizas. 
l)rovisaõ de 13 de Janeiro de I 580. 
E assim tambem o nrrolamento ~ e 
arrecadaçaõ do Sub-sidio Lilterario. 
Regimento de 7 de Julho de !'787. 
iit. ~. §. 1. Os Juizes da Vintena 
saõ eleitos pelas Camaras, e naõ pe-
los Juizes de . Fóra. Provisaõ de l b 
de Julho de 1716. Os Juizes de Fó-
ra das terras , ou das mais visinhas 
conhecem privativamente das . adju-
dicações das arvores em terrenos 
alheios , e da extincçaq dos cami-
nhos, e dos atravessadouros por fa .. 
zendas particulares; e cumulativa-
vamente com os Corregedores, e Pro-
vedores em Correiçaõ das adjudica-
ções das casas, e terrenos encrava-
dos, ou contíguos. Alvará de 14 de 
Outubro de 1773. §. !ll., o qual Al-
vará porém foi suspenso pelo Decre-
to de 17 de Julho de 1778. Juiz Pre-
s1dente dos Leilões foi CI'eado por 
Alvará de ~12 de Fevereiro de 1779. 
Nos lugares em que ha Juizes de 
Fóra naõ pódem os Corregedores co-
nhecer por .A cçaõ nova; ainda que 
seja dejuramento d'alma, excepto 
os casos de suspeiçaõ, ou ausE:mcia 
dos mesmos Juizes. Provisaõ da Me~ 
za do Desembargo do Paço de 7 de 
Janeiro de 1807. Juiz Conservador 
da Junta do Commercio foi creado 

· por Alvará de 13 de Novembro de 
1756, e extincto por Alvará de 1f> de 
Dezembro de 1771. O Juiz Conser-
vador do 'Commerc]o naõ he privati-
vo para as Causas .do·s Negociantes 
matriculados. Assento de 9l3 de J u-
Jho de J 811. Juiz Conservador da 
Companhia das carnes foi nomeado 
,por ella, segundo a Condiçaõ ~~ das 
de Ul de JYJ arço de 17s:l4, Juiz Con-
servador para processar, e senten-
ciar as Causas perleneenles á Naçaõ 
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lngleza foi creado no BrasH por A 1-
var~ de 4 de Maio de J 808. Creou-
se por Alvará 'de l4o de Agosto de 
1809 p:na o e"' pedi ente da Real J un-

. ta do Commercio no Estado do Bra-
·sil hum Juiz Conservador dos Privi-
legiados , que serri tam bem Juiz dos 

. Fallidos; hum Superintendente Ge-

.ral do.s Contrabandos, e hum Fiscal. 

.He separado o dito lug:ar de Conser-
vador do Commercio por Alvará de 
13 de Maio de 1810. Juizes Conser-
vadores dos Bailios, e Commenda-

.dores do Crnto quem o sejaõ na Côr-

.te, e Provincias, veja-se o Alvará 
de b de Outubro de 17 8iL Foi regu-
lada a Jurisdiccaõ do Juiz Conserva-
dor da Fabric~ de Alemquer pela 
.Condiçaõ 7. a das confirmadas por A I-
. vara de ~ de Agosto de 180\1!. Jui~ 
zes do crime da Cidade de , Lisboa 
accrescentáraõ-se mais· dois, e se lhes 
det:J Aposentadoria. A I vará de 30 de 
Dezembro de 160[>. Foraõ exünctos 
por Alvará de, \'25 de Março de 17M~, 
.e restaurados pelo -de ~5 de Agosto 
de 17 b3. Saõ regulados a respeito da 
justiça c,omo se fossem Juizes. de Fá-
r a. Alvará de ~[> de ' Dezembro de 
1 fiQ8. §. 45. Devem dar parte dos 
delictos graves' ou outros. casos de 
importancia á Meza do Dezembargo 
do Paço, e ao Regedor da Casa da 
.Su pplicé\çaõ ; di to A I vai-á §. ~9. Os 
sete Juizes do crime subrogados em 
lugat· dos sete Corregedores saõ con-
lmltados pelo Senado da Camara, e 
ahi vaõ despachar os Feito~ das in-
júrias verbaes. Alvará de \'lb de A os-
to de 1753. Pelo Alvará de U de 
J.VIarço de 1781, que creou o lugar 
de Fiscal do Terreiro, se declarou que 
seria ex!'lrcido este lugar pelo Juiz do 
crime mais antigo da Cidade de Lis-
boa. Juizes do crime dos Bairros de-
vem re!lidir nelles, e naõ basta que 
ahi ten~a9 casas em que despachem. 
Alvará ~et2b de Março de 174'!2. §. 13. 
Providencias de 128 de Maio de l 810. 
art. l. A l"ará de \24 de Dezembro 
de 1G6[). Decreto de \ilO de Feverei-
ro de ltil)9. Em quHnto tiraõ de\·as~ 
sas geracs, ou particulares naõ pó-
dcm SCJ' dad,q~ de suspeitos. Alvará 
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de \2 6 de Abril de 175~. ·He-lhes pro-
hibido, tirar. devassas de concubina-
tos nos termos do Alvará de !6 de 

·Setembro de I7fi9. Foi creado por 
Decreto de ~4, de Outubro de 1763 

"" hum Juiz dosProcéssos criminaes da 
Casa da Su pplicaçaõ; e se nomeou 
hum Desembargador para Relator 
privativo de todos os que fossem re-
mettidos á Relaçaõ peJa lnten.denci.a 
Geral di:t Policia; o qual lugar foi 
extincto pelo Decreto de 15 de Se-
:tembro de 1778. Juiz do crime se-
parado do do cível na Cidade do Por-

, to foi Cl'eado por Carta Régia de ~ 1 
de Marco de 1741. Unio-se-lhe a Au-
ditoria de Guerra daquelle'· .Partido 
por Decreto de ~7 de Setembi'o de 
17 b l. Furaõ 'creados do~s Juizes do 
crime dos Bairros. com os se~,~s com"-
petentes Officiaes na Cidade do Rio 
de Janeiro pqrAlvará ·de ~7 de Ju-
nho de 1308; e pelo Decreto de a 
de Julho de 1809 se 'mandou que na 

. falta , ou impedimento do' Juiz de 
Fóra exercesse a sua jurisdicçaõ, por 
nomeaçaõ do Regeqor, hum dos ditos 
Juizes do crime, e reciprocamente 
pudesse ser nomeado o Juiz de Fóta 
quando estiver impedido algum dos 
Juizes do crime. Póde tambem subs~ 
tituir, por nomeaçaõ do Regedor, as 
faltas, e impedimentos do Ouvidor, 
e J u.iz dos Orfãos. Decreto de 4 de 
Setembro de 18192. -Juiz do crime da 
Cidade de_ Coimbra foi creado, e ré-
guiada a sua jurisdicçaõ a exemplo· 
do do Porto pela Provisaõ de \23 de 
Junho de 1'745. He prohibido pelo, 
Decreto de ~ de ' Janeiro de "165õ 
provenim,se os lugares de Juiz do 
crime, ou cível da Cidade de Lis-
boa em quem , naõ. tiver já servido 
outro lugar. Juiz do crime (la Cida-· 
de da Bahia foi creado de novo pela 
R esoluçaõ de 16 de Agosto de 1738 
em Consulta do Conselho Ultramari-no , e se passou Provisaõ em Jonse-
quencia da dita Resoluçaõ na data 
de 6 de Setembro do dito anno. Foi 
oeado hum lugar de Juiz de -Fóra 
do crime da Cidade de Angra d"es-
:r:nembrando-o do lugar de Juiz do 
civel, e orfàos da mesma Cidade po1· 

. ' 
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Àlvárá de i4. 'de Maio de i8l4. d 
Juiz dos Oavalleiros naõ deve sahir 
para f6ra a diligen"cias por se -naõ 
ser~ir por substituto ·a sua occupa-
çaõ. Alvará de 15 de Outubro de 
1816. Mandou-se pelo Alv-ará .de 18 
de Janeiro de 1613, que o Juiz dos 
Cavalleiros das tres Ordens Mihta-
res pudesse mandar entregar aos Car-
cereiros -das ·cad.eias da Côrte, e Ci-
.dad~ os prezos da sua jl.úisdicçaõ, e 
pedu-lh,es conta delles; e foi confi.r-
mado p"elo outro Alvará de ~ de Ju-
lho de 17 3 6. De,terminou-se pelo Al-
vará dE:l 9 de J)ezembro de 1611, 

·que o Juíz dos Ca-v·alleiros lmuxesse 
vara, e lhe assistissem os A leaides , 
'e Meirinhos pbr turno nas A udien-
cias. P~r Alvará de ~9l de Abril de 
l/?08 foi dreado Juiz dos C a v alleiros 

· no Rio de Janeiro, revogado o ou-
íro Alvai·á de u de Agosto 'de 1801. 
Que lugar tenhaõ o Juiz Geral · das 
Ordens, o Juiz dos Cavalleiros, e o 
Procurador Gera! dellas quandó vaõ á -
Meza da Consciencia, veja-se o A vi-
so de~4deFevereirode 1796. O Juiz 
Geral ãas Ordens póde fazer entre-
gar aos Carcereiros das cadei{ls · da 
Côrte, e Cidade os prezos , da sua 
jprisdicçaô, e pedir-lhes conta del-

-Ies , casJigandb-os quando a. naõ dl-
rem boa. Alvará de 14 de Setembro 
de J 637. O Juiz Geral das Ordens ' 
conhece das Causas. de dízimos do 
Ultramar .. Juiz dé Índia, e Mina-; 
só perat~te ell~ saõ processadas as 
Causas Ultramarinas. Résoluçaõ de 
16 de Novembro de 17 HJ, e Alvará 
de -3 de Agosto de 17~9. Pergunta 
nas devas~as pelas arribadas das N áosJ 
Decreto de 18 de Noveil1bro de 17 38. 
Tem sempre devassa aberta para per-
guntar pelos marinheiros que em bar-

-caõ- sem licença -ein navios estran-
geiros. Alva1•á de 9l7 de Setembro 
de 17 56. Conhece dos incidentes que 
havia na arrecadaçaõ das rendas dos 
Almoxarifados da Contadoria da Fa-
zenda! I ,e i de 19· de J aneird de 17.7 6. 
Sobl·e a jurisdicçaõ do Juiz de In dia, 
e Mina, e Meza da Consciencia com 
os Deputados do Deposito Geral, ve-
ja-se o Decreto de ~1 de Agosto de s 4 . . 

.J 
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1760. Naõ póde conhecer o Juiz de 
lndia, e Mina das Causas entre Segu-
rados, e _Seguradores. Assento de 7 
<.lo Fevereiro de 1793. Foi authorisa-
do pelo Decreto de 13 de Setembro de 
1808 o Desembargador Corregedor 
do Civel da Côrte do ,Rio. de Janei-
I'O para podet· usar de toda a juris-
dieçaõ que· competia ao lugar de Jn .. 
dia, e Mina. Juiz da Chanqellaria. 
Mandou-se-lhe remetter por Decreto 

·de 3 de Dezembro de 17121 os Em .. 
bargos oppostos ás Exec~Jções da 
Chancellaria para os despachar com 
os Adjunc~os que lhe nomear o Re ... 
gedor. Por Decreto de \'24 de Julho 
de 1714 se lhe ordenou que tirasse 
duas devassas annuaes dos Ofliciaes 
de· Justiça, pronunciando, e dando 
livra~1ent~ aos culpados. Pertence-
lhe a execuçaõ das Causas de dizi .. 
mas. Alvat·ás de 13 de Novembro de 
161?2 6, e . de 12 3 de Fevereiro de 1644. 
Assento de !2 de Dezembro de 1791. 
Declarou-se por A.ssento do P. de 9 
de Junho de 1750 que ao Juiz da 
Chancellaria da Cidade do Porto com-
pete o conhecimento das suspei(;ões 
postas aos Juizes de Fóra, Orfãos, 
e mais Ministros daquella Cidade. 
O Juiz· dos Feitos da Fazenda co-
Jihece das Causas dos Rendeiros dos 
Donatarios de Direitos Reaes. Re-
gimento de 17 de Outubro de 1516. 
cap. o/2 5. Tem naõ só jurisdicçaõ ci-
vil, mas criminal. Orcf. Li v ..•• Pro-
visaõ do Conselho Ultramarinp de 13 
de Julho 1747. Os Juizes dos ,Fei-
tos da Fazenda. quando forem ao 
Conselho úa Fazenda para os des-
pachos nas Causas tocantes á Real 
Fa~enda devem-se-lhes dar por Ad-

, junctos Conselheiros Letrados. Al-
vará de 129 de Julho de 1611. Man-
dou-se pela Carta Régia de !28 de 
Setembro de 16~~ que tivessem as-
·sento ·no Conselho da Fazenda nos 
bancos abaixo dos Conselheiros mais 
modernos, e naõ em caúeira's razas. 
o mesmo se manJou observai' pelas 
Cartas Régias de 6 qe Abril, e de 8 
de Junho de 16 ~ 3. Determinou-se 
pelo Decreto de ~ B de I< everelro úe 
1644 , que os .Feitos que se houve;-

J ·u r 
rem ~e despachar no Conseiho da 
Fazenda se haõ de processar peran .. 
te o Juiz dos Feitos della . Conhece 
das Causas que se moverem sobre 
rendas Reaes. Resolucaõ de 128 de .; 
Novembro · de 1731. N aõ póde a\'O-
car as Causas que resultaõ das de-
vassas tiradas pelos .Provedores das 
V allas, e Leziras. Decreto de \20 úe 
Junh'o de • 1685. O Juiz dos Feitos 
da Fazenda da Casa, e Es.tatio das 
Rainhas foi subrogado por Resolu-
çaõ de 2 de Agosto de 1794 em lu-
gar do extincto Ouvidor da mesma 
Fazenda, e Estado; o que se parti-
cipou por Ordens aos Juizes dos Di ... 
rei tos Reaes da mesma Casa em da--
ta de !22 de Julho d~ 1795. Juiz dos 
Feitos d~ Fazenda da Casa do In-
fantado foi creado ,Para conhecer das 
depenúencias de \que em primeü·a 
Instancia conheciaõ os Ouvidores ex-
tinctos da Fazenda da mesma Casa, 1 
e Priorado· do Crato pelo .Alvará úe 
18 de Oezembro de· 17\JO. Ju.iz da 
Corôa quando condemna alg·uem por 
naõ obedecer ás .. suas Sentenças de-
·ve a conqemnaçaõ vencer-se por tres 
votos copformes em hum parecer , 
ou condemnacaõ que se 'der. A ssen-
to de ~8 de Março de 1.6~4. Provi-
denciou-se por Carta Régia de 7 de 
Dezembro de 1709 sobre os AdjunJ. 
c tos do Juizo. da Corôa de Pernam-· 
buco, Recursos, -e Pres,idencia do 
Governaçlor. 0 1J uiz da Corôa naõ to-
ma con.hecimento de recursos sobre 
os p1:oceçlimentos dos Regulares\ in-
tra claustra. Decretos de 9 de (\)u-
tubro de 16ql, de 9 de Maio de 
1654·, e de 15 de Junho He 1744. 
Pelo AsQento de 10 de Março de 1640 
se declarou que os Juizes da Corôa 
que mandaõ passar a prjmeil'a Car-
ta ficaõ sendo Juizes para as optras. 
Os Juizes da Corôa, e Fazenda naõ 
se devem intrometter em fazer se- \ 
questros, e inventarias dos bens, e 
fazendas das pessoas prezas pelo San-
to Officio, porque isso pertence aos 
Inquisidores, ou Juiz do J:i"isco da. ln-
qu'isiçaõ nomeauos pelo Inqoisidor 
Geral , cujo lugar naõ he annexo ás 
Helações. Alvará de ~ 1 de Setem ... 
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bro ele 1611. O Juiz da Corôa naijí 
se dá de suspeito nas Causas ~o~ 
Ecclesiasticos. Decreto de 4· de Ou-

.tubro ,de 168·6. Naõ deve .mandar 
riscar as respostas que os Ecclesias 
rtieos derem nos Recursos, mas h~ 
de dar parte a S. Magestade. De-
creto de ~~ de Man~o de 1719. So-
bre a jurisdicçaõ do Juiz da Corôa, 
e Fazenda do Rio de J an'eiro, veja-
se_ o Regimento de 13 de Ou(ubro 
de 17 b 1. §. 88, e seguintes. Man-
dou-se por Carta Rég,ia de 8 de Mar-
ço de 1713, que o Juiz da ;Corôa, e 
Fazenda naõ ~onhecesse das tbrna:.. 
dias, e descaminhos da Fazenda Real 

.das N áos da 1 ndia. Juiz da Corôa; 

.e Fazenda naõ p6de ser Conserva-
dor de _Naçaõ alguma Estrangeira, 
Decreto de 7 de Ab.ril de 17!28. Ha-
vendo dúv.ida sobre a competencia 
de j urisdicçaõ entre '\)S Desembarga-
dores dos Aggravos, e ,o ,Jujz da €o-
rôa a decisaõ pertence á Meza Gran-
de. Assento do P. de \29 de Março 
de 1634!. O Juiz da Corôa da pri-
meira vara he o privativo para as 
Causas das Freiras do Convento No-
vo. Alvará de ~6 de Fevereiro de 
1799, que derogou o do 1.0 de J u-

,lho de 17 8~. M and9u-se pelo Decre-
to de ó de Março de 1643, que naõ 
sirva de Juiz da Coroa, ou Fazenga 
o Desembargador Clerigo. Sobre o as-
~ento que se deve dar no Desembar-
g-o do Paço ao Juiz déil Çorôa quan-
do ahi for, veja-se o Decreto de 6 
de Fevereiro de 1660. Acerca da ju-
risdic<;aÕ do Juiz da Corôa , e Fa-
zenda da Relaçaõ da Bahia , veja-se 
o Regimento de I~ de Setembro de 
l6b!2. §. 49. Serve de Juiz do Fis-
co, dito Regimento §. b I. O da Re-
laçaõ do Rio de Janeiro serve iam-
bem de Juiz do Fisco. Regimento 
de 13 de Outubro de l7õl. §. 97. 
O Juiz da Corôa do Porto só póde 
conhecer por A ppellaçaõ, ainda den-
tro das cin ~o legoas, sobre os votos 
de Santiago. Carta Régia de 9 de 
Junho de 1800. O da Rela~aõ do Rio 
de Janeiro exercita a · jurisdicçaõ, ,e 
officio extincto do Provedor cJa Fa-
ze.nda. Alvará de 8 de Abril de 1307 • . 

ToMo li. 
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§. I. i uiz das Ca p~ll as da Cor8a deo-
se-lhe Regimento pelo Alvará de ~ 3 
de .Maio de I77b• De que Causas 
conhece. Decreto de 8 de Julho de 
180~. Póme conservar o jugar, ain-
da pas$ando para Aggravos. Decre-
to de 18 de Fevereiro dê 1706. Ve~ 
ja-se o Decreto de 8 , de Junho de 
180~. Juiz do Povo da Cidade de 
Lisboa porque fórma he eleito, ve- , 
jaõ-se os AI v ar ás de 10 de Dezem-
bro de 16141 , 1e de 7 de Outubro de 
1664. O Juiz uoPovo que de novo 
for eleito deve tomar contas ao Juiz 
velho , assim como . quaesquer ou-
tras _<Ia Çasa dos Vinte e quatro, 
que respeitem ao Povo. A I vará de 7 
de Junho dé lá~6,. ' Permittio=-se-lhe 
que pude,sse traz,er vara , e exercitar 
com ella o seu offiçio em quanto se 
.naõ mandasse o centraria. ·Decreto 
de 13 ,de .Janeiro, e Alvará de 17 de · 
Fevereiro de 1641. Ass.jgriou-se .. Jhe 
pelo A I vará de ~o de Abril de 16 ~4 
o ordenado de trinta mil réis' e ao 
seu Esci:Ü'aÕ o de dez mil réis no 
anno em que servirem p\lgos das ren-
das da 'C~ruara. Nas eleições dos V in-· 
.te e quatro deve primeiro e)eger-se 
.o Juiz do Povo. a vot'bs, e depois de 
pública a sua eleiçaõ se deve proce-
der á: dos Mesteres, e Pelouros nâ 
fórma costu.mada. Alvará de 10 de 
bezembro de 1641. Dir'igio-se-lhe a 
Carta ~égia de ~6 de Agosto de Hil4 
de acceitaçaõ dos votos do Povo de ' 
Lisboa, que pela voz do n~esmo Juiz 
do Povo lhe foraõ dirigidas; e outt·a _ 
em 11 de Janeiro de 1 lW9. E assim 
tambem se dirigio outra ao da Cida-
de do Porto em data de 3 do dito 
mez e anno. Foi suspenso, e depois 
prezo por A viso de ~8 , de Junho de 
.1788 o Juiz do Povo da Cidade de 
Lisboa que era nesse anno ; foi sol-
to, mas suspenso por A I vará de 6 
de J ui h o do dito anno ; e finalm ente 
alliviado da suspensaõ pelo A v-iso de 
10 de Setembro do mesmo anno. Ao 
Juiz do Povo da Cidade de Coimbra 
foi concedido o usú da vara vern'le-
lhn á semelhança do de . Lisboa por 
Carta Régia de 3 de Junho de 166 3. 
O da Cidade de Angra foi abolido 

1' 
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por becreto de 15 de Outubro de 
1757. O Juiz, Procuradores doPo-
vo, c Mesteres da Cidade do Porto 
foraõ reintegrados nos seus empre-
gos por Carta Régia de 4.· de ·Abril 
·de 1795 que revogou para esse fim 
o de 10 de Abril de 1757. Juiz dos 
1~ all idos foi Cl'eado por ~ l vará de J 6 
de Dezembro de 1771. Só lhe com-
pete tirar devassa, devendo-a remet-
ter á Junta do Commercio para nel-
]a se sentenciar. Decreto de ~ de 
Agosto de 1785. Desanexou-se por 
Decreto de 13 de Maio de' 1810 o 
lugar de Juiz dos Fallidos do de Juiz 

. Conservador dos pdvilegiados do com-
Rlercio para ser servido por'outro Ma-
gistrado. J uit Comrnissario o conti-
nua a ser, ·ainda tendo tencionado, 
o seu substituto. Assento 3.·0 de Ql 
de Julho de 1797. Juizes Commissa-
rios naõ pódem avocar os Feitos' das 
pessoas privilegiadas, cujos privile-
gias estaõ encorporados n'a Ordena-
'ctlõ. Decreto de 13 de Janeiro de 
Í 780 , e Alvará de ~2 de Junho de 
1805. Nomeou-se por Decreto de 8 
·de Dezembro de 1808 Juiz Com mis-
sa rio encarregado de receber as re-
clamações dos lnglezes. As Causas 
de Commissaõ comrnettidás a tres 
Ministros ficaõ vencidas por dois que 
éoncordem , ainda que nas Causas 
ordinarias se requeiraõ tres confor-
mes. Assento de f> de Julho de 1663. 
Declarou o Assento de 5 de No-
vembro de 16~9 nuõ ter lugar a Ord. 
Liv. 3. tit. \11,0. §. 47 no Juiz que 
despacha em Relaçaõ com Adjun-
tos por Commissaõ. E pelo Assento 
de ~5 de Janeiro de 164 ... se decla-
rou que a Comrnissaõ por ausencia 
do Juiz da Causa cessa logo q~e o 
dito Juiz he presente. Juiz Commis-
sario para conhecer das culpas, que 
da Proví ncia do Além-T'jo se re-
mettessem tocantes a roubos foi es-
tabelecido por D ereto de 7 de Agos-
to de 1751. Juiz privativo se conce-
dcd aos Co ntratador s das Tercas do 
Reino Dioo·o F rnandes Penso; e Si-
maõ Ferr ira Lonrenço por A I vará 
de ... 9 de Çutubro de Hi4 . O Juiz 
da Casa de Bals maõ conhece com 
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jur;stlicçaõ ordinaría em primeira lns-
tancia. Alvará de tl!3 de M~1·ço de 
1803. Juiz do Totnbo da Prebenda 
de Coimbra: foi creado este lugar 
par Alvará de 18 de Maio de 1791, 
q:ue lhe deo a mesma jurisdicçªõ do 
juiz do Tombo de Santarem. Vejaõ-
se os Decretos de 7 de Maio de 1794, 
de 30 de Março de 1797, e de 18 de 
Junho de 1800. O Juiz do Tombo 
da Santa Igreja Patriarchal póde usar 
tla jurisdicçaõ ordinaria, e da .do Juiz 
tlo Tombo de Santarem. Sobre a des-
te, vejaõ-se os Regimentos de 1 de 
Outubro de 1586, e de ~4 de Julho 
de 1704·, e os Decretos de 15 de Fe-
vereiro de 170),'7; e de 20 de Feve-
reiro de 1769. A respeito do da Ca-
sa de Villa Réal, 'vejaõ-se os Regi-
mentos de 8 de Feve"reiro de 164.·6 , 
e de 11 de Janeiro de 164 8. Acerca 
do Mosteiro · de Lorvaõ , veja-se o 
Alvará de 8 de Julho de 1606. A ju-
risdicçaõ do Juiz do Tombo dos Pi-
nhaes Reaes foi regulada pelo Alva-
,;á de 31 de Janeiro de 1798. Veja-" 
se o Alvará de 9 de Dezembro de 

' 1797. Juiz do Fisco: sobre a sua ju-
risdicçaõ, e obrigações, veja-se o Re-
gimento de 10 de Julho de 16~0. 
Julga em Relaçaõ com Adjunctos os 
casos â.elle. Alvará de 6 de Feverei-
ro de 160),6. Juiz da saca da Moeda 
foi extincto, e transfedda a sua j u-
risdicçaõ para o Superintendente Ge-
ral dos Contrabandos, e pelo Tribu-
nal do Conselho da Fazenda sem ne-
cessidade de A viso se daõ licenças 
da saca da Moeda para o Brasil. AI-
vará de IR de Novembro de 1773, e 
Portari~ do Governo de 17 de J u-
nho de 1815. Jui:q_ do Terreiro de 
Lisboa foi regulada a sua jurisrlic-
çaõ pelo Alvará de a de Junho de 
177 9. tit. 1. §. 3 , e determinado o 
seu orqenado pelo Alvará de !!l4 de 
Novem pro de 17~5. Ao Juiz dos Fei-
tos da Misericordia pertence a co-
brança das dividas que o Thesourei-
ro do flospi t~l deixasse de arrecadar 
no anno em que servíra. Decreto de 
10 de Junho de 1739, que derogou 
a esse respeito a Ord. Li v. L tit. 16. 

'As dúvidas sobre a juristlicçaõ do Juiz 
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da Misericordia , e do · Conservador 
da · Cidade de Lisboa· se devem de-
ódir no juizo da Corôa . por serem 
reputados Minis,tros de Donatarios. 
Decreto de 17 de Junho de 165\2. 
O Juiz da Misericordia conhece das 
Causas <los Alliciadores das Expos-
tas. Alvará de 1\2 de Fevereiro de 
1780. Foi creado o lugar de Juiz 
dos Feitos da Misericordia no ·Rio 
de Janeiro por Alvará de 8 de Julho 
de 1811 com j urisdicçaõ estabeleci-
da na Ord. Liv. L tiL 16. O officio 
de Juiz das Valias dos Campos .... de 
Coimbra além do Rio Mondego, e 
da Villa de Ançãa foi doado á Ca-
mara de Coimbra pelo Decreto de 
tz7 de Setembro de 1755 em com-
p~hsaçaõ do· oilicio de Juiz dos O r.:. 
fãos da dita Cidade? que se unio ao 
lugar de Juiz do crime della. O offi-
cio de Juiz , ou Olheiro da Casa do 
Vero-pezo da Villa da Covilhã foi 
extincto pelo Alvará de 7 de No-
vembro de 17 6 6 • Juiz dos pe.ccados 
pú,blicos: foi abolido este lugar por 
Alvará de \'J de Junho de 16~5. O 
Juiz das Propriedades foi subrogado 
no lugar da Almotaceria; e 11elle se 
conhece de todas as Causas de ·ser-
vidões., e edificios exclusivamente. 
Alvará de 9.16 de Outubi·o de 1745. 
Juiz Executor dos Contos foi crea-
do em lugar dos Executores dos Con-
tos do Reino, e .Casa. Alvará de ~3 
de Ag·osto de i 753. Foi porém ex-
tincto pela Lei de ?2\2 de Dezembre 
de 1761. tit. L§ •... JuizExecutor 
da Fazenda do Senado tem o privi-
legio Fiscal, e mais faculdades que 
os Executores da Real Fazenda na 
fórma das Leis de \2~ de Dezembro 
de' 1661; devendo dar Appellaçaõ, 
e · Aggravo para o Juizo dos Feitos 
da Corôa, e Fazenda, no que exce-
der a sua Alçada. Nas Causas de 
Execuções serve de Fiscal o Síndi-
co do Senado. Alvará de ~3 de De-
zembro de 1773 , pelo qual se hou-
veraõ por extinctos todos os mais of-
ficios da Executaria do mesmo Se-' 
nado. Pelo Alvará de ~7 de Maio 
de 177~ foi creado Juiz Executor 
privativo para a cobrança das ren-
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das dos Mosteiros extinctos dos Co.::. 
negos Regrant~s de Santo Agosli..:. 
nho, unidos ao Mosteiro de Máfra~ · 
Juiz Executor da.' Patriarchal póde 
esta nomear em cada Diocese, sen..:. 
do Ministro de Letras. Alvará de 
\1.>.4 de Fevereiro de 17 40 ; e póde 
tambem nomear-lhe substituto. AI-
vará de 14 de DezemBro de 1743. 
Juiz Executor da Casa do Infanta- · 
do: foi decla·rada a sua J urisdicçaõ, 
e Alçada pelo Alvata de 15 de Ju-
lho de 1785. Juiz Executor das ,di- -
vidas da Universidade de Coimbra 
he o Conservador della; e nas Ca)l-
sas Çe Execuçaõ serve o Ouvidor de 
Fiscal •. Alvará de \28 de Agosto de 
17í7~. §. 5. O Juiz Executor das di-
vidas d~ ·Chancellaria da Casa da Sup-" 
plicaçaõ foi abolido, ficando no seu -
lugar o Juiz da Chancellaria da m~s..:. 
ma Casa. Lei de i 9 de J arieiro de 
1776. §. 10. Foi éoricedida po·r De;;. 
ereto de ~3 ·de Setembro de 1797 ao 
Cabido da Cidade dõ Porto a ilomea.:; 
çaõ de hum Juiz Executor; e priva-' 
tivo das suas rendas; e por Alvará 
de 7 de Dezembro do mesn1o anuo 
se declarou a sua jurisdicçaõ. Pela: 
Carta Régia de 9 de Junho de 1806 
se declaro~ ·que os Juizes Executo-
res do Cabido do Porto , e dos Mos..: 
teiros e:Xtinctos dos Conegos Regu-
lares Iiaõ devem sentenciar com A d~ 
jtirictos na Relaçaõ. Juiz da Alfan.::. 
dega sendo suspehso, ou privado d~ 
officio passa ao Juiz de Fóra da ter-
ra, ou ao mais vis1nho a sua juris-
dicçaõ . . Alvará de ~6 de Maio .de 
.1166. Sobre a jurisdicçaõ dos Juizes 
das Alfandegas dos portos sêcos, ve..: 
ja-se o Regimento de i o de Se tem~ 
bro de 1668. cap~ 48 ; e seguintes. 
d J mz da Alfandega do Podo tem 
jurisdicçaõ voluntaria, e economica 7 
'e ilaõ a contenciosa. Alvará de 16 de 
Dezemhro de 1774. §. 3; Veja-se o 
Regimento de ?2 de Junho de 1703.-
Aos Juizes dás Alfandegas ficou só 
competindo a jurisdicçaõ economica, 
e voluntaria. Alvará de P.i de Julhd 
de 1795; §. L Saõ subordinados ao 
Superintendente Geral dos Contra-
bandos, assim corno ao Administra-

T~ 
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dor Geral de todas as Alfandegas. 
Alvará ue \28 de Maio de 1774. §. 4. 
Foi extincto por Alvará de 16 de 
Dezembro ue 1774 o Juiz <los Fei-
tos. do mar da Alfandega do Porto. 
PeJa Resoluçaõ de ~\'2 de Junho Je 
1790' em virtude da qual· se lavrou 
a Provisaõ do Conselho <.la Fazenda 
d'e 8 de Julho do mesmo 'anno., se 
prohibio ao Juiz da Alfandega do 
l)orLo extender as ordens relativas a 
salarios., e esportulas da de Lisboa 
á do Porto sem particular deterrni-
na<~aõ. Pelo Alvará de \2 de Novem-
bro de 1810 se separou o cargo de 
Juiz da AJfandega da Cidade de Pon-
te Delgada do de Juiz de Fóra da 
mesma Cidade. O Juiz da Alfânde-
ga de Tavira he Almoxarife do Re-
guengo das Religiosas do Coraçaõ 
de Jesus. Os Juizes das Alfandegas 
saõ subordinados aos Superintenden-
tes como os Juizes de Fóra 6 saõ aos 
Correged9res das Comarcas. P.ro~i
saõ <.le lO de Janeiro de 1781. Os 
Juizes da Vintena saõ eleitos pelas 
Camaras. Provisaõ de lf> de Julho 
de 1716. Tendo culpas d Juiz ordi-
nario dá-se parte ao Tribunal que o 
confirmou para este o rnand~r sus-
pender. A viso de 9 de Fevereiro de 
1775. Os Jui'zes ordinarios que nàõ 
cumprem as ordens dos Corregedo-
res pagaõ aos Officiaes, que estes 
mandaõ pata as executar. Portaria 
(le 16 de Setembro de 1811. Naõ 
cu111prindo as ordens do Inspector 
dos Transportes saõ castigados , e 
como, v~ja-se a Portaria de 14 de 
Maio de 18a. Qs que diligenciéiraõ 
o recrutamento foraõ condecorados 
com o habito de Sántiago éra Espa-
pa. Carta Régia de 5 de Julho de 
1801. Aos Juizes das Alúêas foi da-
do Regimento em 1639, e reimpt·es-
so .por ordem do Senado da Camara 
<.Te Lisbóa a 13 de 1Abril de 1807. 
l~ oi · nomeado por Portaria de \26 de 
Setembro de LBOB" Juiz da Jnconfi-
dencia para proceder a huma devas-
sa, que ficaria aberta sem 1imitat;aõ 
ele tempo a respoHo dos cr·imes rela-
tivos á Inconfidencia. Vejaõ-se os De-
cretos úe 9 de Dezembro de 1758 
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e de 17 de Janeiro de 1759. Pelo 
A viso de ~8 de Fevereil·o de 1789 
se permi ttio ao Regedor da Casa da 
Supplicaçaõ nomear Fiscal do Juizo 
da Inconfidencia nos impe<.limentos 
do que servir esse lugar. Os Juizes 
dos Officios devem ser os Avaliado-
res dos bens dos Orfãos, e para as 
cou~as que os naõ tem chamaõ-se 
pessoas práticas, que dellas tiverem 
conhecimento. Alvarás de \25 de JU-
nho de 1695, e de Ql de Junho de 
1759. Os Juizes do officio de Corta-
dor saõ obrigados a fornecer os ta-
lhos de homens babeis. Condiçaõ 17 
das de Hl de Março de 1794. Juiz 
das Fianças he o Desembargador do 
Paço ·mais antigo. Alvará de I~ cle 

-Novembro de ltil6. Como se proce-
da contra o Juiz Eccles1astico que 
naõ obedecer aos Assentos do Paço; 
vejaõ-se as Cartas Régias de PZ 1 de 
Junho, e ~9 de Setembro de 1617; 
e de r\28 de Julho de 16~o. Os J ui-
zes Ecclesiasücos no tocante aos Re-
cursos saõ inferi.ores aos da Corôa. 
Decreto de ia de Novembro de 16HO. 
O Juiz Ecclesiastico querendo auxi-
lio do Br,aço secular deve pedi-lo corn-
petenteqlente. Cat·ta Régia de Pl3 de 
Agosto, e Provisaõ de lO de Sl;lt-em-
bro de 1753. Juiz nomeado por Pro-
visaõ assignada por El-Re~, sendo 
impedido, pertence ao Des'ernbargo 
do Paço a nomeaçaõ de outro; mas 
quando o .Desembargo nomeia per-
tence ap Regedor, ou Chanceller. 
Assento de 6 de Novembro de lp4,9. 
Pela Carta Régia de 18 de Janeiro 
de 176[> se houve por nullos a Inhi-
bitoria Declaratoria, e mais procedi-
~~entos do Juiz Ecclesiastico, Viga-
no da Vara no Arraial de S. Luiz 
e Santa Anna das Minas do Para: 
catú, Comarca do Sabará. Pelo As-
sento de 5 de Março de 1613 se de-
clarou que os Jui.:es onJjnarios de-
vem perguntar nas devassas geraes 
pelos J oizes dos Orf<'íos, naõ obstan-
te a Lei de ~6 de Julho de 160~2. 
Os Juizes territoriaes ot·úinarios, ou 
de l1óra, saõ Juizes das Coutadas; e 
os <.los distl'ictos dns einco Jegoas á 
ro<.la perguntao nas deYassas janeiri-
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nhas ·pe]o·s ·crimes oommettidos nel-
Jas. Alvará de ~1 de Março de 1800·. 
§. 26. Veja-se o Regimento de J 8 de 
OutubTo de 16f>O. Os Juizes das ter-
ras em que ha Alfandegas, ou os 
mais visinhos conhecem d(; S erros dos 
Olliciaes dellas, á excepçaõ dos do 
.Juiz, tendo sempre para esse fim de-
vassa aberta. Alvará de \27 de Julho 
tle 179á. §. 3. Declarou-se por Alva.:. 
rá de 18 de Fevereiro de 1706 que 
-o Juiz das Capellas, ainda que pas-
se para Aggravõs, póde continuar· 
na mesma serventia. Juiz privativo 
de todos os Oiliciaes da Aliandega 
he o Juiz della. Alvará de 18 de Ju-
nho de l.ó 11. Como saõ feitos os Jui-
z·e~ das Sizas. Artigos de ~7 de Se-
tembro de 1476. cap~ 31. Vejaõ-se 
as Provisões de \23 de Junho de 1769, 
de 17 de Ag-osto de 1787, e de 11 
de Maio de 1795, e o Regimento 
rle 16 de Janeiro de 1674. Os Juizes 
que recebem o seu ordenado das Si-
zas naõ pódem cobra-lo dos respecti-
vos Recebedores, mas do cofre da 
Cabeça de Comarca. Resoluçaõ de 
!'Z7 de Maio de 1803. Os Almoxari-
fes, e Rendeiros da Casa de .Aveiro 
eraõ Juizes dos Direitos Reaes. Al-
vará de \2f> de Agosto de 1639. Ne-
nhum Juiz póde ser serventuario nas 
Causas em que o Proprietario he sus-
peito. Assento de \29 de Setembro 
de 1617. O Juiz dos peccados públi.;. · 
cos foi extincto por Alvará de ?l de 
Junho de Hi\25. Veja-se o. Aivará ,de 
~5 de Dezembro de 1608. §~ ~1. Os 
Juizes antes de assignarem . as Sen-
tenças naõ ultimaõ o seu ministerio, 
nem contrahem certeza. Ass,entos de 
1 de Mat·ço de 1783, e de \21 de Ju~ 
lho de 17!17. 

Juizo he a leg-itima discussaõ en-
tre -as Partes Jiti ga:rites ácerca dos 
seus direitos, feita por authoridade 
pública. O seu fim he a indagaçaõ 
da verdade , e a administraçaõ da 
Justiça. O Juizo he ordinario , ou 
summario, ou summarissimo, e de 
f,lan.o. Lei de ~~ de Dezembro de 
1761. tit. 3. §. 1\2. O Juizo dos de-
funtos, e ausentes naõ póde tomar 
conta. da fazenda dus Administrado- . 
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res, e ·Feitores ·da Companhia da 

·Agricultura das Vinhas do Alto-Dou-
ro, que morrem no Brasil. lnstitui-
çaõ confirmada por Alvará de 10 de 
~etembro de 17 á6. §. 36; nem dos 
da Companhia de Pernambuco. lns-
tituiçaõ confirmada por Alvará de 13 
d·e Agosto de 1759. §. n; nem dos 
da Companhia do Pará, e l\1aranhaõ. 
lnstituiçaõ confirmada por Alvará de 
7 de Junho de 1755.'§. 4. Tambem naõ 
toma ·conhecimento das fazendas, que 
tem ausencia. Estatutos confirm11dos 
porAlv. de16 deDezembro de1756. 
cap. 17, e 18. Decreto de !27 de Agos-
to de 1808 ; nem dos bens dos socios 
falecidos no Brasil sf'm testamento , 
e que ficaõ em poder dos outros so-
cjos caixas. Alvará de 17 de J unhÕ 
de 1766; §. 1. Toma conhecimento 
porém nos casos em que falecem com 
testamento Negociàntf's interessado~ 
em Socjedades, ou pessoas que de-
vaõ a Negociantes quantias avulta-
!las. Alvará de lO de Novembro de 
1810. No Juizo dos Feitos da Fa-
zenda saõ julgados todos os âelictos 
commettidos pelos Feitores da Jun-
ta das Munições de boca, as faltas, 
e prevaricações contra a Real Fa.:. , 
zenda. Alvat·á de ~9 de Agosto de 
1801. §. 7. O Juizo da Corôa he só 
o competente para nelle se conhecer 
das Causas da fazenda, pri~ilegios, e 
regalias da Basilica de Santa Mada; 
Provisaõ de 16 de Junho de 17 88. 
Naõ conhece dos Recursos interpos-
tos pelas Ordens Religiosas nas Cau-
sas de Dízimos do Brasil. Decreto 
de 3 de Abril de 1755. Este Decre-
to córnprehende na identidade da sua 
razaõ todas as Causas de Dizimas 
em todos os Domínios, ou sejaõ des-
te Reino, ou do Brasil. Naõ conhe-
ce dos Recursos da Meza da Con-
sciencia: Alvará. de 18 de Setembro 
de 1801. §. 1. Nem ·taõ pouco toma 
conhecimento dos dos Bispos, e Pre-
lados pelo que pertence a Decima, 
dito Alvará de 18 de Setembro §. Q, 
Veja-se Recursos. Pertencê-lhe o co-
nhecimento. dos descaminhos, e ç9n-
trabandos, que se mandáraõ proces-
sar pelo Superintendente Geral dos 
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Contrabandos. Alvará de 14 de Fe-
'Vereüo de 1776},. §. 3. Sobre a crea-
çaõ do Juizo da Corôa na Capitania 
de Pernambuco, vejaõ-se as Cartas 
Régias de ~4 de Marco de 1703 , e 
de 7 de Dezembro de' 1709. O J ui-
zo da Corôa, e Fazenda da Relaçaõ 
da Bahia naõ conhece dos descami-
nhos, e tomadias da Fazenda Real 
das Náos da India. Carta Régia de 
8 de Março de 1715. · O Juizo das 
Falsidades foi creado por Decreto de 
7 de Maio de 1733, e regulada a 
sua jurisdicçaõ pelos Decretos de ::10 
de Julho de 1733, de 18 de Agosto 
do mesmo anno, e de 14 de Junho 
de 17 41. O Juizo das Capellas da 
Corôa foi creado por Alvará de 10 
de Setembro de 1604. Nelle se to-
maõ privativamente as denundas das 
Capellas da Corôa., e se trataõ as 
Causas a ellas respectivas. Alvará 
de ~ de Dezembro de 1791, e De ... 
ereto de 8 de Julho de 180\2. Veja~ 
se o Alvará de ~3 de Maio de 1775. 
O Juizo dos Feitos do mar da Al· 
fandega foi extincto por Alvará de 
16 de Dezembro de· 1774 . . §. I. Jui-
.zo ordinario, ou <felegado, em que 
se procede ordinaria, ou summaria-
mente, ou ainda de bono et equo naõ 
póde nelle mandar-se fazer depozitos 
alguns. Alvará de 1 de Dezembro 
de 1767. Em qualquer Juizo se de· 
ve primeiro legitimar a pessoa, que 
nelle requer. Lei de ~6}, de Dezem-
bro de 1761. tit. 3. §. Hl. Pelo Avi-
so de 9 de Outubro de 1300 se de-
clarou privativo o Juizo Geral das 
Ordens para as questões sobr~ os 
bens das mesmas. Por Carta Régia 
de 1ó de Março de 1766 foi inhibi-
do o Juizo das Accões novas do Por-
to de avocar as Càusas dos morado-
res .do dis tric to du I nfan ta do. No J ui-
zo das Justificações conhece-se da 
legitimidade, ou illegitimidade das 
pessoas, e naõ do titulo com que re· 
querem. Alvará de 14 de Outubro 
de 1776. §. 5. Nos Juizos de Com-
missaõ se goza dos privilegias, que 
compete aos Litigantes como se as 
suas Causas fossem tratadas perante 
os Juizes, declarando-se assim a fa-
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vor da Viuva, e filhos de hum Moé:-
deiro por Decreto de 7 de Ag-osto 
de 177 6},, O Juizo das Brabas, e a 
sua renda foi abolido pelo Alvaní de 
U de Fevereiro de 17f'i5. O Juizo 
de Indi_a, e Mina he privativo para 
o conhecimento das Causas Ultra-
marinas. Resoluçaõ de 16 de Novem-
bro de 17 a. Alvará de 3 de A gosto 
de 1H9. As ordens, e mandados do 
Juizo Ecclesiastico naõ saõ cumpri-
das pelos Officiaes seculares sem el-
le usar dos meios da Lei. Provisaõ 
de 6 de Outubro de 1744. Carta Ré-
gia de ~3 de Agosto de 17ó3. He da 
competencia do Juizo Eeclesiastico a 
policia interna nos Templos. Decre ... 
to de ~ó de Fevereiro de 1643, e Al ... 
vará de 9 de Maio do mesmo anno. 
Por Alvará de 3 de Dezembro de 
179! se determinou que fossem pri-
vativas do conhecimento do Juizo 
Fiscal da Inconfidencia todas as Cau-
sas, ainda entre Partes, em ·que pu-
desse intervir consequente interes-
se, ou prejuiso do mesmo Fisco co-
mo aquellas, em que se disputa a 
acquisiç3õ do domínio util de bens, 
cujo do~inio directo pertence á Real 
Fazenda. Juizo do crime de Coim-
bra : foraõ creados os seus Officiaes 
subalterpos com os respectivos orde-
nados por Alvará de !3 de Junho de 
·1745. O Juizo das qividas Reaes pre.-. 
ü~ritas foi extincto por Alvará de 13 
de Maio de 1813. Juizo privativo naõ 
o tem o~ Mercadores de retalho, naõ 
competindo elle ainda aos Nego~ian
tes, mas só aos Deputados, e Mem-
bros da Junta. Alvará de 16 de De-
zembro de 1771, entendido pelo As· 
sento d~ \23 de Julho de 1811. 

Junta. Corporaçaõ de Membros 
de alg4m Collegio, Faculdade, ou 
CJ.tsse de pessoas para o fim do seu 
instituto. Junta do Commercio foi 
creada com o nome de Junta de ho· 
mens de negocio pelo Decreto de 30 
de Setembro de17ó5. Os seus Esta-
tutos foraõ confirmados por Alvará 
de 16 de Dezembl'o de 17i>6. A no-
meaçaõ dos seus primeiros Deputa-
dos pela Praça do Porto foi appro~ 
vada p~lo Decreto de U de Janeiro 
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-de 17 b7. O 'mappa das contribuições 
iJàra ella foi approvad·o por Decreto 
tle 18 de Feverei ro de 17 b7. Foi crea-
·<lo o lugar de Vice-Provedor della 
po,· Aviso de 3 de Março derl787. 
l~'oi regulada a sua- jurisdi.cçaõ pelo 

. Decreto de 14 de Abril de 1757, pé-
los Alvarás. de 10 de Junho, e de 3 
de Outubro do mesmo anno, e pe·la 
Lei de 1 de Fevereiro de 17b8. Avi-
sos de 4de 'Outubrode 1774, e de 
1, e 4 de Abril de 1786. Nomeou~ 
se-lhe Presidente, Deputados, e Se-
cret.at·io por Decreto de ~ '1 de Abril 
de 1780. Foi elevada a Tribunal Ré-
gio, e regulada a suajurisdicçaõ, 
unindo-se-lhe a Inspecçaõ das Fabri-
cas, e Superintendencia das Obras 
das , aguas livres pela Lei de ó de J u- . 
nho de 1788. Nomeou-se-lhe Secre-
tario, Deputados, e Conservador Fis-
cal, e a nomeaçaõ âa direcçaõ inte ... 
ri na da Real Fabrica das sedas, e 
Ob1·as das aguas Jivre.s por Decreto 
de f:l de Junho de 1788. Mandou-se 
])elo Decreto de 7 de Agosto de 1790 
que o seu Presidente pudesse nomear 
_para Adjunctos das Causas que se 
trataõ nos Tribunaf's os Desembar-
gadores da Casa da Supplicaçaõ que 
lhes parecesse. A Presidencia do di-
to Tribunal foi desligada do Presi:.. 
dente do Real Erario por Decreto 
de 6 de Janeiro de 180L Em data 
de 18 de Abril de 1763 se fizeraÕ . 
Instrucções para servirem de Regi-
mento aos Recebedores, e Escrivães 
das contribuições para as d'espezas 
da J un la do Corumercio destes Rei-
nos, e seus Oomin ios em conformi-
dade do determinado no Cap. J 9 dos 
Estatutos da mesma Junta, e 'do Al-
vará de 16 de Fevereit·o de 1757. 
Pela Resolucaõ de 3 ue Janeiro de 
1774 commeÜeo-se á Junta do Com.., 
mercio a venda dos generos achados 
na A lfandega sem marca, e sem do-
no. A Junta da Companhia Geral do 
Commercio do Brasil que havia sido 
estabelecida principalmente para nel-
la se administrarem, e regerem os 
cabcdaf's dos homens de .negocio, e 
pessoas particulares· que concorria& 
com elles para o commercio no Es~ , 
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tad'@' do ::Sràsil' e para se armarem 
Náus de guerra para o comboy das 
Frotas: foi extíncto este Tribunal 
pelo A lvará de 1 de Fevereiro' de 
17<20. Veja-se o Decreto de ) I .de 
Agosto de 17\2~. Os cabedaes da di-
ta Junta haviaõ-se encorporado na 
Cor'Ôa por Decreto de 19 d'e AgostQ 
de 1664, dando-se ás Pàrtes inte-. 
ressadas consignaçaõ no Estanco do 
Tabaco. Deraõ-se-lhe Regimentos em 
datas de \21 de Setembro de 16(->3, e 
de 19 de Setembro de 167~ • Lar.., 
gou-·se-lhe o commercio da Costa da 
Mina com o mesmo podef, e juri's-
nicçaõ do do Brasil. AI vará de 6 de 
Maio de 1680. A jurisdicçaõ do seu 
Jujz . Conservador füi declarada por 
-Alvará de ·9 de Dezembro de 168~. 
-E por De'cretà de 16 do dito mez e 
anno se lhle deraõ Adjunctos. A J un;o 
ta da Fazenda dos · Arsenaes Reaes 
do Exercito foi dado Regimento por · 
Alvará de 1<2 de Janeiro de 180<2, 
declarado ' quanto' ao §. 38 ' pelo 
Aviso de 1!2 de Févereiro· do mesmo 
anno. Compete-lhe t~da a jurisdic-
çaõ , e irispecça5 das Fabricas da 
polvora, e refino do salitre. Decreto 
de 4 de Março de 180~. Foi manda-
do por A. viso de 19 de Abril de 1804 
que se cumprissem as suas Portarias 
n'as Thesourarias geraes das Twpas 
do Reino . . Por A visiJ de ~o de No-. 
vembro do mesmo . atino se' prnhi bio 
que ella cumprisse ordem alguma 
que naõ seja expedida pela Repar.:. 
tiçaõ competente, ou pelos Minis-
tros de Estado para isso a u tburisa-
dos. Pelo 'Alvará de 13 ·de l\1aio de 
de 1807 se· augmeritou o número dos 
Deputados da Real Junta da Fazen-
da dos A t•senaes do Exercito, decla.,. 
rando, e ampliando o Alvará de Re-
gimento da mesma J1unta de 1~ de 
Janeiro -de 180~. A junta da Fa-
zenda dos A rsenaes, Fabricas, e Fun-
dições da Capitania do Rio de Janei-
ro com h uma Contadoria para os mes-
mos Arsenaes foi ct•eada por A Jvará 
de l de Março de 1811. A Junta do 
Codigo penal rniJi tar, e melhoramen-
to das Caudelarias do Reino foi crea-
da por Decreto de ~ 1 de Marco de 

T 4 • 



JUN 
1 80~ , ampliado pelo outro Decreto 
de ~3 de Fevereiro de 1804 para a 
mesma Junta organisar hum Codigo 
criminal militar da Marinha. Foi 
creada huma Junta parª' a Adminis-
traçaõ da Casa de Nisa \por Alvará 
de ~4 de Novembro de 1191. A Real 
Junta da Fazenda da Marinha foi 
creada por Carta de .Lei de ~6 de 
Outubro de 1796. e se lhe deo Re·· 
gimento por Alvará da mesma data. 
Pela Resoluçaõ de 8 de Novembro 
de 1804 foi aut11orisada a dita Real 
Junta para suscitar o antigo costu-
me, mandando infligir aos operarias, 
e serventes do Arsenal, apprehendi· 
dos em furtos graves, ou repetido 
de generos do mesmo Arsenal a pe-
na de servirem com <::orrente por al-
gum tempo. Mandou~se-lhe consiL 
·gnar por Decreto de ~7 de Abril de 
1804 a somma ·de 1:~00 $ ooo réis 
para os differentes objectos que cons• 
ti tu em a~ despezas da Marinha dis-
tribuídos em mezadas. Tem a mes· 
ma Real Junta jurisdicçaõ nes Pi-
nhaes Reaes. Resoluçaõ de ~5 de 
Maio de 1799; pela qual se ma.ndá-
nõ tambem dar outras providencias 
ao mesmo respeito. Foi creada hu• 
ma Junta a bordo da N áo , em que 
embarca o Commandanle de qual· 
quer Esquadra por Alvará de 7 de 
Janeiro de 1797, e se lhe deo Regi-
mento ,po'r outro Alvará da mesma 
data. A Junta do Exame do estado 
actual, e melhoramento das Ordens 
Religiosas foi instituída por Decreto 
de ~I de Novembro de 1789, e com 
este Decreto se colligíraõ os mais 
Decretos, e Ordens de Sua Mages-
tade , e os Breves Pontificios per-
tencentes á mesma Junta, taes saõ 
o Decreto de ~9 de Novembro de 
1791; os Avisos de ~3 de Novem-
bro de 1789,. de ~ de Japeiro de , 
1791, de lO de Janeiro, de 13 de 
Julho, e de 9l~ de Dezembro domes-
mo anno, de ê de Março de 179~, 

.e de 6 de Março de 179•1; o Breve 
Injuncti nobú de ~3 de · Agosto de 
17:>6; o Breve Ad-Apostoloci de 3 
de Agosto de 1790; o Breve Decet 
quam maxime de 15 de Novembro 
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de 17!) 1. A Junta da Direcçaõ Ge-
ral do Provimento das munições de 
boca para o Exercito foi creada por 
Alvará de \29 de Agosto de 1801. 
Estabeleceo-se para ella. huma con-
signaçaõ annual pelo Deereto de I 
de Abril de 1805. Foi creada hum a 
Junta Provisional no Erario Régio 
por Decreto de 6 de No vem bro de 
1799; e pelo Decreto de 13 de J u-
lho de 1800 se lhe recommendáraõ 
as indagaçÇíes necessarias para as re-
fórmas , e alterações , que devessem 
haver no Regimento do Erario, e 
Administraçaõ das Finanças ; e pro-
mover a extincçaõ do papel moeda, 
reconhecendo-se ser esta huma divi-
da prejudicial ás Reaes Finanças , e 
incommoda para o giro de commer-
cio. Mandou-se remétter por A viso 
de ~9 de Março de 1801 á mesma 
Junta huma lista dos empregos de 
cada Repartiçaõ pública, e dos seus 
ordenados, e mais verbas de despe-
za com declaraçaõ da reducçaõ eco-
nomica que poderia praticar-se: foi 
abolida por Decreto de 6 de Janeiro 
de 1801.' Huma Junta de Justiça cri-
minal' foi creada nas Ilhas dos Aço-
res por Alvará de lf> de Novembro 
de 1810. Junta de .Justiça secreou 
na Cidade de Macáo na China para 
nella se sentenciarem as Causas cri-
mes dos Reos militares, ou paisanos 
sem necessidade de Recurso a Gôa 
pelo Alyar,á de ~6 de Março de 1803·. 
Foi cref!da Junta de J usti~a na Ca-
pital da Cap~tania do Mar\?h~õ pa-
ra o conhecimento, e purhçao dos 
delictos graves, e atrozes, e se man-
dou que fossem os Réos sentencia-
dos em Procéssos verbaes, ~ sum-
marios. Carta Régia de 4· de Feve-
reiro de 1777, dirigida ao Governa-
dor do Maranhaõ, e Piauby. Pelo 
Alvará de 18 de Janeiro de 1765 se 
ordenou que em toda a parte dos 
Estados do Brasil aoude houver Ou-
vidor se formem J unta's de Justiça 
para diflerir aos Recursos, e que os 
.rrocedi4nentos que nelles se toma-
rem secumpraõ, logo que sobre a se-
gunda Carta Rogatoria se decidir na 
Junta que fôra bem passada a pri-



J U N 
me'ira Carta ·sem que sejà necessaí·io 
esperar pela Decisaõ ulti'Ína do As-
sento da Meza do Desernbargo do 
Paço. P.or Alvará de 1'9 de Julho 
de 17 6 6 se esta.bele·cêraõ Juntas nas 
Ilhas dos ACiores para a éxecuçaõ das 
·providencias que se haviaõ dado so.:. 
bre as moedas naturaes; e estran-
-geiras, que corriaõ falsificadas. Pe1a 
Carta Régia de 18 de Junho de 17 61 
se ampliou a jurisdicgaõ da Junta da 
·Justiça do Estado do Pará, que ha-
via sido creada pela outra Carta Ré.!. 
gia de \28 de A gosto de 17b8. A Jlin'-
ta da A.dministraçaõ Geral do Provi-
mento das munições de boca para o 
Exercito foi creada pelo Decreto de 
1 de Julho de 176\lil. Foi encarreg·a.:. 
da do .govemo dos armazens ' ê moi:.. 
-nhos de V al de Zebra por Decreto 
.de 19 qe Julho do mesmo anno; e 
Alvará de 9 de Maio de 177G. Por 
Decreto de 14 de Maio de 1777 
mandou-se continuar pelo Erario Ré-
gio o provimento do Exercito. Por 
Decreto de I de Abril de 1780 man-
dou-se este fazer pela Junta dos Tres 
Estados. Por Decreto de \2f> de No-
.vembro de 1796 foi dada essa incum-
ben·cia ao Conde da Ega. A Junta 
da Adrninistraçaõ Régia do sal do 
.:Brasil foi ex ti neta, passando parà o 
expediente da Presidencia do Real 
:Erario toda a jurisdicçaõ, que a ella 
competia, e os negocias., coritas, e. 
correspondencias para dois Contado-
res do mesmo Et:ario por Alvará de 
30 de Setembro de 1803. Junta dos 
Juros dos Reaes Ernprestimos foi crea-
da por Alvará de 13 de Maio de 1797 ~ 
J1"'oi mandado regular o pagamento 
.dos di tos juros por Decreto de _g3 de 
Março de 181!2. A Junta da Com-
panhia Geral do Commercio do. Es-
tado do Brasil foi creada por Alva-
rá de 10 de Março de 1649 com ju-
risdicçafl exclusiva, privativa, e in-
dependente dos Tribi.maes, e quaes-

. quer Authoridades em todos os ob-
jectos da sua competencia; Levan-
tou,-se o Estanco do vinho, üninha, 
azeite , e bacalháo, que ella tinha, 
.e se lhe substituíraõ outros direitos, 
e conveniencias. Alvará de 9 de Maio · 
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de 1.65·8. Huma Junta d~ F'ázP-ndà ·. 
se estabeleçeo na Cidade de Angra, 
huma das Ilhas dos Açores ~ e sere-
gulou a fórma della pela Carla. Ré-
gia de ~ de Agosto de 1766-; di.r"igi-
da ao Governador das mesmas llhas. 
Por Carta ~égía de 19 de Outubro 
de 17 67 se mandou 'observar na J un-
ta da Fazencla da Bahia as Leis de 
·~:2 de D~zembrp de 176i em quauto 
lhe fossem applici.tveis ~ Vejà-:-se !J . da 
Dezembro de 1760' .19 de Outubro 
(le 1767, e Sl de .MarCfO de 1769. 
Junta 'da Fazenda, foi creada na Ilha 
da Madejra por Carta Régia de 6 
de Abril de 177b; extinctos os offi-
cios de .Rrovedot:, e Contador da Fa-
zenda;, ~scrivaõ ., e .bfficiaes, qhe 
cohstituiaõ ·o Juizo da Provedoria. 
Húrn.a Junta de Fazenda presidida 
pelo G:ov~rhador foi creada na Capi-
tani~ do Maranhaf>., extincta a ariti-
g·a Provedoria . da _Fa'zert.da dellà p'ela 
Çarta Régia de 30 de Dezembro de· 
1779., que conferjo a Jurisdic~aõ eon~ 
tenciosa, que ~' antes competia aos 
Provedores da Fazenda, e a Inten-
dencia da Marinha ao Ouvidor . Ge-
ral; e o emprego de Juiz da Alfan.:. 
dega ao Juiz de Fóra devendo ~ mes-
.Jna Junta nomear os ;mais Officiaes 
da Fazenda~ qúe se houvessem de1 
propô r parÇL hella ter e~ercicio. J un-
tas da Real Fazenda do Ultramar de-
vem proceder á venda judicial dos 
l;J_ens de Capellas vagas para a Real 
Corôa que se qcha,rem em poder de 
Administradores dativos 9 reJ.lletten-
do-se o seu produdo ao Real' Erario 
~oin as competentes Guias. Alvará 
qe 14 de Ja-!leiro ~el807. §§. · 4,éf>~ 
AJunta da Fazenda do Arsenal Real 
da Cidade do Porto foi creada por 
Decreto de a de Julho de J80~' 
ficando subordinada esta Junta á Jun-
ta d·a Fazenda, e Contadoria dos Ar..! 
senaes }leà.es do Exercito; á qual 
se deo Regimento por Alvará de 1~ 
de Janeiro de 180~ . A mesma Junta 
da Fazenda do Arsenal da Cidade' 
do Porto ~e deo .Regimento em data' 
de a de Julho de Í8ü~; fiçandQ sein 
effeil.o pelo mencionado Decreto o ou-
tro de li10 de Fevereit;o de 179o, que . u 
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d.'ctermihou o modo de ser feita a 
compra, e provimento do panno de 
hnho para o Exerci to, assim no Con-
ilnenL-e, como nas Colonias. A Jun-
ta' do Protomedicato foi creada por 
Lei de 17 de Junh0 de 178~ . Pelo 
Edital de 19 de Julho de 1784 se 
mandou qlle ninguem pudesse -ven-
der sem sua licençà licores, aguas-
arda:ntes ~ &c. Foi renovada por De: 
ereto de 4 de Novembro de 1798. 
Deraõ-se providencias sobre as hcen-
yas de curar de Medicina no Edital 
de ~~ de Deze·mbro de 1798. Foi ele-
vada á preeminencia de J u:nta Real 
por Decreto de ~7 de Novembro dé 
1799. Foi-lhe nomeado Assessor, e 
Relator das Causas da sua compe-
tencia Ministro Desembargador de. 
Aggravos da Casa da Supplicaçaõ 1 
dispensado o Cm regedor da Correi-
çaõ do crime ô.a Côrte, e Casa pe-
làs suas laboriosas , e assiduas occu-
pações no Real Serviço por Decreto 
de 1 de Janeiro de 1806 ; e foi ex-
tineta a dita Junta por Alvàrá de 7 
de Janeiro, e Edital de 18 de Agos-
to de 1809. Junta da Ditectoria Ge-
ral dos Estudos foi creada por 'Carta 
Régia de 17 de Dezembro de 1794. 
Reguláraõ-se os ordena~los do Prési-
den te, e Deputades pGr Carta Ré-
gia de 10 de Abril de 1801. Como 
se devem fqzer as despezas dos Ge-
raes de Lisboa, e propôr-se os seus 
Mestres , e Officiaes , veja-se a Car-
ta Régia de 11 de Julho de. Í80~. 
Ptovidenciou-se por A viso de 31 de 
Agosto do dito anno sobre os paga- · 
mentos dos Professores, sobre que a 
mesma .Junta deve entender, ou in-
fl'Uir ~ A Junta Admini~trativa de Mi-
neraçaõ, e Moedagem foi creada' por 
Alval'á de 'lS de Maio de 1803. Jun-
tá de Administraçaõ Régia para a 
Jotaçaõ do s-al que se exportar para 
fóra do Reino foi creada por Alvará 
de ~4 de Abril de 18(1)1, e extirreta 
pelo de 30 de Setembro de 1803. 
J'unta da Saude pública foi creada 
por Portatia <1e !i1 8 de Agosto de 
1813, Nomeáraõ-se os membros del-
la na Portaria da mesma data, e se 
lhe. de~ Regimento nesta da'ta. A crea .. 
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çaõ desta· Junta naõ der0ga as Re-
gaHas, e ·Pri,•ilegios do Senado da 
Camara , a que está reunida a juris-
diccaõ do Provedor mór da Saude. 
Aviso de 5 de Novembro de 1813. 
Nomeou-se lnspector deste ran.o por 
Decreto de ~o - de Outubro do dito 
anno, e Secretario pela Pcrt:Jria de 
31 de Agosto do referido anno. Jl.II1-
1.a interina para que se naõ cc.n .r.J,u-
llicasse para este Reino a pf'sle que 
grassava em Hespanha foi creüda por 
Decreto de ~1 de Outubro de JLU4·. 
Veja-se 18, e ~7 de Ju lho de lbv7. 
A Junta das dividas ar1tigéls. dos Ar-
mazens de Guinê, e ]nd ia foi crea:.. 
da pelo Decreto de 1 ti de A g( sto de 
1760, e extincta pelo Al"ará de 6 
de Abril de 1773. Huma Junta que 
breve, e surnmariamente, e pela sjm-

ples inspecçaõ das Escrituras cen .. 
suarias, que em Juizo se offtrece-
rem sentenceie s.ern A ppellaÇaõ, nem 
A ggravo as Causas dos Moradores do 
Algarve respectivas ás Execuções dos 
foros, juros, e censos , que se co-
bravaõ contra a fór111a do Alvará de 
!!23 de M~io de 1698, foi estabeleci-
da no dito Reino do Algarve por Al-
vará de 15 de Setembro de 1766, 
que foi declarado pelo de 16 de J a-
néiro de 1773. Deraõ-se novas provi-' 
dencias sobre a reduçaõ dos ditos ju .. 
ros, foros, e censos que faziaõ o ob-
jecto da sua commissaõ no Alvará de 
1ó de Jt!lho de 1779. A crunta da 
Providençia Litteraria foi ~reada por. 
Lei de ~3 de Dezembro de 17'i·o. 
Veja-se (). Resolnçaõ de Con~ulta d~ 
~ de Setembro de 1771, que yem no 
principio do Compendio historico da. 
Universidade de Coimbra. Füi crea-
da a Jupta da Fazenda de Minas 
Geraes por Carta Régia de 7 de Se~ 
tembro dt3 1771. A Junta da Fazen-
da da Capitania da Ilha da MaG.eirá 

' toma conhecimento da arrecadac~aõ 
-do Subsidio Litterario. Regimento 
de 7 de Julho de 1787: t:it. 4. §. 4. 
A mesma inspecçaõ tem as das Ca-
pitanias Ultramarinas, dito Regimen-
to §. 7. A Junta da Real Fazendá 
em Lisboa foi creada com Regimen-

' to em ~li\ de Junho de 1631, e e~ 
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tincta , é encorporada no Con·selho 
da Fazenda por Carta Régia de 1 a 
de Abril de 1633. Huma Junta de 
A dministraqaõ, e Arrecadaçaõ com 
Cofre, Thesoureiro, e Contadoria foi 
creada ·em lugar da Meza da Fazen-
da da Universidade de Coimbra, ex-
iinctos todos os empregos, e incum-
bencias de que ella se compunha pe-
lo Alvará de ~8 de Agosto de 1776J.. 
A .Junta da Fazenda da Universida..1. 
de de Coimbra no espírito da Lei de 
928 de Agosto de 177'2 fez na Sessaõ 
.de ~O de Fevereiro de 1805 Artigos 
de P,rovidencias para seu regulamen-
to. A Junta da Administraçaõ doTa.:. 
baco foi dado Regimento em 18- dé 
Outubro de 170~. Sobre os ordena-
dos, e emolumentos dos seus Offi-
ciaes, veja-se o Alvará de 6}.qg de 
Abril de 17 54. As ordens da di ta 
Junta foraõ mandadas cumprir no 
Brasil pelas Provisões de ~4 de De-
zembro de 1717, e de !l2~ de Abril 
de 17~9. Conhece privativamente de 
todas as Causas que dizem respeito 
ao tabaco.' Alvará de 9 de Junho .de 
17 56. Foi declarada a sua jurisdic-
çaõ por Alvará de o/.lf> de Seteinbro 
de 1769. A jurisdicçaõ da Junta da 
cobrança das dividas da Real Fazen-
da foi regulada pelo Alvará de 30 de 
Maio de 1610. Creou-se huma Jun-
ta para a cobrança, e execuçaõ das 
dividas dos Contos pelo Alvará de 
17 de Outubro de Hi04. A Junta do 
Fisco foi mandadd conservar na Ci-
dade do Porto por Carta Régia de 
~9 de Julho de 16920. Deraõ~se pro-. 
videncias a este respeito na Carta 
Régia de 31 de Janeil·o de 163\2. A 
Real Junta do Commercio no Brasil 
foi creada no Rio de Janeiro em lu-
gar da Meza da lnspecçaõ por Al-" 
vará de \23 de Agosto de 1808. Im-
posiçaõ para as suas despezas. Alva-
rá de lf> de Julho de 1809. Como se 
cobra , veja-se o A 1 v ará de 4 de Se-
tembro de 1610. A Junta para a ad-
mjni!straçaõ dos bens de Antonio de 
A breu Guimarães na Comarca do 
Sabará foi creada pelo Alvará de ~3 
de Novembro de 1787. §. 5. A Jun-
ta estabelecida pelo Marechal Com-
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mandante em Chefe; Conde de 1'ran-' 
coso na Vílla de Serpa, e· confirma-
da por Portaria de 18 de Fevereiro 
de 18 H3 foi ex tine ta, e commettida 
a sua jurisdiçaõ aos Corregedores das 
Comarcas pela Portaria de ~8 de Mar-
~o do mesmo anno. A Junta da Iiu· 
pressaõ Régia foi creada por Decre-
to de 7 de Dezembro de 18{)1, e ex-
tincta pelo de !21 de Maio 'de 1810. 
Veja-se Impressaó Régia. Junta da 
Decima em Lisboa mandou-se pelo 
Decreto de 16 de Dezembro de 164~ 
assistir nella h!lma pessoa da· Casa 
dos Vinte e quatro. Elegeraõ-se De-
putados para a Junta da Decima Ec-
clesiastica pela Carta Régia de '24 
de Maio de 161!4. A Junta da Cabe-
ça da Comarca sobre a De c i ma foi 
estabelecida pelo Alvará de Regi-
niento de ~ de Maio de 1654. tit. L 
§. 5, e conhecia dos Recursos que 
.se interpunhaõ dos Superintendentes 
particulares. Res0luçaõ de \2 de Ju-
nho, . e E di tal de 6 de Setembro de 
1805. A Junta do lancamento da De.: 
cima de que pessoas· se compõe em 
Lisboa, e nas Provinc·ias, veja-se o 
Regimento de 9 de Maio de 1656. 
tiL L, e as lnstrucções de 18 de 
Outubro de 17692. §: 36. A Junta:1 
para o recenseamento do atrazo da 
Decima da Côrte, e Termo foi crea-
da por Decreto de 9 de Março de 
180~. Para a Junta das Confirma-
~ões geraes se nomeou Presidente, 
Deputados, Escrivaõ, e mais Offi-
ciaes por Alvará de 6 de Maio. de 
1769. Junta para examinar, e refor-
mar os Regimentos de Milicias foi 
creada por Decreto de 30 de Março 
de 1651~ Junta aa liquidaçaõ das 
contas da Companhia de Pernambu-
co, e Parahiba. Deraõ-se providen-
cias para a execuçaõ dos seus obje-
ctos por Decreto de 5 de Junho de 
17 87. A Junta J)ara a arrecadaçaõ 
do Subsidio Li tterario foi creàda por 

· Alvará de 10 de Novembro de 177~ , 
e depois extincta pela Lei de ~l de 
Junho de 1787. §·. 18. Deo-se Regi-
mento á Junta da Casa de Bragan-
ça em 19 de Julho de 1687. Mandá-
raõ-se nomear Ministros de cada hum . u~ 
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dos Conse.Jh0s , e Tribunaes pa_ra a çaõ da Legislaçaõ, e para formalisar 
Junta sobre as <.l espezas da guerra hum novo Codjgco por Decreto de H 
p..orDecrelo. de H! de .Agosto deH:i65. de Março de 1778. Veja-se o Decre-
Estaheleoeo-s.e pel0 Av iso de 17 de to de 1 ~ de Janeiro de 17 84. Foi 
Dezembro de 1801 huma Junta de ereada h uma Junta dos Procurado-
lnsp~c.çaõ para se pno_ceder ás averi- Fes dos Lugares do Reino do Esta-
gU:ações n ecessarias ierJdentes ao 1ne- elo Ecclesiastico, e Nobreza .para se 
H10ramento, de Fwndi.ções de instru,.. pesolv.erem sob·ve o pedido para o soc-
mentos bellieos , seu uso, &e. Junta co11ro do Brasil por Carta Régia de 
da Direoçaõ Geral dos. Pmv·jmenlios 30 de Agosto de 1733. E para pro- " 
do Exercito, e Reaes· Ca.\!alhari<;as videnci a:r o. s.eu. soecorro se creou ou-
o que lhe i.ncumb.e D0; a rfligo das pa- 1 tra Car ta Régia de 11 de A gosto de 
lhas, vejarse •o . .A !vará ele f.!• de Maio 1639. Deraõ-se pro id~nei~ sobre a 
ele 1g0.3. A Junt& da Admjnistna<(a{]). 1 l'nesma materia .lill3. ' Carta Régia de 
dos_ fiU1dos da Ge.mpa~lüa· d.e P.er- ' 9.>.3 de Novembro do clito anno. A Jun-
narob.uc.o., e Paa:ahiba. foi eX'L~ncta '· I ia dos Juros dos Reaes Emprestimos 
li! commet tida á J.wnua Qo Commer- foi creada- por Alvará de 13 de Mar-
ci.o por Decneto de 7. de Abril de- , ço de 1797. F '(!)i creada a Junta da 
1813 . Jwnúa des J~aros paua o paga~ ' Direc~aõ de>s neg@cÍOSI de Roma po.r 
m~0;t0 lil.0, novo E mp!L·es timo. foi crea- I ' Alvará de 4l de Setem.bro de 1304, 
da p,e/o Alv.a rá de 2 de AbciJ. de 180J~. e suspen,sa depois pelo outro de 7 de 
§.;r. No u.lLún.o àe.D:eze.mbr@ de lSU · J;aneiro de U'B.9·. A J•unta <!los Tres 
&.e aonsidelláraõ s.Gldadas, as S.li!aS• eon- ' Est!ldos foi> ereada em 1'64 1 , e co..: 
tas .. R'Or ~ari <11 d.e. '2•3t <ile Ma.nçO< dle l & HL : / m.eço.u a ter e!XeFciGio _em 164 3 pelo 
Ji'0i doolara.-da a. j:aris.di\açaai. da J un~ I' Dec·11e1to de 18 cl.e Janeiro dg mesmo 
ta <las Aguas. J,i.vres por Decl!etg de ! a.nn{!) c0m o fi.m de administrar os 
19 de Dezem.bl!o. de. 117~. Foi êoc- 1 imp<i>stos da IDecima, Usuaes, Real 
trincta,, e· Cl'eada huma .Junba da Ad- I à.:'ag.ua, :pivei,to rwvo da ChanceHa-
minis.traçaõ. de. tGdas as. F'abricas. do ria, Caioxas de. assucar, e outro.s es-
&ein.o,, e; .Aguas l ~v)neS: por Alvará ~ 1 tabeleódos para sustentar a guerra 
d.e 18. de J;l!l.J.ho de 1777.~ ; e. depois 1 1 da Ac.clhmaçaõ, e entender no pa-
ulli.da; a-o, Tribunal• da J!lmta do. C<i>m.. 1 , g;am.en:to dos· soldos , fardamentos'-
mercio deb.ai:x;o de, h'uma lns.(Decçaõ I 1 munições.. de· boca, fortifica.ções, e 
par ticula:u, que pallé~.>esse- fim. se creoa. mais despezas da dita guerra, e as-
:Le~ de li de. Junh0. de. 1783. §. l!O. 1 I sistencia dos Ministros nas Côrtes 
J?or Alvará de 4 de :Dezemll>i!o <fu, 1 Estr-ang·eiras. F0raõ1 eleito os seus 

.... ' I . I-771), se manqou que a Junta l)aõ , Deputad'0s pelo Decreto· de 16 de 
e.xaed.ess.e a sua: coi:tl.(iJetencia, e ju,.. I, JJaneim qe }IG4·f>, e pelo djto Alvai'á 
r-isdti.ii:çaõ. Mandoth·Se conser'\!ar. á Jun.,. ! l àe 181 de Janeiro. Como se devi· õ 
ta das Fabricas a:. admin:is.traqaõ da. ; 

1 

lavrar. os papeis della: que ubiaõ á 
de .. Alcobaça. Dearew· de \2 8; d·e, Ja- , Real A.ssignatura foi determinado 
nelllJO üe 1'7 8f.l,. J tmta. do ex.artH~ ' dos , pe}g Decreto de· ! 'f> de Fevereiro de 
Ciii'urgiões mili tares, e inspecçaõ· dos, 1 'i 17~7. Pmr Decreto de 9 de Maio d.e 
Militares enfermos foi .creada.por A.vi~- , J.6'f>4 se nomeáraõ Ministros para as-
so. de 7 de Fevereü1o d'e 181·0~ D.es.-- I sist.ir na J,unta dos Tres Estados· em 
Jlacha. nas terças-feü~as., e seoctas. de· ' que' se mandou cumprir, e g·uardac 
manhã~ Hiuma. J unt,.a para o e.ncana- os Regimentos das D ecimas, Real 
mento do. Mündego foi. ma;nd>Udfa es~ , 1 d'agua, e Direito novo da Chancel-
t,abelecer em Coimmra. pela Portarja I i 1Im·ia. Conhecia de todas as Causas 
de fl.'7 de Abri l de J 6\27. A Junta. ; sobre as ditas Contr.ibuições , dito 
d.a Direcçaõ interina d'a· Real Falil11i- I' 1 

Alva·tá tiL 7. §. 1. ConhP.cia igual.:. 
ca das Sedas foi CJleadil por IDecJ•et.o' · me nte de todas as dúvidas s6lbre o 
de ~ f> de J ulho de 178 8 . Foi creada. :'! entendimento do Reg··imento dos no-
huma Junta para o exame~ e- eorn~c-- :~. vos IDir.eitos. Dcgime.nto. de 1 l de 
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Abril de Hi6l. Hoje pertence esse 
conhecimenlo ao Conselho da Fa-
Mnda. Alvará' de 8 de Abril de 1813. 
Em data de •l9 de Dezembro de 17~1 
se deo Regimento da fórma porque 
se devia fazer a receita, e despeza , 
do cabedal applicado á Repartiçaõ da 
Junta dos Tres Estados para a sus-
tentaçaõ ; ·e manlimento dos Presi-
dias do Reino. Mandou-se observar 
:na dita Junta o Regimento dos Con-
tos por Decreto de ~3 de Novembro 
de 17 39. E pelo de '28 de Julho de 
17~!& se prohibío que nos pàpeis da 
mesma Junta se ponhaõ as datas por 
alg·arisrrio, tanto no fim, como nos 
documentos, de que fizerem rnençaõ 
DO contexto. Foi-lhe tirada a jurÍS-' 
dicçaõ sobre caudelal'ias pelo Decre-
to . de ~o .de Julho de 1730. As pto-
pinas, emolu111ent.os, e ordenados d0s 
seus- Deputadus, Offióiaes, e de tQ\-
das as Casas, Juizes, e Esta~ões su-
balternas foraõ regulados pelo Regi-
JFJento de 13 de Julho jj)·e 17&1. Con-
sulta v a todos os annos O· es-tad.o das 
seis cai~as tnHilares. Alvará de 7 de 
Fevereiro de 17f1!2. §.· !21. Declar0u-
se pela Resolnça0 de ~\2 de Junho 
de 17f>3, que naõ tinha jHristd.i,e~aõ 
cDactiva nos Ofl:iciaes do· E~ercit0,. 
e o mesmo a respeit& des GoveFIIla• , 
dores das Armas das Pt'oVi·PJcias. Re~ 
soluçaõ de <2':2. de JuP1ho do di~o · an-
De!. C0ncede0-se pelO' Decreto @}'e I "J 
d'e Julho de 1718 aes Depntados· ~ e 
Secreta-rio da dita Jun~a os m.estE'0S 
privHegios, ql:l'e tem· p>elas Ordena·-
ções- o Re-gedor, e Desembarga1dores I 
da Casa da Supplicaçal&, e mais 'Fri-
bunaeS'. Pel0 Avirso de PJO de M;a·i'o 
de· J'7.6l se declaii'ou que os di-tos 
Dermtmdes deviaõ, em execuçaõ d0 
Decreto de 18 de Abril de 1l?Jf>.f»,. ti-
rar as suas Cartas como costumaõ·os 
Ministros dos mais- Tribunaes. Per 
Alt'ará de 19 de Junho de 178!2 se 
estabeleceo ordenado a hun1 Prati-
cante para a mesma Junta·. 'Pjnna 
ella lnspecçaõ .sobr'e a . Fortificaçaõ. 
L("i de f> de Agosto de 1779·. §. 34. 
Foraõ os seus Deputados condecora" 
dos com o T .itulo do Cunselho _por 
Decreto de 30 de· Junho d'e 1789. 
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Foi incumbida da lnspecçaõ sobre a 
economia do Arsenal Real do Exer-
cito, seus provimentos, e regimen. 
Decreto de 14 de Janeiro de 1791. 
Foi encarregada da I nspecçaõ de to-
dos os A rsenaes, Trens, e Arma-
zens do Reino por Alvará de ~ 1 de 
Outubro de 1791. Deo-se pelo De-
creto de 1~ de Outubro de 1763 a 
necessaria pr<;>videncia 'para depois 
da extiEccaõ da Contadoria Geral 
de Guerra· se lavrarem, e pagarem 
as Folhas das de!lpezas que ~e faziaõ 
pela mesma Junta. Vejaõ-se os De-
eretos de 6 de Maio de 1676, de 1 i> 
de Fever~rm de 1736, e de 16 de 
Fevereiro de 17 37, o Alvará de 3 de 
SetenJbro de 1668, e a Carta Régia 
de ~fi de Junho de 1679. Foi extin-
cta a referida Jumta, e passou a sua 

' jurisdiGçaõ para o Con~a ... lbo da Fa.:.. 
~enga, e pa.ra o Const•lblo de Goer"" 
r a Dos objéctos .tPSpecti vos pelo Al-
vará de 8 de Abril de 18l:iL Á Jun-
ta da Casa do lnfantado se unio pe-
lo Alvatá de 18 de bezelllbro cle 
1790 a expedrçaõ dos negocias, que 
se despaehavaõ pela extinct.a Meza 
Priora! do Grato; e se estabeleeêraõ. 
aGs Mvnistros, e Offidaes d<a mesma 

1 Casa novos ordenados por Decreto 
. de \2·3 de Dezembro de 1 '790, decla-

Jlando-se o Regimento dg Jl3 de Maio 
de 1758. PoP Carta Régia de 10' de 
Abril de 176t9 foi ereacla huma Jun-
ta da Rea.)t Fazenda nCD Estado da 
Jndia. VeJa-se a Provis~õ Régia de 
~f> de Aari,J dte 1771 , e a· Lei de N; 
de Janeiro de 1774. A Junta da Ar-
recadaçaõ, e Adtwini-s1raÇaõ· d1a Fa-
zenda d•o f!5enardo de Lisboa foi crea..1 
da por Alvará de \23 de Dezembro 
d·e 177 3 , e se lhe deraõ lnst rucções 
na mesma datá·. Ordenou-se por h-1'-
vará de 3 de Janeiro de 1816 , qrre 
se observasse em tódla a su-a exten-
saõ o di 'l!o Alvará de 3 de Dezernbro 
com as Instrncçôes a que se refere 1 
insta·ura:n<!l'tJ-se a J.unia da Pazenda 
nella estabelecida. Por Alvará de 30 
de Maio de 1620 se declarou a juris-
diccaõ da Junta ãa cobt·a•Aca das di-
vid~s da Real Faz~nda· pa1·a que se 
havia Jl0Fne;ldo Conselheiro da Fa-.. u 3 

/ 
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zenda Vicente Caldeira de Brito, e 
o Escrivaõ, e Provedor dos Contos; 
A Junta da Companhia Geral da 
Agricultura das Vinhas do Alto-Dou-
ro at'l'ecada o subsidio Litterario na 
Cidade do Porto, e nós Lugares de 
cima do Douro. Alv:ará de 10 de No ... 
vembro de 177fJ.. He da Real Protec-
çaõ , e immediata á Real Pessoa; 
Carta Régia de ~6 de Maio de 1777. 
Tem o titulo de Illustrima, e o trata~ 
mcnto de Senhoria. Alvará de 1f> de 
Agosto de 1805. Tem a inspecçaõ 
da nova Academia, e Aulas erectas 
na Cidade do Porto pelos Alvarás 
de 9 do Fevereiro de 1803, e de ?Z~ 

· de Julho do mesmo anno. A Junta 
do Deposito público foi creada por 
Alvará de ~1 de Maio de 1751. Man-
dou o Senhor Rei D. Joaõ V por 
Decreto de 1 de Dezembro de 17 49, 
que o Conselho da Fazenda ,se abs ... 
tivesse da Administraçaõ das ren-
das da Casa do Infantado, passando 

• essa Administraçaõ para a nova Jun· 
ta do Infantado , retendo porém o 
Conselho a administraçaõ das ten-
ças, e mercês vitalicias até Resolu-
çaõ em contrario. Mas pelo Decreto 
do Senhor Rei D. José de 1?Z de Ou-
tubro de 17 50 se ordenou que o Con· 
selho se abstivesse da administraçaõ 

1 das mesmas tenças , e mercês por 
naõ serem pessoaes , mas unidas, e 
vinculadas á Casa do Infantado, de· 
vendo passar a administraçaõ dessas 
tenças, e mercês para a nova · Junta 
do Infantado. Junta das Caude1arias 
foi ct·eada na Cabeça da Comarca 
por Decreto, e lnstrucçaõ de 13 de 
Outubro de 17 36, e foi revogada por 
Resolucaõ de 027 de Julho de 1771. 
Veja-sê o Despacho de %lO .de Feve-
reiro de 177%l , e Provisaõ de 31 de 
Maio de 1783. Nomeáraõ-se Minis-
tros para a Junta das Confirmações 
Geraes pelo ALvará de 6 de Maio 
de 1769. Huma Junta de Revisaõ 
do Codigo criminal militar foi crea-
da por Decreto de \27 de Maio de 
1816. E por outro Decreto da mes-
ma data foraõ nomeados Presidente, 
e (jH:ltro Vogaes para a dita Junta 
de Revisaõ, deixando á escolha da 
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mesma Junta a nomeaçaõ dé Secte-· 
tario. Por Decreto de %l3 de Março 
de 180%l se encarregou á Junta ·da 
Fazenda dos Arsenaes a Adminis-
traçaõ do Hospital de Xabregas; e a 
do Hospital rriilitaL· de Cascaes pela 
Resoluçaõ de %l5 de Março de 1803, 
A ,Junta da Administraçaõ dos fun• 
dos da Companhia de Pernambuco, 
e Parahiba foi extincta, e commet-
tida á Junta do Comrnercio por De-
creto de 7 de Abril de 1813. 

Jurados. Officiaes postos pelas 
Carnaras para guardas dos montes, 
campos., e pastos. , 

Juramento he o acto de tornar a 
Deos por testemunha de que se diz 
a verdade. J urarnento suppJet.orio he 
o que se differe para supprir a falta 
de pl11na prova. Juramento de caJurn ... 
nia he o que daõ os Litigantes de 
que intentaõ a acçaõ de boa fé , e 
persuadidos de que tem justiça. Oif• 
fere-se juramento para se verificar se 
as fazendas saõ de manufactura na-
cional' , ou estrangeira. Alvará de !20 
de Julho de 1811. §. ~.Os Senhores 
Reis da() juramento quando succe-
dem no· Reino, antes de serem le-
vantados, de guardàr os pri vilegios; 
liberdades, e fran.quezas delle. · A 1 ... 
vará de 9 de Setembro de 1647. Ju-
ramento qe fidelidade foraõ obriga- ' 
dos a prestar p.erante os Chancelle-
res das respectivas Relações os J e-
suitas que quizessern ficar \no Rei-
no. Lei de !ll8 de Agosto qe 1767. 
§. 6. Pód~ prestar-se por Rrocura-
dor. Decreto de n de Novembro de 
1773. Juramento daõ os .Vedores da 
Fazenda. Regimento de 17 de Ou-
tubro de 1516. cap. 1. O.s Sargentos 
móres , e Officiaes das Ordenanças. 
Regimento de lO de Dezembro de 
1570. Os Bispos na sua Sagraçaõ. 
Avisos de 18 de Outubro de 1771 , 
e de l26 qe Janeiro de 1796. Jura-
mento d'~lma como tem lugar nos 
casos de sizas, vejaõ-se os Artigos 
de GJ.? de Setembro de 1476. cap. 33, 
e 34. De calumnia, e de fiança ás 
custas naõ tem lugar nas Causas de 
Aposentadoria. Decreto de !23 de 
Junho de 179~. Naõ se differe o ju-
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ramento ao Escrivaõ de ·commissaõ 
se elle já era Official ajuramentado. 
Decreto de 17 de Janeiro <le 1759. 
Pela Carta Régia de !'l~ de Dezem-
bro de 1498 se mandou á Camara de 
Lisboa que elegesse Ptovedor para 
haver de jurar o P;inci pe D. Miguel 
successor do Rei no. Pelo Decreto de 
\'28 de A gosto de 17 bO se destinou o 
dia 7 de Setembro do dito anno pa-
ra a solemnidade do juramento prei-
to, e homenagem, que pelos Tribu-
naes se devia prestar ao novo Rei 
na varanda que se mandou fabricar 
junto ·aos Paços da· Ribeira. · E pelo 
Decreto de ~!\:l de Agosto do mesmo 
anou se mandou que houvesse no di-
to 'dia repiques em toda a Cidade, 
salvas nas Torres, e Fortalezas, e 
que na noite do referido dia houves ... 
l)e luminarias. Juramento se mandou 
ditferir nos manifestos do Subsidio 
Litterario. Instrucções de 4 de Se-
tembro de 1773. §§. ~, e 3. Pela 
Carta Régia de 3 de Julho de 164~ 
se permittio aos Inglezes poderem 
dar ·quài<Juer juramento. Os Superin-
tendentes das Decimas daõ juramen-
to aos· Propt·ietarios de casas , ou. fa-
zendas, ou a seus Procuradores, e 
aos que pngaõ maneio para declara-
rem a totalidade das suas rendas, e 
Jucros. A lv ará de \26 de Setembro 
de 176~. 

Jurídico se diz em Direi to de tu .. 
do o que he regular, e conforme, ou 
á justiça, ou á ordem judiciaria. 

Jurúconsulto o que sabe as Leis, 
e as interpreta, applica o direjto aos 
casos, e responde o que ha e.m Di-
reito a 1:espeito das especies a que 
as Leis saõ applicaveis . . 

Jurisdicçaó h e o direi to de fazer 
j~st.~ça. Toda a jurisdicçaõ dimana 
do Soberano. Alvará de ~o de Maio 
de 1774,. E ao mesmo Soberano per-
tence dá-la, amplia-la, ou limita-la. 
Directorio confirmado por Alvará ele 
17 de Agosto de 1758. §. ~ . Está 
repartida pelos differentes Magistra-
dos, e naõ póde nenhum Ministro 
jntromeUer-se na jurisdicçaõ alheia. 
Lei de 19 de J:-~neiro de 1756. Sen-
do conferida em Regimento naõ -se 
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pôde ampliar Íóra dos casos nelle ex-
pressos. Decreto de 1 õ de Junho de 
J7ó8. A jurisdicçaõ contenciosa naõ 
deve andar unida com a policia. AI~ 
vará de - ~5 de Junho de 1760. De-
vem-se evitar os conflictos de juris-
dicçaõ. Decreto de 11 de Setembro 
de 17t>~. Alvarás de 7 de Junho de 
1755, e ·de ~1 de Outubro de 1763. 
A viso de ~4 de Junho de 17b0. Re-
soluçaõ de ~~ de Junho de 1753. 
A jurisdicçaõ dos Conselhos da Fa-
zenda, e do Ultramar he indepen-
dente cada hum na sua R.epat·tü{aÕ. 
Alvará de 16 de ) unho de 1763. Ju-
risdic~aõ contenciosa, voluntaria, e 
economica o que seja. Decr~tu de 11 
de Fevereiro de 1171. N oÕ ba con-
tra ella Prescripçaõ, ainda inmJemo ... 
ria!. Alvará de 7 de Dezembro de 
1689. Naõ se póde prorogar, ne1:n 
ainda pelo consentimento das Partes 
ao Juiz que a naõ lem ·ardinaria• 
Alvará de ~6 de Outubro de 174-b l 
A jurisdícçaõ temporal soBre o go-
verno das lndias foi tirada aos Reli-
giosos, e commett ida a ü .dos a espi-
ritual. Alvará de i dt:' Junho de 17~5~ 
A criminal ficou pela Lei de 14 de 
Agosto de l7Õl sendo cumul ativa ás 
Justiças do Reino do A lgarve, da 
Província do Além-Téjo, ~das Co .. 
marcas de Santarem , e Setuval pa-
ra as prizões dos salteadores, püden-
do até os Particulares lançar maõ das 
pessoas suspeitas, ]e\< ando-as -em .di-
reitura ao 'Magistrado do Lugar mais 
visinho. Nesta conformidade se pas-
sáraõ Ordens ,. ciTculares acs Minis. 
tros dos ditos districtos pelo Desem-
bargo do Paço em 'dat.a de I\:! de 
Agosto do di.to anno. O mesmo foi 
ampliado ás Jus1.iças de todo o Rei-
no. Alvará de ~O deOutubtode 1763. 
§. 7. Decreto de 8 de J."'t>vereiro de 
1758. He cumulativa a todos (S Jüi-
zes , e Corregedores do cJ:ime em. 
Lisboa para querellas, e prizõt's, e 
se preventa por aquelle que fiZf'r a 
pdzaõ. Alvarás de !!?5 de Dezt-n1bro 
de 1608. §. ~3 , e de 9l4 de Maio cle 
174\:J. cap. ~7 . Declarou-sP proroga- · 

' da a jurjsdicçaõ no caso do Alvará 
d.e 16 de J?ezembro de 1774. §. 9. 

U4 
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Jurisdicçaõ só a p6de tirar quem ~ 
dá. A viso de 9 de Fevereiro de 177 5. 
A Real está unida, e ligada com a 
Corôa. Alvará de 15 de Janeiro d-e 
1784. A falta de jurisdicçaõ annulla 
quanto se ·obra. Decreto de 15 de 
Setembro de 1788·. Jurisdicçaõ usur,_ 
pada que pen~s tenha, veja-se o Al-
vará de ~ 1 de Outubro de 1763. §. 5. 
Simular a jurisdicçaõ he delicto. AI~ 
vará de lO de Março de 1764. Ha-
vendo dúvida entre a jurisdicçaõ ci-
vil, e militar o Governador das Ar-
mas he que decide. Alvará d·e ~1 de 
Outubro de 1763. §. 17. A jurisdic-
çaõ · dos Ministros criminaes do Rio 
de Janeiro he cumulativa .para o co-
nhecimento por devassa. Alvará de 
lO de Maio de 1808. §. 9. Jurisdic .... 
çaõ tem os Juizes , e Officiaes da 
fazenda para entrar, e fazer dili ... 
gencia em todas as terras privilegia-
das. Regimento de 17 de Outubro 
de. 1516. cap. ?l07. Alvará de 16 de 
D(;lzembro de 1774. §. õ. Qual s~ja 
a dos Ministros da Casa da Rainha, 
vejaõ-se as Leis de lO de Janeiro 
de 164·3, e de 19 de Julho de 17!.l0. 
§. ~6. Qual a dos Bispos sobre as 
Ord~ns militares. A viso de . 17 de 
Janeiro de 177@}.. Qual a do Exe-
cut'or mór das tenças, juros, e orde-
nados, vejaõ-se os Alvarás de 4 de 
Junho de 1646, e de 17 de Feverei-
ro de 1655. ·A respeito da dos Con .... 
servadores do tabaco, veja-se o §. ~7 
do Regünento de 18 de Outubro de 
170\2. · Para a Execuçaõ da Lei de 
-~7 de No,vembro de 1804 promulga-
da a beneficio da Agricultura he cu-
mulativa a jurisdicçaõ. dos Juizes de 
Fóra, e dos Orfãos de vara branca, 
co.mo a dos Corregedores , é Prove-
dores. A viso de 15 de Janeiro de 
1806. Mandou-se pelo Decreto de 8 
de Fevereiro de 1758, que fosse cu-
mulativa a jurisdicçaõ de todos os 
Ministros das terras destes Reinos 
para proseguirem , e prenderem os 
Réos dos crimes de arrombamento 
de cadeia, de homicídios voluntarios, 
e de roubos nas estré\das; e ermos 
podendo quaesquer particulares se-
g·ura-los, assim como os vagabundos, 
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e desconhecidos, com tanto que im~ 
mediatamente os levem via recta ao 
Mini-stro Letrado da Terra mais vi-
sinha. E se expedíraõ Provisões com 
o theor do dito Decreto aus Minis-
tros criminaes do Reino em data de 
13 do dito mez e an no. A j urisdic..-. 
çaõ do Fysico m6r, e Cirurgiaõ mór 
he privativa, e exclusiva 'de outra 
qualquer. Alvará de !23 de Novem-
bro de Hl08. §. 4. A dos Delegados 
do Fysico mór precisa para se exe-
cutar do cumpra-se do Ministro · ter..:. 
ritorial. Alvará de !2~ de Janeiro de 
1810. §. 39. A jurisdicçaõ naõ con-
tenciosa dos Tribunaes nas ma terias , 
da sua competencia he cumulativa 
para mandar quaesquer Ministros; 
ainda de Donatarios. Lei de 19 de 
Juiho de 1790. §. ~7. Aos Juizes das 
Alfandegas só compete a economíca, 
e voluntaria. Alvará de !2 7 de Julho 
de 179ó. §. 7, A jurisdicçaõ ecc!e.:. 
siastica, militat, e criminal ~m ca-
sós de Assuada, e levantamento foi 
regulada pelo A viso de 31 de Julho 
de 1810. A do Conselho co Almiran"" 
tado he a' mesma que competià ao 
Capitaõ General da Armada Real; 
e parte da ·que tocava ao lnspector 
Gerql da l.VIarinha. Alvará de ~6 de 
Outubro 4e 1796. bt. 3; Jurisdicçaõ 
voh.mtaríà, e contenciosa exercita, 
em tudo o que for applicavel, a J un-
ta ·da' Fazj:)nda, e o Conservador da 
Universid;lde de Coimbra \ á 1ma ... 
neira do Conselho da Fazenda pe ... 
la Lei da creaçaõ do Erario. Alvará 
de \28 de Agosto de 177~. §. 8. So-
bre a jurisdicçaõ do Regedor' ôa Ca., 
sà da, Supplicaçaõ , veja-se a Carta 
Régia de 30 de Setembro de 1769 ., 
Jurisdicça.õ quanto á renwçaõ· dos 
Contractapores; e n~rneaçaõ de Re"' 
cebedores pela R:eal Fazenda no ca-
so da falta de entrega do preço dos 
cdntractos nos seus devidos tempos 
he cumulativa ao Real Erario, e ao 
Conselho da Fazenda, sendo privati-
va deste q!lanto ás penas de suspen--
saõ dos l4gares, e c a ptma ordenada 
no Alvará de @}.\2 de . Dezembro de 
1761. Alvará de 19 de Junho de 
1800. A jurisdicçaõ militar esten-

,· 
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de-se ás .terras dos Donatarios para 
nellas se fazerem soldados ; e provi-
mentos. Lei de 19 de Julho de 17901 
§. 41. A dos Capitães mores nas ter-
ras dos Donatarios, em que estes 
residem cessa logo que chegarem os 
mesmos Donatarios. _A!vará de 7 de 
Julho de 1764. §. b Sobre algumás 
dúvidas que se suscit<\raõ a respeito 
da jurisdicçaõ do Conselho da lndia, 
e Ultramar com a Meza da Con.:. 
sciencia, e · Ordens, veja-se o AI.:. 
vará de ~ de Jan·eiro de 1606. Pres"' 
creveo-se pelo Alvará de ~ - de · J U-' 
lho de 1807 a jurisdicçaõ do Inten-
'dente da Marinha da Cidade do Per-
to, e a norma porque elle deve diri-
gir-se no exercício do seu emprego. 
A j urisdicçaõ do Juiz da A!fandega 
suspenso, ou privado do officio per-
tence ao Juiz de Fóra da terra; ou 
ao mais visinho. Alvará de ~6 de 
-Maio de 1766. A do Superintenden-
te 'Geral das Alfandegas h e pri v ati-
va, e exclusiva, dito .Alvará de \26 
de Maio. E assim o he a do Supe-
rintendente dos la.nificios das Comar-
-cas da Guarda, Castello·Branco, e 
Pinhel. Akuá de 7 de Novembro 
de 1766. §. I. Todas as jurisdicções 
saõ cumulativas quando se trata da 
arrecadaçaõ da Real Fazenda. De-
creto. de \23 de Fevereiro de 1781. 
Jurisdicçaõ vDluntaria , e coactiva 
tem a Junta da Administraçaõ, e 
arrecadaçaõ da Fazenda do Senado 
da Camara de Lisboa. Alvará de !23 
de Dezembro de 1773; §. 3. Quepe-
nas tenha o Official militar, que usur-
par a j urisdicçaõ civil , e< os Minis-
tros , ou Magistrados que usurparem 
a militar, veja-se o §. f>. do Alvará 
de ~1 de Outubro de 1763. A juris-
dicçaõ dos Juizes de Fóra, e Ordi-
nados para conhecerem das Causas 
sobre o Real d'agua he privativa com 
inhibiçaõ de outro qualquer. Alvará 
de ll de Junho de 1765. §. 10. Pas-
sou essa jurisdicçaõ para o Provedor 
da Comarca. Provisaõ de 9 de De-
2embro de 179 L, passada em vü·iu-
de da Resolucaõ de Consulta de 16 
de Novembro 'do dito anno. Os con-
fl ictos de jurisdiccaõ eausaõ grandes 
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inconvenientes, animaõ, e fomP.ntaõ 
os de!ictos. Alvará de 9H de OUtu-
bro de 1763. Decreto de 11 de Ou .. 
tubro de 176\2. 

Jurisprudencia he o habito práti-
co de interpretar, e applicar as Leis 
aos factos pa.ra por ellas se decidi-
rem as Causas. A simplicidade , e a .,._ 
-verdade fórmaõ o seu caracter. Lei · 
de 18 de Agosto de 1769. §. 13. 
E da certeza del!a depende o soce-
g·o público, e a prosperidade das fa-
mílias; dita Lei de 18 de Agosto. 
Lei de 9 de Setembro do mesmo an-
no, e Alvará de ~a de Novembro de 
1770. §. !2~ - . . 

Juro he syhonymo de jus , direi-
to; Senhor de juro h e o que naõ h e 
de mercê. De juro herdade he o 
titulo que passa aos herdeiros da-
quelle a quem se deo. Juro tambem 
se diz o lucro que se dá pelo uso do 
dinheiro além do pagamento ·do càpi~ 
tal, e he synonymo de usura, ganho; 
interesse. o dinheiro dado a juro de~ 
ve manifestar-se na respectiva Su.; 
perintendencia da Freguezia do de::. 
vedor. Alvará de ~P de Setembro dé 
176~. Os dinheiros dos Orfão_s, Re:.. 
siduos, e Capellas naõ se pódein tiai' 
a juro senaõ para Companhias de 
Commercio, confirmadàs por S. Ma-
gestade com licença do Juiz dos Or-
fãos, e approva~aõ do Provedor. Al-
vará de 21 de Junho de.J7i>9 j §§. 6, 
é 7. Juros da Casa de Bràgança fo:.. 
ra'õ mandados vender pot Alvarás de 
4 de Junho de 1646, e de 6 de Agos-
to de 17 59 , Decreto de ~ 6 de Junho 
de 166I, e Alvará de 7 de Julho do 
mesmo anno. Os juros de õ por 100 
saõ permittidos a todos. Alvará de 6 
de Agosto de 1757. Naõ se cohtaõ 
os juros, ainda q~e sejaõ estipulados 
desde que os falhdos se apresentaõ, 
e se faz sequestro em seus bens. AI.; 
vará de 17 de Maio de 17M). Pelo 
Alvará de· 17 de Janeiro de 17f>(j sé 
prohibio dar' dinhejro a juro, ou a 
risco para fóra do Reino por interes-
se, que exceda o de f> por l,QO , ex-
cepto o dinheiro que se dér para a 
lndia Oriental. Jutos de 16 por mi-
lhar mandáraõ-se consumir tol\os, e x · 
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pôr a ~o por no,va v-enda. Cal'ta Ré-
g~a de 31 de Outubro de 1614. E se 
UJand~raõ extingujr todos OI;! que se 
arrematassem por Execuções da Fa-
~end a ReaL Oa.rta RégiGl de 18 de 
Fevereiro de J 615. Juros Reaes Dé:\Õ 
se pód~rn mudar de ,hum para outro 
~lmoxarifado. A vi.so de 5 de Junho 
~e J 6~7, e Ç~nta Régia de 18 de 
M.;~rço c;l_e 1633. Deraõ-~~ ·Pl'ovi~den
çi,a~ sobre a sua reduççaõ de se·s, e . 
quatro a cinco por c~ntp pelo Alva-
rá de ~o de Novembro de 1(>7\2, e 
·Decreto de 4 de Fevereiro de 1743. 
t~ a qu~llr~ ~ ~new por çepto. Edjtal 
de 16 de .M,arço de 1750. Jm:os, ten-
ças, e ordenados devem pagar-se pon-
~i!almenté pelas rendas R~aes. Ah:a-
ni de 4 de Jupho de 16~6. Juro~ pa-
g~<)-se annualmei;~te, e n~õ se ven-
cem antes do fim do anno . . Lei de 
~2, ··.c;le J?ezembro c,le. Í7&1. tit. 14~ 

. §. p. Juros, foros, e tenç~s do Al-
garve, incluídos os que se passaõ péj-
ta o Fisco, foraÇ> r~<:\uz\<Jo.s ;i teJça 
parte por Alvará de 4 de Agos~o <Je 
l77q. §§. 1, e 3. 0!1 juros dos ioros, 
e censos rfJg~laõ-$e como os ou tríls ª 5 por 100, dito Alvauá de 16 qe 
Janeiro. §. 5. Veja-se Cen,sos. Man-
dou-se cçmtinufl,r o pa.gé:\rnen,to dos 
juros do papel !Poef.lfl. pelo A viso do 
Pre.sidepte do Real E1·ario. de 13 de 
Fev~reiro qe 18iPl, dirigld<;> ~Junta 
dos J urqs dos Reaes Emprestirpos. 
YejQ.-s~ o Edital de 31 de J&neiro 
de J 80 I. A J.Ylisericordia he prohibi-
do fazer .s~h\r dp~ seu.s cofres dinhei-: 
:ro algum emprestado a Partjculares 
par~ . vencer juros. Alvará de 31 de 
J a.n'eiro d.e· 177 5! Tqd.os os Padrões 
de juros Reae_s que vencem os redi-
to~ de ll)ei d,~ cinco por cento foré\Q 
mand(\do;; · distractar por Decreto de 
f d~ Fevereirq de 17 ~3; recolhendo-. 
se aquelle~ juros que estivessem obri-
gados a vínculos a deposito, donde 
~ó ·pod,eriq.õ ser levantados· por ordem 
esHeçial das Justiças competentes. 
Ço,mo se paguem os juros do novo 
E mprest.imo, v~ja-se o §. a do Al-
yará, de ld de Março de 1697; e co-
mo os das apolices pequenas, veja-
~e o§. 4 do AJvat·á de 31 d~ .Maio 
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de 1800. O dos Padrões Reaes per .. 
t.encentes ás Capellas encorporadas 
na Corôa ficaõ extinctos, e amorti-
za.dos logo que se eocorporaõ, e JJaÕ 
exjstem delles Donatarios. Alvará de 
Pl de Setembro de 1801. Foi permit-
tjç!o ao Marqu~z de Ferreira p~r Car-
ta Régia de 13 de Março d.e 16-23 
levar j).lros a vinte por milhar. O De-
çreto d~ J 3 de M&rço de 171 o con-
signou para_ pagamento dos juros man· 
d,é}dos vender por Decreto de 17 de · 
Outubro de 1709, naõ chegando os 
el.feitos do Co.nselho Ultramarino os 
sobejos do rendimento da · A lfandega 
d,e Lisboa, que excederem ~s appli-
cações já feitas. Os juros vencidos 
das ,Apolices grandes anteriores ao 
segundo semestre do anno . de 1811 
foraõ mandados reduzir a novos títu-
los de renda permanente pelas Porta-
rias de 17 de Març.o , e de 7 de A-
br:il de 181~. Sobre o pagamento de 
juros, e. tenças, veja-se o Alvará de 
~o de Outubro ·de 1605. Carta Ré-
gia de 13 de Março de 1606. Os Ju:-
r9S Reaes , e mais bens de raiz pos-

. suidos pelas Confrarias do Santissi-
1IJO Sacr<~:meoto naõ pódem ser de-
nunciado~. Alvará de ~o de Julho 
de 1793. Os das Misericordias, e 

. Hospitaes foraõ encorporados o a Co-
~ôa, e delles se lhes fez mercê livres 
dos encargos para !OS administrarem 
em quanto Sua Magestade naõ jul-
gasse conveniente que fossem subro-
gados, ou vepdidos. Decreto de lá 
de Marçp de 1800. Juros mandaõ-se 
contar p13lo emprestimo feito de hu-
mp. Caixa pública a outra. Estatutos 
confinpa~os por Alvará de 16 de De-
zembro <te 17b6. cap. 9. §. 3. Naõ 
s~ pód~ ~mprestar dinheiro a juro a 
Conventos, ~u Congregações Regu-, 
lares. Alvara d,e 6 de Julho qe 1776. 
Os. juros~ e tenças que se deviaõ aos 
Militares, e ás suas mulheres, e filhos 
fol·aõ-lhes mandadas pag·ar por Decre-
to de á ~e Março de 1801, qu;1ndo 
elles r.stavaõ a partir' para o Exerci to. 

Justa. Tórneio, jogo militar anti-
go que se fa~ia em Praças cercadas 
de teia, accommet.tendo-se com lan.,. 
ças OI) j q!?ta<l.Qres. · 
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Justamente. Com justiça, confor-

me ás Leis. 
Justas. Vasos, ou pequenos pi-

chéis, aonde se lançava o vinho pa-
Ta cada hum dos c~n vi dados para a 
meza. Estas justas foraõ igualmente 
de vidro , oiro; prata, &c. e naõ ti-
nhaõ medida certa, e determinada 
como hoje se experimenta nas . ta-
ças, e copos. 

J'l!-stiça em geral he huma virtu-
de, que nos faz dar a Deos, e aos 
outros homens aquillo que lhes he 
devido á cada hum. He o fundamen-
to do Throno. Decreto de ~3 de No-
vembro de 166~. E sem ella naõ ha 
Povo que possa subsistir~ Alvará de 
.1J de Junho de 1755. A boa admi-
nistraçaõ da Justiça foi reco men-
dada aos Magistrados do Re' o por 
Carta do Senhor Re1 D. Diniz de 1 
de Agosto de 1~43. Foi recommen-
dada. á Relaçaõ pela Carta Régia de 
17 de Setembro de 1619, e o res-
peito a ella pela Carta Régia de 4 
de Junho de 16~b. Alvarás de ~4 de 
Outubro de 1764, e de 18 de Janei-
ro de 1773. Sobre a administraçaõ 
da Justiça se dirigio ao ·Regedor da , 
Casa da Supplicaçaõ a copia de hum 
§. de hum ·Officio do Ministro, e 
Secretario de Estado, Conde de Li-
nhares , dirigido aos Governadores 
-de Portugal, e Algarves de 18 de 
Junho de 1811 em A viso do Gover-
no de I 6 de Outubro do dito an~o. 
Pelo Decreto de P23 de Julho de 164~ 
se mandou que se naõ embaraçassem 
as diligencias da Justiça dentro do 
Castello de S. Jorge. A Justiça de-
ve distribuir-se com igualdade entre 
os va'Ssallos. Decreto de lá de Se-
tembt·o de 1778. Tem ~ugar no cri-
me de alliciaçaõ' ainda que naõ ha-
ja Parte. Lei de 19 de Junho de 1775. 
§. L Justiça punitiva satisfaz-se com 
a imposiçaõ da pena, ainda que ef ... 
fectivamente se naõ execute pela fal-
ia de bens do condemnado. Assento 
de 18 de Agosto de 177 4. · 

Justiçado. O que be mandado jus-
ticar 

, J~súçar. Castigar, impondo a pe-
na da Lei. Executar a Lei, 

\ 

I 

Juz 
Justiceiro, Amigo da Justiça; o 

que executa as Leis principalmente 
as criminaes. 

Justijicaçaó. Descarga da culpa 
imputada -por meio da defeza. Tam-
bem se diz a prova judicial de algu-
ma cousa. As Justificações dos her-
deiros dos defuntos, e ausentes de-
vem ser passadas pelo Juizo de In-
dia, e Mina. Regimento de 10 de 
Dezembro de J 613. cap. IH. DeBas 
se dá vista ao Pro mo to r dos C a ti vos 
com pena de nullidade. Alvará de a 
de Maio de 16 ~ 8. Nessas Justifica-
ções só se conhece da legilifl}ida~le 
das pessoa:s, naõ dos tiLulos com que 
requerem. Alvará de 14 de Outubro 
de 1766. §·. õ. Deo-se nova fórnm ás 
Justificações para a iseoçaõ dos, di-' 
reitos do assucar dos engenhos no-
vos do Brasil no A I v ará ) de Ul de 
Janeiro de 161~. Quaes séjaõ as jus-
. Wicações que se devaõ fazer pelo 
Desembargo do Paço, e quaes pelo 
Conselho da Fazenda do Brasil, ve,.; 
ja,-se o Decreto de !'2 3 de Março de 
1809. Em 4 de Outubro de 1801 se 
expedio Carta Régia a Joaõ de Sal..:. 
danha de Oliveira Sousa, declarao-' 
do a sua innocencia; e a expediça.õ 
de ordens contra os seus calumnia_, 
dores. Justificações para Çarla tle 
confirmaçaõ de Mercês como se fa-
çaõ, veja-se o Alvará de 14 de Ou ... 
tubro de 1766. 

Justo. O que observa , e pratica 
Justiça. 

Justo tomado · substancialmente 
era huma moeda de oiro de El-
Rei D. Joa,õ II de Lei de ~ il qui-
lates, e do valor intrínseco de 600 
réis. Tinha · de huma parte por cu-
nho o escudo das Armas Reaes Por-
tugt!ezas, com a Corôa etn cima, e 
da outra pal'te a imagem do mesmo 
Rei armado com a espada na maõ, 
assentado em hum throno entre dois 
ramos de pahna com a letra qu e lhe 
deo o nome Justus ut palma jlorebü. 

Juzgo. Justiça pe1·feita , obser-
vancia · das Leis , ·iguatdade , soce-

. g·o, paz, e tamhem a Sentença, ou 
aresto que o Juiz pronunc:ía. Fuero 
Juzs-o he olivro de j ulgar i e decidir 

' ~ ~ 
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~s Causas , as si rn c r~ rninaes , como 
civí.s. Os Gados quando entráraõ no 
Im perio Romano naõ tinhaõ mais Lei 
que os uso.s, e costum~s feroze~ '· .e 
grosseiros da suá Naçao. :j.\'Ias CIVIh-
~ados já algum tanto com a freqqen-
çia dos conquistados foraõ adaptan-
do algum;:1s Leis do Imperjo que fl'i-
~a v aõ mais co tn o seu geni.o. .E11-Rei 

·Eurico, qu~ faleceo no anno de 483, 
havendo expulso qs :{{oll}apos intei- , 
ramente das flespanhas, e abrogado 
o seu Direito civil procurou Jogo es-
tabelecer Leis para o bom governo 
dos seus poyos, e foi o primeiro que 
por escrito publicou algumas corno 
diz Santo Izidoro na Historia dos 
Reis Gqdos · pag. 15~ da· Êdiçaõ de 
1599. Mas estas Leis de Eurico naõ 
~hegáraõ a fazer J.,ivro, ou Corpo de 
Legislaçaõ colJ!pleta, Tambern o Rei 
Alarico no anno de ó06 fez huma 
Çoín pilaçaõ das Leis 'Romanas que 
in titulou Auctpritas Alarici Regis; 
ou como vulgaqnente se diz . Brev.ia-
'I'Íum Aniani, porque A.niano as com-
pilou por ordem do Rei. Finalll}ente 
Theudorico ~ Rei de ItaJia, no tem..:· 
po que administrou as Hespanhas 
promulgou as S!J.aS Leis em 154 Ca..:. 
Jütulos, a que deo o titulo de Ed·i-. 
cto.. PoréJn nenhum destes Codigo~ 
l}e o Liber Judicum , ou Fuero Juz-
go, sugposto que muitas destas Lei~ 
nelle se recopilassem , e ' servissem 
como de ensaio ao Forum Judicum , 
que o Rei Kindasvindo acabou de 
~sere ver · pela primeira vez no anno 
Q.e 643, e que dep~is instituio seu 
filho Recesvindo no de 647. Viven-
do ainda seu Pai 'solemnemente as 
pub,licou !las Côrtes' Geraes do Rei-, 
no, que para esse fim s.e congregá-
raõ, e J;Ias que o mesmo Recesvin-
do com os Bispos, ·e Grandes fez al-
gumas Addições como se convence 
pela Lei 5.a, e 9.a do tit. 1.0 do 
Jnesmo Fuero Juzgo; segundo hum 
exemplar, que na Côrte de Lisboa 
s.~ conserva. Por este Fuero Juz_go 
se prohibiaõ nos Tribunaes o uso 
<las Leis Romanas, permittindo, e 
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mesmo desejand,o qu~ se lessem , e 
estudassem as Leis estranhas para 
éudiçaõ, e m·aior conhecimentq das 
Leis Pati·ias. Deviaõ-se por este Co-· 
digo terminar todas as Causas pelo 
Juizo, a quem pertenciaõ. E succe-
dendo caso a que a Lei naõ tivesse 
providenciaçio se devia recorrer ao 
Presidente para 9ue ~Ile o decidis:-
se, e o seu A resto, ou Deci~aõ se 
d,evia Jogo al}pensar ao Fuero, J'l)zgo 
para ser guardada com força de Lei. 
EraÕ· quasi innumeraveis os Juizes 
que os Gados tinbq.õ para qq~ as 
Causas se naõ demorpssem. Ju)gé\-
v aõ os Duques , os Ço11des , os J7iga'-
rios, os Assertor·es da paz, os Tyu-
fados, os .Millenarios, os aw·ngua_qe-
narios, os Centenarios ., . os Decanos, 
ps D.lfernsores, os Numerart.Q$, os Der-
legados do Rei, os .A.rbúrQs das Par.-
tes, e outros Il1UÍto~. No Conçilio 
XVI procqrou o R€(j Flavio Egica 
se recÇ>piJasse qe novo est€( Code:;ç 
Çothorurr,, inserjngo nelle : 11° as 
Leis dos Reis Gados até o seu t em-
po . . '2.~ os Decr~tos dos CoJJcilios 
Tolet;;tnos.' 3.,0 flS Leis antigas, que 
sem dúvida Sé\Õ, as que os Godos tor 
máraõ dos Romanos. 4. 0 hurn·a Col-
lecçaõ d~ L€(~s sem ti tu lo algum, 
posto que mqi~as de!las sejaõ do Rei 
Kinda~'\lindo , e de. seu filho Reces-
vindo, qu~ foré\Õ os que mais procu-
r.áraõ civi1isaL' os seus vassaUos. Fi, 
z~raõ ainqa. Addiçõ,es até o ~nno 1 976 
os Reis ~as Al)turias, e Le õ, con-
firmando as Leis antigas , e proruul-:-
gando outras de novo. Depois que 
entráraõ a. governar o Senha Con-
de D. Henrique , e seu 'Filho, o 
Fu.er:o J:~rqgo tinha lugar no quf pe-
las Leis ~puniçipaes naõ estava de-
teFminado , D.epois das Côrtes de. La-
mego, e tnuito principalmente de-
pois das pe Coimbra de HH\2, em 
que se estabelecêraõ muitas Leis ge-:-
raes para toda a Monarohia se foi 
esquecendo paulatinamente o Fue-
ro Juzgo , Jevan tau tando-se sobre as 
suas ruiné\S a. nossa él)ctUÇl] O~dena
çaõ. 
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K, rlecima letra do Alfabeto. Co..:. 
mo letra numeral valia para com os 
fl.n tigos u>-o , e com hum til era o 
seu valor lf>O $000. · 

Kalendario he o Livro que con-
tem a ordem dos dias, das semanas, 
dos mezes, e das festas que aconte-
cem no apno. Os do-is principaes Ka-
lenclarios saõ o Juliano, e o Grego-
riano. O Kalendario J uliano .he ·o 
que Julio Cesar, sendo Dictador, e 
Pontífice fez reformar, e cujo uso 
fez introduzir em todo o lmperio 
Romano. Os Christãos o adoptáraõ, 
mªs no lugar das letras nundinaes 
que indicavaõ os jog·os, ou as ferias 
dos Romanos pozeraõ outras para mos-
trar os Domingos, e Festas do anno. 
O Kalendario Gregoriano he o refor-
;mado por Gregorio XIII, a qual re~ 
fórma se fez cortando dez dias, que 
se haviaõ introduzido de mais na com-
putaçaõ ordinaria. Veja-se Anno. As 
Igrejas particulares tem seus Kalen-
darios, que saõ ,catalogas , em que 
estaõ escritos os nomes dos differen-
tes Santos, a quem daõ Culto. Ka--
lendario perpétuo he aquelle que he 
relativo aos differentes dias, em que 
a festa da Pascoa póde cahir. Sabe-
se que esta festa naõ cahe mais tar-
de que a ~5 de Abril, nem mais ce-

K 
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do que a ~?l de Marco. Assim e Ka-
lendario perpétu0 h e 'com posto de ou-
tros tantos Kalendarios pàrticulares, 
quantos os dias que vaõ de ~~ de 
Março inclusivamente até ~5 de A-
bril inclusivamente, o que fórma trin-
ta e cinco Kalendarios. Sobre a re-
fórma do Kalendario ecclesiastico, 
veja-se a Resoluçaõ de ~!2 de De-
zembro de 1773. 

Kyriaco. Templo do Senhor. Es-
te nome der i v a do do Grego , se d~.:. 
va antigamente aos Templos que le-
vantavaõ os Christãos, porque elles 
os dedicavaõ ao Senhor. · 

Kyrie eleison. Palavras Gregas, 
que significaõ Senhor, tende piedade 
de nós. Esta fórmula de orações se 
diz nove vezes á Missa em honra 
dasí tres Pessoas da Santíssima Trin-
dade. Ella he dirigida ás tres Pes-
soas Divinas, e reP,eti~a a cada hu.:. 
ma tres vezes, porque todas tres co-
operaõ indivisivelmente para a mi-
sericordia pedida a Deos por · esta 
oraçaõ. O Pai dando seu Filho para 
resgatar os homens;. o Filho toman ... 
do carne humana, padecendo, e mor~ 
.rendo; e o Espírito Santo, forman-
do no seio da Virgem a humanidade 
do Verbo, e applicando-nos os seus 
merecimentos pela infusaõ da Graça. 

l 
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L, decima-prirneit·a letra do Al· 
fabeto Portuguez. Nas notas nume-
rjcas Romanas vale cincoenta. 

L abadz"stas. Sectarios assim cha-
mados do seu chefe Joaõ Labadie, 
que em 16b0 renunciou a Religiaõ 
Christã para abraçar o Calvinismo, 
e se fez Ministro. Ensinava que Deos 
póde, e qu~r enganar os homens, o 
que pertendia provar pela Escritu-
ra. F oi deposto em Hollanda por cau-
sa desta heresia. 

L aboratorio. A casa em que es-
t aõ os fornos , e apparelhos para os 
trabalhos chimicos. Foi creado hum 
laboratorio chimico prático na Côrte 
do Rio de Janeiro por Decreto de 
2 5 de Janeir(}de 181!2. 

L 

Lacaio. Criado da trazeira de se-
ge, ou que acompanha a c a vali o, e 
a traz, ou adiante do coche, ou do 
Cavalleifo. A respeito do número de 
l acaios, de que se póde cada hum 
fazer acompanhar, veja-se a Prag-
D1atica de ~4 de Maio de 17 49. cap. · 
11, e o Alvará de 12 1 de Abril de 
1 7_q l. §. 8. 

Lacer;açaó. O acto de · Jacerar. 
Lacerda ( D. José Pereira de) 

natural da Villa de lVIoura na Pro-
víncia do Além-Téjo, nasceo a 7 de 
Junho de 1661 de Francisco Pereira 
ele Lacerda, e de D. Antonia de 
Brito. Doutorou-se em Canones na 
Universidade de Coimbra. Foi De-
putado , Promotor, e Inquisidor da 
I nq uisi çaõ de E vora, Prior da Igre-
ja de S. L ourenço de Lisboa, Prior 
lD ÓI' da Ordem Militar de Santiago, 
e B ispo do Algarve, P resbítero C.n-
deal da Igreja de R oma, e Conse-
lhei ro de Estado. Morreo a \2 9 de 
Setembro de 17 38. Compôz entre 
outras obras 

Memon·aze Sancússimo D. N. D. 
Papce Benedicto XIII oblatum cir-
ca visitationem omJ~ium Eccleú arum 
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etiam. Cardinalium Túulorum huJus 
alrnce urbis Sanctitatis suce jussu per 
dele.gatos suas faáenda. Romal 17\2f>. 
4. o . 

Discursus circa Protecton·am quam 
gerit vet. Monasterii S. Susance hujus 
almce urbis. Romre 17~6. 4•. 0 

Desempenho civil da Verdade Ca-
nonica , e Moral contra os que a per-
tendem escurecer. Feita em Faro a 
15 de Dezembro de 173~. 

Laço. Nó corredio, apertado, ou 
ficando hum tanto aberto para aper-
tar. Armadilha para caçar aves, e 
quadrupedes , &c. 

Laços de côr escarlate , e azul 
escuro nos chapéos se mandou pelo 
Decreto de 7 de Janeiro de 1796, 
que delles usasse todo o Exercito, 
bem comp os Officiaes, e Criados da 
Casa Rt=lal; e que os Otl:iciaes das 
Tropas usassem de fiador nas espa-
das de côr encarnada , e oiro, ter-
minando o mesmo fiador com duas 
borlas d~ seda azul, e prata. Pela 
Portaria do Governo de ~o ,de Se~ 
tem bro ~e 1808 se determinou que to.:. 
dos os indivíduos que compozeraõ os 
Exercites , que das Pr 

1
vinc·as do 

Norte vieraõ em soccorro\ da Capj-
tal, fi_qqem usando como distinctivo 
de hum laço branco no braço direi-
to, e que os que compõem o Exer-
ci to, q4e veio do Além-Téjo, e AI-: 
garve usem do mesmo laço encarna~ 
do. Todos os Militares devem usar 
de laço azul , e encarnado conforme 
ao Padraõ, debaixo da pena de pri~ 
zaõ. Edital do General de 11 de M aio 
de 1803. 
r Lacticinios. Com idas feitas com 
leite, ou de suas partes. Pelo Edi~ 
t al de 924 de F evereiro de 1768 do 
Cardeal Patriarca se declarou, que 
todas as pessoas do Patriarcado pli-
desse ll) usar de ovos , e lacticinios nos 
tempos 'da Quaresma. 



LAD 
Ladainlta do Grego Litania, que 

significa supplica. Na primitiva Igt·e-
ja t.lava-se este nome ás Procissões. 
Hoje designa certas preces com que 
se invoca o favor divino, rogando á 
Virgem, ou aos Santos que no-lo al-
-cancem , e orem por nós. 

Ladairos. Palavra antiga Ladai-
nhas, ou Preces por occasiaõ de ca-
~amidades públicas, qQe depois se 
perpetuáraõ em annaes. 
. Lad1.nho. Adjectivo antiqu_ado. 
Quer dizer legitimo , puro , sem mis-
tura. Linguagtt.rn ladinha Portugue-
-2a quer dizer · Romance puro Portu-
g·uez sem mescla d~ AraYia, ou Ge-
rigonça judenga, ou em Portuguez, 
e Qaõ Hebraico. Ord. AtTons. Liv. \2. 
tit. 93. §. 1. foi. b J a. 

Ladraó. O que furta, ou rouba. 
~obre os ladrões, que infestàvaõ a 
Cidade de Lisboa·, se providenciou 
por Decreto de 11 de Dezembro de , 
J643. Estabeleo-se por Decreto de 7 
de Agosto de 17'5.1 huma Commis-
saõ para se proceder asummario con-
tra os Réos destes delictos , que en-
taõ grassavaõ na Província do Além-
Téjo, sentenciando-se em Relaçaõ 
-com Adjunctos. As providencias da 
Portaria de \26 de Dezembro de 18U 
contra as quadrilhas de ladrões, e 
salteadores, que infestavaõ a sobre-
dita Província , se estei?dêraõ p~la 
Portaria de 6 de Fevereiro de 1816 
contra os ladrõea do Rei no do Al-
garve, e Provincia da Extremadu-
r.a, suscitando-se a observ.ancia· do 
Decreto de 4 de Janeiro de 17 óó ; 
e Lei de ~o de Outubro de 1763. 
;v ejaõ-se mais as Portarias do Go-
verno de 30 de Março de 1813, de 
l f> de Maio do mesmo anno , de ~ 1 
de Janeiro de 1815, e 4-viso de 17 
de Fevereiro de 1816. Sobre os Pro-
céssos dos ladrões que grassavaõ em 
Lisboa, veja-se o Decreto de 16 de 
Marçe de ·1789, que derogou o p11i- ' 
vilegio do Foro Militar nas di tas ac-
~:uaes circunstancias. Ladrões formi-
gueiros se dizem os que, como for-
·migas, tiraõ os bens alheios. Devas-
sa-se delles pelos Corregedores das 
Comarcas, .e dos Bairros dt::J Lisboa • 

LAG 
em -correiçaõ. Alvará de ~ó de De-
zembro de 1608. §. ~6. E nas de-
vassas janeirinhas pelos Juizes terri-
toriaes no Reino, e Il11as. Alvará 
de · 1~ , de Setembro de 17bO. Pódem 
os ladrões formigueiros ser senten-
ciados em visita. AI vará de 31 de 
Março de 17'4\ll . §. 7. Os ladrões no..,. 

· torios de quatrocentos réis foraõ man-
dados marcar nas costas pelo .dito 
Alvará . §. 8. Veja-se o Alvará de 6 
de Dezemhro de 1612. §. 1'.3 0, o de 
14 de Agosto de 1751, o de ·~o de 
Outubro de 1763, e o Decreto de 19 
de Novembro de J 801. 

La.gar. Engenho dg espremer a .. 
zeit<?na. para se extrahir o a11.eite, e 
se diz lagar de azeite; o'u d~ es pre-
mer uvas para se extrahir o mosto, 
e e.n.taõ se lhe chama lagar de vi-
nho. Tem as Religiosas Carmelilas 
do Coraçaõ rle Jesus da Cidade de 
Lisboa lagates de a~ e i te , e v1 nhQ 
no Reguengo de 'favira, aonde QS 

moradores saõ obrigados a levar os 
seus fructos. Cap. JO do Alvará de 
1 de Junho de 1787. PeJa Resuluçaõ 
d'e H> de Fevereiro de 171.)4 se man-

, dár1;1õ consa.rvar os lagares, que os 
Particulares tinhaõ feilo no districto 
da C<i> mmerJda da Siwacheira. da.Me-
za Mestral da O:rdem de Chrjsto 1 
preferindo estes para os que naõ ti-
verem lagàr proprio, achando-se bem 
prepara@@s , J e ~m parte que naõ :se-' 
ja onerosé\ aos JJavi'adoree;, tendo el-
les .outros . pro~imos ·de ParticuJares . 1 

1 a que p,ossaõ levar QS s'eus fructos 
com menos incommodo; EYdespeza. 

Lagarâdiga. Pensaõ do que -se 
beneficia no lagar, como vinho , a-
zeite. 

Lago (Pedro Ribeiro do) filho 
de Manoel Ribeiro do Lago, e de 
Francjsca de C~rvalho, natural . da 
Cidade .de Braga... .Dou toro u-se em 
Canones na Universidade de Coim-
bra , e foi admi t ti do a Collegi ai do 
Collegio de S. Pedro a ó de .Março 
de 1636. Regeo as Cade1ras de Cle-
mentinas, de Sexto, do Decreto, de 
V espera, e ultimamente de Prima 
em 18 de Julho de 1669. Foi Depu-
tado da Inquisiçaõ de Coimbra, e 
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Conego Doutoral das Qathedraes de 
Viseu., Braga, e Evora. Dictou sen-
do Lente 

Varias Postillas a te:J<tos de Di~ 
reito Car.wnico. 

Lagóa. Villa do Reino do Algar-
ve. O Lugar de Lagôa foi erecto em 
Villa pelo Alvará de 18 de Janeiro 
de '17.73. 

Lagos. Cidade no Algarve. Goza 
de voto em Côrtes com assento no 
terceiro banco. He a residencia dos 
Governadores daquelle Reino. Na· 
Cidade de Lagos se mandou resta-
belecer pelo Decreto de 16 de J u-
nho de 1795 o Tt·em, que nella sem-
pre existio debaixo do Plano que bai-
xou com elle. 

Laical. Que respeita a leigos , a 
homens seculares, naõ regulares, naõ 
Sacerdotes, nem Ecclesiasticos. 

Laidamento. Lezaõ, deformida-
de por ferimento, &c. Ord. Affons. 
Liv. f>. tit. 33. §. 3. tit. 58. §. u. 

Laidar. ·Causar deformidade, a-
léijaõ, afêar com ferimento. Ord. Af-
fons. Liv. ó. tit. b3. §. 19. 

Laido. Feio, deforme; feridas la i-
das no rosto. Ord. Affolis. Li v. 4 •. 
tit. 58. §§. 7, e n. 

Lama. Pontífice dos Tartaros. 
O Grande Lama he o Summo Pon-
tífice. 

Lameira. Planta ·, a que o vulgo 
supersticiosamente attribue certas 
virtudes. Ord. Liv. õ. tit. 3. §. 3 •. 

1 Lameiro. Na Província de Tras-
os-Montes he ·synonimo de prado. : 

. Lamentações. Queixas , ou gemi- , 
dos dolorosos, que sahem de hum co-
rattaõ opprimido dé tristeza. As la..! 
mênta.cões de Jeremias saõ hum Li-
vro Canonico da Sagrada Escritura ,, 
ou hum a parte da Profecia de J ere-
mias. Por tres djas. da Semana San-
ta se cantaõ a Matinas as lamenta-
tJÕes deste Profeta. 

Lampadario. Official da Igreja 
de Con~tantinopla, que estava en-
carregado das luzes da lgTeja. 
~..1 Lampecianos. Hereges assim cha-
mados de Lam pecio seu Chefe. EI.-
Jes regeitavaõ os votos de Religiaõ, 
principalmente o da obediencia 1 e 

/ 
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renovavaõ muitas opiniões erroneas 
dos Aerianos. 

Lan he o nome que se dá ao pel-
lo dos carneiros, e ovelhas. O Com-
mercio das lans foi reslituido á sua 
antiga liberdade, em beneficio dos 
Criadores pelo Decreto de ~ó de Ja~ 
neiro de 17 81 , que revogou o Alva-
rá de 4 de Setembro de 1769. Con-
diçaõ $20 das da Sociedade das Reaes 
Fabricas da Covilhan, confirmadas 
por Alv~rá de 3 de Junho de 1788. 
As lans consumidas, e manufactu• 
radas nas Fabricas do Reino naõ pa-
gaõ siza. Decreto de ~7 de Feverei-
ro de 180~. As exportadas em crú; 
e sem ser manufacturadas pag~õ nas 
Alfandegas os direitos por inteiro por 
outro Decreto da mesma data. V e .. 
jaõ-se os Alvarás de 7 de Novembro 
de 1766, de 11 de Agosto de 17:>9; 
e de 3 de Junho de 1788 • e a Pro-
visaõ de ó de Abril de 180~. As lans 
destinadas ao consumo das Fabricas 
do Reino foraõ ex em ptas da siza por 
Decreto de ~7 de Fevereiro de 180~; 
declarando-se que esta isençaõ naõ 
se entende contraria á disposiçaõ do 
Alvará d~ ?l L.l. de Outubro de 1796. 
E pelo outro Decreto da mesm~ da-
ta se mandou, que toda a lan , ou 
seja· Portqgueza, ou ,Hespanhola que 
em crú, ~em ser manufacturada, se 
exportar P.ara fóra do Reino pague 
nas Alfanâegas os direitos por intei-
ro sem diminpiçaõ, ou aBatimento 
algum, fÇ1zenâo-se. a avaliaçaõ pelo 
maior preço que as mesmas lans hou-
verem tido no anno precedente. 

Lana. Palavra Latina, que signi-
fica lan , questões de lana. caprina, 
isto he, ácerca da lan das cabras, 
que a nap tem , . ou á cerca de nada. 

Lançq,. Instrumento de guerra, 
que no extremo opposto ao conto tem 
hum ferro chato, que vai alargando 
da ponta para a baze. Os Senhores 
de terras, que tinhaõ rencl.as de El-
Rei levavaõ tantas lanças, isto he, 
com tantos soldados armados de lan-
ças para servirem na guerra , e para 
rnan tençq. de cada hu ma recebiaõ con-
tia. Cavalleiro de huma só lança _era 
o que servia. por si só sem levar gen-
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te á sua custa. Séndo Fida·igo re'ce .. 
bia de El-Re~ por sua lança 7 b li-
vras por anno, que o Senhor D. Pe'-
dro I accrescentou a cem; 

Lançadeira. Instrumento de te-
celaõ -.., em que vai enleyado o fio 
com que . se tece o panno , passan-
do-a por entre os fios do ordume. 
Mandou.!.se introduzir nas Fabricas 
lançadeiras volantes por Alvará de-
!l.l~ de Março de 180~. , 

Lançador. O que otferece certo 
preço em leilaõ, ou almoeda. 

Lançamento. Acçaõ de lançar em 
leilaõ. Orçamento, e estimaçaõ da 
quotã parte, que se ha de contri-
buir por exemplo de Siza. Ord. Liv. 

. ~. tit. ~9. Tambem significa no Fç-
ro judicial o acto de lançar, isto he, 
de perimir a defeza que se naõ fez 
.no termo legal. Sobre o modo do lan-
çamento da Decima se publicáraõ os 
Editaes da SuperinteQdenc~a Geral 
da Decima de õ de Agosto, e de \28 
de Setembro de 181\2. Sobre o das 
Sizas ~ vej'aõ-se as Provisões de 16 
de Maio dé 1688, de !la8 de Junho 
de 1769., de 17 de Agosto de 1787, 
e de ll de Maio de 1795. Aviso de 
~o de Novembro de 1763. Léi de 
19 de Janeiro de 1776. Sobre o lan-
çamento da Decima ecclesiastica se 
expedio A viso em data de 31 de 
Agosto de 180L Acerca do lança-
mento das Decimas com que os Frei-
l'es das Ordens Mil'tares deviaõ con-
tribuir para a despeza da guerra se 
promulgou o 'Decreto de 5 de Maio 
de 164ó. Sobre o lançamento da De-
cima das Superintendencias do Rei-
JlO, e em particulár do que réspeita 
aos impostos consignados ao novo 
Emprestimo, supprindo-se com o ju- . 
ramento dos donos das Fabricas a 
falta de sellos, que nellas possa ha-
ver baixou a Superintendencia Geral· 
o A viso de M de Fevereiro de 180~. 
O lanç_amento da Decima deye fazer- · 
se pela nova tarifa, que ha de regu-
lar do I. 0 de Janeiro de 1816 em dian-
te. Portaria do Governo de 17 de 
Junho de 18lõ, que declarou a de 
~6 de Agosto de 1813, adoptado o 
termo medio das Tarifas de 8 de 
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Fevereiro de 1803, e de io de De~ 
zembro de 1811. Os lançamentos da 
Decima ecclesiastica naõ saô neces-
sarios fazerem-se ás Corporaçõ.es; a 
que se tem concedi-do as quantias 
ann uaes, que offerecêraõ a ti tu lo d~
quella collecta como foi a da Congre ... 
gaçaõ do Oratorio; o que se decla-
rou por A visq Régio ao Desembar-
gador Superintendente Geral da De-
cima. Os lançamentos dos predios 
rusticos para a Decima devem fa-
zer-se de quatro em quatro annos. 
Portaria de 1b de Julho de 181~. Os 
dos Quintos dos' bens da Corôa fa-
zem-se annualmente como os da De-
cima. Alvará de 31 de Maio de 1800. 

_§. 6. Os dos Subsídios applicados pa-
ra o pagamento dos juros das A poli .. 
ces saõ remettidos ao Erario Régio, 
di~o Alvará de 31 de Maio.§. 3. O dos 
Novos Impostos dura quatro annos. 
Decreto de 11 de M.aio de 1804. Veja-
sé a Condiçaõ 17 d~s confirmadas pelo 
Alvará de ~ de Agosto. de 180\l.l, 

Lançar. Offerecer certo preço no 
leilaõ, ou almoeda. Lançar nas no-
tas alguma escriturà, quer dizer la-
vra-la , exata-Ia o Tabelliaõ no Li.., 
vro das _Notas, ou Minutas das Es-
crituras. Lançar de , mais prova he 
naõ admittir a dar mais prova. L~n
çar alguem de algum acto he ex.t. 
éluir de · o fazer. Lancar, sobre al-
guem no leilaõ he offere~er mais pre-. 
ço. Lançar a alguem tanto de siza; 
lançar cavallo , ou egoa he impôr 
obrigaçaõ de pagar; ·ou sustentar. 
Ord. Liv. ?l. tit. 59. §. 5. Ord. Af .. 
fons. ,Liv. 1. tit. 69 §. 37. tit. 71• 
C(lp. L pr. e § ... ~. . 

Lançar-se de alguma cousa he 
escusar-se, desencarregar-se. Lei de 
~ _de Novembro de ·1514. 

Lanceiro. Soldado armado de lan-
ça. Delles se falia na Ord. Affons .• 
Li v. 1'. ti t. 71. §. 7, Os solda~os 
lanceiros naõ· constituiaõ classe djf.-
ferente dos bésteiros do conto, ,por-
que huns, e outros serviaõ co1~ lan-
ça ; e só se distínguiaõ em raza:õ do 
con,to, ou númeto delles, ·que devia 
ter cada terra. Ord. Liv. I. tit. 69. 
§§. ~9 , ,e 30, 
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Lanfo. O preço que se · ?ffetece 

em almoeda. Tambem se d1z lanr~o 
a rede lancada ao mar com o peixe 
que recolh~. Daqui o con~rácto de 
compra de lanço. Os lanços dos que 
anemataõ quaesquet rendas da Fa-
zenda Real devem chegar ao menos 
ao preço porque ellas andáraõ no Con-
tracto antecedente. Cap. ti·~ do Re• 
gimento. de 17 de Oútubro de 1516. 
Alvará de ~3 de Maio de 1775. §.16. 
Decreto de 1 de Setembro de 177!J, 
Veja-se o Oeereto de 14 de Novem-
bro .de 1803. Naõ se admittem lan- · 
ços a pessoas desconhecidas, salvo 
.dando outras de que haja conheci-
wento, e que assignem conjuncta ... 
1nente os mesrfloS lanços. Lei de ~o 

·de Junho de 1774. §. 6. Mandou-se 
,pela Lei de ~2 de Dezembro de 1761. 
ti t. \!!. §. 3!2 , que excedendo 400 $000 
réis s.ubissem por Consulta; o que 
depois foi declarado pelo Decreto d~ 
L 0 de Setembro de 1<779, deter·mi-
nan.do que só se deveriaõ consultar 
1quando excedessem a cinc0enta con-
tos de réis. . ' 

Landgmve. Ti tu lo de ai guns Prun-
ci pes de A llemanha, que originaria-
mente significava Juiz da Terra, co-
mo o ·Landgrave de Hesse • . 
. Landgraviato. Officio, jurisdioçaõ 
-no .territorio do Landgrave. 
- Landim ( Nicoláo Coelho de) na ... 
tural dà Villa de Arraiolos na Pro-
;vincia do Além-Téjo. Fo~mou-se em 
Leis na Universidade de Coü11bra. 
Exerceo em Evota o Officio de Ad-
vogado. Faleceo no anno de 1678. 
Compôz 

Nova et scz'entijica tractátio utn·-
. que foro perutilz's, et necessar.ia in tres . 
partes dim'sa : 1. a de sindicatu Judi-
-cum. \'l;a 'de malefactoribus absentz.._ 
-bus. 3. a de salariis Offiçialium Jus-
titice. Ulyssipone 1677. foi. 
. . De communione bonorum, ~ tom; 
foi. m. 5 

Da fundaçaó do Convento do Sal-
vador da Cidade de Evora , e qe al-
guns Relz'giosos de singular virtude 
do mesmo Convento. m. 8 

Lanijicio. Manufactura, ou obra 
de lans. Sobre os direi.tos dos lanifi ... 
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cios, vejaõ-se os Decretos de \!O de 
Março de 1770 , de 1 ~ de Março de 
I 77 4, de J 7 de J 9lho de 17 84, e de 
U de Dezembro de 1801. 

Lapedo ( ant. ) terreno penhas-
coso·. 

Lapidaçaó. O trabalho que o La-
pidario faz nas pedras. Sobre a Japi-
daçaõ dos diamante-s; veja-se a Or-
dem de ;4 de Maio de 1801. 

Lapidaria. Artífice que talha as 
pedras preciosas. Para se favopecer 
este Officio se lnandou por Ordem 
R€gia ao Presidente do Real Erario 
formar huma nova Administraçaõ en-
carregada do la v& destas pedras pre-
ciosas' e do augmento d0S Artistas 
desta laboraçaõ, e se creou hu~n lns-

. pector com o ordenado de ílOO $ ooo 
réis para vigiar sobre todos os Mes-
tres do dito O:fficio que mais se dis-
tinguirem no exercício da sua. arte, 
e ensino dos aprendizes. Ordem ·do 
Presidente do Real Erario de 4 de 
Maio de 1801. 

Laqueques. Ord. Liv. 5. tit. 106, 
§. 5. Saõ velorios, ou contas de va-
rias côre~ que se prohibem levar ás. 
Ilhas de Cabo-Verde' em - razaõ de 
uaõ eng-anarem os seus moradores. 

Laqueca. Pedra lustrosa, de ver-
melho alaranjado, qúe vinha da Asia; 
e o~ briq.cos feitos della se levavaõ 
por comn1ercio ás Costas de Africa. 
Ord. Ma,nuel. Liv. 6. tit. 113. §. 4. 

Larangeira. Arvore d 1 espinho, 
que dá huanjas. Pelo Alvará de 30 
de J anei,rQ de '1671 se pró;Qibio le-
var-se p&ra fóra do Reino íàrangei-
ras algumas., ' . 

LaranJada. Pancada com laran-
ja atirada, o que de ordinario sue-
cede pelo Entrudo. Foi prohibido o 
jogo das laranjadas .pelos Alvarás de 
13 de Fevereiro de 1604, e .d~ \'lõ 
de Dezembro de 1608. &. 43. 

Lastro. Nome que se dá' ás ma .. 
teri'a~ pezadas como arêa, pedras, &c. 
que se põem no poraõ dos navios pa-
ra ós fazet penetrar profundamente 
na agua , e lhes dar certo ponto de 
apoio. A quantidade do lastro se re-
gula pela maneira com que os navi?s 
saõ construidos. Deraõ-se providen-
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cias para naõ serem lançadas no Rio 
pelo Regimento de ?l9 de Dezembro 
de 1753. cap. 44. §• I, e seguintes. 
O Offi.cio de Guarda mór dos lastros 
do Rio Douro da Cidade d'O Porto 
foi encat·regado ao ~uperintendente 
da Ribeira do Douro por Provisaõ 
do Conselho da Fazenda de ~o de 
.Janeiro de 1 nw para proceder n'a. 
fórma do cap. 16 do Regimento dos 
Arrnazens. A respeito da pedra dos 
lastros dos navios lnglezes; veja-se 
a Carta Régia de !H de Julho de 
1775. · 

Lataneo ( ant.) que fica ao lado: 
Campo lataneo o que parte a rego 
com outro campo. 

Lataó. Metal con{posto de cobre 
vermelho, e de Cjilamina. A bonda-
d~ deste mixto metalico depende mui-
to da qualidade da pedra calaminar. 

Latoeir-o. O Offi.cial que faz obras 
de Jataõ. 

Latn'a, Culto religióso, .que se 
dá só a Deos pata reconhecer o seu 
Soberano · Domínio sobre as creatu"-
ras. Distingue-se em interior, e ex .. 
terior. A interior he huma adoraçaõ 
do coraçaõ, e espírito, e a exterio~ 
se manifesta por actos, e sacrificios 
que saõ signaes da sua soberania, e 
da nossa llependencia. 

Lavabo. Primeira parte da Mis .. 
sa entre o Oflertorio; e o Prefacio~ 

Lavagem. Acçaõ de lavar. Oiro 
de lavagem he o que se apanha ·la, 
vando a terra dos corregos, ou la-
vras. Por Edital da lntendencia Ge'-
ral da Pol.icia de 14 dé Julho de 1809 
se prohibio a lavag·em de roupa nos 
tanques, pl.as, e bacias dos Chafari-
~es, e Fontes da Capital. 

Lavapeixe. O que tem o officio 
de lavar nas ribeiras, ou mercados 
o peixe depois de escamado. Pelo 
Edital de 9 de Julho de 1765 se 
mandou, que os pagamentos respe-
cti vos aos La v a peixes se fizessem 
dahi em diante em dinheiro, ~ ·naõ 
em especie, havendo por abolido o 
Senado o abuso intitulado da mér-
cia. 

Lavapés. Funcçaõ que se faz em 
quinta-feira de Endoenças, lava:ndo 
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alguma pessoa os pés de dozé po! 
bi'es; e beijando-os na Igreja em me-
mot,.ia de outro semelhante acto, que 
Nosso Senhor Jesus Christo prat-icou 
com os Apostolos. Os Papas, e os 
Reis naõ se dedignaõ de fazer estas 
funcções. 

1Lavatorio. Pedra que servia an-
. ti-gamenLe de lavar o corpo' dos Ec-
clesiasticos, e dos Religiosos depois" 
da sua mol'te. Vêm-se destas pedras 
ainda em muitas Igrejas, e Mostei-
ros. Estas pedras já naõ estaõ em 
uso. Quando hum Religioso morre 
lava-se sobre huma meza no mesmo 
lugar em que _expirou. A prática de 
lavar os mortos he muitó antiga pois 
se acha nos' Actos dos À postolos: 
Este uso, que se espalhára por to-
da a Igreja, conserva-se ainda en-
tre os Religiosos de diversas Ordens. 
Tambem se diz lavatorio a agua que 
se dá a beber depois da Oommunhaõ. 
Hé íambern quando no Sacrificio da 
Missa o Sacerdote lava os dedos, 
que significa a penitencia das cul-
pas quotidianas da nossa fragilida-~ 
de~ 

Lauda he ás vezes •synonymo de · 
meia folha, escl"ita de ambas as ban .... 
das , como na Ord. Li v. 1. ti t. 84,· 
§. 14. Assim se declarou na Carta 
Régia de 3 de Junho de 1615 .. 

Laudavel. O mesmo que louva.:. 
vel. Ord. Affons. Liv. ~. 

Laudel. Vestidura exterior, acol.:. 
choada para embaçar os golpes. Ord; 
Affons. Liv. 1. tit. 71. cap. J. pr. 
tit. 7. Respectiva ao Art. '692. 

, Laudemio. A porçaõ que os Fo-
reiros pagaõ ao Senhor directo do pre-
dio -emphiteutico, quando o alheiaõ 
com a sua approvaçaõ ; e eonsen ti-
mente. Paga-se laudemio da renda, 
ou da permutaçaõ de prazos. Alvará 
de 0ZO de Agosto-de 1774. §. 1. E as-
sim tambem da parte delles; que se 
adjudica para a eonstrucçaõ de algu-
ma obra pública, como no· caso do 
Alvará de 13 de Dezembro de 1738 ~ 
§. 11. lmpôz-se o laudemio de vinte-
na aos prazos que se fizeraõ nas ca-
s~s das Ca pcllas, e Morgados dG Lis-
boa; .que .os Admini~ Lradores naõ CJUi-

y~ 



'L A V 
zet'<IÕ reedificar, e foraõ por isso ad-
judicados a terceiros. Alvará de 1\2 
de lVlaio de 1758. ~- 4. Paga-se law-
demio sómente do preço porque se 
faz a venda do prazo, e naõ do ex:-
c.es~o que se dá ao Senhorio delle 
em razaõ da coacçaõ Provisaõ de 30 
d~ Julho de 1776. Como se arreca~ 
daõ os laudemios pertencentes á Fa-
zenda da Universidade d.e Coimbra, 
Vf-'ja-se o Alvará de P2U de Agosto 
de 1774. §§. 1, e \'l. Naõ se paga 
laudernio das tor~as compensativas 
dos beus emphiteuticos feitos em par-
ülhas pelos coherdeiros. Alvará de 
14 de Dezembro de 1775. §. ~. 

Laudes. Horas Canonicas, que se 
eeguem ás Matinas, e precedem á 
Prima. 
· Laudo. Antigamente o mesmo 

que Jaudemio. Hoje Laudo quer di-
z er a Sentença, ou Decisaõ do Juiz 
Arbitro, ou Louvado. · 

Lavor. Trabalho artificioso, be-
:pefioio como o lavor das minas. Ord. 
l .. iv. 1. tit. 3. §. 10. Liv. 3. tit. 64. 
§. 17. Li v. 4. tit. \2, §. 4. . . 

Lavoura he a cultura, e fabrico 
das tenas que se culti vaõ. A favor 
da Lavoura ·s·e promulgou o Alvará 
d~ 6J.7 de Novembro de 1804., que 
anwliou' e declarou o outro de ~o 
de Junho de 1774. Deve a Lavoura 
animar-se com privilegias, e -favo-
res. Lei de 4 .de Fevereiro .de 1773. 
À favor della se publicou o Edital 
da Intendenoia Geral da Policia de 
l7 de Ma i o de 181 1 , declarando-se 
haver Sua Alteza Real esLabelecido 
no Lugar da Azinhaga, Termo da 
Villa de Santarem, hum depozito de 
rezes vacuns destinadas pill'a o tra-
balho ·do. Lavoura, aonde os Agri-
cultores das terras invadidas pudes-
sem prover-se de juntas para o séu 
trabalho do campo, e de,tet·mit'lando--
se a fóro1a, e condições das vendas 
a bem dos Lavradmes. PeJo Edltal 
de ~n de Novembro de 1804 se de-
ela r ou , e ampliou as disposições do 
Alva.rá de ~o de Junho de l774,. 
Decreto de Q 1 de Maio do mesmo 
anoo , e Alvará de lõ2 3 d~ Junho de 
17 66, o~denando outras JWovid~ncias 1 
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a beneficio da Lavoma. Que na sua 
conservaçaõ inLeiessa o bem público 
se diz no Decreto de 1 b de Junho 
de 175G, e Alvará de 1 de Abril de 
17 b7. Pela Carta Régia' de ~5 de 
Outubro de 16~~ se declarou, que a 
Lavoura naõ dá nobreza a quem naõ 
a tem de sua origem para se poder 
habilitar para os habüos das OrUens 
MiJitares. 

Lavrador he o que lavra, e cul-
tiva as terras. Naõ saõ obrigados a 
fazerem manifesto dos gados das suas 
lavras na Meza da Casa das Carnes; 
nem das vendas delles a outros La-
vradores, ou a quaesquer pessoas pa,_ 
r'a . as suas lavouras . saõ obrigados a 
pagar siza. Decreto de 19. de Junho 
de 1773 , dit·igido ao Tribunal uo 
Conselho da Fazenda. Pelo Alvará 
de '20 de Junho de 177 4 se mandou , 
que fossem conservados nos arren-
damentos os Rendeiros das herdades 
da Província do Além-Téjo, esten-
dendo-se-lhes a todos elles as provi• 
dencias, que se haviaõ dado para a 
conser v açaõ dos Lavradores das her· 
dades de> .Estado de Bragança, e das 
Commendas das Ordens Militares pe-
lo Decreto de U de Maio de '17 o4, 
e ;Resolu9aõ de 6 de Novembro de 
1770 em Resoluçaõ de Consulta da 
Meza da Consciencia, e Ordens .de 
~o de Outubro do dito anno. A res-
peito dos privilegips, obrig. ções, &c. 
d0s Lavr~dores das Leziras1, veja-se 
o Regimento de \24 de Nov~mbro de 
1576, ·os Alvarás de 4 de F\eve.reiw 
de 1577, ~de 3 de Outubro ae 1696:, 
e a Provisaõ de 14 de Junho de 1ó8!i2; 
mas. naõ gozaõ delles seuaõ nos ca-
sos que qizem respeito ás lavouras; 
valias, e direitos Reaes, e naõ nos 
crimes. Alvarás de 3 de Dezembro 
de 1603~ e de 13 de Julho de 160fJ; 
nem nas rnaterias da almotaceria. 
Lei de ~3 de Outubro de 1604. Os 
Lavradores tem privilegio· para se 
lhes naõ alistarem seus filhos, e cria-
dos. Este p•·ivilegio se lhes mandou 
guardar. por Carta Régia , dirigida 
ao Ouv1dor da Comarca de Barcel-
l'C:ls em data de' \2~ de Noven)bro de 
1 '711. Os Lavradores dos De.sembar-



LAV 
, gaaores na@ saõ isentos me pag;ar coi-
DJas. Alvará de 18 de Setembro de 
J ii·W. ·Lei de .P// àe Setembro de 
1 fi 1 3.. O dos Mosteiros naõ gm.aõ ' 
dos seus privilegias senaõ vivendo ' 
·contiriuadamente 'em -suas quintas. 
.Alvará de 9 cle .Julho .de .164~. Pelo 
Edita·! dos Governadores do Rei.no 

-de ~~ de Dezeml!>l'O rde 1807 se re-
't.commendou aos Lavradores que fi~ 
zessem Jo-go as suas sementeiras. Aos. ' 

~do A1érn-Téjo que peodêraõ ·com as 
cheias as sementeiras foi ·}l)roviden-
ciado pelq A viso de ~ de Abril de 
1810. Foi prohibido ar.remata-r -as fa-
·zenda:s dos La vrad@res de canna ·do 
Br.asil. Alvará de 30 de .Abril de · 
17!23. ·Os La v r adores, e Ceareiros 

,naõ saõ ·obrigados a ter me·didas pro-
prias. L ei de l ~ de Janeiro ·de 1Tá·6. 
O~ Lavradores de vinhos .naõ goz.aõ 
.no pagamento dos diL~eitos das espe- ' 
ras concedidas aos Despachantes d-a 
Alfandega. Alvará de ~6 de Outu-
bro de 1765. §. 18. Na Ilha de Por-
to Santo só os Lavradores saõ ha- · 
beis para os cargos d0 ConceJ.ho, e . ' 
·quaesquer outros de Justiça, e Fa- • 
zenda. Alvará de 13 de Outu-bro de 1 
'1770. §. \2. O Alvará que se havia 
promulgado a 120 de Junho de iJ. 804 .. 
~ favor dos Lavradores foi ampliado 
pelo de \27 de Novembro do mestno 
anno. Pela Portaria de ~5 de J anei-
l"O de 181~ se mandou entregar no 
Erario a Franci.sco Xavier de Moa-
tes, 'fhesoureiro da Casa da India, 
-600 $000 réis em moeda metalica 

. para ser applicada ás despezas da 
conduc<;.aõ dos trigos destinados ao 
einprestimo de sementes aos Lavra-
dores, de que se achava encarreg·a-
do. Os Lavradores, ou sejaõ Ren~ 
deiros, ou Proprietarios devem pa-
gar o dizimo do que ·lavrarem, sem 
·exoepçaõ de pessoa, nem ainda da 
Corôa, quando mandar arrecadar por 
sua conta. Alvará. de 18 de Fevet·ei-
ro de 1778, declarado pelo de 923 de 
Março de 178\'2. Mandáraõ-se aprom-
ptar, e remetter pipas, e toneis pa-
r~t Vdla Franca, Santarem, e 'Car-
diga para auxilio dos Lavradores na 

~ cólhei ta do dito anno por Avisos de . 

LAZ 
!1>.3 1de Julho de 18U, de 13 d·e Agos-
to do mesmo anno, e de \23 do mes-
mo mez e anno. Recommendou-se por 
Edital de 29 de Dezembro de J.807 
aos La vradoves·, que fizes·sem logo 
as suas sementeiras. Diz-se no §. 37 
do Regimento de 5 de Setembro de 
·1651, que o seu estado he o mais 
importante, e que delle depende naõ 
sómente a abundancia dos fruc'tos •, 

--mas a •maior parte das Re·n.das R eaes. 
Lavrante se diz o que ·lavra em 

prata, ou oiro, aperfeiçoando, e po-
lindo as feições, que as peças LL'a-
zem da fundiçaõ. 

'Lavrar. Fazer qua-lquer obra de 
mãos. Ord. Affons. Liv. 1. ti-t. !68. 
§. 15. 

Laur>eola. Cor0a de ·glo1ria cdm 
·que ·a I-greja pu'blíca serem coroados 
os Martyres de Christ0. 

Lau'sperenne. Sulemniclade qtw se 
faz e;xpondo o Santíssimo Sac·rà'men-
to nas Igrejas. In trod uzie.-se ·este cu·l-

"LO em Lisboa ·depois do Terremoto 
de 175'5. ' 

~azar>ar. Padecer pena, pagar, 
-satisfa2ler pelos bens , ou pelo corpo 
o mal que fez. Ord. Affo·ns. Liv. I. 
tit. 66. §. 3. Liv~ 12 . Li't. 14 . §. 12 , 
tit. 6á. §. 921. 

Lazareto. Hospital de ]azaras,- 011 
.}eprqsos. Por-AI vará de 4 d·e Novem;--
bro de l8'(!)0 se mandou ahr·ir hóm 
emptestil:no de qtra:rentà contos de 
réis para a construcçaõ de hutb no-
vo La~ are to ; e por Oecre t-o de 19 
do mesrné mez e anno, accei La 'Itdo!:.. 
se o offerecimeiJlto dé alguns N eg'o-
ciantes, que se obr~g-áraõ a prefazei· 
essa quantia, se dêcllüoú .. o chto em-
prestimo por féchado; e pelo Ed1tal 
daJunta da Saude Pública de 10 de 
Maio de 1816 se parti-cipou achar-se 
prompto o dito novo Lazareto. Ares-
peito do Lazareto da Cidade do P.or-
to, veja-se a Carta Régiá de 19 de 
Novembro de 1678. Mancláraõ-se' es'" 
tabelecer varios nos purtos do Bra-
sil. Alvará de \2\2. de Janeiro de 181 O. 
, &§. 1, e 'Pl 7. N aõ se p'óde, tirar fazen-
da alguma do Lazareto, mesmo de-
pois da Q uarentena, sem assislencià 
do Guarda do Por! o de Bel em. R e-

Y 3 
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soluçao de 31 de -Janeiro de 175!2. 
Pela Portaria do Governo de 92!2 de 
Outubro de l8l5 se mandou trans-
ferir do Presidia da Trafaria o La-
zareto· para â Torre de S. Seb-astiaõ 
de Caparica, vulgarmente chamada 
a Torre Velha, que ficou se!·vindo 
provisoriamente para o serviço da 
saude. Vejaõ-se os Editaes da J un-
ta da Saude Pública de 5 de Abril 
de 1816, 'e de 10 de Maio domes-
mo anno. 

Lazaristas. Clerigos Regulares 
instituídos no anno de 163~ por S. 
Vicente . de Paula para as lVlissões 
do campo ; e a direcçaõ dos Semi-
narios. O seu verdadeiro nome he 
Padres da Missaó. O de Lazaristas 
lhe vem da sua casa principal, que 
era d'antes no Pr,iorado de S. Laza-
ro em França. . . 

· Lazaro (Ordem Militar de S.) 
Foi instituida esta Ordem no tempo 
dos cruzados. 

Leal. Moeda que Affonso de Al-
buquerque mandou lavrar no Orien-
te; era de cobre. Tambem foi moe-
da de EI~Rei D. Joaõ II, que valia 
U réis. O Senhor Rei D. Duarte 
mandou lavrar. Leal de prata da lei 
de ll dinheiros, de que 84 pezavaõ 
hum marco. · 

Lealdamento. O acto de lealdar. 
Vejaõ-se, a re§lpeito da ·maneira por-
que se fazem os lealdamentos nas 
Alfandegas, o Fora! de ló de Outu-
bro de 1587. cap. 89, e ·seguintes, 
cap .. 1\2~ , e seguintes, e o Regi-
mento de~ de Junho de 1703. cap. 
77, e seguint~s. 

Lealdar he manifestar nas Al-
fandegas as fazendas que vem de 
fóra, e as que se n~õ ruanifestaõ pa-
ra, pé.\gar os direit6s, se dizem fa-
zendas de contrabando por se en-
contrar pelos Senhores das fazendas 
o bando, ou edicto , que as obriga a 
manifestar. . 

Leaó (Duarte Nunes de') nasceo 
na Cidade de Evora, aonde teve por 
J>ai o Doutor J oaõ Nunes, Professor 
de Medicina. Recebeo o gráo de Li-
cenciado em direi to civil, e foi Des-
embargador da Casa da Supplicaçaõ: 

tE A 
Faleceo em Lisboa no mez de Maio 
de 1608. Compôz 

Reportaria dos cinco livros das Ot-
denaçóes, e Leis Extra-vagantes~ Lis-
boa 1560. foi. 

Leis E x travagantes collegidas ,. e 
recopüadas por mandado do Senhor 
Re' D. Sebast~aó. Lisboa 1569. 

Orthograjia da língua Portugue-
za com hum tratado dos pontos das 
clausulas. Lisboa 1576. 4. 0 

Censura in Libellum de Re,qwn 
Portugahce orzjp'ne. Ulyssi pone 1585. 
4.0 ~ 

Genealogia verdadeira de los Reis 
de Portugal con sus elogios. Lisboa 
1590. 8. 1608. 8. 0 He traducçaõ 
da obra precedente. 

Primeira parte das Chronicas dos 
Senhores Rás de Portugal. Lisboa 
1600. fol. 1677. foi. 

Origem da língua Portugueza. 
Lisboa 1606. 4. 0 

Descnpçao do Reino de Pm·tu-
gal. Lisboa 1610. 4•. 0 

\ Chronicas. de El-Rei D. Joaó de 
Glon'dsa-memon·a, e dos Rez's de Por'-
tugal o dec-imo, e as dos Reis D. Duar-
te, e D . .AiJ'of!SO v;. Lisboa 1645. 

Vida (le El-Rei D. S'ebastiaó. m/', 
Vocabulario Portuguez. m. 5 

· Tratado de Varóes illustres, que 
houve em J!ortugal. m. 5 

· 

Doutrina de Notarias. m. 8 

Leaó ( Joaõ Lopes de\) natural 
de Lisboa. Doutorou-se ~m a~bos 
os Direitos Canonico, e Ci il, e foi 
Advogado na Curia Romana. Oorri-
pôz 
. De Q.uindeniis tractatits nóvus , 

in quo agitur de Q.uindennis , qure 
loco Laudem~·orum s1'ngulis qu1:nde-
cim annis debentur dominz's dt'rectis a 
manibits mortuis sive Ecclesiis ex hó-
nis Emphyteuticis in 'easdem transla-
tú ad instm· quindeniorum gure loco 
annatarum singulis guindecim annis 
debentur Camarre seu Cancellarire 
Apostolicre a manibus mortuis seu 
Ecclesiis ex beneficú's eisdem unitis. 
Romre 17 Q I. foi. 

Leaó ( Miguel Lopes de ) filho 
de Sebastiaõ Dias da Silva, e de D. 
·Maria Henriq uell nasceo em Lisboa. 



l.EG 
a 4 de Agosto de 1674~. Estu.dou na 
Universidade de Coimbra a J urispru-
dencia civil, em que re'cebeo o gráo 
de BachareL Exercitou na Patrüt ó 
Offi.cio de Patrono 'das Causas Fo-
renses. Com pôz , . 

.Allegaçaó J uridica pela Excel~en
tissima Senhora D. Maria de Len-

1 
castre , Jl!larque"Za de Unhaó , sobre 
·a successaó da Casa de Aveiro. Lis-
boa 1719. foi. e outras varras Alle-
gações. , . . 

Legaçaó. Enviatura, ~mbaixada. 
Legacia. Dignidade;, Officio do 

Legado A pos.tolico. Tom.a-se · tam-
·hem pelo Tribunal do mesmq Lega.:. 
do. N aõ pódem ser J ui~es da Lega-
cia us Desembargadores da Casa da 
Supplicaçaõ. Decreto de '\!H de Ou-
tubro de 1673. Pr~Dvidenciou-se ares-' 
peito dos Recursos interpostos para 
·o Tribunal da Legacia ho A viso de 
14 de Junho de 1744. Veja-se o Al-
vará de 18 de Agosto de 1747. 

Legado he o titulo que se dá 'aos 
Prelados convocados pelo Papa para 
presidir em seu lugar nos Concílios 
geraes, e aos Vigarios Apostolicos 
perpétuos estabelecjdos no Reino~ · 
üs Embaixadores extraordinarios, 
que Sua Santidade nomêa á~ Côl'tes 

·Estran~eiras, chamaõ-se Legados a 
·Latere. . 

Legado sjgnifica tambem a parte 
·da herança, que o Testador deixa a 
qualquer que naõ he herdeiro; man-
dando ao herdeiro ·que a dê ao Le-
'gatario. Differe do Fideicomisso. Ve-
ja-se Fideicom1sso. 

· Legado por ligado. Ord, Affons. 
Liv. ~. tit. 7. art. 67. 

A respeito dos legados pios naõ 
cumpridos, que pertencem á Mi~e
ricOI·dia, e Hospital de todos os San• 
tos da Cidade de Lisboa, vejaõ-se os 
Alvarás de lf>·.de Março de 1614; 
de \2~ de Outubro de 1.64\2., e de 13 
de Janeiro de 1615, Decreto de \'.ll2 
de Maio de 1693, e Provisaõ de ~ 
ue Maio de 1806. Os leg·ados pódem 
ser pedidos pelos Legatarios, ainda 
dentro do anno. Per. de Man. Reg. 
part. 1. cap. 16. n. 0 6. et n. 0 35. 
lVlend. parL ~.liv. L cap: ~. n. 0 87. 

LEG 
Repert. das brd~ tit. 4~ pag. t6L 
not. (c). A Ord~ Li v. I. tit. 6~. 
§ .. ~, que dá hum anno para o cum-
pí·Imento dos legados, entende-se das 
contas pedidas pelo Juizo, dito Re-
pert. tom. 4 . . pag·. 7 61. not. (c). 
Qual11to ás p~estações, e legados an-
nuos, cujas obrigações se entendem 
em cada anno renovadas, vindo a ter 
a sua execuÇaõ de futuro, declarou-
se por Assento de \2 de Março de 
1786. Vejaõ-se os Assentos de ~ 9 de 
Março; e de f> de Dezembro de 1770, 
e de ~J de Julho de 17~7. O legado 
annual deixado para casamento, ou 
Profissaõ Religiosa de Donzellas po-
bres, honestas., e recolhidas ; naõ se 
confere ás já casadas ao tempo da 
morte do Testador. Assento de 9 de 
Abril de 177!2. Os legados cumpri-
dos em boa fé, e cgm ella reéebidos 
pelo~ Legatarios saõ ~alips0s , e naõ 
se podem reclamar, dJt0 Assento de 
9 de Abril de 177~. ô A viso de 19 
de JuJho de' 179~ inhibio o Prove-
dor dos Resíduos de Lisboa de to..: 
mar conta dos rendimentos das Ca-
pel!as , e legados pios da:s Igrejas 
arruinadas pelo 1ferremoto até a sua 
inteira ~estauraçaõ. Os legados dei-
xados á sua Religiaõ em testamento 
feito pelo Religioso na Jndia a rogo 
de Testador saõ nullos. Alvará de 
!26 de Março de 1634; cuja disposi..: 
caõ se mandou observar neste Rei-
~o pelo Alvará de ~ de Maio de -
1647. V~ja-se a Lei de \1!5 de Ju-
nho de 1766, suspensa pelo Decre-
to de 17 de Julho de 1778. Os lega-
dos naõ cumpridos no tenitol•io de· 
Lamego comprehendido no Á rcebis-
pado de Braga se mandáraõ pela Pro-
visaõ de ~4 de .Setembro de 1816 
applicar para o Hospital de S. Mar-
cos da dita Cidade de Braga, em 
conformidade da Ordem de ~5 de 
Setembro de 1789, expedida em vir-
tude do A viso de 4 do di to mez e 
unÍ10 para ter execuçaõ o Breve do 
Santo Pad1·e Benedicto XIV de 14 
de Junho de 1741, declarando-se naõ 
comprehendidos esses legados naõ 
cumpridos do dito A rcebispndo nos, 
Alvarás de f> de Setembro de 1786, 

y 4! 
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e de 9 de Março de 1787, concedi-
dos á Santa Casa da Misericordia 
de Lisboa. Por Provisaõ de ~o de 
Maio de J 806 se declarou, que só 
aos Provedores das Capellas compe-
tem as Execuções por legado~ naõ 
cumpridos conforme a Ord. L1v. L 
tit. 16. §. 5-, e Alvará de 15 de Mar-
ço de 1614; mandado observar pelo 
de ~!2 de Outubro de 164~, e naõ ao 
Enfermeiro mór do Hospital, nem ao 
Juiz dos Feitos do mesmo Hospital. 
Os legados dos Religiosos de S. Fran-
cisco da Pt'O\'Íncia do Algarve co-
braõ-se executivamente. Provisaõ de 
30 de Março de 1760. Os legados, 
e encargos das Capellas pertencen-
tes a Cativos devem ser cumpridos; 
e como se arrecadaõ os que lhes per-
tencem. Lei de 4 de Dezembro de 
I77iJ. §§. 6, e 11. Os legados, ou 
pensões deixados para supprimento 
de despezas de Estudos, porque fôr-
ma se arrecadaõ , · veja-se · o §. 4. do 
Alvará de 7 de Julho de 1787. Man-
dou-se tornar conta annualrnente dos 
legados pios dos vinculas pelas Pro-
visões d_e 3,, e de 5 de Outubro de 
17 M<l. Permittio-se á Misericordia da 
Cidade do Porto applicar os legados · 
naõ cumpridos para o Hospital. Al-
vará de 31 de Julho de 1693. Os le-
gados tem trato successivo pela con-
ta do Testador, e por isso naõ de-
vem suspender-se. Carta Régia de 
19 de Janeiro de 1759. Ninguem 
póde deixar legados, ou bens d'al-
ma senaõ até a terça da terça. Lei 
de 6 de Setembro de 1769. §. 6. de-
clarada pelo Alvará de 31 de Janei-
ro de 1775, e suspensa pelo' Decre-
to de 17 de Julho ·de 1778. O lega-
do annual deixado para casamento, 
ou Profissaõ Religiosa de Donzellas 
])Obres, honestas, e recolhidas, pre-
ferindo as parentas do Testador naõ 
he proveitoso ás casadas, , ainda que 
parentas sejaõ. Assento de 9 de Abril 
de 177\2. Os Legatarios devem de-
mandar os seus legados perante o 
Juiz a quem pertence a conta do 
T estamento. Lei de 3 de Novern-
Lro de 169Z\2. A respeito dos legados 
naõ cqmpridos, que foraõ concedi~ 

LEG 
dos á Misericordia da Cidade de Lis• 
boa, vejaõ-se os Alvarás de 5 de Se-
tembro de 1786, de 9 qe Março de 
1787, e de ~6 de Janeiro de 1788. 

Le_qal. Conforme ás Leis, intro-
duzido pelas Leis. · 

Legar. Mandar o Testador ao 
herdeiro que dê a alguem hurna por-
çaõ da herança , ou alguma cousa 
em esp.ecial. Tambem antigamente 
significava o mesmo que ligar. Ord. 
Affons. Liv. ~. tit. 7. 

Le_qatar1o. Pessoa a quem se man-
da dar algum legado. Naõ pódem os 
Legatarios no Brasil rec~ber o lega-
do sem o respectivo pagamento do 
sello. Alvará de 17 de Junho de 1809. 
O Legatario póde ~er testemunha no 
Testamento em que lhe for deixado 
algum legado. Orcl. Liv. 4. tit. 85 .. 
§. 1. 

Legenda. Dava-se antigamertte 
este nome a hum livro da Igreja, 
que continha as lições que se deviaõ 
ler durante o Officio Divino. Cha-
mou-se tambem Legendas as vidas 
dos Santos, e dos Martyres. 

LegialJ era hum Corpo de tropas 
de pé, e de c.avallo da antiga Milí-
cia Romana, que em di versos perío-
dos se compunha de quatro até seis 
mil infantes, e de duzentos, ou mais 
cavallos. Neste Reino tem havido di-
versos corpos com esta denomina-
çaõ, e com differente número, e fór-
ma. Huma Legiaõ de Tr pas ligei-
ras foi creada _por Decret(i) de 7 de 
Agosto de 1796, segundo o modeHo 
da relaçaõ que baixou com o mesmo 
Decreto. A bateria de Artilheria ·li-
geira a ella annexa foi mandada en-
corporar ao Regimento de Artilhe-
ria da Côrte pelo Decreto de !23 de 
Junho de 1803. Vejaõ-se mais ares-
peito d~ste Corpo o Alvará de \2~ de 
Fevereiro de 1799 ,. e Decretos de 
\20 do dito m_ez e anno, e de I 9 de 
Maio de 1806. §. 9. Outro corpo de 
Tropas ligeiras com a denominaçaõ 
de Leal Legiaõ Lusitana se organi-
sou na Cidade do Porto por Decre-
to de ~1 de Junho de 1809, e fui 
extincta pela Portaria de ~O de Abril 
de 1811 7 que mandou formar della 



LEG 
tres batalhões de Caçadores. Pelo 
Decreto de ~ 3 de Dezembro de 1308 
em consequencia do de l1 do dito 
mez e anno que mandou, que todos 

· os habitantes de Lisboa se armas-
sem do modo que lhes fosse possi.:. 
vel, se determinou, que se puzesse 
em execuçaõ o Plano, que baixou 
com o dito Decreto assignado pelo 
Secretal'io do Govern0. O dito Pla-
no h e da com posiçaõ de 16 Legiões 
pa'ra a defeza da Capital. Veja-se o 
Edital de 30 de Janeiro de 1309. 

Legislaçaó. O acto de legislar; 
as leis dadas a algum paiz. 

Legislar. Pessoa que dá., e pres~ 
creve Leis civís, e políticas. 

Legislativo. O que respeita á Ii=~
gislaçaõ. 

Le_qista. O que estuda as Leis 
civís. Os Estudantes legistas devem 
ter hum anno de prática, para pode-
rem lêr na Meza do Desembargo do 
Paço, e os Canonistas dois, e em 
iguaes circunstancias devem os Le-
gistas preferir para o despacho nos 
lugares de Letras aos Canonistas. 
Decreto de 19 de Julho de 1673. 

Legit~·ma. A porçaõ da herança 
que pertence ao herdeiro em virtu-
de da Lei. As leg·itimas, e dotes 
das filhas das casas prihcipaes destes 
Reinos foraõ abolidas, occorrendo-se 
á decente sustentaçaõ 1 e estado das 
mesmas filhas em commum benefi-
c1o da Nobreza pela Lei de 17 de 
Agosto de 1761, a qu_al foi amplia-
da, e declarada pelo Alvará de 4 de 
Fevereiro de 1765, determinando-se 
nesta novamente ' o que deve prati-
car-se no uso da viuvez das filhas, 
que casarem com filhos famílias, e 
das Damas do Paço, que levaõ ten-
ças. 

L egit'imaçaó. O acto de legi ti-
mar, ou ser legitimado. Pelo De ... 
ereto de 18 de Dezembro de 1798, 
(jUe baixou ao Tribunal do Desem-
bargo do Paço, se declarou, que as 
Cartas de legitimaçaõ por mais am-
plas, e insolitas clausulas que con-
tenhaõ nunca se entendem pr~judi
car a. Terceiro. Em virtude delle se 
expedio Provisaõ em data de 18 de 

To:uo li. · 

LEl 
Janeiro de 1799. Pelo Decreto de \2 
de Junho de 1806 se legitimou Ja-
cinto Fernandes da Costa Bandeira 
~omo Herdeiro, e Testamenteiro do 
Baraõ de Porto Côvo para succeder 
em todo o giro, e expediente do ne-
gocio da sua Casa. . 

Leyüimar. Haver por legiiimo, 
e feilo, e caracterisado com todos 
os requisitos da Lei aquillo, a que 
elles, ou algum delles faltava; 

Legitimar.:.se deve antes de tudo 
qualquer pessoa em Juizo, ou seja 
ordinario ,. ou summario, ainda na-
quelles em que se procede de plano. 
Lei de 9J~ de Dezembro de 1761. 
tiL 3. §. u~ 

Legitimidade. A qualidade de ser 
legitimo. No Juizo das J ust ~ficações 
conhece-se taõ sómente da l~gitirni.:: 
dade, ou illegitimidade das pessoas; 
e naõ do titulo com que requerem. 
Alvará de 14 de Outubro de 1766. 
§. ó. 

Legoa. Medida que serve parà 
marcar a- distancia de hum lugar a 
ou.tro. 

Legume. Nol'ne generico de todá 
a hortaliça de grãos em bages , co-
mo feijões, ervilhas, favas, &c. Le-
gume vem de le_gendo , escolhendo, 
porque se escolhe nas mãos. Lagu-
nes de fructib. part. ~- cap. 1. §. 4. 
n. 0 10. Por A viso de 1 de Abril de 
1757 se isentáraõ de direitos os le-
gumes, que de qualquer das partes 
do Reino entrassem na Cidade de 
Lisboa, conservado só nos que vie-
rem pela foz o exame na Alfandega 
na fórma . do cap. 7\'Z, §~ penultimo 
do Foral da Alfandega, reférindo-se 
o mesmo Alvará ao outro de Hl dé 
Junho de 17 50 a favor dos trigos , e 
legumes do Reino do Algarve, e 
Ilhas. E o Decreto de ~ 8 de J anei-
ro de 17 58 os declara isentos de to-' 
das as despezas de tal'as, marcas, e 
quaesquer outros emolumentos. 

Lei, moralmente fallando' he a 
a norma das acções livres. A Lei, 
ou he divina, isto he, prescripta por 
Deos, ou humana, isto he, prescri-
pta pelos homens. A di vina he, ou 

· natural, que se conhece por meio da z 
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hoa r~:ba,Õ, ou re"elada sobre o que. 
s.e d~ve orêr, e o!m~t. Subdivide-s~ 
<l Lei revelada em Lei nova, o,u da 
GràÇa,. <JU.~ h~ q Doll~dna de Je&us 
Clu;if1to , ~ ew Lei valb.a , . Qu anJi-
gé-4, q e !}~q~ dexa a Mqysé,s. A L~~ 
humana divi,de-se eru ,ei vil , 6 eqoJ.e-:r 
SÍf\~Ü€f.l.. A~ L~is ci vÍ!;i saõ aql.lellas 
pqr(we &~ n~g~ eada Est9d.o, Rei.., 
no , qu NÇJ.~ªõ,, a dellas h umas regu.-. 
Jaõ o dit•eitu público, oqt11aEl o dir~i
~o. priv.ª'do d.<:l& Cidadà~E4 entre si. As 
:\..tilis ~ccla&Íé\.~ÜQÇts s.aõ as q,u,e p:rea-
creve a Ig;r~ji\. As Leis civís E4l\b.dj.., 
~id:eljl)-se erfl c i v.is , e a~ir{liniws., Oll 
P.enaes. l,.e;i~ e i v.i~ saõ· a.~ E} ue respei-
taõ ás pessoas, e bens do.s Cid~dã.As, 
~ crim1Q."a~s, oq ~ellaes f\S q~e saõ 
i.JQp.Qst~s .rws. crime.s. AS; Lejs se de,-· 
-v~,m g·u<ljl"dÇld.· c.om grande rev~reaci.a 
pelo~ v.assallos,. e ningl!leUl deve al-
l~a,r contra: as. Leis, ~ Qrdtmaç@.es 
~c,,w o pvet~xtq de serem eon.tllar-ias. 
ao direito Romano. Ord. Liv. I.. tit. 
4j~. §. 6. ~s :L~s, q-u ~a.õ Cartast, ou 
.q\1vau6.~. A,.s; C;;t..!!té\.S de. Le;is saõ &ni-, 
versaes, e perpétuas, e tem hum Qhl,.. 
j,ectq .r~.J(m~&e~te. Os âlw~á:s saõ / 
sob,r~ COJA~a~ pa.11ticula11es, ~ dtU"aQ , 
reguliirll;leB,~e ~ó p.a,Ji htllll anno, ex- I 
~eptCil, CilJtJ;~n{io, tem força. de: Le.h coll).( I 
derogªÇQ.Õ d.é!- Ord. ILiv. g_ tit. ~o. 
Os ~~ atáª' SQ.Õ eEO neg(i)0lO.S parti-, 
cu-lar~s. SÁ pe.rteoee a~ SohlilranQ 
prQmljl.J~a,.,. ~ de~·oga:r as L.eis·. Ord. 
:Liv·, ~- tit. 3-5. §. u. L "v. 3. ~it. ' 
f?o. pl\. As Leis, e:X.trava.gante.s. n~ 
deNg;<il!@l a.$ ~on~ptladas,. se del las na.õ 
(aze~J especiaJ mençaõ. Otd. Liv. ~. 
t.ü .. '-" L~. Lei& só obrig-a<} depoifl de pu- r 
bl:icad.a~. Ord. Liw. L ut.. ~. §. 10·, I 
e pa,sJla.das pela Chal!lcellaria. Ond. • 
Liv. ~. tit. 39. Leis extravagantes. 
é!-nteliio.res. á pqblioaçaõ das Ordena;--
<;ôe~ em lfi03 foraõ revogadas, e an-. 
nqlla_das, e:x;ce~to as Ordenações da. 
Va,zenda, A,rtigos das Si~as, Foraes, 
e Regit1)en_tos particulares p.ela Lei 
de ~9 d~ Janeiro de 1643. As Leis 
elevem ser promulgadas em Lisboa, 
e nas Comarcas .. Começaõ a obrigar 
em Ljsboa passados oito di·as depois 
da sua publicaçaõ ,. e nas Comarcas 
passa,dos tres mezes. Ord. Liv. 1. 

L E I 
tit. ® §. 1. As Leis ge11aes come-
.Ámõ no nosRo Ueino no tempo do 
~enho1 Rlii D . Affonso li, até en ... 
~&o !ile e.Qiltu.mavaõ fa.z~r Lttis muni-
cip.aes pm~a cada hum-a das. Cidades, 
~ Vill~s. Regul.al'mpn te essas Lei·s 
ge1 ~es eraõ fui tas érn Côrtes con v o. 
Gad{)S. os. No4rea, Clero, e o Povo. 
M~ lilllus só ;~dquiriaõ f.onça. pela 
"-UDtad.~ dQ Piincipe, e as ditas tres 
Ol'd~n& d· Estado só. representavaõ, 
e acons~l bavaõ. Mas desde o Rci-
nadp . dA Sen h ar Rei D. J oaõ I co.-
Ill~Qáfi\Õ a seD mais. raras as Curtes. 
Naõ obstante isso s.e fi~era.õ a.Í>oda 

· d~.PQis algl!lmaw Leis em Cê.rlles co-
rno no an.no de. B.aú , ne Rei nado 
dg n1e~w@. S~nhor Rei em :t64l1 , no 
Reinado do Senhor Rei D. loa,õ, IV 
em 16~8, e- 1&98 no do Senhou D. 
1?edro li~ Lt?iS; ll;)lil€~m.eata~s s.e di .. 
z.ew, aqQellaBi, .que d~sigmaõ a. fórma 
da suo.~ae~sa.Q dt:} Reino. Leis funda-
mentaes de; PQr~uga:l s,aõ as C4i>rtes 
de LaJJlleg·(i),. aa par-te. que resp.0ilaã 
á: s.úc.eessaõ do R~i:no, fei~as . em La-

; .q1ego :rtQ rn.no de 1143 ,. e as Cê.rt.es. 
I de Lis.b\lq. feitaS: no aliJno de l~7.JJ., 
qU:e: ve·~ nq.s P~v,as da Histo1'Í-a Ge-
fi€}~l(i)gica, tom. b. n. 0 83; as Côl'ie~ 
<lo alilJnQ de 1&93 , que ve.m :oo mes ... 
mo' tQ~t · f> .• n. 0 M.; e as d0 a.11UliD de 
16.97. , ql\l.e. ~em oo mesmo tomo n. 0 

135. Á ~i$~ Lei fuJ.J:da.mental se su-. 
je.tqu a f.J®sa, e Es.tffloo de Infanta .. 
do. , c o Graó Pme.:nad..a- da Ç.ra~ que, 
a. ~!la s.~ \JPÍQ, e anne::tou pelas Car .. 
t.9& de L~ri de ~4. de: J·UJnho; pe !l9 89, 
~- de 31 4il~ Jan~iro de 1790. Os Reis 
de Po~tl!gal UtH~\•a&- d.' antes do plural; 
qe&te m~d€> N@~ El-Rei, mostrando. 
nisl;l() süi.~gul& humanidade. V riou 
p<;\'r' a lo~lllç.a.êJ si,ngular o. Senhor Rei 
D. Joaõ III em Evora aos ~7 de Fe-
v..ereiro qe 1MJ3, como att~sta Costa 
in Dam, Supplt'lia~. Styl. pllg. 113. 
ve~s. in secm~do Placito Senatus vul-
g.o Assento. A L~ i geral deve eu ten-
d~r~se geraln1ente. Alvará d~ 3 de 
Outubro de 17{)8 . Tem lugar na faJ-

, ta de disposiçaõ part}cular . Alvará 
de ~9 de Julho de 1761. Geasando a 
razaõ d.a Lei ce~sa a mes1na Lei. 
Ord. Liv. ~. tit. :l8. §. a. Alvará 
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de 17 de Outubro de 1768. As dis- · 
pensas da Lei. saõ da competencia 
do Tribunal do Desembargo . do Pa-
ço. H.esoluçaõ ' de 6 _de Agosto de 
179\'2. As Leis naõ costumaõ olhar 
para o preterito sem que assim o ex-
pressem. Assentos de !'l3 de Novem-
bro de' 1769, e de f> de Dezembro 
de 1770. Veja-se o Alvará de ~7 de 
Abril de 180~. §. 4. A 1 dispe~sa da 
Lei, e a sua interpretaçaõ authenti-
·ca he privativa do Soberano. Ao Ma-
·gistrado comp'ete sómente a· inter-
pretaçaõ doutrinai. Alvará ele Hl de 
Maio de 1769, e Carta Régia de 6 
de Setembro àe 1816. As Leis de-
vem-se áccommodar aos costumes 
para que saõ feitas no que ·for jus· 
-to, e honesto. Alvará de 7 de J u-
. nho de 1755. Naõ he d11 intençaõ do 
Soberano a prática, e intelligencia 
dellas muito onerosa ás Partes. AI-, 
vará de 15 de Julho de 1755. O que 
be conforme ao espírito, e letra del-
la he comprehendído na sua disposi-
·çaõ. Carta , Régia de \21 de Outubro 
de 1757, Lei. de 18 de Agosto de 
1769. §. 11, e Alvará de 4 de De~ 
zembro de 1769. Naõ patrocina os 
perturbadores do socego público. Lei 
de ?Z4 de Outubro de ,1764. §. 6. A 
-publicaçaõ das Leis no Brasil per-: 
tence aos Governadores. Alvará de 
\21 de Novembro de 1613. A Lei ex-
pressa só póde ser revogada por ou-
tra. Assento de \Ü deJimho de 1777. 
O fim das Leis he a tranquillidade 
dos povos, e a sua felicidade, e maior 
c9mmodo. Lei de 19 de Julho de 1790, 
Assento de !2 de Março de 1786. 
Nellas he inadmissivel a contradic-' 
-çaõ. Lei de 3 de Agosto de 1770. 
§. 111. Amplia-las, ou limita-las só 
pertence ao Summo Imperante. Lei 
de (!20 de Outubro de 1763 , Leis 
de 1\2 -de Maio, e de 4 de Dezem-
bro de 1769. As Leis extravagant'es 
á Orde:oaçaõ do Senhor Rei D. Ma-
noel foraõ t por mandéldO do Senhor 
Rei D. Sebastiaõ compiladas por 
Duarte Nunes de Leaõ, e foraõ ap-
provadas, e mandadas observar Iio 
Fôro por Alvará de 14 de Fevereiw 
de 1569. for Decreto de 13 de J u-

tEt 
lho de 1679 se mandou proceder a 
huma Collec~aõ de Leis pelos ,Des-
embargadores Joaõ Carneiro de Mo-
raes, Chanceller mór do Reino; Gon-
çalo de Meirelles Freire, Agg.ravis-
ta ; -e Manoel Lopes de Oliv.eira, 
Extravagante da ·Casa da Supplica-
çaõ. Por Decreto de 14 de Maio de 
1680 se mandou entregar ao Chan-
cel~er parà· a qollec9.,aõ das Leis , e 
reforma das Ordenacoes o·s documen-
tos que elle pedisse: E p.or Decreto · 
de , 4 de Março de 1684 se commet-
teo a Çompilaçaõ de Leis a La11ce-
rote Leitaõ de NoiOnha,. Deseml;>ar-
ga-dor do Paço; Gonçalo de Meirel-
les , . Proc-urador da Corôa; Manoel' 
Lopes de Oliveira·, Desembargador 
de Aggravos. E finalmente pot· Al-
val'á de \~lO de Novembro de J 687 se 
nomeou para a Compilaçaõ de Le1s, 
e Assentos a Diogo Marchaõ The-
mude, Desembargador do Paço; Gon-
çalo de Meirelles Freire ; Juiz dos 
Feitos da Fazenda; Manoel Lo pés 
de Oliveira, Provedor da Fazenda; 
e por Adjunctos Miguel da Silva Pe-
reira, Conser:vador da Junta do Oom-

. mercio, e Brito da Fonseca, Desem.J 
bargqdor da Casa da Supplicaçaõ; 
desoccupando-se dos seus exercícios. 
As abusivas interpretaçõe~ das Leis 
foTaõ abolidas pela Lei de 18 d·e A gos-
to de 1769 , que fixou á oqservància 
dellas. Os.casos omissos na,s Lei& de-
vem ser decididos pelas Leis Roma-
nas sómente em quanto estas sé fun-
daõ na boa razaõ, ~e vendo ' aliás re-
correr-se ás Leis das Na~ões Chrjs-
tãs, illuminadas, e polidas, princi .. 
palmente nas materias de Commer-
cio, e Navegaçaõ. Lei . de 18 de 
Ag·osto de 1769. §. 9. Sómente saõ 
admissi v eis as interpretações das 
Leis, que se deduzirem do espíri-
to dellas tomadas no seu genuíno., 
e natural sentido, e as que por iden-
tidade de razaõ, e por for<ta de com-
prehensaõ se acharem . dentro no es-
pírito das disposições das düas Leis. 
Ord. Li v. 3. tit, , ti4. §, !2. di ta Lei 
de 18 de Agosto de 17691 §. 11. 
As Leis no~ · casos ·crimes Sempre 
am'eaçaõ ma1s · do que na realidade 
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111anclaõ , e devem os Juizes e:tecu-
tores dellas modifica-las em tl)do o 
qije 'lhes for possivel, naõ devendo 
os Miniatros procUI'ar achar nellas 
mais rigor do que ~lias impõem. Ayi-
so de ~o de J<.J.Oeiro de 174•5. Nu~
guero póde conhecer da justiça, ou 
i.ojustiça. deJI.as, nem questionar so-
bre a sua força, ou ruerecime.nto. 
Lei de !2H de Novembro de 1770. 
§. 15. As Ordens do Marechal Ge-
I;l,eral de Lippe tiveraõ a força de 
Lei, rnapdada dar pela Carta Régia 
de !12Q de · Setembro de 1764. Nas 
Leis, e Decretos naõ ha pala:vra 'que 
!)e julgue inu~il, .e que naõ opere o 
~eu eff~ito. A~sento de \2~ de Olltu-
bro de 1778. Naõ se póde hesitar 
contra a !>Ua eJpres~a di~posiçaõ. As-
sento de ~o de De.zembro de 1770. 
be'pende da ~Qa inviolavel observan-
cia a, sustent~çaõ das Monarquias. 
Alva,ra de 16 de Novembro de 1771. 
Pelo Deçreto de 17 de Julho de 1778 
se suspendêraõ varias LeiS até a pro-
rnulg·açaõ do novo Codigo. Exempla-
res impressos de Leis , AI v ar ás, e 
Decretos se maridáraõ remetter pa-
ra as Camaras do Reino na fórrna 
d~ Instrucçaõ que baixou impressa, 
&ssignada pelo Presidente do Erario 
~tn d~ta de 16 de Abril de 1806. 

Lcilamento. Palavra antiquada, 
9 tra~e,r em leilaõ. 

~àlaó. Venda públic.a a pregões; 
na QI.JÇll a cousa que anda em leilaõ, , 
s.e ~rremª'ta ao que .dá maior preço. 
F~zer leil~õ de <)lguma cousa he pô-
4. el)l almõedq,, expô-la á venda pú-
bhca. Devem fazer-.se os leilões com 
a~sj~tencia do Ministro, e Rendeiro 
da Si~a:, ou ~eu Procurador. Decre-
iP de $ 3 de Abril da 1709. Mandou~ 
se pelo Alval'á de 4 de Maio de 1757 
que as vendas se façaõ á porta da 
casa dos deposilos presidindo a eltas 
o re$pectivo Deputado. Pódem fa-
z~r-se leilões dos bens dos defuntos 
a requeyimento dos Testamenteiros 
J)a propria casa que foi do defuolo 
çom assisl,ençia do Juiz, sem neces- I 
sidade (le hirem ao Deposito Públi- ! 
co. A viso_ de 8 de Novemb-ro de 17 85. 
O~ leilõ~s d.o.s Mercadores faUidos fa-

I. L E 1 
?.em--se IJas ,casas, em que a quebm 
succeder , public.aodo-se primeira-
menti~ na Gazela da Côrte o dia em 
que haõ de principiar. Alvará de 13 
de Novembro de 17f>6. §. \110. Desde 
o rnez de Novembro até Abril fa-
zem-se das duas até ás cinco horas 
da tarde, e nos outros mezes des<de 
as tr.es até ás seis. Lei de QO de J u-
nho de 1774. §. 3. Antes de se fa-
zerem .os leilões devem preceder edi-
taes públicos com especificaçaõ das 
qualidades dos bens, suatõ confron-
tações , e avaliações , dito .1\.lvará 
§§. 4, e f>. O Provedor da Casa da 
India está authorisado para os lei-
lões de~la com a mesma jurisdicçaõ, 
que a.s Leis do Reino confe11em em 
semelhante caso aos outros M agis-
trados. Alvará de 6 de Setembro de· 
1790. 

Leiria. Cidade Episcopal na Pro-
víncia da Extrernadura. Foi erecto 
o Bispado de Leiria pelo Senhor Rei 
D. Joaõ III, que revogando a Dua-
çaõ feita ao Mosteiro de Santa Cruz 
de todas a~ Igrejas da di ta Cidade , 
pela Bulia do Papa ·Paulo III dada 
ém Roma ~os 11 de Junho de lf>4f>, 
a qual se a,cha no tomo ~. 0 das Pro-
vas da H.istoria Genealogica Li v. 4. 
pag. 746. Sobre o Doado da Sé de 
Leiria , v~jaõ.se as Cartas Rég)as 
de 6 de Abril, e de 30 de Julho de 
1.633. I 

Leitaó ( Antbnio Lopes) natural 
. da Villa da Certan, nasceo 'em 16 I l 
de Antoni9 André, e Garcia 'Lopes. 
Formou-se em Canones na Univer-
sidade de Çoimbra. Foi Promotor da 
Relaça.õ Ecclesiastica de Lisboa, Ou-
vidor, e Vjsitador da Igreja dos Frei .. 
res da Copceiçaõ de Lisboa, sendo 
Prior de N. Senhora do Olival, meia 
legoa dist~níe da sua Patria. Mor .. 
reo aos U de Outubro de 1662 com 
f>4 annos de idade. Compôz 

Praxis jinium re,gundorum. Ulys-
sipone 1654. 4•. ° Conirubrüe 1690.4.0 

Sermões varias. tom. Pl. ' 
Leitaó (Domingos Homem) na-

tural do Lug-ar de S. Pedro do SuJ, ' 
Bispado de Viséu. Formou-se na Fa-
culdade de Leis na Universidade de 
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Coimbra." Fo-i Juiz de Fór~ da 1 ViUa 
de A marante, e da Cidade de La-
gos no Reino do Alg~rve, Correge-

-dor de Pinhel , e Desemb.trgador da 
R.elaçaõ do Porto; e da Casa da Sup-
..plicaçaõ. Morreo em Lisboa no 1. 0 

de Abril. Co~npôz 
. .Analysis excellentiarurn i1~jure nu-
meri guinarii. Accesserwnt rnon nullce 
>{lllegationes super· variis juris quces-
tionibus. Ulyssipone.l643. Conimbrire 
17~6. 

Lei-taó ( Francisco ) natural do 
.Luga·r de Ma'nteigas da Diocese de 
.Coimbra, Doutor na Faculdade. de 
Direito Cesareo. Compôz 

Allegações, que fez pard t'nformar. 
çaó da su~ justiça na Causa , em que 
o accusa o Doutor Francisco Vaz de 
Gouvêa, Lisboa por Antonio Alva-
xes 1618. fol. 

Látaó (Francisco' de Andrade) 
natural de Condeixa na Província dà. 
Beira, filho de Manoel Fernandes de 
Almada, e de A ntonia de Andrade. 
Tomou o gráo de Doutor na Universi-
dad~ de Coimbra. Foi Collegial do 
Collegio de S. Pedro, Lente de Ins-
tituta, e Desembargador de Aggra-· 
vos · da Casa da Supplicacaõ. Foi Em-
baixador junto com D'. Àntaõ de Al-
mada a Inglaterra em 1641, e pas ... 
-sou no anno seguinte com o mesmo 
.cal'acter a Hollanda. Foi depois com 
o titulo de Plenipotenoiario em com-
Jianhia do · Doutor Luiz Pereira de 
Castro ao Congresso da Paz, que se 
.celebrou em Munster, e Osnabruck, 
Cidades de W esfaiJja. Faleceo a 17 rle Março de J65f>. Compôz à 

Oraçaó recitada a H) de Dezem ... 
bro de l 641 no A c to do Juramento 
-do Senhor Rei D. Joaó 1 V, Li-sboa 
por Antonio · Alvares 164Jl. foi, 

Dúcurso p()lit1.co sobre se 'haver 
de largar á Corôa de Portuqfl,[, An-
gola, S. Thomé, e Mamnhaó. Lis-
boa 164.~. 4. 0 

Copia das pmpeúçóes , e segunda 
allega,çaó ácerca da Testauraçaó da 
Cidade de S. Paulo de Loà!nda em 
Angola. Lisboa 16412. 4. 0 

Estas obras sahíraõ vertidas em 
Latim. 
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Hag~ Comitum 164!'2. 4. 0 

. Pro Christi res$ur,qentis sol~mni
tate Ot·at~·o. Ulyssipone 1651. 4 .0 

· Leitaó ( Joaõ I{oiz ) natural de 
Viseu, filho de Manoel Roiz, e de 
Eufemia Martins. Formou-se na Uni-
versidade , de Coimbra na Faculdade 
de Juris;prudencia. Sendo uitirnameo-
te Abbade de Santiago de Sipaes, 
faleceo· ~ \29 de .Abril dé 17!26, ten-
do -64 annos de ,1dade. Compôz . 

Tractatus de subhastatiiJne. m. s 
Leitaó (Padre Manoel Ro1z) na-

tural de Lisho<}, foi Lente -na Uni-. 
versidade, e Desembargador dos A g-
gravos, e depois r,la Congregaçaõ do 
Oratorio .,- /faleceo em 1691. Com-

" por& . 
· Tratado analytico srYhre os provi-

mentos da Corôa de Portugat. Lisboa 
l7lf>, e 1750. 

De Gubernatoribtts Cath'edr&rum 
vacantium. m 's 

Discurso sobre o direito de maru1at' 
Miss~:onanos ás Cm1quistas. foi. m. s 

Leitaó (Padre M athews Homem) 
natural ·de Braga, Deputado da ln..i 
quis{çaêi de Evora, e de Coimbra, 

~ . compoz 
De Jure Lusitano, 9-'c. Coimbra 

l64õ, e 173á. foi. 
D'e conscienu:a vera, et sz'ngularis 

observatio. Pal'isiis 16.5~. u. 
Leitiga ( ant.) o mesmo que Jei.:o 

tôa. Post. d~Evora de HIO~. 
Leitor. Huma das quatro Ordens 

meno,res. Veja-se Ordens menores. 
Leitura .. O acto de lêr, e exp@r -

alguma doutrina como Mestre, ou 
dar prova . de su.ffici~ll1cia como as 
leituras dos . Baçhareis no Hesem bar~ 
go do Paço. L-eitura tambem signifi-
ca escrituta para lêr-se. Or.d. Atfons. 
Liv. 1. ~it. •.• Mandou-se por De..; 
ereto de 16 de Dezembro de Hi44, 
que os filhos dos Officiaes dá Casa 
dos ~4 fossem adrnittidos a lêr no 
D.esembargo do Paço, e pudessétn 
ser consultados. Pelo Decreto de 19 
de Julho de 1673 se determinou os 
annf!S de prática que de~iaõ ter os 
Bachareis antes da leitura ·no Des-
embargo do Paço; e à preferencia 
dqs Leg·istas aos Canonistas para o 
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tEM 
Despacho. Foraõ isentos dellas os 
Doutores, Licenciados, e BaclJareis, 
graduados depois da refórma da Uni~ 
versidade. Decreto de l3 de Julho 
de J-.77b. Ficou porém sem effeito, 

' e por Carta Régia de 3 de Junho 
de 17 8~ se suscitou , e regulou a 
formalidade das lnformacões na Uni-
versidade de Coimbra. V€ljaõ-se mais 
as provid.encias que se deraõ ares-
peüo das leituras dos Bachareis nos 

' Decretos de 11 de Maio de 1789, e 
de 4, e ·1 b de J unpo, e A viso de ~o
de Setembro do mesmo anno. 

Leiva (Luiz Ribeiro da) natural 
de Coimbra, filho de Jacomo Ribei-
ro da Leiva, Desembargador do, Por-
to, e de Maria Ribeira. Doutorou-
se em Canones. Foi Collegial de S. 
Paulo. Regeo as Cadeiras de Sexto, 
do Decreto , e de Prima a: 17 de 
Maio de Hi9J7. Foi Mestre de A gos-
tinho Barboza, Desembargador da 
Casa da Supplicaçaõ, e Conego Dou-
toral de Coimbra, Deputado do San-
to Officio, e Co1Jegial do Co1Jeg·io de· 
S. Paulo. Faleceo aos 7 de Julho de 
;l6*l7. Compôz . 

Varia; quce,stiones Canonicre, et Ci-
vilés. · rn. 5

, e Diversas Postillas. 
Leixar he- o mesmo que deixar: 
Lemos · Meza ( Man.oel de ) nas~ 

ceo na Villa de Extrenioz da _lro-
v'incia do Além-Téjo em 167Q, filho 
do Licenciado Lopo Roiz Lemos, ·.~ · 
de Mari~ Garcia. Depois de se for-
mar em Direito civil na Universida-
de de Coimbra, exerceo. em Lisboa 
o Officio de Advogado, e faleceo · a 
17 de Março de 17 44. Com p&z 
. P etiçaó de Revz'sta por parte do 
Excellentissimo Duque de· Aveiro so-
bre p, Capitania de Porto Seguro. 
Madrid 1736. fol. . . 

Allegaçaó de Direito pelo' Exc-el-
cellentissimo Duque de A veiro no 
Feito com Manoel Gomes de Car-
valho. m. 5 foi. _ 

Lemos da Fonseca ( Rafael) na-
tural de Lisboa, e filho de Leonar-
do da Costa Leal. Recebeo o gráo 
de Bacharel em Coimbra no anno 
d~ 16óf>. Foi Advogado da Casa da 
Supplicaçaõ; por morte de sua mu.-

· LEN , ' 

lhel' recebeo Ordens Sacrás. Com-
pôz n<,~ idade de ~92 annos 

Cornmento Portuguez dos quatro 
livros de lnstituta do Jmperador· Jus-
tiano. 

Lenç6es. Especie. de redes defe-
zas. Ord. Liv. ó. tit. 88. §. 6. 

Lenda. Vida de Santo escrita. 
A respeito da lenda de Santo Jgna-
cio no Breviario Romano, veja-se a 
Resolucaõ de ~~ de Dezembro de . 
1773. 

Lenha. Os páos que servem pa-
ra cevar o fogo. Para o fornecimen-
to da Capital providenciou-se sobre 
as lenhas pelo A viso· de 5 de J anei-
ro de· !'811. Foi prohibido cortat· le-
nha nas Reaes Coutadas sem Licen-
ça Régia. A viso de 1 ce Fevereiro 
de 1753. Lenha, ou cavacos naõ se 
pódem tirar da Ribeira das Náos. 
Reg-imento de 29 de Dezembro de 
1753. cap. 40. §. 1. Mt:mdou-se cor-
tar em todos os pinhaes, e maUas 
da Corôa. Portaria de \27 de Junho 
de 1811, que authorisou o Tenente 
Coronél d9 C~rpo .de Engenheiros 
Duarte José Fava para esse fim, e 
.que se fizesse delles depositas para 
uso do E4ercito. Sobre os direitos 
que pagaõ ,. veja-se o Decreto de 19 
-de Abril de .I7õ7. Mandou-se forne-
cer aos q\larteis. Instrucçaõ de \'25 
de l\1ar<ço de 1811. Pelo Aviso -de 
\27 de Deiembro de 1810 '\ dirigido 
ao Senado da Camara para faéi'li tar 
o provimento de lenhas para\ a Capi-
tal , se 1pandáraõ expedir Ordens 
para o seü transporte. 

Lenho (Santo) o madeiro a Crü~ 
em ·que ~. Senhor Jesus Christo foi 
crucificado • . 

· Lente. O que lê para outrem ou-
vir, Leitor, Professor, Cathedl'ati-
co. Qs Lentes da Universidade de 
Coimb'ra pódem ser promovido,s aos 
lugares continuando no mesmo exer-
cício das Cadeiras. Decreto de 1 O 
de Junho ,dé ·1666 , Carta Régia 
de \2~ de Novembro de 16U. Sendo 
despachqdos -para Desembargadores 
da Casa da Supplícaçnõ se entende, 
que OS ·seUjS despachos devem exve-
dir-se serp preceder exame vago, ex-



LEN 
éPpto se nos Decretos ror posto este 
cwcar~'o. Decreto de 10 de Junho 
de J7!J3. Foi probibido consultarem-
se Mercês a favm· delles á custa da 
Faz€nd.a B.~al, ou da Universidade, 
e sómeate o augmento dte orclenadc>. 
Carta Régia. de 9 d(i) Novembr.e> de 
160·1.. cap. ~- Os .qllle se aus'entac'l> 
das saas Cadeit•as sem licença para · 
hir re'que.rer á Côrte naõ sa0 atten-
diclos. DeePeto de !?l3 de Junho de 
16b0, Provisaõ de 3 de Dezembro 
de 1641. Para o Lente de Prima, .e 
de Leis, que tiwetf lido p<Jr 8 amn0s 
tem hurra lugat· reservado d~ D-esem-
bargador Supranum.erari9 no Desem-
hargo do Paço, logo que esse lugar 
vague. Decreto de 19 qe Junho de 
Hin. N aõ estaõ sujeitos os Lentes 
da dita Universidade ás Pragma,ti ... 
cas dos vestidos: Provisaõ de 1~ de 
Maio de 1673. Sobre a fôrma porque 
devem ser providos na•s Cad€iras, <ve-
jaãrse os Decretos de 11 de Setem-
hro de 177\1!, e .de "' de Junho d-e 
1776.· Os Lentes Co:negos vencem 
os grossos, e di,stribuições quotidia-
nas sem hirern ao Côro, sendo illi-
(jUidas; mas di!ferentes do .grosso, 
e dístrib1>1içõ.es as porçoos mü-eticas, 
que se chamaõ Manuaes . .A viso de 
9lf5 de Janeiro de 1'786. Vejaõ-se os 
Avisos de ~o d.e Julbo de 1774, e 
de 5 de Fevereiro de 1778. Os Len-
tes ·despachados em h1 gapes · ordina-
:rios das Relações , ou 'frihunaes de-
vem tel' exercicio nas ferias. Reso-
luçaõ de !2~ de Dezfim1bro de 1788. 
A respeito das Cadeiras de Mediei-
ei lila, e Fi1Õso6a. ; v~{t-se a Ca.rta 
llégia de l'l4 de JaneiPo de 17!H. 
Deve f9rec'eder particípaqaõ pela 8e-
eretaria. de EstadD ao Reitor da Uni-
~ersidade pam os Lentes della cum-
p~irrem quaJC!juer diligeJ:wia que lhe 
s.0j.a intünada por algum Mlnistro. 
A viso de ~9 de Janeiro de J 798. 
Saõ havidos os Lentes da Academia . 
Real da Maünha da C]dade de Lis- ' 

·boa como M:eml!>ros da. Faculdade de 
lVIathematica estél!beleciJa na-Univer-
sidade pe Coimbra, e gozaõ das mes-
mas ho'nras. Lei de 5 de Agosto de 
1779.. ~· 38. 

LET 
· Leo'IU'l de Parada Tavares, na ... 

1lura.l d0 Sardoh'l , Desembargador da 
Casa da Supp~icaçaõ, fale€eo em 1669. 
Escreveo 

Practica Delegationurn Crimz·na-
lium, g.c. foi.. 

Sah~0 tam'bem com a obra de J oaõ 
1\fat·-tins da qosta. Ulyssip. lG~~. 

Lepra. Especie de sarna, que 
cehre a . peUe oo.rlil oostras rn'ui to fê as 
brancas, e p1•etas, a qual vai comen-
do ·a cal.'ne com estra11ha comichaõ. 

Le;pr@zo. O d'0ente de lepra , ou 
gafo. 

Lêr. Pronunciar, e ente·nder, ou 
ent.encl•er sóme•nte alguma e~-critura, 
o,u pi1.10ntmcinr sóme•FJ{e as letras de 
que ehl.a consta. Lêr tambe1n se to-
ma pe>r 'expôr, e:x:plica~·. Assim se 
di.z lêr Filosofia, Mathematica, &c. 
Ur, e eserever deve sabe!' o que 
f0r .ele<ito paT-a Jl!liz. AI va.rá àe 13 
cl€ Novemhr0 de H14~. Assün como 
he prohi'IDül<!> admiltir-se aos Officios 
da go:vernança de qualquer Vi-Ha pes- ' 
soas que nav saihaõ lêr, e escrever. 
Al\lará d.e 6 de· Dezembro de -1.651. 
O mesmo s.e mandt9u a respei '~o dos 
'ftmentes, Alf€res, ·8aJrge_ntos, e Fur--
r-ieis poJr Decreto de 4 de Abril de 
173.5. 

· Lesaó quer diZier damno, detri-
mento. Tem lugar ·a lesaõ tanto nas 
vendas voluJfltarias como nas neces-
S'élJFÍãs, e judióaes. Ord. Li v. 4•. tit. 
I3. §. r. Lesaõ de mais d·e a metade· 
ào justo p11eço F.laÕ póde al'legar 0 de-
vedor da Fazenda Real, a que·m r>e-
lo Jlllizo dos Con-tos se vendêraõ os 
bens, e os naõ remio, sel1do ci'tad0 
pa11a o fazer em oito dias. Regimen.t<~ 
àe 3. de Setembro de 1-6!7. eap. 77. 

Letra de Cambio h e hum man-
c~ado que dá hmlfl Banqueit'O, ou hum 
MeFcador, para fazer pagar ao que 
della h e p0rtador o diFJhei'Po ex pres-
80 na mesma Letra. Estas letras saõ, 
s~Sgu'ndo a mais commum opiniaõ;· da: 
invençaõ dos Judeos. No tempo .de 
Filippe Augusto, e Filippe o Longo 
os Judeos expulsos de França se re-
fugiáraõ na Loh1b~rdia, .e dalli de-
raõ aos Negociantes Eslra·ngeiros, e 
aos Viajantes Letras occultas sobre z 4· -

I 



LET 
aquelles a quem tinhaõ confiado os 
seus effeitos em França, as quaes 
foraõ pagas. Ha tres condi<;ões es-
senciaes, que dist.inguem as Letras 
das outras ordens , promessas , e bi-
lhetes de commercio. 1. 0 .que o cam-
bio s~ja -real, e effectivo, ou a Le-
tra de Cambio seja tirada de, huma 
Prat;a para ser paga ~a outra. As-
sim quando he tirada dentro da mes--
ma Cidade naõ he verdadeira Letra 
<.le Cambio. \2 . 0 he necessario que o 
Sacador tenha igual somma na maõ 
da· pessoa sobre quem tira a Letra. 
3. 0 que a Letra de Cambioseja fei-
ta na fórma legal, isto he, ·que con-
_tenh.a o nome da Cidade de que he 
tirada com a sua data, e somma por• 
que he tirada; o tempo em que o 
_pagamento do que se contém na J...e-
tra de Cambio deve ser feito; o no-
-rne daquelle que a deve receber, e 
igualmente o daquelle que deo; ou 
prometteo o seu valor, o em que foi 
fornecido se em dinheiro corrente, 
se em mercadorias , ou outros effei-
tos; o nome da pessoa sobm quem 
he tirada para pagar; a sua mora-
da; a assignatura do Sacador , ou 
daquelle que forneceo a Letra. Don-
de se conclue, que em facto de Le-
tras de Cambio ha sempre tres pes-
soas que figuraõ, e ás vezes q_uatro, 
a saber ; o Sacador, o Acceitan te, 
o que forneceo o valor, e o que de-
ve recebe-lo. Corno estas Letras de 
Cambio saõ passadas á ordem, aquel-
le a· quem ellas devem ser pagas pó-
de por nas costas da sua ordem em 
favor de outrem, e este em outro o 
que se chama endo~sar.- D ultimo 
Portador da ordem tem por garn n-
tes solidarios todos 'OS Endossantes, 
Sacadores, e Acceitantes. O Accei-
tante de huma Letra de Cambio~ ou 
outra Letra mercantil fica obrigado 
ao seu pagamento, ainda que ao tem~ 
po do acceite, ou depois deste fale-
cesse o Sacador. Alvará de ~ 8 de 
Novembro de 1746 , e Assento deu 
de Novembro de 17 89, confirmado 
por Alvará de 16 de Janeiro de 1793. 
O Acceite da Letra d~ Cambio pôde 
reforttar-se com mais Firmas de N e- · 

L E 'f 
gociantes, que fic.aõ obrigados col-
Jectivamente com os Accei~antes, e 
naõ como Fiadores simples. A lvará 
de 6 de Setembro de 17!:l0. §. 4. 
O conhecimento das Letras de risco 
he · privativo · do Juizo de India, e 
Mina quando o dinheiro he dado a 
risco para qs lugares, que se regu-
Jaõ pelas Leis de lndia, e Guiné. 
Assento de 17 de Março de 179\2. 
Por Assento da Junta do Comrnet·-
cio de 19J de Novembró de 1789, ro-
borado por Alvará de 16 , de Janeiro 
de 1793, se declarou, que as Letras 
chamadas da Terra, isto he, passa-
das, e accei tas na mesma Praça tem 
todos os effeitos de Letras de Cam-
bio. Veja-se \28 de Novembro de 174?• 
Resoluçaõ de ~3 de Maio ae 1801, 
publicada·em Edital da Junta doOom--
mereio de ;l de Junho do mesmo an--
no. Mandou-se por Decreta de ~7 de 
Setembro de 1807, que o dia do ven .. 
cimento das Letras da Terra sómen-
te fique prorog·ado po"f tres rnezes 
mais, tendo as mesmas Letras todo 
o seu ·vigor,- e effei to passado este 
prazo , tan tp para o A ceei tan te , co-
mo a respeito do Sacador,( e dos mais 
que forem En.dossantes. Foi depois 
revogado pelo Decreto de ~ de Ou-
tubro do I.Qesmo anno. O desconto 
de Letras naõ h e o mesmo que con-
tracto de I.Qutuo; mas outta especie 
de convençflÕ, que envolve seguro, 
e risco, seqdo os· Descontad tres naõ 
mutuantes~ mas Compradores (}.as Le-
tras' , e corpo taes considerados pe-
los Escritores que trataõ de J uris-
prudencia cambial, e por tanto lhe 
saõ applicaveis em caso de Jezaõ 1 
naõ as Leis que dizem r~Sfeito ao 
mutuo, m&s as. que tratao da com-
pra, e venda. Carta Régia, dirigi-
da ao Governador da Relaçaõ do Por-
to, datada de 1\2 d~ Julho de 180~. 
As Letras mercantís reputaõ-se co-
mo verdadeiras Escrituras públicas. 
Alvará de F> de Maio de 1776. §. ~. 
P elo Alvará de ~ 1 de Agosto dê 1ti88, 
c)eclaratoria da Lei de 4 de Agosto 
do mesmo anno, se mandou, (1ue to-
das as l;..etras de Cambio , que ao 
tempo da pqblicaÇaõ da ~dita L {ú es-

/ 



L'ET 
·tivessem acceitas, e p'rincipia'das a 
pagar, se fizesse o pagamento in'tei-
ramente conforme ao valor; que o 
dinheiro tinha ao tempo, em que se 
acceitáraõ as Letras. As dos cuipa._ 
dos em crime de heresia, e aposta.:. 
si a; nas q uaes se fazem devedores 
pela compra de fazendas , naõ se pa._ 
gaõ sem se provar que fazenda era? 
.e. que foi por elles recebida~ Regi-
mento de 10 de Julho de 16~0. cap • . 
17. As Letras que vem dirigidas a 
favor do cofre dos defuntos; e aw-
sentes, porque maneira se cobraõ, 
e protestaõ na falta de pagamento, 
veja-se o Alvará de ~ de Agosto de 
175~. §§. , I, \2:, 3, e 4. Letras mer-
cantís só saõ admissíveis contra ellas 
ao Passador das mesmas as excep- _ 
ções de pagamento, .ou de falsidade 
das mesmas Letras, principalmente 
quando saõ passadas a favor do Ter-
I'eiro~ Alvará de 6 de Abril de 1789• · 
.As Letras mercantís, que os Arre'" 
matantes - de fazendas nos leilões da 
Casa da India acceit.aõ para o pa• 

-gamento da impottancia das suas ar-
, rematações devem ser apontadas den.:.. 
üo de \il4 horas depois do termo do 
ti'eU vencimento para se mandarem 
cobrar dos Acceitantes na fôrma do 
~- 16 da Lei de ~o de Junho de 
177.4, findo o qual termo ficaõ tedu-
.zidas á classe de obrigações particu .. 
lares; Alvará de 6 de Setembro de 
1790. §. 5 . Pelo Alvará d.e If> de 
Junho de 1714 se fez mercê ao Pro'-
vedor, e Deputados da Me~a do Bem 
Commum de estender a Lei de- \25 
de A gosto de 167!il sobrê as Letras 
das Ilhas, ás Conquistas do BrâSil 1 
e a todas as mais do Reino, tiran-
do-se no ultimo dos quinze dias as-
signados na dita Lei os protestos; 
naõ s~ fazendo os pagamentos. Ve-
ja-se o Al~ará de 6 de Outubro de 
J 67 ~ .. Sobre o pagamento das Letras 
das Ilhas dos Açores, que voltaõ pro ... 
testadas, veja-se o Alv~rá de !ll8 de . 
Novembro de 1746; a Resoluçaõ de 
16 de Abril de 1787, o Assento da 
Junta do Commercio' de 13 de Se-
tembw de 179~ ; a Resoluçaõ de l 9 
de Dezembro de 17-93, e a Declara-
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çaõ da .t unta do Commeréio de 7 de 
Junho de 1790; Por Alvará de 19 de 
Outubro de 1789 se confirmou o As-
sento de !ilf> de Setembro do mes-
mo anno' tomado na Real Junta do 
Commercio; em que se estabeleceo, 
que o Portador da Letra protestada 
por falta' de pagamento he obrigado 
a notificar o dito protesto ao Saca-
dor; e -Endossadores, sendo estes 
domiciliarios na mesma Praça den-
tro de tres dias ; e fóra della pelo 
primeiro Correio ;; e· naõ o h a vendo 
contando-se além dos ditos tres dias 
a seis Jegoas por dia, e para os Por-
tos Ultramarinos; e Domínios Estran-
geiros pelos primeiros tres Na vi os, 
que para elles se expedirem ·, fican-
do, pass~do esse prazo, extincUt ·a 
acçaõ· coutra 10s ditos Passador; e 
Endossadores~ As Letras de Cam-
bio, ainda as que saõ assignadas de 
favor, devem sortir o seu devido ef-
feito ; Resoluçaõ em Consulta dá Real 
Junta do Commercio de ~s de Maió 
de 1801 , publicada em Edital de 3 
de Junho do mesmo anno. Pelo Des.J. 
pacho da, dita Real Junta de M de 
Dezembro de 1795 se declárou; que 

· de qualquer modo que legalmente se 
prove a participaçaõ, e protesto fei:. 
to aos Passadores, e Endossadores 
das Letras protestaaas dentro do es~ 
paço que 'a Lei prescreve ficaõ su·b-
sistindo em todo o seu vigor o direi-

_to; e obrigações contrahi.das, Pelo 
Alvará de \il8 de Novembro de 1746 
se ordenou, qu~ os Acceitantes de 
Letras de Cambios; ou quaesquer 
outros Mercantes fossem obrigados 
ao pagamento, ainda que falisse o 
Sacador i como se observa nas Pra.:.. 
ças do Norte; e que nas Letras prb-
testadas do -Brasil, Ilhas, e mais par.:. 
tes do Ultramar para este Reino, 
ou deste Reino para as Ilhas ' ou se.;. 
jaõ seguras; ou de riscb se leve o re-
eambio costumadQ. nos s·eus Portos; 
e que nas Letras da Terra, além do 
capital; ' e gastos do Protesto, se pa-
gue cinco por cento por simples re-
cãmblo. Por Edital da Junta: do Com-
mercio de 13 de Setembro de 179~ 
·se declarou, que -!.odos aquelles que 
. · Aa -
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simplesmente, e sem dístincçaõ as-
signaõ, ou subscrevem em Letras , 
ou Bilhetes de Cambio, seja como 
Sacadores, ou c9mo Acceitantes, ou 
como Endossadores , saõ in solidum . 
obrigados ao pagamento .das mesmas 
Letras sem que possaõ pertender, 
ou reclamar o beneficio ·da divisaõ, 
e da excussaõ confo~me as Leis de 
todas as Nações Mercantes , Princi· 
pios de Direito commum, e Prática 
Geral do Commercio, confirmada pe· 
lo ~· 1.? da Lei de 6 de Setembro , 
de 1790. As Letras que os homens 
do mar assignaõ para o commercio 
da India, tornando-se Negociantes, 
devem ser pagas por elles antes de 
receberem as suas soldadas, nas quaes 
p-erdem entaõ o privilegio. Decreto. 
de 13 de Dezembro de 178~. Vejaõ-
se os Avisos de 16 de Março de 178á 7 
de ~7 de Abril de 1780, e _ de \24 de 
Julho de 1800. Sobre o págamento 
de Letras de Cambio, veja-se o Al-
V!lrá de ~ á de Setembro de 167\2, la-
vrado em virtude do Decreto de 30 
de Junho do mesmo anno, o Alvará 
de U de Agosto de 1688, a Lei de 
~8 de Novembro de 1746, o Alvará 
de 6 de Outubro de 167\2, o Assen-
to de 13 de Setembro de 179\'2, a 
Resol uçaõ de 16 de Abril de 17 87 , 
o Alvará de ló de Junho de 1714, e 
o Decreto de 29 de Outubro de 1796. 
Letras impressas a pagar á vista se 
daõ nas Casas da Fundiçaõ do Bra-
sil aos que nellas apresentaõ oiro em 
}JÓ. Alvará de 1 de Setembro de 1808. 
~· 5. A letra de Imprensa mandada 
vir de fóra pelos Impressores para os 
seus Prélos fo'i isenta de direitos por 
{{ez annos pelo Decreto de ~6 de 
Agosto de 17 56. Por letra, propria, 
e naõ alheia se deve escrever, e dar 
as contas aos Tribunaes. Provisaõ de 
~ de Abril de 1735. 

Letradp. O homem que sabe le-
tras, que teve estudos: de ordinario 
se entende dos Advogados. Os Le-
trados preferem aos que o naõ saõ, 
posto que mais antigos . Carta Régia 
de 11 de Maio de 1605. Prohibio-se 
1 ela Carta Régin de ~ó ue Outubro 
ele 1603 aos Vit..'_·Reis assiguarem 
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Provisões de qualro mezes para os 
Letrados hirem servir os cargos que 
lhes forem dados. Pela Carta Régia 
de !l!4 de Maio de 1605 se mandou, 
que naõ se admittissem ao serviço 
de Letras Christãos novos , ou casa-
dos com Christãs novas inteiras sem 
dispensa de Sua Mag·estade; porém 
os já admittidos se naõ excluaõ, naõ 
erraQ,do em seu officio. Pereir. de Man. 
Reg. Resol. no pr. pag. 18. 

Letradura. Litteratura. Ord. Ma-
noel. Li v. 4. tit. 78. §. \2. 

Leva. O acto de levantar. Leva 
de geníe se diz a conducçaõ de ré-
crutas militares . . Leva algum dia o 

, mesmo que raça. Ord. Aflons. Liv. 1. 
tit. 7 L cap. lá. §. I. Mandáraõ-se 
fazer levas de gente para Castella. 
Carta- Régia de 31 de Dezembro de 
1639. _As conducções de prezos sai') 
feitas de Concelho em Concelho quan-
do os Réos naõ tem bens. Alvará de 
\'!ó de Junho de 1760. §. 15, e de 
~o de Outubro de 1763. §. 1. A Ca-
mara de Penella paga á de Coimbra 
quatro mil 1réis para as levas dos pre-
zas. Provi~aõ de ~á de... Agosto de 
169-0. 

Levada. O acto de levar, COliJO 
a levadéJ, d~ gado para fóra do Reino. 
0rd. Liv. f>. tit. 11~, e lló pr. Po ... 
tro de boa, levada, is to he , quEj an-
da bem •. Ord. Affons.- Liv. õ. tit. 
119. §~ ~1. Levada conducçaõ de 
prezas de Concelho em Concelho. 
Fazer levéldas se diz do Juiz, que 
extraordinariamente chama as Par-· 
tes para decidir a demanda em &,ua 
casa; maqdar vir de levada perante 

' si he prohibido na Ord. Liv. ~. tit. 
49. §. \2 . 

Levadq. Sol levado o mesmo que 
nascicjo. Qrd. Affons. Liv. 3. tit. 1. 
§. ~o. foi. 9. 

Levad1Ço. Que se póde pôr , e ti-
rar, ou le vantar, e abaixar. As pon-
tes levadiças saõ de varias sortes, ou 
por cadeias, ou de frecha , de ba-
lança; no meio da dormente, e oblí-
qua. . 
' Levador. O que leva, ou furta. 
Levador :se diz tambem o que le va 
prezas de huns lugares para outros , 
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Ord. Liv. L tit. 65. §. 19. Foi ex-
tincto o officio de Levador dos pre-
zos da Relaçaõ por Carta Régia de 
3 de Dezembro de l6Só. 

Levamento. O acto de levar, fur-
tar. Levamento de mulher. ·ord. Af.-
fons. Liv. ó. pag. 308. 

Levantamento quer dizer rebel-
liaõ premeditada. Tambem se diz o 
acto de levantar, ou acclamar o Rei, 
Auto de Levantamento, e Juramen-
to a El-Rei D. Joaõ V na Corôa 
destes Reinos se lavrou em data de 
1 de Janeiro de 1707. Para dat·em o 
Juramento os Senhores Infantes D. 
Antonio, e D. Manoel se lhes dis-
pensou a idade por Alvará d~ ~7 
de Dezembro do mesmo anno. E fo-
raõ nomeados Notarios para esse 
.acto Manoel de Castro Guimarães, 
e Antonio Luiz de Cordes pot' Alva-
rás de 15, e \2~ de Dezembro de 1706. 
Pelo Alvará de 6 de Setembro de 1750 
se nomeou Notario Público, esQecial-
menle para o Acto de Levantamen~ 
to, e Juramento do Senhor t Rei D. 
José o Escrivaõ da Camara na Meza 

. do Desembargo do Paço, Pedro Nor-
berto de A court e Padilha, e se la-
vrou o Instrumento do dito Auto aos 
7 do dito mez e anno, o qual foi 
mandado imprimir por A viso de 15 
de Agosto de 17M~ •. Pelo Decreto de 
!) de Maio de 1777 se nomeou Nota,_ 
rio Público para a AcclumaÇaõ da 
Senhora Rainha D. Maria I, o qual 
foi Pedro A o tonio V ergo! i no. E pe-
lo outro Decreto da mesma data se 
dispensou na menoridade do Senhor 
InYante D. Joaõ para poder jurar na 
dita Acclamaçaõ. , 

Levantar. Tirar , abolir. Ord. 
Alfàns. Li v. ~ . tit. 80. §. 1. pag. 
47~ . 

Levantar-se contra alguem hir , 
ou ser con tt·a elle. 

Leúdo por lido. Ord. Affons. Liv. 
L ti t. 1. § . I. 

Levitas .. Ministros empregados no 
set·viço dos altares entre os Judeos. 
Chamavaõ-se Levitas, porque eraõ 
da Tri bu de Levi que Oeos tinha 
escolhido entre todas para as fun-
ções do Sacet·docio. 

LIA 
\ Levit1"co he o terceiro dos cinco 

livros de Moysés. Chamava-se assim, 
porque trata por extenso de todas as 
funções dos Levitas. A chaõ-se ali i as 
ceremonias da Religiaõ, as differen-
tes sortes de sacrificios, a distincçaõ 
dos animaes puros, e impuros das di-
versas festns, o anno ,do Jubilêo, e 
tudo o que aconteceo no povo de 
Deos no espaço de mez e meio. 

Leviticos. Especie de hereges, que 
seguiaõ os erros dos Gnusticos, e Ni- · 
colaítas~ 

Lezira significa em geral terra 
baixa alagadiça. Mais particularmen-
te se diz a terra que está situada ao 
longo de hum rio, e que nas enchen-
tes está sujeita a alagar-se. O R egi-
mento do Provedor das Leziras, e 
Paúes foi-lhe dado em 4 de Feve-
reiro de 1577. Sobre as obras das 
Leziras, veja-se o Alvará de ...• 
...... §. 10. Pelo A viso de 14 
de Junho de 1807 se mandou pro-
ceder o Provedor das Leziras coh_. 
tra os que tirassem madeiras, ou ra• 
madas das novas plantações com que 
se seguravaõ as margens do Téjo ~ 
roteassem as terras, ou nellas met-' 
tessem gados. Dos accrescidos nas 
ditas margens do Téjp he prohibido 
o aforamento, e só pódem arrendar-' 
se , sendo feitos· os arrendamentos 
pelo Provedor das Leziras., dito A vi-
so de 14 de Julho de 1807. Pelo AI- , 
vará ·de \21 de Junho de 1608 se pro-
hibio que fossem · barcos ás eh·as das 
Leziras. He pwhibido dar terras nas 
Leziras, e Paúes. Decreto de 5 de 
Março de 1664 . Sobre os seus privi-
leg-iados, vejaõ-se os Alvarás de 3 
de Dezembro de 1603, e de 13 de 
Julho de 1605. Deraõ-se pro v iden-
cias sobre ellas nos Al~arás de ~o 
de Julho de 1765, e de 3 de Outu-
bro de 1696, e nas Cartas Régias de 
17 de Agosto de Hi 11 , de 11. de 
Abril de 16 ~ 0, e de \12 1 de Agosto 
de 1801, nos Decretos de 10 de Jn-
lho, 7 de Agosto, e 30 de Setembro 
de 1744! , e Provisaõ de ~3 de Janei-
ro de 154õ. 

L1·a antiquado em lug·ar de li-
nha, ou linhagem. 

Aa ~ ) 

I 
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Liagem. O mesmo que linha-

gem. 
Liança ( ant .. ) o mesmo que al-

liança. Ord. Atrons. Li v. 1. tit. 71. 
§. ~. 

Libaçaó. Ceremonia praticada pe-
los pagãos nos seus sacrificios. O Sa-
cerdote derramava vinho, lei te, ou 
outro licôr em honra da Divindade, 
a quem sacrificava depois de ter be-
bido do dito licôr. Esta ceremonia 
estava em uso entre o.s Judeos, os 
qua.es tambem derramavaõ vinho so-
bre as victimas itnmoladas ao Se-
nhor. 

Libellaticos eraõ çhamados na pri-
mitiva Igreja os ffacos Christãos,. 
que no tempo das perseguições ob-
tinhaõ por dinheiro, ou favor bilhe-
tes dos Magistrados, que attestavaõ 
ter elles obedecido ás Ordens do Im-
perador, e sacóficado aos !dolos. 

Libello he huma exposiçaõ bre-
ve, e distincta por Artigos, por es-
crito do que o Autor demanda ao 
Réo. 

Lihello famoso. Escrito satirico 
contra a honra, e reputaçaõ de al-
guem. O Libello naõ deve conter 
cousas impossíveis, ou contraditarias 
entre si. Ord. Liv. 3. tit. 53. §. 5. 
Se o Libello tiver necessidade de al-
guma declaraçaõ deve manda-la fa-
zer o Juiz. Ord. Liv. 3. tit. ~o. §. 5. 
O Li beiJo incerto, e de quantia in-
certa naõ se recebe, dita Ord. Li v. 
3. tit. ~o. §. 5. Naõ vindo o Author 
com elle no t~rmo para que fez citar 
o. Réo fica ~ste ab~oluto da I?stan-
cia. Ord. L1v. 3. tlt. ~o. §. 18. Ad-
dir-se póde o Libello, salva a subs-
tancia. Ord. Liv. 3. tit. !20. §. 7; e 
tem lugar, ainda logo depois da Con-
testaçaõ, e antes de assignada a Di-
lac~aõ . Ord. Liv. 3. tit. 33. §. J. 
Contt·a os Libellos infamatorios, e 
papeis satíricos se cwmináraõ penas 
no Edital da Intendencia Geral da 
Policia de 13 de Março de 1781. 
Libellos famosos o crime de os fa-
zer foi punido pelo Alvará de \2 de 
Outubl'o de I7ó3, que delle fez ca-
so de Devassa que devem os Juizes 
de Fóra , e Ül'dinarios tirar ex o.ifi-
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cio, ainda que naõ haja queixa de 
Parte. 

L-iberdade, ou livre arbítrio he 
huma indifferença activa d~ contra-
dicçaõ, ou o poder de escolher ; ou 
naõ escolher; querer , ou D<\Õ que-
rer; amar, ou naõ amar; fazer, ou 
naõ fazer huma cousa, que exclue 
toda a necessidade, ou seja interior, 
ou natural, ou seja exterior, ou .de 
constrang·imento. Diz-se inditrerença 
activa o poder de obrar, determi-
nar-se, escolher. Ha tres especi'es 
de indif:Terenças activas: l.a de con-
tradic;aõ, que consiste em querer, 
ou naõ querer huma cousa. \2.a de 
contrariedade, que he o pode1· de fa-
Z€1' o bem, ou mal. a. a de dispari-
dade, que he a faculdade de fazer 
huma cousa, ou outra ditlerente. Li-
berdade de cbnsciencia he o direito 
de escolher a Religiaõ, que se quer 
professar. Sobre a liberdade dos es-
cravos pretos, veja-se o A viso de 1~ 
de Agosto de 1763, em declaraçaõ 
da Lei de Hl de Setembro de 17_61 7 
e o Al'vará de JO de Março de 1800. 

Lihertf.zçaó. O actç de pôr em li-
berdade. 

L~hertqdo. Feito livre, desobri-
gado do opus. Ord. Atrons. Li v. ~. 
tit. 1 I O foi. 547. 

Libertinage. O vicio de ser liber-
tino, mal morig·erado. 

Lihert~·no. Entre os Romanos era 
o filho do liberto. Em sentÜJo mode-
rado quer dizer o que sacudia o ju- · 

· go da Revelaçaõ. Tambem ignifica 
licencioso. Pelo A viso da lntenden-· 
cia de <21 de Fevereiro de 1804, Cli-
rigido . ao Governador das Armas da 
Extremadura, foraõ presentes as Or-
dens de Sua Alteza Real participa ... 
das ao mesmo Intendente para pro-
ceder contra os moços libertinos (mui-
tos dos quaes eraà Militares) i que 
concorriaõ nos Domingos , e Düts 
Santos ás portas das Igrejas para di-
zerem liberdades ás mulheres que ai-
li vaõ, e lhes fazerem acções inde-
corosas. 

Libertinos. Seita de A na batistas , 
qu_e tiverq.õ por Chefe hum extrava-
gante ch;:m1ado Quintüw , que foi 
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queimado em Tournai em 1530. Pro-
feria com impiedade que Jesus Chris-
to era Satanaz, que todo o Evange-
lho era falso, que naõ havia no Uni-
verso senaõ hum Espírito que era 
Deos, que se naõ devem punir os 
máos, que he livre professar todas 
as sortes de Religiões; em fim, que 
nos podemos entregar sem peccado 
a todas as paixões. 

Liberto se diz o Escravo que foi 
manumettido. Os libertos ficaõ inge-
nuos, conservando sempre a reve-
rencia devida aos Patronos. Pelo Al-
vará de 16 de Janeiro de 177 3 foi 
prohibido chamar libertos aos filhos, 
ou netos das Escravas nestes Rei.-
nos , os quaes ficáraõ habeis para os 
Oflicios, e Dignidades por beneficio 
do ·mesmo Alvará. 

Libra. Moeda; as mais antigas . 
Portuguezas valêraõ 36 réis, e ti-
nhaõ ~o reaes brancos antigos. O Se-
nhor Rei D. Joaõ I fez destas libras 
-com o mesmo valor extrínseco, com 
-o intrínseco de 35 dos nossos, e tres 
seitís. O Senhor Rei D. Duarté lhe 
tirou ainda do valm intrínseco, de 
sorte, que h uma libra e meia das 
.suas valia hum terco de seitil. As 
libras de oiro valiaõ'até o tempo do 
Senhor R ei D. Diniz oito vintens. 
O Senhor Rei D. Joaõ .I diminuio-
lhe o valor intrínseco, do qual ti-
nhaõ só 8\'2 réis. No temf}o do Se-
nhor Rei D. Manoel valiaõ intrinse-
cam ente 9 \'2 réis. Libra Torneza, ou 
de França contém ~o soldos, e vale 
160 réis; he moeda ideal. Libra Es-
terlina, moeda ideal Ingleza, con-
tém vinte Schilings, e vale 3 $ 600 
réis. 

, Libré. O vestido, uniforme que 
os Senhores daõ aos seus lacaios, pa-
)afreneiros, e leiteireiros com golas, 
vistas, &c. de difl'erentes côr·es. A 

· respeito da qualidade do panno, e 
das côres das librés dos criados, ve-
ja~se a Pragrriatica de \'24 de Maio 
·de 174 9. §. 10, e o Alvará de ~1 de 
Abril de 1751. ~- 7. 

L1Çaó he em termo de Breviario 
huma leitma que se faz a cada nu.,-
cturno das lVlatína~ de alguns extrá-
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ctos da Bíblia, dos Padres, ou da 
Historia do Santo de que se celebra 
a Festa. Chamaõ-se lições porque de 
ordinario se lêm sómente. 

Licença. Perrnissaõ do Superior, 
com que nos faz licito o que sem el-
Ja fôra illici to, e naõ se h ou v era de 
fazer. Licença devem tirar todos os 
que tiverem . tavernas , tendas , ou 
outros lug·ares públicos. Edital do 
Senado de 15 de Março de 1761'>. 
Os Almocreves. Edital· do Senado 
de '2 0 do dito mez e anno. Os que 
quizerem abrir fornos de cozer paõ. 
Ed.ital do Senado de 19 de Julho do 
dito anno. Licença para vender iicô-
res era da Inspecçaõ da Junta do 
Proio-Medicato. Edital da mesma 
Junta de 19 de Julho de 17 84 . Pelo 
Edital do Senado de '2 9 de Janeiro 
de 1808 saõ obrigados a tirar licen-
ças os donos das fabricas, lojas , e 
botequins. Pelo Despacho do mes-
mo Senado de \2 3 de Julho de 1737 
se approváraõ as Relações das pes-
soas que eraõ obrigadas a tirar no-
vas licenças, e das que o naõ eraõ 
por estilo àntigo. As Posturas a. rBs-
peito das novas licenças se reduzíraõ 

' a huma só em data de 3 de Julho de 
1737. Determinou-se por Aviso de 
U de Março de 1810, que huma 
parte do producto das licenças re:. 
gistadas, que na fôrma do §. J .0 do 
cap. 14 do Regulament.o de Infanta-
ria ficou destinado para a Caixa do 
Exercito se ajuntasse aos fundos de 
fardamento dos Regimentos. E para 
essas licenças se prescrevêraõ regras 
pelo Decreto de ~ 8 de Março de 181 o .. 
As vendas públicas pela Cidade s6 
pódem fazer-se com licenças do Se~ 
nado, e estas devem conter o nome 
da mesma pessoa que fazem as di-
tas vendas. Ordem do Senado de ~O 
de Ma'rço de 17 93. Deraõ-se varias 
providencias sobre ellas nas Ordens 
do dito SenaJo de '2 7 de Julho de 
1793, e de 4 de Fevereil'o de 1796. 
Veja-se a Resoluçaõ de 19 de ·Abril 
de 179'2. O ramo licença da venda 
de todos os licôres, e bebidas, que 
em qualquer loja se faz ao Público, 
que pela Lei de 17 de Junho de 

A a 3 
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178~ se devolveo para a Junta do 
Pwto-l\'Iedicato, extincta pelo AI~ 
vará de 7 de Janeiro de 1809 , foi 
tl'ansferida com toda a jut•isdicçaõ 
J1ara o Físico mór por Decreto de 'i! 1 
de Agosto de 1809, como foi decla~ 
r a do por E di tal do Delegado Geral 
do Físico mór de 30 de Dezembro 
de 1809. Vejaõ-se os Editaes de 13 
de Janeiro de 1810, e de 4 de Abril 
de 1811 , e Ordem Régia de 'i! 1 de 
Agosto de 1809. Licenças para cu-
rar de Medicina. Alvará de 1!2 de 
Maio de 1608. Sobre a licença para 
os Casamentos da Nobreza, .e dos 
que possuem bens da Corôa, vejaõ-
se as Leis de 'í!3 de Dezembro de 
1616, e de ~9 de Novembro de 1775. 
Pódem conceder-se por tet'npo de oi-
to mezes aos soldados, contando-s.e 
nesse número o mez. de Novembro. 
Alvará de ~3 de Dezembro de 1790, 
que revogou nessa parte o cap. 14 
do novo Regulamento. Veja-se o De-
creto de I de Julho de 1800. No tem-
po dellas se naõ vence "Soldo. A viso 
de 17 de Novembro de 1773. Veja-
se o Decreto de 6 de Maio de 1710, 
a Carta Régia de 8 de Julho do mes-
mo anno, a Resoluçaõ de 31 de A-
gosto de 17'23 , e A viso de 1 de Se-
tembro de 1758. Quem póde conce-
~er as licenças aos Officiaes Milita-
res, veja-se o Decreto de '20 de Maio 
de 167~. Licenças só pódem conce~ 
der-se aos Ofliciaes da Real Fazen-
da dos Domínios Ultramarinos por 
tempo de hum anno, e pelas Juntas 
das Ilhas dos Açores, e Madeit'"l- por 
te mpo de seis mezes, ficando priva-
tiva do Presidente do Real Erario a 
faculdade de conceder as proroga-
ções das mesmas licenças. Decreto 
de 7 de Agosto de 1798. Os Minis-
tros da Relaçaõ que se ausentaõ sem 

·licença, ou os que excedem as que 
lhes saõ concedidas ficaõ suspensos, 
e naõ pódern entrar a servir sem ot·-
dem de Sua Magestade. Alvará de 
\2 de· Março de 1613. Sobre a sua 
concessaõ , veja-se a Carta Régia 
de 3 de Julho de 1618. · As licenças 
para pedir esmolas saõ concedidas 
pelo Tribunal do Desembargo do Pa-
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ço, e se applica sempre huma parte 
para Cativos. Cartas Régias de QO 
de Outubro de 16 ~0, e de .26 de 
Novembro de I GCZ3. Só aos Bispos 
pertence dar licenças aos Beneficia-
dos para poderem estar ausentes das 
suas Igrejas. Alvará de 11 de Outu-
bro de 1786. §. 11. Licença conce-
de a Companhia das Vinhas do Dou-
ro para os Particulares queimarem os 
seus vinhos. Afvará de lO de Abril 
de 1773. §. 16, Para vender comes-
tíveis, e quinquelhal'ias se naõ póde 
concedet· aos Estrangeiros vagabun-
dos. Alvará de 19 de Novembro de 
-1757. Quem a conceda para lêr li-
vros prohibidos, e para os vender, e 
como. Alvará de. 30 de Julho de 17U5. 
§. 35, e seg·uintes./ Veja-se a Lei de 
Q1 de Junho de 1787. §. 13. Licen· 

. ças para casamentos quem as deve 
dar, e como. Lei de 6 de Outubro · 
de 1784·. §. 4. V ejaõ-se as Leis de 19 
de Junho, e de ~9 de Novembro de 
177 5. Quem conceda as licenças pa .. 
ra se registar o dinheiro que vai pa-
ra o Brasil , veja-se a Lei de M de 
Abril de i 648. Foraõ nomeados · pelo 
Decreto de 13 de Agosto de 1770 
os que deviaõ intervir na Conferen~ 
cia para o Formularia das novas li-
cenças. Em Pl3 de Novembro de 1770 
se datou o Formularia das novas li-
cenças erp que se acha declarado o 
que annu .almente se deve pagar de 
cada huma dellas na fórma da Reso-
luçaõ Régia de 9 de Outubro,de 1766, 
em Consulta do Senado da Ca1tnara. 

Licenciado se diz aquelle ue de·- .. 
pois de haver obtido o gráo de Bac'hat~L 
em hurna Faculdade como de Theo-
logia, Direito, ou Medicina pa~sa ao 
de Licença. 

Licenceamento. O acto de dar o 
gt·áo de Licenciado. Significa tam-
bem a licença que se dá ás Tropas. 
F oj ordenado o licenci: .. men to das Tro-
pas em todos os Corpos do Exercito, 
e em todas as Províncias, e Praças 
do Reino, commettendo-se ao arbitl'io 
do Marechal Genet·al por Decreto de 
l de Janeiro de 1800. 

L~·dimo, termo antiquado, o mes-
mo que legitimo. ' 
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L1gfo. Homem Iigio se dizia a-

quelle que havia recebido da maõ do 
Soberano algumas Terras, CasteJJo, 
01,.1 J urisdicçaõ, por cuja Mercê lhe 
ficava mais obrigado à servi-lo, as .. 
sim na paz, como na guerra.· 

Lima. Por Carta Régia de ~7 de 
Março de 1305 foi encarregado o A b-
bade das Igrejas de S. Joaõ, e S. Mi-
guel de Lobrigos da lnspecçaõ das 
obras do encanamento do Rio Li-
ma. 

Lima (D. Luiz de) Advogado 
de Causas Forenses na Côrte de Ma-
drid , compôz 

Additiones seu lllustrationes · au· 
rere ad doctissimi Ludovic.i de Molz._ 
na de Hispaniarum Primogeniú ce-
lebrem Tractatum. Lugduni 1634. 
fol. 

L1'ma ( D. Luiz Caetano de) nas-
ceo em Lisboa a 7 de Setembro de 
1671 de Francisco Viegas de Lima, . 
e D. Maria dos Santos. Professou 
no Convento dos Clerigos ReguÍares 
Theatinos desta Cidade a ~9 de Se-
tembro de 1687. NQ anno de 1695 
acompanhou o Marquez de Cascaes 
D. Luiz Ah'ares de Castro na em-
.baixada · que fez a París, e ao Con-
-de de Tarouca Joaõ Gomes da Silva 
quando foi com o caracter de Pleni-
potenciario desta Corôa celebrar as 
Pazes de Utreck no anno de 1713. 
Compôz entre outras muitas obras 

Compendium J uris Canonici Jux-
ta 5 libros . Decretalú,;,m Gregor. 9. 

s m. 
~ 'r"' ....., Lima (O Padre Lucas de) na· 

tu-ral de Charaõ na lndia, faleceo 
em 1717. Compôz 
· Promptuario de Bento Pereira ac-
crescentado. m. s 
· Limbo. Os Theologos chamaõ as-
~im o lugar donde Jesus Christo ti-
rou as almas dos Santos Padres do 
antigo Testnmenlo que suspiravaõ 
pela sua vinda. Tambem se chama-
va o Seio de Abra haõ o pai dos cren-
tes. Tambem se chama Limbo o lu-
g-ar em que estaõ encerradas as crian-
ças mortas sem baptismo. He de fé 
que ellas saõ privadas da vista de 
Deo~ ; porém he incerto se ellas pa-
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decem a pena dos sentidos. O termo 
Lirnbo naõ he usado na Theologia 
senaõ depois de Santo Thomaz. Este 
lugar he como a borda, e appe-ndix: 
do inferno Limbus lnfer·or?:J,m . . • 

Limite. Marco, termo, raia, es-
trema, que mostra aonde acaba· a 
herdade , ou terra de alguem , e de-
marca a do visinho. Foraõ marca-
dos os limites da Cidade de Lisboa 
por Decreto de 3 de Oe~embro de 
17óó. ' 

Limoeiro. Nome da Cadêa maior 
de Lisboa. Deraõ-se providencias so-
bre a epidemia que pt;incia_va a gras-
sar na Cadêa do Limoeiro no Avis·o 
de u de Fevereiro -de 1758. Deter-
minou-se que os paisanos prezos á 
ordem do Ahnirantado fossem nella 
recolhido~. Alvará de 12~ de Julho 
de 179·f>. Prometlêr.aõ-se premios pe-
lo De.creto de 8 de Fevereiro de 1753 
aos que prendessem os Réos que ti-
nhaõ arrombado, e fugido da Cadê~ 
do Limoeiro. 
' Limpeza. A qualidade de .ser lim-
po, asseio. Limpeza de mãos he a 
virtude daquelle que naõ recebe pei ... 
tas , e nada tira dos bens alheios , 
que lhes passaõ pelas mãos. Para a 
limpeza da Cidade de Lisboa se im-
pbzeraõ pot Resoluçaõ de 31 de Maio 
de 17 a 7 hum real no usual do vinho, 
e outro no da carne, os quae~ de-
viaõ arrecadar os Almoxarifes na fór-
~a que o faziaõ nos reaes d'agua. 
Pelo Edital de ~7 de Maio de 1803, 
confirmado pelo de ~7 de Junho do 
rnésrno anno, e pelo de 14 de De-
zembro de 1815. se prohibio a bem· 
da limpeza da Cidade, q.ue alguem 
lance agu.as, ou lixo nas ruas sem 
dar as tres vozes com se paraçaõ, pa-
ra aviso dos que tt·ansitaõ pot ellas, 
desde as dez horas da noite até ás 
cinco da manhã, pena de pagar· o 
transgressor dois mil réis da Cad~a, 
em que deve estar cinco dias. Con-
tra os culpados nas Posturas da lim-
peza fórma Auto o Vereador do, Se-

- n~do? que tem o Pelouro della. Re-
gunento de 30 de Julho de 159 I. 
§. 30. Providenciou-se sobre a lim-
peza das ·ruas da Cidade pelo A vis~ 
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de ~8 de Julho de 180\!, dirigido ao 
Senado da Camara. Foi commettida 
por Decreto de 19 de ·Maio de 1780 
a limpeza de Lisboa ao Intendente 
Geral. da Policül. com a administra~ 
çaõ do real ; e realete para ella ap-
plicado. Vejaõ-se as lnstrucções de 
~3 de Dezembro de 177 3 , e o De ... 
ereto de 10 de Julho de 170~. -

Limpülaó por limpeza moral, em 
virtude , e obras. Ord. Affons. Li v. · 
1. tit. 63. §~ 19. pag·. 369. 

Límpido. O mesmo que puro. 
Linda. Limite_, raia, que di vi· 

de o campo. 
L ·indar. :Oematcar. 
Lingua. Palavra que se toma pe .. 

lo mesmo orgaõ da palavra, ou pela 
falia , que esta pronuncía. Tem-se 
questionado se ha alguma 1ingua na .. 
tural ao homem: as differentes ob-
servações feitas a esse respeito es .. 
taõ pela negativa. Qual foi porém a 
língua do primeiro hol!Jem? He hum 
objecto de àmplas discussões. Lin .. 
gua com relaçaõ aos Cavalleiros de-
Malta significa huma Naçaõ. Assim 
as Línguas saõ as differentes Nações 
de que esta Ordem se compõe. Ve-
ja-se Malta. Língua (Dom da) Gra-
ça que Deos faz a alguen1 dando-l}:te 
a intelligencia de huma Língua. · 

Linhagem. Se ri e de parentes, des~ 
cendentes de hum progenitor com-
mum. Fidalgo de linhagem o que 
descende de quem tinha .fôro de· fi .. 
dalgo. Ord. Affons. Liv. L tit. ó4. 
§. ~. 

Linho. Planta fibroza; a qual de· 
pois de varias preparações se fia, e 
do fio se fazem linhas para se cozer, 
ou se tecerem lençarias de toda a 
sorte. Della ha tres especies: galle-
go, que he o mais fino; mourisco de 
sorte mean, e o canhamo, que he o 
mais grosso. Pedra de linha he o pe· 
zo de oito arrateis depois de grama-
do. Pelo Alvará de ~ de Dezembro 
de 1653 se deo Regimento para a 
Feitoria dos linhos canhamos da Vil-
]a de San tarern. E pelo Alvará de 4 
de Julho de 1656 se deo Regimento 
á Feitoria do da Villa de Moncorvo. 
Dco-se Regimento para a Feitoria 

L I S 
do linho canhamo da Cidade de Coim-
bra em lb de Março de 16Ml. Man-
dou-se observar o seu Regimento i e 
ao Superintendente o p•·ivilegio do 
toro por Decreto de 4 de Março de 
1684. Extjnguíraõ-se pelo Alvará de 
~ ó de Fevereiro de 1771 as Feitorias 
de linho· canhamo; derogàndo-se os 
Regimentos, e Ordens a ellas res-
pectivas, pata se promover a cultu-
ra do trigo , e milho. Deraõ .. se pro-
videncias sobre a sua cultura nas 
Comarcas de Traz-os-Montos, Por-
to; A veiro, e Coimbra no A viso de 
10 de Junho de 1799. 

Lio. Antigamente significava H-
nho. · 

Liquidaçaó he o acto, pelo qual 
se fixa em certa somma; ou quanti-
dade a condemnaçaõ feita por Sen-
tença judicial de huma cousa , cujo 
valor, ou quantidade naõ era. d'an• 
tes determinado • . N aõ he preciso ex-
trahir-se a Sentença de liquidaçaõ, e basta que se passe Mandado para 
a Execuçaõ correr no mesmo Pro-
césso em gue se acha a Sentença li-
quidada . ..f\ssento da Relaçaõ do Por• 
to de ~4 de Março de 17b3. Man-
dou .. se pe~o Decreto de \2 de Julho 
de 1801, que tractando-se de liqui-
dações que tem a mesma natureza; 
e entre Ofl mesmos litigantes naõ de• 
ve ter effeito huma sem que acabe a 
outra, nerp receber hum delles o que 
est.iver liquidado sem dar Fiança. 
Por Assento de b de Abril de 1770 
se declarou, que he necessària a Ji ... 
quidaçaõ, antes da execuçaõ da Se~ "\"' 
tençà; que julgou nullo o Testamen-
to. O Juiz da liquidaçaõ está obriga· 
do a regular-se pela Sentença que 
se liquid<+ sem a alterar, ou ~nter· 
pretar. Assento de \'J4 de Março de 
17bi3. Como se F]landou fazer a li· 
quidaçaõ das Sentenças verbaes nos 
foros, e censos do Algarv , veja-se 
o Alvará de 16 de Janeiro de 1773. 
§. 8, 

Liqw'dar. Fazer liquiuo, reduzir 
a quantiqade certa. 

Liqw'do; O que consta ao certo. 
Lúboa em Latim Ulys ipo. Cida-

de Capital do Reino -de Portugal. 



L]S 
Está situada aos 9, 30 Long. 38, 
4·!2 Lat. na margem direitd do Téjo, 
que tem neste lugar perto de tres 
legoas de largo, ·e fórma hum dos. 
melhores, e m-ttjs seguros portos da 
Eui·opá. O seu clima. h e hum ·dos 
mais sahHiferos da Hespanha. Pelo 
Alvará de 3 de , .{1\wereiro de l,b96 
foi confirmado o do Senhor Rei D, 
Sebastiaõ de ~b -deSetembro de lb7f; 
se concedeo a favor da Cidade de 
Lisboa ,, 1 qu~· de todos os Lugares 
{lestes Reinos ; exceptuando só a-
quelles que estiver.em doze legoas ao 
redor do lugar aonde es'tiver a Côr-
te , se poss;;t tirar; e trazer para a 

, di ta Cidade pelas pe~soas obrigadas. 
n9- · CamaTa dell~ todo o paõ, car-
nes, e quaesquer outros mantimen-
tos sQm embargo de quaesquer Pro-
visões , ou Posturas em contrario. 
Dividi o-se a Cidade de Lisboa em 
Occ.idental, e Or'iental, tanto ares-
JJeito dos negocios ecolesiasticos, co-
mo dos seculares; e pelo Decreto de 
9 de Janeiro de 1717 se mandou; 
que em todos os papeis, e escritu~ 

I, ras públicas se declare que {oraõ fei-
tas em Lisboa Occidental, ou Orien-
taJ. Veja,-.se 0. Alvará de 15 de Ja-
neiro dO: dito ant;Jo, e o . de 31 de. 
Agosto de l7L.H, q\l.e abolio a dita 
dis tincçaõ dé Lisboa eU} Oriental, e 
OccidAntal. Foi authorisado pefo De-
creto de l\2 de Junho de 1768 o Du-. 
que R égedor com jurisdicçaõ para a 
reedificaçaõ de Lisboa. Por A viso de. 

_ 16 de Junho de 1758. se participou 
o novo Plano para a dita reedifica-

~.'~õ datad·o de a de 'Junho d_o mes- . 
· mo anno. Os. novos limites da Cida-

de de Lisboa foraõ declarados por 
Decreto de 3 Q_e ·Dezembw de 1755 .. 
O Edital de 3 de Abril de 17 54 de-
çlarou , que os moradores de Lisboal 
só devem pagar de entrada fJ réis, 

~ainda que tragaõ muitas carg·as, e 
que nada deveni dos fructos proprios 
p flra seus gastos, excepto vinho, vi-
nagre, e azeite,. de que pagaráõ en-
trada, e despacho. Foi declarado es-
te E dital pelo Decr~to de ~I de Ou-
tubro de 175b a respeito dos fructos 
.das pessoas qe fór~ do 'f ermo ele Lis-

To Mo li.. ·- · 

LIS 
boa moradores na mesma Cidade. 

. Hum Regulamento para a Policia 
do Porto de Lisboa foi estabelecido 
por Decreto de 16 de Agosto de 
1803.; e por Carta Régia de 16 de 

· Fevereiro de l80f> se encarregou ao 
Vice-Almirante Antonio J an-uario do 
Valle a execuçaõ do 'dito }tegula-

' lnento. Pelo E di tal da lntendencia 
Geral da Policia de 31 d~ Outubro 
de 1807, em -cumprimento do Aviso 
de ~7 do .-~meSIJ!O mez e an!JOI, se 
mandou proceder ao nurneramento 
geral dos habitantes de Lisboa. Pa-
ra o Governo•.da Camara de Lisboa 
se fez Regimento, que foi confirma-
do na tnaior ·parte por ,Alvará de 1-k 
de Maio 1440. Dív'idio-se a Cidade 
de. Lisbóa em seis ramos, para 'o pa-
gamento dos direito~ d9 vinho. Al-
-vará de 18 de Novembro de 17Gõ. 
§. L Por Decreto de f> de No~em
bro de 17 60 se regulou; e deo o Pla-
no d~ reedificaçaõ de Lisboa. ,Sobre 
a reedificaçaõ da Cidade Lisboa, ve· 
ja-se o Edital de 9lo de Dezembro de 
1759 • 

.I:ista. Catalogo de pessoas, ou 
de cousp.s l. 

Listas, oti ' ~appás dos preços dos 
generos commerciaes de que fôra con-
cedido privilegio exclusivo a JoséFen-

. zi mandou-se que se pudessem im pri-
/ m ir, e extrahir como d' antes por T ho- . 

· maz/ de Ambrozi declarado ob , e 
subrepticio esse privilegio exclusivo. 
eoncedido po.r P.rovisaõ dà Junta do 
Commerci9 de 19 de Dezembro de. 
1805 ' a José Fenzi, deixada aos. Ne-
gociantes a escolha daquellas a que 
derem a preferencia. Provisaõ da J un-
ta do Commercio de Q de Fevereiro 

' de 1807. Lista exacta dos · objectos 
preçiosos, e iQ'lportantes, que foraõ 
usurpados neste Reiho pelos Agep.~ 
tes Francezes no periodo da sua do-
min?<iaõ intrusa até que foraÕ ex-
pulsos em Setembro de 1808, assim 
como das prezas das embarcações, e 
dividas que os mesmos A~·entes co~
trahissei;Il no Reino dunu'lte a guer-
ra; foi mandada fazer pela Portaria 
do Governo de ~3 de .Novembro de 
18lô. Lista dos lndios distribuidos 

:6-b 
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aos fuoradores se deve fazer todos os 
annos, e se ha de remetter ao Go-
verno do Estado na fórma declarada 

' ' no§. 73 do Directorio confi11mado por 
Alvará de 17 de A gbsto de )758. 
Devem os Capitã«:f.S' móres fazer lis-
tas das Companhias <lo seu Termo 
em hum livro rubricado, que para 
esse fim 'teraõ, e na meslna fórma 
qualquer Conípanhia. AtvaiJ."á de \24 

· de Fevereiro .de 1764. · §. f>. O que 
devem as · referidas ' listas ·conter, 
as suas' formalidades, e penas 1 no ca~ 
so de transgressaõ, vejaõ-se, os§~. 6 , 
e 7 do ·dito .Alvará, que foi alteral.. 
do pelo Regulamento confirmado pe-
la Portaria do Governo de \2~ de A-
gost0 ·de ISU. Listas ·norpinaes dos 
que acot-ll'panháraõ o Exerci to que 
vinha em .soccorro da Capital, e se 
lhe reuníraõ até o dia ~I de Agosto 
cle 1808 foraõ mandadas rémetter .á 

' Secretaria ·de Estado. dos N egocios 
da Guerra por Decreto de 9a0 de Se.- . 
tembro do dito. anno. · 

Litania , ou Ladm'nha. Esta pa-
lavra se toma nos A uthores Eccle-
sjasticos pelas proposi~ões,' pelas pes-
soas que as compõem , pelas fórmu- , 
las das orações que nellas se cantaõ, 
pelos tres dias de rogações, que se 
chamaõ as grandes Ladainhas, e p§:llo 
Kyrie eleison, porque começaõ as La-
dainhas, e porque acabavaõ algum dia. 

Litario , ou Leitario. Pequeno 
leito. 

Liteira. Assim se chamavaõ as 
roupas, e ornatos de hum leito. 

Lithurgia. Palavra Gre.ga, que 
significa toda a sorte de funções, e 
de ministerios públicos ; mas esta 

(' palavra foi determinada por toda a 
Tt·adicqaõ para significar o sacrificio 

·\; e:r-terior l)raticado na Religiaô Cbris-
~ · . tã, i. e. o Sacrificio da Missa, que he 
1~/ <' ... o nome dado na Igreja Latina a es-

\ 

te Santo Sacrificio. Na Igreja Qt·ega 
se chama simplesmente Litburgia .. 

·'· Dá-se tambern este nome a tudo o 
que di~ve .ser observado, e pratica-
do nas differen tes pat·Les que com-
põem o ~acrHicio da Missa, ,i. e. as 
regras prescritas para a celebraçaõ 
dell te Santo Sacrifieio. ' 

LIV 
Litigante. Pessoa quê traz deman-

da com alguem 'em J uiz0. 
L~·t(1ar. Trazer JiLigio· sobre al-

guma. co usa. 
Lit(qio. Demanda, pleito, con-

tenda judici'aJ. Que bs Ji 'tigios saõ 
prejudiciaes ao soéego público se diz-
no §•. H. 0 do Alvará de ' 4 de Julho 
de 1768, e na Lei de 3 de Novem-
bro do mesmó anno. E no Edital de 
3 de Junho de 1801 se diz; que os 
lüigios que movem os Crédores que 
repugnaõ à assignar a Co1ncordata 
f7ita pela maior parte dos C,~édores 
HlilÕ sómente saõ perniciosos 'a1os mes-
mos Litigantes, mas ao Commer-
cio. · ! 

Litiscontestaçaõ be a legitima con-
tra,dicçaõ feita 'ent're as Partes liti-
gantes. 

Litteral. Conforme á Letra. 
Litteralmente~ Ao pé ·da Le-

tra. 
Livramento .. O acto de livrar-se. 

He tambem o proéésso accusatorio, 
e defensoria de qualquer Réo, e tam-. 
bem o Despacho, Decisaõ judicial. 
Ord. Affoqs. Liv. ~. tit. 103. §. ~. I 
pag. 537. · 

Tambej.ll significava d'antes · a 
qualidadé de jurisdicÇaõ conferida 
ao Juiz. Ord. Affons. Li v. ~. tit. 
81. §. 2. pag. 477. 

Sobre ~os Jivram~ntos dos prezos 
pobres, vejaõ-se os Alv~rás de 31 
de Março . de 1741 ·, e de f> de Mar-
ço de 17 9 o. N aõ se pódem os livra-
mentos expedjr sem hirem * disiri-
bui'~aõ para effeíto. d.e se pag~rem :a~< "'.L·~ 
ass1gnaturas aos Mm1stros Ad.Junctoir. ~ 
Decreto de ~2 de Março, e Instruc~ 
çaõ de ~9 de Maio de 1714. O liyra-
rnento dos Réos do mesmo delicto 
póde fazer-s~ em procéssos . separa-
dos a req4enmento das Partes. As-
sento de ~f> de Maio de 1646. Os li~ 
vramentos dos culpados pertenceu.~ 
tes ás Capdel.trias j ulgaõ-se no J ni-
zo dos Feitos da Fazenda. ' Decreto 
de 9JO de Julho de 1736. Que o li-
vramento ordinarip nos crünes he 
mui prejqdicial se diz no Decreto 
de Qf> de Janeiro de 167~. 

Livramento ( antiq. ) Decisaõ 1 
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A cordaõ, Resoluçaõ.1 Ord. A ffons. 
Liv. 1. tit. f>. §. lf>. 

Livrar. Defflnder; tambem quer 
dizer escapar. . 

Tambem antigamente significa-
va pagar, ou entregar; tambem des-
pachar. Ord. Afi~ns. Li v. L . tit, h 
§. 3. tit. 4. §. 17. 

Livreiro. O que encaderna , ' e 
vende livros. 

Ao Officio de Livreiro foi dado 
Regimento pelo Senado da Camara 
aos ·!23 ~e Jaheiro de 1733. De que 
livros lhe pertença privativamente a , 
venda·, e de quaes commulativamen-
te com os homens . cégos se decidio 
pela Resoluçaõ Régia de ~3 de~ J u-, 
lho de 1777 , em Consulta do Sena~ 
do da Camara de \24 de Abril 'do di:.. 
to anno, pela qual. ~e reformou a de 
9 de Setembro g,e 1766. Mandou-se 
haver hum para encadernar as obras 
da Impressaõ Régia, servindo na Bi-
bliotheca Real~ ensinando aprendi:. 
zes , &c. Alvará de !'J4 de Dezem-
bro de 1768. §§. u~ e 13. 

Livrz'doem ( ant.) Liberdad.e. Cod. 
Affons. Liv. \2. tit. L art. 11. 

LÍvrinha ~ Moeda Portugueza taõ 
miuda7 que ~o, ?2ó, ou 36 fazíaõhum 
l'eal de seis ceitís. 

L~·vro. Çollecçaõ de cadernos es-
critos de letra de maõ, ou impressa 
.em typos cozidos, ou soltos em folha. 

Tatnbem se diz parte de hum li-
vro, em que se divide o contexto de 
huma obra. , 

Livro dos Juizes. Veja-se iuzga. 
Livros , se naõ pódem imprimir 

sem Licença Régia . Ord. Lív. ó. 
tit. 10~ : Lei de ó de Abril de 1768, 
Alvarás de16 deNovembro de16123, 
de ?l de Abril de 1768; de ~1 de Ju-
nho de 1787, e de 30 de Julho de 
1796. Decrtttode31 de Maio de 163\'!. 

, O Livro undecimo dos Annaes Ec-
clesiasticos do Cardeal Cesar Baronio , 
foi prohibido pelo Alvará de 19 de 
Fevereiro de 1611. 

Pelo Conselho Geral do Santo Offi-
cio em Edital de 8 de Outubro de 17ó6 
foraõ prohibidos os Livros inti~ulados: 

. Dúcours pa.thetique au sujet des 
calamúes presentes, arriveés en Pot·: 

LIV 
tugal , par te Chevalier d' Olú.reirn~ 
. Relat~·on historique du tremble'(fl.e:nt 

de terra survenu a Lisboné le premier 
Nové?'nbre' 1155 ~ 

Cathecismo historir:o ff!Ue contém 
em breve a Historia Sagr:adá, ~ Dou .. 
trina Ckristá , gc. 
' Os Livros da Vida d-e Santa Ma.o 
ri'a' Magdalena composto hun1 por D~ 
Antonio Bl'Ognole:, e traduzido por 
Fr. Antonio Lopes Cabral; e outro 
por Fr1 Antonio da Ass-•..1mpçaõ; e 
o outro -Livro Magdalena peccadora 
àmante, e pemtente'; foraõ prohibidos 
pelo -Edital da Meza Censoria de 10 
de Novembro de 176tl. 
. . .Foraõ igualmente prohibido.s peld 
Edital de ~4 de Setembro de 177.0 v a~ 
rios Livros prejudiciaes á'perseveranqa 
da Fé, e á integridade dos costumes ~ 

· Pelo Edital da Real Meza Censo-' 
ria de lO de Junho de 1771 se pr~hl
bíraõ algunsLivros por conterem clou~ 
tri~as erroneas, rela'ções apocrifas:, fal~ 
sos exemplos, e doutrinas perigosas.-

Por . outro Etlital dá inesma Me• 
za de 1!2 de J ulh0 de I 770 foraõ pro-1 
hibidos varios Livros qúe contém in-" 
dulgencias falsas~ e apocrifas, · ' 

JguaJmente o foraõ por Edital d~ 
referida Meza de 1.~ de Dezembro 
de 1771 alguns Livros de Author_es 
Jesuítas tendentes a corro~pper a Mo.:. 
r_al, depravar os costumés, e pertuf., 
bar o socego público. · . 

Por Edital da dita Meza de 30 
de ~ b~·il de 1770}. se prohibio o pa-+ 
pel mtltulg:do 1 . · 

Juizo da verdadeira causa do ter~ · 
rerrroto 1 que padeceo a Cdrte de Lú ... 
boa no I. 0 de Novembro de 1 7 55, A u~ 
tho~ Gabriel Malagrida. 

E pelo de 9 de Dezembro de 177 4 
·se ptohibio o Livro . ' 

Anacaphaleos-is da Monarqiàa Lu-
sitana, por Manoel Bocal'ro Francez, 
assim como os outros do mesmo A u thor 

1 Luz pequena lunar' , . e estellifera 
da .Monarchia Lusitana. 

• 
1 Status Astrolo,qicus A1tacaphaleo~ 

,sis primce JJ!Ionarchice Lusüance. 
O Livro intitulado: Epístola ao 

muito Reverendo Padre F r. Josl dd 
Càrmello, assignado por Ignacie de S~7 

' .IJb ;~ . -
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qÚeira Massuellos , foi prohrbido por 
conter etTos ímpios, e sediciosos, e 
se fez objeclo de devassa pelo Edi-
tal da lntendencia Geral da Policia 

' dê 16 de Junho de 1803. 
A traduçaõ da obra que .se pu-

blicou em Lisboa sobre o Gabinete 
Secreto de S. Cloud, e hum Pam-
phelet, ou broxura sobre a Constitui-
çaõ lngleza, foraõ prohibidas pelo 

· A viso de b de Outubro de 1811. 
Nelle se r ., commenda, que se naõ 
permitta: 1.0 a pllblicaçaõ de obras 
em que se insulte a rnemoria, ~ re-
putaçaõ , dos Soberanos. ~.0 em que 
se ataque directa, ou indirectamen-
te a Religiaõ do Estado. 3.0 em que 
se discuta sobre as Constituições, 
ou Fórmas do Governo dos Estados 
da Europa. 4. 0 em que se promova 
a publicaçaõ de . obras, ell). que se 
trate do adiantamento das Sciencias; 

1das Artes, e Industria em geral, de 
bons principias de administraçaõ, de 
melhoramentos, e refór1nas uteis., de· 
vendo estabelecer-se debaixo destes 
mesmos pr.incipios a censu~a dos Li~ 
vros. 

Ó Livro, ou Papel Oraçaó ,achd-
da em Roma reimpresso com o titu-
lo Milagre que fez Nosso Senhor Je-
sus Christo com a lic-ença obtida .pa-
ra a reimpressaõ da Semana devota 
do glorioso Martyr S. Joaó Nepomu-

. ceno, foi mandado recolher por Ed'i-
tal do Desernbargo, do Paço de !24 
de Fevereiro de 1816. 

Foi prohibido por Ordem da Me-
za ?o Desernbargo do Paço, publi-
cada em Edital do mesmo Tribunal 
de 1\2 de Julho de 1816 o Livro in-
titulado: 

. Dissertações mora~s fâtas , e pu-
Lllcadas por Fr. Jose de S. Cyrzillo 
Carneiro. 

Pelo Alvará de 16 de Novembro 
de 16 ~ 3 se determinou, que naõ cor-
nõ Livros que vierem de fóra im-
pressos sem licença. 
;:~ Livros de Linhagens foi prohibi-
do' imprimi-los por Carta Régia de 
31 de Outubro de 1606. Veja-se o 
Alvará de 11 de Maio de 1607 e 
Lei de f> de Abril de .160õ. ' 

LIV 
O Livro intitulado Conheça o mun-o 

do os Jacobinos que ignora, foi prohi-
biclo, e mandado supprimir pelo Edi- · 
tal do Desernbargo do Paço de 13 
de ~~rço de 1815. 

' O. Lí vro , intitulado Theatro Ge-
nealogico composto pel6 Pnor D. Te· 
visco de Nasáo impresso em Na poles 
declarou.:se por AJv'ará de ~8 de J u-
nho de 1703 , que naõ tem fé, nem 
credito. 
. Pelo Edital da ~eza Censoria de 
5 de Dezembro de 1775 se prohibio 
o Livro 

Le vrai sens du systeme de la Na-
ture, por Claudio Adriaó Helvecio . . · 

Sobre a censura dos Livros de· 
' raõ-se Instrucções á Real Meza Cen-
soria por Alvará de 3 de Dezembro 
de 1789. Veja-se a. Lei de 17 de 
Dezembro de 1794, e AI v ará de ~o 
de Julho de 1795. 

A Allegaçaó jurídica, e Commen-
tarios compostos , e publicados pelo 
Bispo de Elvas, foraõ desapprova· 
dos pela Carta Régia de ~ de Mar-
ço de 181,0. · 

Foi prphibido por Edital da Real 
Meza Censoria de ~12 de Dezembro 
de 1768 õ Liv.ro, qu Papel, cujo ti~ 
tulo he 
· Copia de huma Revelaçaó , que 
foi achadq, no Sepulcro , que tem Sua 
Santidflde em o seu Oratorio , e Sua 
Magestad~ em huma lamina. 

Os Li v r os in ti tlllados Carla Apo-
logetica , ~ l(ida do Sapateiro Santo 7 
e os outros Livros Balatus ovium, e 
Vox (urturis, foraõ condemnados PY-;·. '\1-" 
lo Edital. da dita Meza de 10 de Jfi: 
nho de 1768. 

O Livro intitulado Theses, e Ma-
ximas exeráçios , · e observanáas es-
pirituaes da JacoLéa, foi cbndemna-
dp por Sentença da mesma Me.za de 
3 de Abril de P69. 

O Livro que tem por titulo Sur 
la destruçt1'on des Josuites de Fran-
ce, foi prohibido por Edital da di.t.a 
Meza de ~3 de Fevereiro de 1769. , 

O Livro , ou Papel Alc,qria dos 
Pastores, foi prohibido como sedicio-
so, soismatico, e heret\co pelo Edi-
tal de 92~ de Abril de 1774. · 
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Prohibio•se por Decreto de 11 

rle Julho de 1653 a obra, que Dia-
na imprimíra em· Roma~ na .qual se 
irnpug·nava o direito de El-Rei ã Co-

• rôa, e todas as mais , obras do mes-
mo Author. . 

Pelo A.Ivará ~e. · l6 ~e Noveinb~ó 
de 1623 se pl'OhibiO correr sem h-
cença Livros impressos fóra do Rej-
no; e o mesmo se resolveo por As-
sento do Desembargo do Paço de 19 
de Janeiro de 1634. · . 

O Livro intitulado Histoire phi-
losophigue, et politique des etablisse-
mens, et du co1nmerce des Europeens 
dans les deux Indes, fo~ prohibido pe.. 
lo Edital da lVIeza Censoria de 11 
de Outubw de 1773. 

Pela Provisaõ de 8 de Agosto de 
1811 se concedeo o privilegio para a 
venda ·dos Livros 

Traducçaó da Jlistoria secreta dos 
·crimes de Buonaparte, e da Córte de 
S. Cloud. 

O · Livro, ou Carta, que escre-
veo D. Clemente José Collaco Lei-
taõ, . Bispo de Cochim, a n: Salva-

' , dor dos Reis , Bispo de Cranganor, 
foi condemnada por Edital da dita 
Meza de ~8 de Abril de 1774. 
' O Livro Corde.l tripb'cado de Amor 
a Christo Jesus Sacramentado , ·e ao 
Encoperto de Portugal nascido, a seu 
·Reino ·restaurado, Author D. Anto-
nio Ardizone Spinola, foi, prohiqido 
por Edital da dita Meza de 6 ,, de 
Março de 1775. 

1 O Livro Officium parvum S. Fran-
~ .~cisci Borgice, foi prohibido por Edi-

ta de 18 fie Março de 1773. 
Tambern foi prohibido por Edital 

da Real Meza. ~ensoria de !2\2 de 
Abril de 1774 a Noticia impressa, 
pela qual se fazia manifesto hum Ju-
·bilêo, e outras Graças, e lndulgen-
cias concedidas pelo Papa Clemen-
te XIV ás. pessoas que . visitassem 
as Ermidas do Bom Jesus do Mon~ 
te dos Suburbios da Cidade .de Bra-
ga por tres Breves dados em San-
ta Maria Maior aos ~o de Julho de 
1773. 

Por A viso de 9 de Março de 179 6 
mandado exec1,1tar por Provisaõ da 
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Meza do · bezembargo do Paço dê 
11 do mesmo m'ez e anno, se re::. 
commendou .a vigilancia' contra a in-
troducça'õ no Reino, e uso de Li .. 
vros prejudiciaes por oécasülõ da obra 
de Volney · 

\ Les ruines , bu Meditation sur les 
revolutions des Empíres ; g-c. 

O Livro Maximas espirituaes im-
presso debaixo do nome de F.r. Af-
fonso dos Prazeres, foi prohibldo pór 
Edital de 6 de Abril de 1769~ 

E assim tambem o foi por · Edi.!. 
tal de ~ de Maio do mesmo an.no d 
Livro intitulado: . 1 

M'emoires sur les libertés d-e l' Egli~ 
se Gallican'e~ 

Pela Lei de 4 de Dezembro de 
1769 se abolíraõ bs Livros nella de-
clarados escritos; segun'do as maxi-
rnas da Bulla da Céa, a qúàl fora 
proscriptà pela Le) de ~ .tle Abril 
de 1768, declarando os bomprehen-
didÓs nos §§. 3 , 4; e f> da dita 
Lei. , 
. Foraõ prohibidos pof Editai da 
Real Meza Censoria de 1 g de J u-
nho de i771 os Livros intitulados: 

lJesen_qano dos . P eccadores , pelo 
Jesuíta Alexandre Perier. · 
. . Vida da Veneravel Rosa Maria 
~er'Ío de Santo Antom·o, pelo· Padre 
José Gentil. ' · 1 

Vida do J7eneravel Padre , Mel-
, chior de· Pontes, pelo Padre Manoel 

da Fo!Ylseca. 
Manipulus Spicarum. 

. Cartas dire.ctivas, pelo Pad/re sz·n~ 
jron2'o Ferra;z. · · 

Escola de desengano em fórma de 
Cartas , por Joaó Baptúia Salazar , 
por conterem doutrinas erroheas, re-
lações apocrifas, e dictaiues perigo- ~ . 
S~; . i 
. Pelo E di tal da dita Meza de 1 o . ..-~ {\ ~ 

de Julho de . 1769 se mandou, que .l 
de todas as Livta1•ias da Côrte, Rei-
no' · e Dominios se fizessem C<1talo- 'f 
gos, os quaes se remettessem á Se.: 
cr~taria da Meza, e seriaõ reduzi-
dos a sete classes , a saber : Theolo-
gia, Jurisprudencia, Filosofia, Ma-
thematica , Mecicina , Histeria, e 
Bellas Leti:as', assentando-se em ca..: 
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da huma das classes por ordem àLfa-
betica, primeiro es Livro~ de folio, 
seguindo-se Jogo os de quarto, e a 
estes os de oitavo, &c. declarando-
se em todos, e cada hum _delles os 
nomes proprios dos Autbores, come-
çando pelos seus appellidos, e co-
gnomes , ou por aq uelles que os fi-
zerem mais conhecidos , depois do 
que se esp~cificará? os tiLulos de 
cada hum, o número da ediçaõ; e 
dos tomos, o lugar, e tempo da Im-
pressaõ ; e no fim ,de todos o de ca-
da h uma das resp~cti v as classes com 
sufficiente separaçaõ, e pela mesma 
ordem alfabetica os Livros anonymos 
principiando pelos títulos. 

O Edital de 3 dé Junho de 1766 
prohibe hun~ ,novos Catecismos de 
Doutrina Christã. , · · 

Foraõ prõhibidos por Edilal da 
referida Meza de 1 \'l de Dezembro 
de 1769 os Livros Intitulados: 
, Modus- inquirendi hcereticos - ad 
usum Romance Curire. . 

Montanno Sanctre Inquí'süz'onz"s Hzs-
panz"cre ártes detectre ac pa_lam tra-
ducto. · A. 

L' Inquúitione processata. 
Relatt"on de l' lnquis-ition de G6a. 
Antonio Garcinio. · Le Passe par 

tout de l' Eglise Romaine. 
Memoires historiques pour servir 

lt l' hútoire des Inguisitions. · 
Filippe de Limborch. Historia In-

quisitionis ; et liher sententiarum In-
quisitionis Tolosanre. 

· Marsulier. De l'Origine de l'In-
quisition. 

Gilberto Bruneto. -Histoire de la 
reformation de l' E_qlise d' Anglater-
re, traduzida em Francez por R~-
semond. 1 

1-I istoire des Inqw'sitions. 
Marcos Zuerio /Boxhornio. His-

toria Uríiversalis sacra , et propha-
na q. Christo ·nato ad annurn usque 
1650. 

Jacob Basnage. Histoire de l' Egli~ 
se depuis J esus Christjusqu'a present, 
diviseé en guatre partes. _ 

Jacob Usserio. Gravíssima; qures-
tionis de Christianarum Ecclesiarum 
st~ccess~one in . Occid~~ti$ prv;~~rtim 
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partihus ab Apostolicis temporihus con-
tinua success1:one, et statu historica ex-
plicatio. 

Pedro Baile. Diccionaire histori-
que , et crzúgue. 

Josue Rousseau. Histmre de Por-
tugal , et des Algarhes. 

Noticias reconditas , e posthumas 
da Inquisiçaó de Portugal, commi-
nando-se a todos os que tiverem es-
tas obras as penas da Ord. Li v. f>. 
tiL 84, e tit. 10~, e da Lei de ó de 
Abril de J 768, 
- Os Livro~ de Adam Tannero.:::;:: 

Alonço Rodrigues. = Amadeo Gui-, 
meno, nome supposto do Jesuíta Mat-
-theus Moya. ::::: Antonio D -iana. ::::: 
Carlos Renato Biluart. = Claudio 
la Crm·x. = EstevaeYFagundes. ::::: 
Fran~isco Soares Granatense. == Fr-an-
ásco Soares Lusitano. = Gah1·iel Vas-
q'l!'es. == -Joa? Mard1.. :::::::: Joaó Ma:-
tzns do PradO.= Leandro do Santzs-
simo Sacramento. = Leonardo Les-
sio. =r Mattheus Moya. == Thomaz 
Hurtado. == Thomaz Tamhurino.::::: 
Todos os r livros, e papeis dos Jaco--
beos em defen~a da sua infame prá-
tica. Todos os livros que :seguem , e 
defendem os costumes qos Armenio's, 
de que s~ trata _ na introducçaõ ao 
Officio do Procurador da Corôa; a 
todos os que seguem , e defendem 
as Proposições dezoito, e vinte e hu-
ma dos llluminados, foraõ prohibj,:. 
dos, e condemnados por Sentença 
da Real Meza Censoria de ~4 de 
Julho de 1769. 

Pelo Edital da di ta .M:eza de .l~~')... 
de- J un hQ de 177 6 se prohibíraõ ~ _,-
novos Catecismos manuscriptos, que 
se haviaq espalhado'· sem as neces-
sarias lic13nças , pela Cidade de Lis-
boa. ' 

A obra intitulada Bistoria do Rei-
no de Portugal, impressa em Anvers 
em 1730, e attribuida a Manoel de 
Faria e' Souza, fo,i prohibid·a pelo De-
creto de 2~ de Dezembro de 1731. 
- I E assim tambern o foi por n~ 
ereto de ! r;Ie Setembro de 17 54 ~ 
obra que tem por titulo 

Pro Patre Jf!anne Chrysoslomo á 
Genua, 41i~~iQnario Apostolico ú1 Bra.._ 
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úNa ·Apologetica, et Responsio, !}c.' 

/ Pelo Edi Lal da Real Meza Oen-
soria de 1 de iMarçó de 1781 foi pro-
hibido o Livro 
D.err~elrz"o moderno , ou o Bihlio-

grafo 'J~~r;idico Portuguez. . 
tE pelo Edital da· Intendencia Ge-

.ral ,da Policia ·se occolireo ao escan-
·dalo que resulta• de grassarem os pa-
pqjs seU.ic'ios·os, e escritos sa<tiricos; 
que' se hav,iaõ en aõ disseminado nes-
ta Côrt'e, e . Provindas. ,, . 

Pelo Edital da Real Meza dá Com!.. 
.missaõ G<>..ral de 14 d~ Dezem bw de 

· 1789 sobre o exame, e cens·ura <los 
LiVÍ'os, foraõ prohibidos, e manda-

.. dos su pprimir os Livros que tem por 
)título 

V Pastor fiel do Cavalheiro Gua-
rino, traduzido do Italiano p0r Tho-
Jn~ Joaquim Gonzaga! · . . · 

Restauraçaó da Disciplina, ou 
'e'f!lendas que \.devem fazer-se no Ba~ 
ptisterio , e Cer.emoni'al dos Sacra-
mentos. ,, 

Poesias de Paulino Cabral de Vas-
-concellos, Abbade :de Jazente. Tomo 
l2.o, &c. r 

Pelo Edital de 14 áe Setembro · 
de 1791 do Bispo Inquisidor Geral, 
se proéedeo á censura de Livros. 

Por Decreto de 6 de Abril de 
J.647 foi prohibido o Livro 

Política Manife&tatio , et mani-
festancia de Jure Regni Hibernire; g.c. . 

E ·pelo de 18 de Outubro de 16·51 
. se ordenou ao Tribunal do Desem-
, ~bargo do Paço naõ désse li'cença a, 
<~" 'r:;1tvws em que se tratasse a questaõ 

sé Santo Ignacio de Loyola foi Mon-
ge de Mons'errate ; mandou-se riscar 

. das Chronicas dos Jesuítas, e Bene-
dictinos os lugares, que diziaõ res-
peito a este assumpto. 

Foraõ dadas providencias sobre u 
exame , e censura dos Livros pela 

'· Lei de 17 de Dezembro de 1794, 
que extinguia o Tribunal da Real 
Meza da Commissaõ Geral sobre o 
exame, e censura dos Livros, e pe-
lo Alvará de 30 de Julho de 179b. 

Concedeo-se por Alvará de ]3 de 
A gos Lo de 17 59 , á Direcçaõ Ger1l.l 

. L I V 
dos Estudos, o privilegio exclusivo 

, de todos os Livros classicos, e Dic-
cionarios precisos para o uso das Clus-
ses de Grarnmatica Latina, Grega, 
e Hebraica, e Rhetorica., exceptu~an
do-se as duas Gmmmaticas a que se 
concedeo privilegio exclusivo pelo AJ..; 
vará dé ?ZO de Junho, do mesmo an-
ho. I I 

Sobte a cotnprâ dos Livros, que 
os Estuda-ntes da Universidade de 
Coinibra .1 devem fazer na Officina Ty- · 
pbgràticm dia mesma Universidade, se 
publicou o Edital do Reitor da dita 
UriiV~rsicft<:(de de l 'de Junho de 1807. 
De q'àé Livros d-evaõ u~ar os 1VIes.1. 
tres dt:! I.Latjm • ~ veja-se o Alvará de 

' ~·s de• Janho de 17'59-. ~~; 4, '8, .J 1; 
' d ' M G / e· 1 ~ ;I e' à qu•aés os és'tr'es de r€!-' 

go, dito A;lv·a.rá §§ !. 4'.•, ó, ~ 6 
Os Livros dos Mercadores devem 

s<er ofganisadós na tórfnà q Li e pres..l 
creve ro Alvará de 13 -dé 1Novembro 
de ~!756. 

. fÍa ·t'!:in .todéts as C'apitaíi1astnóres 
Livrds ·;·i ~ln que se l<llnçáõ áS Obmpa• 
nhia& da's OtdenanÇas t sobre a súa forJ. 
nialid,~d~; vej~-se o Álvatá dé · ~4· de 
Fevef~i~ro dê 1764; §.f>, e seguintes~ 

!Os· l_l,ivros dós manifestos dos .ju ... 
ros para· d pagameh ~o €la Deeima; 
conser~aÕ'-se em segredo em' casa 
dos respectivos Ministrós• Alvará de 
!il6 cle Set;ernbro de 1 76\12~ Ordencm..J 
~e -pelÓ Decreto . de U de Novembro 
-de• 1760 ,' qJe houvesse 'htmí Livro 
na Ihtendenoia dos Arrnazehs, pat·a 
se assentarem os juros. Pelo AI vará 
de 17 de Ju'nho de ] 608 sé mandá-
raõ trasladar nos Livros da Cam'ara 
da Çidade de Coimbra \todas as Pro-
visões , Privilegias , Liberdádes, e 
IVIércês que ella tem , debaixo da 
inspecçaõ do Corregedor da Comar-
ca, tendo fé pública as certidões ti:-
radas delles. Devem o~ The·soureil__ 
ros Geraes das Tropas ter Livros , 
em que se lancem os Assenfos. AJ.li 
vará de ~ de Julho ,de 1763. §. 16. 
Deve haver hum e-m cada Regimen..: 
to para nelle se fazer a descripçaõ 
das Companhias, .e qualidades das 
pessoas~ dito Alvará §. 18. Deo-se-r 
lhe nova fórma. Alvará de 14 de 
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Abril de 1780. Sobre os Livros em 
que estavaõ assentadas as pessoas 
que devem ser sorLeadas para as re-
crutas -mili léÍres, veja-:se o -;AI vará de 
\'Z4 de Fevereiro de 1764.,1 §. li'>, e 
Portaria de !.l~ de Agosto de 18a. 
E sobre os dos registos dos Regi.., 
mentos, veja-se o Alvará de .9 de 
Julho de 1763. §. 1, e seguintes, e 
§. a , o Decreto de ~9 de .Julho, e 
Carta Régia de 1 de Agqsto domes-
mo anno. A respeito dos do· farda-
mento, veja-se o Alvará de ~ ,1 de 
Março de 1764. §. 3. 

Livros de Notas tem os .Escrivães 
dos Almoxarifes , e outros Recebe-
dores para as Escri tu:r:as públ'icas dos 
arrendamentos, e vendas, e outros 
contractos da Fazeng.a. Regi~ento 
de 17 de Outubro <l~ 1:1? 16•.• q~p~ 
199. .,. 

Os Livros da Fazenda Rea,l naõ 
devem sahil', sem ordem , dos Car-
torios 1onde se acha·õ. Alvar~ de !f> 
de Setembro.• de 165õ. § . . 10. Man-
.dou-se reformar por Decreto de 1 O 
de Outubro de 1681 os Livros do 
.registo das. M~rcês, . pór se h&verem 
queimado os que h-avia.. Veja-se o 
Decreto de .~7 de Outubro de ll688. 
Em cad\1 Jt,Üzo criminal dos Bairros 
de Li~boa ha hup1 Livro de registo 
das devass.as , e depuncias. Decreto 
de a de ~etembro de 1678': Assim 
.como devem ter outro de registo, é 
matricula das pessoas de seus Bair-
ros. Lei de ~õ de Junho de l'{qO. 
§. 6. 

Livros de receita, e despeza ha 
nas Camaras, e Concelhos para nel-
les se lançar o seu rendimento, e 
gastos; como saõ feitas, e po.r quem 
rubricados., Afvará de ~3 'de Julho 
de I 7 66. §§. 4, e õ. Veja-se a Pro-
visaõ de ~o de Abril de 17~4. Deve 
haver Livros para carregar as coi.,. 
ruas, ainda nós Concelhos pequenos, 
ou dos Juizes vintaneiros. Provisaõ 
de 19 de Novembro de 1709. De-
vem-nos ter tambem os Almotacés 
para a carregaçaõ das coimas, e pos-
turas. Provisaõ de ~7 d,e Abril de 
17 40. Pelo Decreto de ~3 de Março 
de 1648 se !IJandou, que houvesse 
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hum Livro de reg-isto geral dos pra-
vjmentos das serventias dos Officius; 
e pelo de 6 de Maio de 1686 sel Q.e-
terminou, que houvessem em todos 
os Tribunaes Livros de registo ge~ 
ral das Consultas, que cont€m de-
ternrinaqaõ gera], . e dos Decretos, 
Alvarás,- e · Pro~isões. Ha hum na 
Meza da Conscienaia , e Ordens pa-
ra o assentamento das Mercês, e 
'fenças sobre o rendimento das Com-
mendas vagas. Edital de ~o de J u .. 
nho de 1-756. 

Os Livres findos da Chancellaria 
das Ordens Militares se mand:áraõ 
recolher ao Real Archivo da Torre 
do Tombo por Decreto de 1 de Se-
tembro de 1694, e Provisões de ~8 
de Julho de 1791, e de u de Mar-
ço de 179~. . -

Os Livros Analyse de Bayle. =: 
Dict-iorynaire Philosophique == Lettres 
Turques. == CEuvres Phiwsophigues 
de la Metri~. = Re.cueil necessaire. = Recherches sur l' origine du despo-
tisme Oriental, foraõ mandados quei-
mar pelo Editaf da Real Meza Cen-
soria de 1 ~4 de Setembro de 1770; 
pelo qual foraõ prohibidas outras va~ 
rias obra~, a. saber: 

Analyse de la Rehg~·on , par du 
· Marsais. , 

Lettr~s Cabalistiques, par le Marq. 
d'Argens . 
--- Lett?·es CMnoúes. 
--- Lettres Juives. 
-- l.Jfemozres Secráes de la Re· 
publique des Lettres. 
--La Philosophie du b~n sens. " 

-DiçcfOr:Laire làstorique, et critúr:re ~s.--
de Bayle. 
--- qi:uv'res diverses. 

MemoÍ'res pour servi?· a l' histoire 
de Maif,. de Maintenon, par Beau-
melle. 
. ltfes- P enseés. 

Jlisto~·re 'du Peuple de Dú~u~ etc. 
par J. J. Berruier. 
-- Déjerise de ' la seconde par'tie 
de l' H1~to'ire du P_e1.ple de D_ieu. · 

..dmma Mund~ de Bldunt. 
-- 'fhe trvo first Books o f P h i los· 
tratus. . / 

The Oracles of reason· .. 
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L' Antiquite" dev01:(eé pdr ses usa-

ges, etc. par N. A. Boulanger.' 
-- Recherchf;s sur l' origine du des-
potisme Oriental, etc. 

Çathecisme de l' honn(te lwmme , 
ou J)ialoque entre un Caloyer , et un 
lwmrne de hien. 

De Verüate prout distinguitur a 
Revelatione, a Verisirnili, etc. par 
D. H. de Çherhury. : 
__.:._ De Causis Errorurn~ 
--De Rehgione Laici. 
--- De Relz'gione Gentilium~ E'r-: 
rorurnque apud eos causis .. 

The true Gospel (,)f J.esus Chr·ist 
asserted, etc. par Tlwm. Cltuhh. 
-- An Enquery concerning the 
grounds p,nd reasons ; etc. 
---A Discourse on Miracles, .con-
sidered as evidence to prove the Divi-
ne orzginafoj a Revelation, etc. 
-- A Colletion of tracts on va-
r ious 'StthJects ~ etc. . 

Les Colimaçons du R. P. l' Est.. 
carbonier , etc. 

A Discourse of the qrounds , et 
reasons of the Christian Religion , de 
4-ntouio Colhns. 

The D'iscourse . of freetMn-
king , occasioned by the .n"se and 
Grorvth. of a sect call'd Free-thin-
kers. 
-- D-iscours sur: la l,iberté de pen-
ser , é-crit a l' occas_ion d' une nouvelle 
Secte d' Espn'tsforts, ou de Gens, qui 
pensent librernent. Traduú de l' An-
glois, et augrnenté d'une Lettre d'un 
M edecin Arabe~ 

f'1;~-- Essay concerning the use of 
- r~son, etc. , . 

The Scherne of literal Profe-
cy ·considered, etc. , 

Les Erreu1·s Instructives, ou Me.:. 
moires du Comte de ***· 

Espion dans les Cours des Prin-
ces Chrétiens. 

L' Espion Turc dans les Cours des 
Princes Chrétiens. 

De l' Esprit. 
Etrene_s aux Espritsforts. 
Evangile de la Raison. 
Exarnen de la Religion , etc. 
L' E xamen im.portant de Milord 

Bol?''Yfgbroke~ 
ToMo li. 

L I V· 
Extraits du Diction?wire Mstori-

que, et :eritique de Bayle . . 
Contes, et Nouvelles de la Fon:... 

tazne. 
Examen critique des Apolv_qistes 

de la Religion Chrétienne ; par Ni-
col. Fréret. . 
--- Lettre de Thrasibule a LeuJ. 
c~ppe. 

L' Histoire de l' état de l' homme 
dans le P eché or~g.inal. 

Elementa P hilusophica de Cive ' 
por Thomaz Hobbes. 

Leviathan , sive de Republi-
ca. 

L ettres sur les q,veugles à l'usagê 
de ceu.1: , qui voyent. 

.Let~r.e? d'Amvur· d'une Beliqieu-
se Po1·tugaz'se ; eérites au Ohevalier 
de Ç. etc. _ • . 

Lettres philosophiques ; et galan-
tes • . 

Le~tres sur l' éta_t des Ames. 
Lettres sur la Religion essentielle. 

a l' homme distinguée de c e qui n' en 
est que l' q,cc_~soireJ 

Lettres Turques. _ 
. Let~res Philosophiques sur les Phy· 

S'W'h97rt U .SJ 

The Grumhling hive , or Knaves 
turned Hone.st ,,por Mctndville. 
_ La Fable _des Abeilles , ou les 

FriJ).ons deven'q,s honnétes Gens. 
Mernoires Turques , ou Hz'stoire 

galante de deux Turcs. 
Memozres d~ Mr de Ve1·sorant. 
Mernoires du Comte de Bonne:.. 

val. . 
L' flistoire , naturelle dé l' Ame, 

traduit de l' Anqlois de JI!Jr. Charpl 
etc. por J. O. de la Metn:e. 
--- L' Homme Machz'ne. 

· T1·aité de ·la vi'e heureuse par 
Seneque. . . 

~e Militm're Philosophe, _etc. 
De Miracu_li$, gum Pythagorce , 

Apollont'o. Thyanensi, Francisco As-
sissio , Domznico, et Ignacio Loyolce 
tribuuntur. 

tes Mmurs •; . 
. TheMoralPhilosoph1'que de T!tom: 

Morgan. . _ , 
--.- A Defence of the Moral P hi-
losophe?' .' · 
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LIV 
_ ____._, P hysico- Theoloqy. , 

ffiuvres Philosophiques. Deus no-
bis hcec otia Jecit. 

Pensées Phi'losophiques. 
Les Princesses Maiabares. 
Le Pyrronn~sme du ~age. _ . 
Recueil de dwerses pteces, sentant 

de supplemr;nt aux Lettres sur la Re:.. 
lig-ion essen~ielle a l' homme. _ . 

Refutatwn des erreurs de B. Spr-
nosa, par Mr. de Fenelon, etc. titulo 
simulado. 

Emile de J. J. Rousseau. 
Lettres e'crites de la Montar 

. gne~ 
Julie , ou la Nouvelle He-

loise. 
--- Du Contract Social, ou Prín-
cipes du Droz't Politique. ' 
-- Lettre de Mr. de Bêaumont, 
-:.drchevéque de París. 

Characteristicks o f m'en, manners, 
opinions-, times etc. de A. A. C. Con-
de de Shaftshury. 

. Sermons des Cinquarite. 
Sermon du Rabin Akib. 
Le Sopha, com te moral. 
Soupzrs du Clen'tre. 
Tractaíus Theologico-Politicus âe 

Bened. Spinosa. -
-- La Clef du Sanctuaire• 

Tmité des Ceremonies sup-ers-
titieuses des Juifs tant anciens que mo-
'dernes. 

Refiexzons curieuses d'un es-
. pr:it desinteresse: sur lés matiéres plus 
importantes -au salut. 

Operalosthuma. 
Suite du ivre eles quatorze Let-

tres sur l' état des Ames separées des 
corps , setvant de reponse au Livre 
intitulé: Exame de l' Ori9.inisme. . 

Le . Systeme des .Anc1ens , et des 
Modernes concilié par l' exposition dá 
~ent·imens df(erents de quelques Theo;.. 
logiens sur l état des Ames , etc. 

Testameni de Jean Meslier. 
The rig h.ts of the Christian Church 

asserted, etc .. de Mattheus Tindal. 
--- Christz'anity as old as the crea-
tion ; or_ t(le gospel a Repubhcation of 
'the Reh,qzon of nature. 

Adeisi.dcemon , sive Titus Lz·m·us 
a superstit~·one vindicatus : annexce 

LIX 
sunt Ori!p'nes Judaicce , por Joaô To-
land. 
-- Amyntor :· ora Defenc€ of Mil-
ton's Lije. 

· Chn's-tianity not Mysterious , 
etc. 
--- Nazarenus: or Jemish, Gen· 
tile; or Mahometan Christiani'ty, etc. 

Pan~heisticon , sive Formula 
celebrandre Societatis Socraticce , etc~ 

The 'deslim'es of ;Rome : O'f' the 
probability of the speedy and final des.:.. 
ttuction of the Pope, etc. 

Venus la populaire, ou Apolog~·e 
des Maisons de joíe . 

Lettres P hilosophiques de F. M. , 
A. de Voltaire. 
--- Essai sur l' Histoire Generale~ 
--- Précis de l' Ecclesiastique. 
---Mêlan_qes de Littérature, d' His• 
toire , et de P hilusophie , etc·. 
--- Religion Naturelle. 
--- Poe"!-e sur le desastre de Lis'-
bonne. 
-- La Loi Naturelle . 

E as obras attribuidas ao mesmo 
Author r 

Epitre a Uranie. . 
Candide , ou l' Optimisme. 
La .Pucelle d' Orleans. 
Dictionnaire Philosophique Por-

iaiif. 
Le Catécumene. 
L e :(Jiner de Mr. de BoulainviZ. 

liers. . 1. 
L' Romme aux guarahte i!aus • 
La Philosophie de l' H'lstoire. 
La J>rincesse de Babylone. 
Voy'(:lges, et Aventures d'~ne Prin....._ 

cesse Bahy lonienne pour servir de srfãe ~ 
a ceux de Scarmentado , etc. 

Zapata, ou Q.uestions d'un Ba-
chelier. 

A Discourse on the Miracles of 
oor Sav~our in viem of the present 
controv,;rsy betmeen In.fidels , et Apos-
tates, etc. por Thom. Woolston. 

Lixo. lrnmundicia da casa quan-
do se varre ; cousa vil, immunda. 

L1::ro em boa. Erá esta hutna das 
injúrias mais atrozes; que rigorosa-
mente. se punia neste Reinu. Pelo 
Edital do :Senado de l de Abril de 
1818 se declaráraõ os de ~7 de J u-



LOJl 
nho de J 803, e de 10 de Outubro 
de · 1817, em que se prohibio, que 
das janellas se lançassem aguas, li-
xo, e quaesquer immundicias, naõ 
sendo de noite, e d,as dez horas em 
diante pela fórma nelles determinada·. 

Loba .• Vestido escolastico antigo; 
consta de tunic~ aberta., que sobre-
põe ·por diante, e de hum a capa ta-
la~·. He t'ambern vestidura ecclesiàs- . 
tica, e honorífica; que chega até' o · 
chaõ. Era antigamente vestido de 
luto. , . 

Lobao (Antonio José) natural da 
.Torre de Moncorvo; filho de Esta-
cio Carvalho de Lobaõ, e de Maria 
~ar~eto de Mesquita. Foni10u-se n11 
Universidade de Coimbra na Facul-
dade de Canones. Exercitou o Mi-
n~sterio de Advogado na sua Patria. 
Compôz r . 

Observações ás Decisões , e Con.:.. 
sultas do Doutor Alvaro Valasco; rn. 8 

Lobo. Animal feroz, carnívoro, 
e mui prejudicial aos rebanhos. Pro-
. veo-se sobre os lobos por Carta de 7 
de A gosto de 1549 para se evitar ·a 
criaçaõ de!l-es, e 9 damno que âahi 
resulta; e pelo Alvará <Ye ~3 de J u-
Jho de 1617 se mandou assentar a 
despeza que se faz. no pag·amento dos 
que mataõ lobos nos lugares, aonde . 
ho~ver ma~s sobejos das correntes dás 
Sizas. Veja-se o A I vará de 19 de A-
gosto de 1647 ~ Determinou-se por 
Alvat·á de \i23 de Julho de I .6f>~, que 
o Tribunal ·do Desembargo do Paço 
·concedess,e perdõ,es de crimes ·por 

.~.!. ~rto, númel'O de lobos que alguem 
' tnatasse. O Alvará de 19 de Agosto 

, de 1647 mandou que se pagasse pe-
_los Almoxarifes o premio ,que se de .. 
ve dar aos que mataõ lo~?os. 
. Lobo ( Gregorio de Pita) lílatural 

de 1 Caminha, Provinci.~ do Minho ~ 
éornpôz · . 

Cú1co tomos de diversas materias 
}w·idicas. , 

.A.llçgaça'õ , de D ·ireito a favor da 
Casa de Villa Real contra . D. Car-· 
1los de Noronha. 

Lobo ( Luiz Teixei~a ) filho d,o 
Doutor Joaõ Teixeira, Chancelle•·,mót· 
de El-Rei D. J-oaõ li, e de D .. Leo-

, - . -

L o ·c 
nor de Olivares. A prendeo letras hu:!. 
manas ·na: Cidade de Florença pelos 
annos de 1481, com .Angelo Policia_. 
no. Estudou na Cidade de Se na J u-
. r]sprudenci'a civil com o J urisconsul-
to Bargarino~ Passou á Universidade 
de Polonha a ser disci pulo de Bar-
tholomeu Soeiro ~ ' de guern recebeo _./ 
a borlaDoutoral. Convidado pelo Dt.b 
que de Ferrara Hercules, explicou 
J urisprudencia na Universidade de 
Ferrara,. onde .regeo a Cadeira d·e 
Priina~ Restituído a Portugal, ~Se..: 
nhor Rei ·D. Manoel o nomeou Mes· 
tre de seu filho o Príncipe D. 'Joaõ . 
Foi Desemba.rg·ador do Paço, e Chan-' 
celler mór do Rei no. Com pô.z I I 

Insubt·ilem, , perutilem , et necessa.:. 
rium Digestorum . Titulum de ·rehus 
dubiis Commentar-t'a. V enetiis 1507 , 
Seriis iblb. , 

Epistolce varice. rn. 5 , , . 

·Lobo (Manoel dÇ} Gama) natqral 
d.a ViJla ' de Monte-Mór o Velho do 
Bi~pado de Coimbra, na.sGeo no an-
no de 1658 de .Manoel Chichorro Pi ... 
pheir'o, e de D. Violante da .Gama.: 
Doutorou,..se na Faculdade de Leís 
llé\ Universidade de Coimbra~ Foi Co!_, 
Jegial de S. 1Pedro. R~geo as C<tdú-
ras de Instituta ·' do Codigo, do Di-
_gesto velhQ;~ ~e Prima,-de ' que to-
~ou posse a ?· de Fe,vereiro de 1716 ~ 
:foi Conego Doutoral de Braga, e 
Desembargador do Paço. F~deceo em 
Coimbra a _1!W de ·Fevereiro de 174~, 
em idade de .84 annos. Dictou . 

Postiilas a varias. textos do Codi-
go; e do D~qesto. m. s 

. Lobos. Hum.a das pensões, ou ser-~ 
VIÇOS pessoaes 1 que , os I Caseiros de-
viaõ pagar ao Mos.teiro de S .. ;fbyr-
so. Cod. Atfons. Ljv. u tit. 69. §~ 
4. pag-. 4~3. , 

Locaçao he o contracto, pelo qual .) 
se cede por- algum tempo a outrem 
do :desfr~ct~ de alguma ) CO usa . cotn , ..J 

obr1g·açao de pagar ao .Locador ce.ç-
ta somma no tempo designado_ no 
11_1esmo, contracto. A Jocaçaõ ordina-

. na: naõ transfere o domínio. Alvará 
de 3 'de Novembt·o de 1757. Todas 
as questÕes das locá.çõe:s por longo 
tem110, ou devidas se decidet'n pelas 

Cc ~ 
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regras que costumaõ as convenções 
entre os Rendeiros, ou Colonos, e 
ós seus respectivos Senhorios. Lei 
de 4· de Julho de 1776. §. L 

Locador_ he aquelle que se _obrí-
ga a fazer gozar, ou usar outro da 
cousa que he o objecto do contracto 
da locaçaõ. . ' 

Logo. Morada, ou residencia, 
Tambem repu,taçaõ, honra. Tam-
bem tençaõ, espírito, vontade. 
· Logramento. O acto de lograr; 

desfructar alguma causa. Ord. Liv. 
4. tit. 43. §§. 9, 10, li, e 1~. 

Loja. Lugar em que se vende 
publioainen te. N aõ se póde abrir lo-
ja de huma profissaõ livre, sem ter 
sido examinado Mestre, e obtido li-
cença para -abri-la. As lojas de .bebi-
das estaõ sujeitas ás visitas do Fysi-
co mó r do Reino • como sempre foi 
costume·, o qual direito tendo-se de-
voLvido pela Lei de 17 ae Junho d~ 
178\l.l ' para a Real Junta do Proto-
Medicato, extincta esta pelo Alvará 
de 7 de Janeiro de 1809 , reverteo 
para o mesmo Juizo do •Fysico mór. 
E devem os que venderem licores; 
e bebidas , além de ficarem sujeitos 
ás visitas do dito Juizo, tir'ar licen-
ças annuaes do mesmo Fysico mór, 
ou do seu Delegado para poderem 
continuar as suas vendas. Decreto 
de !21 . de Agosto de 1809, ·publica-
do no Rio de Janeiro. Edital de 30 de 
Dezembro do mesmo anno do Juizo 
da dita Delegacia Geral, confirma-
do · pelo outro Edital de ~o de Mar ... 
ço de 1810. Veja-se o Edital d.e 
de . de ,Nas lojas em que 
naqi ha chaminé,, e lugares de ven-
da pertencentes ao Senado da Ca"' 
mara he prohibido âccender lume den-
tro dos mesmos lugares, ou ás portas 

l . das lojas pela má visinhança do fu-
mo, e risco dos incendios debaixo 
da pena de prizaõ, pena, pecuniaria 
de oito mil réis, e no caso de incen-
dio no pagamento do valor do edíti~ 
cio. Edital do Senado de \!20 de No-
vembro de 1809. Lojas pódem (lbrir 
os Proprietarios das Fabl'icas para 
vender as suas manufacturas. · Lojas 
volantes que-se costumaõ armar nas 

LOP 
ruas, e nos lugares públicos á seme-
lhança das Feiras saõ pr bibidas pe-
lo §. 3.0 do Alvará de . \lll de Abril 
de 17ól, que estendeo a cllas o cap. 
18 da Pragmatica de ~4 de lVJ aio de ·. 
1749. Loja ninguem póde ·abrir na 
Cidade d~ Lisboa sem ser primeiro 
examinado em presença da Junta do 
Commercío. - Estatutos confirmados 
por Alvará de 16 de Dezembro de 
17 56. cap. 17. §. ~o. O mesmo se 
ordenou a respeito do ramo de reta-
lhoó Estatutos confirmados por Alva-
rá de 16 de .Oezembro de 17b7. cap. 
\'!1. §. 1. Duas lojas ningueru póde ter 
em Lisl;>Oa, e de hurna naõ póde re-
ceber menos de amelade dos lucros. 
Alvará de ló de Novehlbro de 1760. 
Prohibio-se pelo Edital de :w de A· 
gosto de 176ó ter nas portas das lo-
jas em. que se vendei· fazendas, ta-
boa, ou panno de que resulte 'Obscu-
ridade, e e~ coris~quencia engano 
aos Compradores;- As_lojas, e a),'ma,; 
zen~ dos Officios mecanicos, e gre-
mios dos Artistás, e Cornrnercio de-
vem estal'l fechadas nos Domingos, 
e, Dias Sa.ptos, e naõ trabalharem os 
Officiaes dos ditos Officios por elles, 
ainda em casas, debaixo das penas 
iinpostas pelo Edital da Policia d,e 
~~ de Setembro de 1785. L,ojas vo· 
}antes saõ prohibidas pelo Alvará de 
i9 de Novembro de 1757. 

Londq. T€rra que se rompeo, e 
fabricou. 

Londas. Os foros destas terras a-
maninhadas. I 
, Longadamente. Por muito temp~":'\'_\r ., 
Ord. Affons. Liv. \2. tit. 67. 

Lona, Lençaria mui grossa , e 
forte , tle que se fazem vélas tle na-
vio. Pelo Alvará de 3 de Agosto de 
1767 se concedeo ,a José Ferreira 
Leàl da . Cidade da Bahia, e seus 
Socios faculdade de edgirem fabrica 
de lonas, enxarcias, e todo o mais 
genero de massame fa~ricado de li,-
nho e.xtrahido das ervas-Gravatá, e 
Ticú co1p privilegio exclusivo por 15 
annos n~ forma dns condjções, que 
com o dito Alvará bai~<haõ. 

Lope$ ( Ascenso) natur~l deCoim- \ 
IJra, em cuja Uoiversídadt;l recebeo o 

I ' 
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capello de Doutor na Fac!.iltlade de 
Leis~ Foi Lente da Cadeira do Co-
digÓ ,' provido por opposiçaõ em 19 
de Maio de 1 b 1>4. Com pôz 

' Consilium super Baronia de Quin-
to pro D. Garcia de I Tunes :y Vz"llal-

\ panda Ccesaraugu.stre 1596. foi. 
Juris allegalio pro lilu'Stnssima n~ 

Juliana , Duce d' Aveiro , in bonú de 
'1;orres:..Novas, et lnfantado proceden-
tibus ex donatüme Regia Jacta Mâgis-
tro D. Jacobi ejus Antecessori. : foL 
Naõ tem anno, nem lugar da im-
pressaõ. , 

Lopes Henriques (Francisco) na-
tural de Lisboa , áonde exerceo a 
Advocacia, · morreo a 6 de Abril de 
1676. Compôz ' · 

Allegaçaó de -JJireito. a favor ào 
Con:de de . F1gueiró D. José de Len:. 
castre sobre a _successaó ·do Estado , e 
Casa de ..dveiro de 1667. fol. 

Lopes der O li v eira (Manoel) na.:.. 
tural de Villa Viçosa 'f compôz 

De Consultationihus , et Consiliú , 
et Allegationum , Çonsultationum , et 
rerumjudz'catarum centurice dum. fol; 
m. s 

Lopes de Oliveirq ( Mano~l) na.:. 
tural de Lisboa, foi Procurador dà 
Corôa , Desembargador do Paço , 
Chanceller Mór , &c. Falece() em-
1711. Compôz _ 
\ Allegaçaó de Direito a/ favor do 
Marquez dê Gouvéa. Lisboa 1666. fol. 

Prática .no Auto do Levantamen-
to ., e Juramento CÍd Senhor Rei D. 
Joaó ' V~ ~ Lisboa 1707. foi. 

('..r{ .. , Additiones ad Consult. Va~ascL 
.1Je alienandis rebus minorum. 

Lopo V ás, Desembargad-or da Ca-
sa dâ Supplicaçaõ, cómpôz 

Resposta do Povo de Lz'sboa nas 
Cdrtes de Almeirim de 154,:1!. Lisboa 
1563. 4. 0 

Lor~qa. _Sáiá de malha , vestidu-
ra militar. Ao principio se formáraõ 
de loros , ·ou corrêas de couro ; de-
pois se oobríraõ de laminas, ·ànneis ~ 
ou escarpas ~e férro, ou d~ aço. Era 
do número das armas defensivas_de· 
hum guerreiro. - ' . - -
, L,ór·~qom. Sáia de malha .m~i.s a~"" 
pla , e reforçada , que a long·a, 

LO 'r 
· Lo(aç_aó. O acto de lotar. 
Lotar. Fixar, determinãr o ·D;Ú- ' 

mero. Lotar vinhos, e outros li qui:.. 
dos he misturar em ·certa porçaõ os 
melhores com os somenos para re:. 
mediar 'o defejto -destes, e poder ven:. 
der por hum preçQ. medio proporcio-
nal. '- -

Lote, Número de pessoas~ ran.:. 
_cho, bando. Tambem quer dizer sor-
te, qualidade. Sig,nifica tambem 6 
prenüo que ha de ~ahir iras sortes, 
o.u ~ifas , donde o nome de Lote.:. 
na~ 

, · Loteria. Contractb ; em que se 
dá dinheiro para se tirar o lote ·, ou 
sorte correspon~ente a hum número 
escrito, que se dá a quem cornpra-ci 
bilhete da Loteria, ·ficando · na. rodá 
outro húmero·; que se extrahe pu-
blicamente, e da outra roda se tirà 
ao mesmo tempo "o bilhete:, que in..;. _ 
tlica o premio; ou sahe br1anco. Por 
Decreto de 18 de Noveir1bro de 1783 
se permittio á Çasa da Mizericordia 
da Cidade de Lisboa fazer annuàl.:: .' 
tnebte huma Loteria de capital de 
360 , inil cruzados; e pelo Alvará de · 
9 de Dezembro do mesmo ailno sé 
mandou applimir a- terça p'-'rte do 
seu j:>roducto á Academia Real das I 

Sciencias. A ugmentou-se aquelle ca..: 
pital em beneficio da Real Casa Pia; 
Decreto de ~6 de Fevereiro de i. 793 : 
Compráraõ-se pelo Real Erario qs 
bilhetes que restavaõ da ul'tima Lo..: 
teria' a fhn de se poder , concluir' é 
girar o cabedal ; qpe nelJ~ se achava 
al_llontoado, e sem uso. Decreto de 
11 de Outubro de 1793. Fez-se hu-
ma Loteria de cem mi( cruzados a 
favor da Casa do Infantado. Alvará 
de 30 de Março de. 1703. A respei-
to . das Loterias Reaes' vej aõ-se · os 
Alvarás de 18 de Junho de 1799-, .J 
de 7 de Março..,. de ISbi, de P28. de . 
Abril de 180~, Decreto de 6 de Maio 
de 1803 , e A viso de 31 de Julho 
-de 1799. Creou-se hum a de 90 nú-
meros ; OÍl lôto de Genova ; e foi 
approvado o seu regulamento na con-· 
forinidàde do que ,se pratíca ~tn Hes-
parlha por Decreto de. 3 de Feverei.;; 
ro de 1805. Sobre a Loteria Nacio-

Cc 3 
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nal do BL·asil, veja-se o A ]vará de 
9!8 de Abril de 1809. Ordenou-se hu-
m a annual na Cidade de Macáo pa· 
ra soccorro dos ·estabelecimentos pios 
pot Carta Régia de 5 de Junho de 
1810. Fizeraõ-se tres a favor dos Por-
tuguezes cativos em Argel. Avisos 
de 1 o , · e M· de Julho, e 19 de 0~
tubro 'de 1811, e de ~o de Feverei-
ro de 18U. 

Louça. V azos da adega , e tam~ 
bem da cozinha , barrís de fazer a-
guada. Ord. Affons. Liv. I. ti.t. 6!2. 
§. I 4 . 

. A louça das Fa.briGas do Reino 
he isenta de meios direitos por en-
trada nas Alfandegas Ultramarinas. 
Alvará de j 5 de Fevereiro de ·1794., 
Louça amarella de Inglaterra he per-
mittida a sua introdu.çaõ em quanto 
nas Fabricas deste Reino se naõ fa-
bricar louÇa á semelhança della. Al-
vará de 10 de Dezembro de 1783, 
que nesta parte revogou o de 7 de 
Novembro de .1770 , que havia pro-
hibido em beneficio das Fabricas de 
louça , estabelecidas na Cidade de 
Lisboa, e em outras mt,li tas partes 
do Reino a entrada de toda a louça 
fabricada fóra delle, á excepçaõ da 
que vier da India, e da China, em 
Navios de Propietarios Portuguezes . . 
Concedêraõ-se pri vilegios á Fabrica 
de louça de pó de pedra estabelecid~ 
na Cidade do Porto. Alvará de ~à 
de Dezembro de 179:>~ LQuça da· In.:. 
dia foi pro~ibido o seu uso nas me-
.zas dos O.ffici'aes. Generaes. Decreto 
de 4 de Dezembro de 1796. A Fa-
brica de lou,ça de pó de pedra esta-
belecida no sitio do Cavaquinho Ere-· 
ctores Caetano José dos Santos , e 
seus Socios foi-lhe prorogado por mais 
10 annos pela. Provisaõ , de !2 0 de Ju_.-

l lho de 1803 o privilegio que lhe fôra 
concedido pelo Alvará de 10 de Fe-
vei:eiro . de I794. Pelo Decreto de li 
de Jane~ro de 1757 se<:Ierogou o cap. 
15 do Regimento do Paço da Madei-
ra de ~ 3 de Fevereiro de 1604 isen-
iando~se de direi tos a louça concer-
t ada, e mandando-se, quanto á lou-
ça nova'· que a obrigaÇaõ do paga-
men,to dos direitos se impozesse na;s 

LOU 
I 

aduellas, que entrassem para as Of-
ficinas dos Tanoeiros; e quanto á 
lou.Ça velha se observasse o determi-
nado no dirto cap. 15 do Regil11en:_ 
to. · 

Loudel. O mesmo que Jaudel. Ord. 
. Affons. Liv . . 1. tit.· 7,1. eap. 11

• 

Loureiro (Belchior). · natural da 
Cidade de Béja , Província do Além-
Téjo, Professor de Direito civil, e 

, Advogado de Causas forenses, mor-
reo na sua' Patria no anno de 1665. 

) 

Compôz · . · 
Glossa sobre as Rem1'ssóes de Bar-

boza á Ordenaçaõ com todas as am- . 
phaç6es, e hmitações que ha sob·re a Or-
den.açaó, corno sobre o que escreveo o 
mesmo Barboza. m. s fol. 

L'ourenço ( Anton.io ) natural da 
Villa de Serpa, filho de Lourenço 
Ro]z, e de Violante Lourenço. Dou-
torou-se em Lisboa na Universidade 
de Coimbra, e tomou beca no Real 
Col1egio de S. Pl:lu.lo a 17 de Junho 
de 160~. Regeo as Cade1ras de I ns-
tituta, do Codigo, do Digesto ve-
lho, e 'ultürtarnente ·de Prima em I\ll 
de Seternpro de I Go/J 9. Foi Desem-
hargador ' da Relaçaõ do Porto, e da 
Casa da Supplicaçaõ. lVIorreo em 
Coimbra a 9 de Janeiro de 1630. 
Dictou 

Post17i(ls a varias Títulos do Codi.-
go, e do D~gesto. · 

Loure(lço Mouraõ Homem, natu-
ral .de Lamego, foi Desembargador 
po Paço, e faleceo em 1608'.· Escre-
veo entre outras obras 1 ~ 

' \ I Pqrecer · sobre as Vestes l'ontiji,_ t. ,.. 
caes do Geral de Santa Cruz . m. 5 

Tratado da Jurisdicça.ó d'El-Rei, 
que se encontra com a Ecclesiastü:a. 
m. s . 

Trat,a(J.o dos Padroados, e .Apre"' 
sentaçóes dos Regulares. foi. m. 5 

Parec(;r sobre os poderes do Con· 
servo dor de Salamanca. m. s 

Parec(;res sobre a Vigairan·a da 
Sella de Alcobas:à. m. s · 

Deterrninaf,'Ões de Direito aos Go-
vernadores do Rúno'. m. 8

- . 

~ ' Lousan ( Fr. Urbano da) o seu 
appelJidp dr:no1a a sua PatJ·jà. Pro-
fe~sop,' o Jn.stiLuto Cünerciense~ e foi 



versado em Direito Cano.n1co. Com-
pôz D P iji . rr . ecreta ontt zcza r anarum con-
sultationum. m. 5 

• . 

Louvadio. Juiz 'escolhido p"elas Pat-
tes para decidir 'alguina controver· 
si a. 

Louvados, ou A vàliàdo~es, a q·ue 
tambem se daõ os nomes de arbitra-
dores, e estimadores ~ saõ as pessoas 
empregadas em avaliar. Ord. Liv. 3. 
tit. 17. pr. Alvará de 14 qe Outu-
bro de 1773. Lei de !?.10 de Junho de 
1774. §. 8. Na Ordenaçaõ Manue- . 
.lina se chamavaõ Avaliadores. Saõ 
·eleit0s humas vezes pelos Juizes, e 
outras finalmente pelas me.smas Par-
tes. Veja-se Valasc. Praxis PartiL 
cap. 9. n. 0 1. Os Romanos lhes cha-
máraõ Summarii. Novell. 30. cap. 1. 
Novell". 64. cap. 1. Os Louvados que 
maliciosamente lançarem mais ; ou 
menos Decima pagaõ em dobro por 
seus bens a differença. Regimento 
de 9 de Maio de 16f>4. tit. 3. §. 31 
Veja-se a Portaria de ~6 de Feverei-
ro de 1803. §§. 11, e BL Como pro-
cedaõ os Avaliadores na avaliaçae 
dos dízimos que devem pagar as ter-
ras incultas, veja-se o Decreto con-
firmado por Alvará de 16 de Dezem-
bro de 1756. cap.l7. §. 15. 

Louvamento._ Sentença do Juiz 
louvado, arbitrio; o acto de senten-
ciarem os louvados, e darem a suá 
,;entença. · 

Lucas de Santa Catbarina ( Fr.) 
Dominico , natura-l de Lisboa , foi 

~ .. Chronista da Ordem, Sacio· da Aca-
d-emia Real da Histori;1 Portugueza. 
Faleceo 'em 1740. Compôz entre ou.!. 
tras obras . 

Memorias da Ordem de Malta. 
Lisboa 1734. 4. 0 

Lucas de Seabra da Silva, natu-
ral de Lobaõ, Lente da Universida-
de de Coimbra, do Conselho da Fa-
zenda, e Desembargador do Paço. 
'Escreveo 

Alle,qaçaó a favor do Marquez de 
Gouvêa. Lisboa 1748. foi. 

Lucélo. Pequeno sepulchro raso, 
e humilde. 

Lucena ( Affonso de ) natural da 

LUC 
Villa de Tra'ncoso, teve por pais a 
Man?e1 de Lucena, e Izabel Noguei-
ra Saraiva. ~ecebeo o gráo de l...i-
'Cenciado na Facu'ldade de Leis. Foi 
"Comrnendf:ldor de Santiago de Coe~ 
)hoso, e Alcaide· m·ór de Portei, e 
Ev·oramonte. Cornpôzjuntamente com 
o Desembargador Felix Teixeira 

' Allegaçaó de Direito na Causa da 
successaó destes Reinos por parte da 
Senhora D. Cathariiw. Almeirim 
I f> 80 , qlle salü~ traduzida em La-
Um por Fr. Francisco de Santo A-
gostinho de Macedo com o ti tu lo 

Jus succedendi in Dusità-nire Re-
gnum Dor:ninre Cathàrinre Regis E:!. 
manuelis ex Eduardo.Jilio nBpotis, ~c~ 
Parisiis 1641. foi. 

Memorias de a~quma.s cous'as per-
tencentes aos Duques de Bragança es--
cTita á Senhora D. Catharina ·, Du-
qu'eza de Braga'nça. in. s fot 

Lucro. Ganho, proveilo, itlteres-
se. Luc·ro cessante o q~e se na'õ per-
cebe, o que se nos impede. Os lucros 
líquidos que ptoduzir a Companhia 
Geral das Reaes Pescadas do Rei-
ho do Algarve devem ser repartidos 
annualmenté entre os Accionistas. 
Instituições confirmadas por Alvará. 
âe 15 de Janeirb de 1773. cond. 17 ~ 

Luctuosa, loitosâ, lu tosa, e luyto-
sa he certa peça~ ou porçaõ de frutos; 
ou de dinheiro que se estipula dar-
se ao Senhorio, quando o prazo que 
he concedido em cettas v1das passa 
de huma para outra. Em alguns em.: 
prazamentds se estipulava pagar~se 
de luctuosa outro tanto como o fôrb. 
'fempo houve, em que os vassallos 
de El-Rei haõ padiaõ díspôr das suas 
armas, e cavallos, devendo ficar por 
luctuosa ao Sobe'rario, o qual fazi;i 
dellas Mercê ao que entrava a servir 
em lugat· daquelle que havia faleci- .. l 
do. Permanece hoje o estilo de leva.::. 
rem os Bispos, e Cabidos luctuosa dos 
Parocos Colados , e dos Beneficia-
dos, e Dignidades, qu~ tem Igrejas 
annexas , e por aprestimo, excepto 
os que por contracto se achaõ isen-
tos. Consiste esta -luctuosa ein algum 
traste mais precioso, que se lhes a-
cha entre o espoli,o, ou seja movei; 

Cc 4 
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ou -semovente. Esta Juctu·osa se in-
irouuzio em lugar da quarta Canoni-
ca , Episcopal , que já hoje se naõ 
paga. Em alguns Bispados naõ se 
achando .ao defunto cousa de preço 
se leva de luctuosa hum marco de 
prata. Sob.re luctuosas, e musicas, 
vejaõ-se as Cartas Régias de ~3 de 
.Dezembro de 170!), de 30 de Se-
tembro do mesmo anno, e de 13 de 
Maio de 1711. 

Lugar. Dignidade, posto ; Po-
voaçaõ pequena, menor que Villa ~ 
e maior que Aldêa. . 

Sobre a fórma das Consultas dos 
lugares de 'Letras se expedia ao Des ... 
embargo do Paço A vis·o em data de 
i 7 de Outubro de ~799. Veja-se o 
Decreto de ~3 de Outubro de 17 59. 
A respeito dos lugares de J u"izes de 
Fóra, e Corregedores das Terras do 
Infantado, e Casa das Rainhas, ve~ 
ja-se a Lei de J 9 de Julho de 1790, 
e Provisaõ de 11 de Maio de 1791); 
Lugares de primeiro bano9 saõ os de 
Provedor do Algarve, e Corregedor 
da Comarca de Tavira graduados as-
sim pelo Alvará d~ 9 de Março de 
178\2. O]l lugares públicos da Beira-
mar na Cidade de Lisboa foi prohi~ 
bido occupa-los por mais de hum dia 
por Decreto de 6 de Julho de 1775. 
Deraõ-se providencias .sobre os luga-
res de pejamento nos )~ditaes do Se-
;nado da Camara da Cidade de Lis-
boa de \20 de Dezerfibro de 1765, de 
10 de Janeiro de 1766, de 1 de Fe-
vereiro, e 16 de Março de 177 L 
O methodo para a arlministraçaõ do 
seu rendimento he datado de 18 de 
Dezembro de 1774. Permittio-se ás 
vendedeiras da Ribeira velha levan-
tarem lugares de peaõ por occasiaõ 
do incendio acontecido nas barracas; 

\. que no chaõ público habitavaõ pela 
Portaria do Senado de 27 de Agos-
to de 1819. 

Lugar- Tenente; ou Loco-tenente 
o que faz as vezes de outro. 

Ao Marquez de Pombal Sebas-
iiaõ José de Carvalho e Mello, na 
qualidade de Lu.g·ar-Tenente de Sua 
Magestade dirigia o mesmo Senhor 
a Carta Régia d.e 6 de Novembro de 

LUM 
1 7.7~ , prorogando-lhe as faculaad·es-, 
que lhe foraõ conferidas r~':ts Car-
tas Régias de ~1 de Agosto~ e de 
11 de Outubro do dito anno. 

Lugar-Tehenle do Infante A !mi-
rante General foi nomeado o Baraõ 
d' Arruda por Car.ta do mesmo In-
fante · escrita no Rio de Janeiro aos 
U de Janeit·o de 1809~ 

Luzz da Cruz ( Fr.) natural de 
Bragança; foi Provedor dos Francis-
canos, e Penitenciaria na Basilica 
de S. Joaõ de Latraõ, faleceo em 
16~~. Cornpôz 

Disputationes morales in Bulias 
Cruciatm, Defunct. ; et Campos. gc. 
LugduQi 1634. 4. 0 

In Bullam Cmnce JJ. 
Tràctatus de pás legatis relt"ctis 

F r. M1;norib. m. 5 

Dubia moralia. m: 5 

Tractatus de Jubilceo. m.5 

Luiz da Cruz (F r. ) natural de 
Lisboa ; foi Provincial dos · Gracia"' 
nos, faleceo em 17~0. Escreveo 

De Summo Pontijice. m.s. foi. 
Responsio ad Edictum Episcopi 

P ortçtlegre~sis. m. 8 
-

Luiz (Ordem de) Ordem de Ca-
vallaria instituída em França no an"' 
no de 1693 por Luiz XIV para re:.. 
compensar os Officiaes, que sé dis-
íinguíraõ nas- armas. O, Rei era o 
Graõ Mestre .; e tinha dez Grã Cru-
zes, vinte e nove Commendadores' 
e certo n4mero de Cavallei.ros. ~ 

I.Jullistas. Chamavaõ-se assim a-
quelles, que no fim do decin o-quar o 
seculo sustentavaõ com pertinacia os . . 
erros de l:p.1m certó Raimundo Lullo-, -
que muitos crêm ter sida da tercei-
ra Ordem de S. Francisco. Elle ti-
nha avançado muitos erros sobre , a 
natureza, e attributos de Deos, e 
sobre outras materias. Foraõ condem-
nados çelo Papa Gregorio XI. Rai-
mundo, ~egundo se diz, sujeitou as 
suas obt'as ao Juiw da Igreja. 

Lumi~ira. Pequena fresta, por 
onde entra a luz;· he synonymo de 
seteira. 

, Luminarias. As luzes , que se 
põem á .poite ás janellas por causa 
de al~uma festivid~de. Declarou-se 
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pela Resoluçaõ de ~\2 de Outubro 
de 1767, que os sobejos dellas per-
tencem aos Porteiros dos 'rribunaes 
por naõ serem propinas, ajuda de 
cnsto , ou ordinarias. Luminarias' 
repiques, e salvas por occasiaõ do 
casamento da Senhora Princeza D\ 
Maria Thereza com o Infante D. Pe-
dro Carlos se pubJicáraõ pelo Bando 
do Senado de f.l de Agosto de 1810, 
Detennináraõ-se tres dias de lumi""-
narias pelos A visas de ~5 de Março 
de 1763 por occasiaõ da paz com as 
'C@rtes de P.-arís, e Madrid. Fot~aõ 
~andados prender; e exterminar p,a-
ra Jora da Côrte dez legoas em Todot 
pelo Decreto de 31 de Outubro de 
1808, . ex peui do á M eza do Desem• 
burgo do Paço, tres Indivíduos que 
festejáraõ com luminarias a noite do 
infausto dia 1 de Fevereiro, em que 
foi supprimido o legitimo Governo 
Portuguez. PeJo Edital do Senado 
de 1 b de Setembro de 1808 se man-
dáraõ pôr }~minarias por tres dias em. 
demonstraçaõ ·da · satisfaçaõ .- pública 
pela regeneraçaõ do Governo ~orfu..:. 
guez, e firmeza da sua Bandell'a. 

Lustmçaó~ Termo que os anti ... 
gbs consagráraõ para d~signar as ·as.: 
pér5Ões, fumigações, sacrificios' e 
outras cei·emonias , pelas qu&es se 
purificavaõ bs lugares , ou pessoas 
profanadas. Os Pagãos, e os Judeos 
tinhaõ suas lustrações. Huma pouca 
de cinza de huma vaca vermelha im-
molada no dia da expiaçaõ solemne; 
que se lançava na agua; compunha 
a agua lustrai, com que os Judeos 

· molhavaõ a ... pessoas, ou as causas 
que íinhaõ contrahido alguma profà-
naçaõ pelo toque de hum corpo mor-
to. 

Luthe~anismo.' Seita de Luthero, 
heresiarca Allemaõ do decimo-quinto 
seculu. Lutheto nasceo em Islebe no 
Condado de Mansfeld em 1483 de 
pais escuros. Destinou-se ao estudo 
de Direito quando hum g-olpe de raio, 
que matou ao seu lado hum dos seus 
companheiros, .mudou o seu destino, 
e o determinou a entrat· na Ordem 
dos Religiosos A g-ostinhos. Recebeo 
as Ordens de Presbítero, e foi mau-
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dado professar Theologia a Witem.r. 
berg, aonde tomou o capello de Dou::. 
tor em Theologia,. Avançou depois 
erros perigosos sobre a justificaçaõ, 
e sobre os sacramentos , que furaõ 
condemoados pelo Papa Leaõ X por 
huula Bulla de 1 f>l20~ 

Luto he o vestido que se traz em 
·signal de dôr; quando morre . alguma 
pessoa da nossa obrigaçaõ. Ha Juto 
pezado; e hito curto, ou alliviado, 
que he quando se trazem com trajos 
de ]uto outros que o náõ saõ; diz-se 
curto, porque .os Empregados em Tri-
bunaes nos lutos aiJiviados trazem 
capas curtas, e n0 pezado as tr:azem 
compridas. Naõ se deve traz~.:r maí~ 
que seis . mezes pelas Pessoas Reaes, . 

' pela propria mulher, pais, avós,. e 
bisavós; e pot· filhbs., .netos,. e bis- . 
netos. Pragmatica ;24 de M<aÍo de 
1749. cap. 17. Qua ro mezes .pel.os 
sogros, . sogras , gen s , noras, H-
mãos, cunhados, di to · ap. 17. D.ous 
mezes por tios , sob ri n t:>S , e primos 
co'irmãGJs; e por outvos arenies mais 
remptos 11_Iuinze dias, dr o cap.d7. 
Naõ se póde dar .aos cr·ia os .; ainda 
que sejaõ de escada acima; dito cap• 
17, Naõ se póde usar na carrua-
gens co}Jrin,do-as de negro ,~ne.m fa~ 
zer por tal occasiaõ móveis . de ~a sã 
negros, dito cap. 17 • Vejaõ- e a es-
te resp~üo as Leis de ~5 de · 
de 1G77. §§. 5, e6, a de 9 d Agos~ 
to de 1686, a de 6 de Maio d 1708~ 
§. 4, e o Alvará de 5 de Outu ro de 
174<2. Mandou-se tomar ]uto p r oc.:. 
casiaõ da morte do Senhor R i O. 
Joaõ V, acontecida em 31 de lho 
de 1750 por tempo de dois nn os;. 
sendo o primeiro anno de luto pe aw 
do, e o segundo alliviado por Carit.a 
Régia de 1 de Agosto de 1750; 
por A visp ·de lil do dito mez e ann · ... ~ 
se prohibio levantar-se o preço das 
fazendas pretas por motivo do sobre-
dito luto. Como se faça a conta para 
a propina uo luto aos Officiaes da 
Junta dos Tres Estados. Alva1rá de 
13 de Julho de 1751. §. 15. Luto foi 
mandado deitar por t em po de hum 
anno por occasiaõ da morte da Se-' 

· nhora Rainha D. Maria I, aconieci-
Dd 

f 
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d-ar á ~ô de Ma:.rço de 18-16, pelo Ban-
do do Senado da Camara de 13 de 
Julho de 1816. Luto se mandou to-
mar pela morte d<\ Senhora Infanta 
D. Francisca, e suspender o despa-
cho dos Tribunaes por tres dias pelo 
A viso de 15 de Julho de 1736. 

L _uveiro. O Official q'ue faz luvas. 
Por Alvará de 3 de Junho de 1793 
se ampliou, e derogou o ~· 1. 0 do 
cap. 5. 0 do Regimento do Oilicio de 
Luveiro, que fez privativo do dito 
Officio o cortimento das pelles, e a 
cómpra das de cabrito, ou outras 
quaesquet·. Publicou-se a favor des ... 
te Officio a Resoluçaõ de ó de Ou-
tubro de 1815 em Edital do Sena-
do da Camara de I \2 de Maio de 
1816. 

Luxo. Define-se o uso ; ou em-
prego que se faz das riquezas, e da 
industria para a acquisiçaõ de cou-
sas commodas ,' e agradaveis, e que 
naõ saõ de absoluta necessidade. _o lu"' 
xo das mezas dos Capitães quando 
entraõ de guarca foi estranhado por 
Decreto de !29 de Abril de 17 54. 
Deraõ-se provjd~mcias para se àcau-
teJar o luxo no Reino de Angola nos 
vestidos, funeraes, e fardamentos no 
Alvará de ó de Outubro de 174!3.!. 
Foi prohibido geralmente, e se pro-
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videnciou, a fim de se acau~elar pe-
las Leis, Pragrnaticas, e Alvarás de 
\29 de Outubro de 1609, de PJ3 de 
Janeiw, e 4 de Outubro de 1610 1 
de Ç28 de Janeiro de 1611 , de 18 de 
Maio de 164'3, de 7, e 9 de Julho 
do mesmo a nno ·, de 9 de Julho de 
1644, de 13 de Abril, e 8 de Junho 
de l6ü8, de ~ó de Janeiro de 1677, 
de 9 de Agosto de 1686, de 5, e 28 
de Setembro de 1638, de 1ó de Se-
tembro de 1690, de 14 de Novem-
bro de 1698, de !l.ll de Julho de 170~, 
de ' ~6 de Abril de 1704, Lei de 6, 
e Alvará de 31 de Maio ·de 1708 , e 
de ~4 de 1\Jaio de 17 49, Alvará de 
~ 1 de Abril de 17 ô 1. Deraõ-se pro-
videncias para se evitar em Angola 
o luxo nos funeraes, vestidos, far-
damentos, &c. pelo AI vará de 5 de 
Outubro de 174~. 

Luxuria. Hum dos sete pecca-
dos mortaes, que comprehende toda 
a sorte de inconlinencia, e impu-
reza. 

Luz. A materia que emana do 
sol , da cpamlna, e faz com que ve-
jamos os objectos. Toma-se tambem 
pela véla, ou candieiro acceso. So-

. bre as luzes a bordo dos Navios de 
guerra, veja-se a Resoluçaõ de 8 de 
Janeiro qe lBO 1. ' 
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M, duodecima letra do Alfabeto. 
Como letra numeral valêo sempre 
1$000, e antigamente, sendo pli-
cada, valia 1 o$ o o o. 

Macáo. Cidade da China na Pro-
vincia de Cantão. 

O Bispado de Macáo foi erigido 
em 1575. Ao Bispo deMacáo se di:_ 
rigio Provisão do Conselho Ultra-
-marino em data de 17 de, Março de 
J 800, expedida em virtude da Re- · 
gia Resolução de 8 de Maio de 
1799, em Consulta do mesmo Tri-
bui_Ial, ~ar3; que se. abstivesse dos 
meiOs coactlvos; pms a posse, que 
elle se arrr :;ava, devia, para poder 
manter-se, ser immemorial no tem-
po da Provisão de 2 de Março de 
J 568, de que se reformára o §. J: 
do tit. 9 do liv. 2. 0

, ~ que não po-
dia verificar Prelado algum do Rei-
no. Por Prol"isão do Conselho Ul-
tramarino de 8 de Agosto de 1728 
ile mandou que em Macáo podes-
·Sem os pais , prestando fiança ido-
nea, metter em negocio as legiti-
mas dos filhos. Pelo Decreto datado 
do Rio de Janeiro de 13 de Maio 
de 181 o forão isentos os habitantes 
de Mado dos direitos de entrada 
nas Alfandegas do Brasil a respeito · 
dos generos , e mercadorias da Chi-
na, que se exportarem directamen-
te para os portos do Brasil , e 'per-
tencerem à V assallos Portuguezes , 
ou por sua conta forêm carregados 
em navios nacionaes; ficando inde-
pendentes da navegação ,para Goa, 
mas sendo oh~=igados a enviar alli o 
barco das vias, que faz correspon-
dencia com a Metrópoli: A Carta 
Regia de 2 de Junho do dito anno 
declarou, e limitou aquelle Decre-
to so~ente aos generos pertencen-
tes a V assallos resideQtes na Colo~ · 
nia, e sendo . transportados em· na-
vios seus , e que . fossem construi-
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dos nos estaleiros dos Domínios de 
Asia. Foi permittido aos moradores 
de ·Macáo nomear Juiz, e .Escrivão 
dos Orfãos, Alvará de 24 de Janei-
ro de J 603. Ao Senado da Camara 
da dita Cidade foi concedido o Ti-
tu}~ de Leal 'pela Carta Regia de 
l3 de ' Maio de 1810. Creou-se na 
mesma Cidade hum a Junta de Jus-
tiça, e se lhe dêo Regulament.~ pe~ 
lo Alvará de 26 de Marco de 1803.-
A · Carta Regia de 30. de Maio de 
1810 recommenda que se não ab~se 
da Graça concedida no Decreto de 
13 do dito·'mez e anno a beneficio do 
commercio de -Macáo para o Brasil. 
Pelo Decreto de 21 , e Alvará de 
31 de Janeiro de 171 o forão appr,o-
vadas as condições, com que se 
creou huma Companhia de• homens 
de neg~cio para fazerem o commer-
cio das Ilhas de Macáo , e sendo 
Administradores della Luiz Maciel, · 
Manoel de Sousa Soares , Gonçalo 
Pacheco Pereira, e Manoel Velho 
da Costa. E pelo Alvará de 30 de 
Dezembro de 1709 foi prohibido aos 
mercadores de Macáo nego.ciar com 
os Chinas: este Alvará vem citado 
no de 26 de Março de 1803, que 
creou o lugar de Ouvidor d:;t. dita 
Çidade, e derogou o de 16 de Fe-
vereiro de I 58 7. A Carta Regia de 
12 de Março de 1779 foi decJarada 
por AI vará de 8 de Janeiro de 17 8 3, 
que concedêo o beneficio de bal-
deação aos generq's, que se embar-
cassem nos portos de Lisboa, Ilhas, 
e Brasil em navios Portug-uezes pa-
ra os de Goa, e Macáo , ou destes 

·para os de Lisboa. V ejão-se os De-
cretos de 29 de Janeiro, e os Alva-
rás de 2~7 de Maio de 1789, de 17 
de Agosto de 1795, de 25 ·de No-
vembro de 1800, e de 27 de De-
·zembro de 1802. 

Mácabello (Ant"onio do Esp~ito 
l ' 

/ 
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Santo) Presbytero, natur~l de Lis-
boa, filho de Pascoal da S1lva, e D: 
Anna Maria. Formou-se em Cimo-
nes na Universidade de Coimbra, e 
exerceo a Advocacia na sua patria. 
Morreo em Abril de 1738. Cornpoz 
com o supposto nome de Antonio 
Francis~o Pistrasturato · 

Alpbabetum Eucharisticum. Ulys-
sip. 1725 8." 

S~bio depois augmentada com o 
titulo de 

Po~ypnthea Eucharistíca. UJyssip. 
J73J. foi. 

Maçaroc.a, a espiga do milho. A 
:vepda ..d~ IPaçaroeas de milho nas 
ruas de Li~>bna foí prohibida por 
Ed.ita~~ do Se.na.do da Camara de 
~7 d~ Julho de 18Ul, e de 13 de 
J ulh9 pe HH 1. 
MQç~ (Antonio de Sousa de) 

m~tura1 da Villa dê Amarante, mas 
:qa,scido np. Cidade do Porto em J 606. 
Teve por pais a Gonçalo de Sousa 
de Macedo, Desembargador da Ca-
sa da, Supplica.ção, Juiz. da Corôa ' 
~ F.a~~nda, ~ Contador mor do Rei~ 
no, e a' D, Margarida Monica. · Pas-. 
~;,mdo çoiJl seq Pai a Lisboa, com-
poz nl). idade de 22 annos a sua Obra 
:y:;:;:: Flor~;s iJ.e Hespanha, , e Exçellen-· 
cias de Partu.g(ll. ·== Transferia-se a 
Coitnbra , aoQde se Doutorou em 
L a.js , e foi despachado em Desem.,. 
b~rgad~r da Cªsa da Supplicação, 
~e que tomou posse a 11 de J anei., 
1:'0 de 1646 . .Foi eleito Secretario do 
E:rnb<\i~ador D. Antonio de A I ma-
da a lnglate:rra no anno de 1641 , e 
depois .Embaixador aos E!Stados de 
}lQUanda em 165l. Foi eleito pelo 
Sephor Rei D. Affonco VI Secreta~ 
rio d'Estado no aÍmo, de i 663. Mor ... 
1·eo no 1." de Novembro de 1682 
q_t,Jando contava 76 annos de idade. 
Compoz: 
· Flores de Hespanha,, Excellencias 

de Portu.gal. Lisboa 1631 foi. Coim-
bra 1737 juntamente com a Armo-
m·a Polzúca. 

Ulyssip.o, Poema Heroica. Lisboa 
1640 8: . 

. ~enealogia Regum Lusitanire. Lon-
dun 1640 8." 

MAC 

Perfectus Doctor. Londini 1643 4." 
Repetitiones ad Leg. corrupt. pe-

nult. Cod. de usu-jr. et ad leg. Centurio 
15 D. de vulgar. et pupil. substituit. 
Londini 1643 4." 

Lusitania Liberata. Londini J 645 
foi. 

D ecisi0111es &premi Senatus Justi-
tíre-Lusitanire et Suprem i Concilà' Pis-
ei. Ulyssip. 1660 foi. J 677 foi. Ulys-
sip. 1699. . 

Ev.a , e Ave Maria Triunfante, 
etc. Lisboa 1676- 1711 foi. 1716 

I foL juntamente com o Domiráo so-
bre a j.IJrtuna. 4." 

I Tmo!Jatus analyticus de servüiis 
vassallorurn remu:nera~dis a Príncipe 
et actione pr{) eis cvmpelertte. ms. , e 
outras muitas de diverso genero. 

Macedo (Diogo Rangel de) nas-
ceo em Lisboa de Cosme Rangel 
de Macedo, 'e D. Maria Josefa Lo-
bo. Foi Commendador da Commen-
da de Santa Marinha de Lisboa, da 
Ordem· de Christo , e Guarda m.or 
da Saude do Porto de Belem : com-

I 
paz: _ 

Apologia pelas Cdrtes celebradas 
em Lameg'O por El Rei D. A.ffonso 
Hen,n'ques , z'mf?ugnando os funda-
mentos , que contra ellas descobria D. 
Luiz de Salazar e Castro , Commen-
dador de Zurita , na sua Obra intitu· 
lada Indice de las Glm·ias de la Casa 
Farnese d,esde paq. 419 ate" 433. 

Oração funebre e panegirica. Lis-
boa 1734 4.0 

Carta escripta em 11 de Dezem-
bro de 1728 ao P. J!r. Simão Anto-
nio de Santa Cathm·ina. Lisboa 1729. 
4 . ." 

Fami#a dos Saldanhas historia-
da, rns. 

Macedo (Fr. Francisco de Santo 
Agostinqo) nasceo no anno de 1596 
na Cidaqe de Coimbra de João Ro-
drigqes, e Maria de Macedo ; e na 
idade de 14 annos abracou o Insti-
tuto dos Jesuítas no Óollegio da-
quella Cidade. Dei:x:ou a dita Reli-
gião· para abraçar a reformada de 
Santo Antonio, aonde professou a 
28 de Dezembro de J 642 ; donde 
passou nara aObservante de Portu-
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gal no anno de 1645, Acompanhou 
a quatro Embaixadores, que o Sé~ 
nhor Rei D. João IV mandou ás 
Côrt~s de França, Roma, e Ingla-
t erra; defendeo por -tres dias na Cu-

. ria de Roma:, no anno de 1658 / hu-
m as conclusões de omni sáMli; e 
outras em Veneza por .Qito dias, que 
começ<Írão a 26 de Setembro de 
1667 , intituladas : Leonis Sancu· 

-Marci ru,qitus Littemrii. Por Alvará 
de 8 d-e Abril de 1650 foi nomeado 
Chronista de Portugal : morreo no 

· Convento de Padua no l-" de Maio 
d.e 168 J / quando contava 85 an-
nos de , idade. Ent11e muitas Obras 
cornpoz: 

Jus succedendi in Lusitanice Re-
. gnurn Domz'nce Catherinre Regz's Em-
manuelis ex Eduardo fih'o nepotis Do-
ctorurn sub Henrico Lusitanice Re-
gni ultz'mo Conimbricensium sententiis 
conjiYmatum. Parisiis .l64l fol. 

Lusitania vindicata. Lisboa 16 41 . 
· Manifestum p ro r'egno Lusitanice. 

1647 fol. 
De · Clavibus Divi Petri. Romre 

1660 fol. 
Assertor Romanus sive vindicire 

P ontijicis et Po/tti.ficatus. Romre 1666 
fuL . . 

Machado (Antonio Jorge) natu-
, ral da VilJa de Santarem, nasceo 
em '1670 de AntQnio Jorge-, e Ma-
'l'ia Cord.eira. Formbu-se na Univer-
sidade de Coimbra em Direitó Ci-
vil : exerceo na sua patria o empre-
go de Advogado. FalJeceo em San-
tarem a 2 de Maio de 1729. Oom-
poz: ~ 

Tractatus juridicus de Captura 
Reorum~ ms. ~ 

Machieiro. Ord. Liv. 5. tit. 3 . §. 3 . 
Chamão os lavradores huma arvore 
ll.OVa, que depois de cheg·ar á sua 
grossura h e ·sovereiro; e antes que 
seja machieiro se chama chaparrei-
ro nos primeiros ármos de nascida. 

Macuta, moeda de cobre dos 
Domínios de P.ortugal em . Africa , 
que vale dez reis . f/ • 

.!)tlacho Má, o macho _da especie 
muar. A creação de machos, e mu-
las foi . prohibida pelas Leis d() 2 de 
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Dezembro de 1642, de 30 de Abril ; 
e de 1 de Agosto de 162 5, e de 22 de 
Agosto de ! 626, Decreto de 9 de 
Junho de J 661. Prohibio-s~ o despa-
cho dos machos, e mulas nas ~1-
fandegas do Brasil por Carta Regia 
de 19 de Junho de 17 61. • . 

Mwj,âra , todo o corpo ligneo ~ 
páos, e taboado para edificar. So-
bre a forma do despacho da~ ma-
deiras na Cidade de Lisboa veja-se 
o Regimento do Paço da Madeira 
de 23 de Fevereiro de 1604 cap. 1 e 
seguintes. Foi prohibido tira-las da 
fortaleza ' de Mombaça, e da-l as aos 
Turcos pelo Alvará de 21 de' Mar-
ço de 1612. As que vierem por con-
ta, e risco dos moradores de Lisboa 
para obra de sua·s casas, .1e edificios 
são livres de Siza, e Dizima. Alva- • 
rá de f o de Setembro de 1716. Por.: 
taria do Conselho da Fazenda de 9 
de- Maio de 1786. Para se não cor-
tarem no Brasil se -derão , providen-
cias pelos AJ v ar ás de 12 de Setem-
bro de 1652 §. 22, e de 13 de Ou-

' tubro de ÚÔ1 §. 29. Por Aviso de 
15 de Maio de 1756, dirigido ao 

'·Provedor da Alfandega, do Ass-ucar, 
se mandou q\le não i,mpedisse que 

·"na praia de Cascaes descarregassem 
as embàrcações, qúe alli levarem 
madeira, telha, e tijolo .das fabricas 
do Reino. E pelo de 5 de J u~ho ds 
l 7 56 se ord~nou ao Juiz da Tabola 
de .Setubal que _as madeiras condu-
zidas para a construcção da Casa 
da lndia devião passar livres. Publi- , 
co u-se em , 7 de Março de 180 I o 
Edital do ·Senado sobre o preço da 
descarga, carreto, e condução d;;1s 
madeiras em Lisboa. Deo-se. R eg·i-
mento para a fabrica· das ma:,deiras 
no sitio da Marinha em 25 de Ju· 
nho de 1751, que foi derogado por ...,_ 
Alvafá de 11 de Janeiro de 1783. 
O corte das madeiras necessarias 
para o serviço· da ReaL Marinha, e 
a fiscalisação , e conservação das 
matas, . e bosques dds Províncias do 
Norle estão a cargo do Intendente 
da Marinha da Cidade do· Porto . 
Alvará de 2 de Julho ele 1807 §. 4 . 
Pelo Decreto de 29 de ~ovembro 
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d~ 1755 se mandou que as madei-
, ras transportadas do Brasil para es-

te Reino em ·navios proprios de 
Vassallos delle, moradores nas Ci-. 
dácles de Lisboa, e Porto, gozem 
do mesmo rebate de direitos de en-
trada, e sabida, e do mesmo favor 

·~a arrecadação delles, que foi con-
cediqo á Companhia Geral do Grão 
Pará e Maranhão. Pelo Alvará de 
22 de Maio de 1756 se ordenou que 
as madeiras de producção destes 
Reinos, que nelles forem navega-
veis de hun~ a outros Portos por 
.Embarcações proprias dos V assallos 
dos m~smos Reinos, gozem do mes-
mo rebate de direitos, que foi con-
cedido á Companhia Geral do Grão 
Pará e Maranhão, e do mestno fa-
vor na forma da arrecadação delles. 
Foi este Alvará d€clarado pelo de 
lD de Setembro de 17&6. Por Edi-
tal da Junta do Commercio de 20 
'de Junho de 1806 se fez publico que 
o Imperador da Russia prohibíra a 
exp.ortação dé madeiràs daqoelle Im-
peno pelos portos de Petersburgo, 
Cronstad, e Arcangél, assim como 
o transito, até então licito, de ma-
deira da Suecia pelo lago Ladoga, 
.~ Petersburgo até nova ordem. Ve~ 
jão--se mais a respeito de madeiras 
os Deéretos de 1 I de Janeiro de 
1757 ~ e de 27 de Outubro .de 1756; 
os Alvarás c;le / 13 de Outubro de 
1770 § . . 6, e de 5 de Outubro de 
1795 §§. 9, e 10; as Provis<5es de 
29, e 29 de Julho de 1717, e Avi-
so de 1 de Fevereiro de 1758. 

Madeira. Ilha do Oceano A tlan-
ticq. 

Sohre as vasilhas de vinho da 
Ilha da Madeira vej. a Resolução 
de 16 de Março de 1797. DerãoJse 

, ..,. providencias politiêas para esta Ilha 
na Carta Regia dirigida ao Gover-
nador della em data de 2 de Outu· 
bro de 1801. Deu-se Regimento aos 
Governadores, e Oapitães Generaes 
da Ilha da Madeira, e Porto Santo 
em 26 de Outubro de~ 1803. 
_- lYladeira de Souza (Manoel) na-
tural de Alcobaça, faleceu em 1757. 
Compoz: 

·MAE 

Resposta, em que se difende n Ju-
rísdicçáo do Sar1to Offteio cmilra a 
Pastoral do Arcebispo de Evora. Ma~ 
drid 1746. . 

Allegaçáo4 de Direito pelo . Conde 
de Unháo. Lisboa 1748. 

E outras A/legações jurídicas. ~~· 
Madez'rar-se na parede do VISI-

nho. Ord. Liv. I tit. 68 §. 36 quer 
dizer, assentar nella madeira, com 
que construa a sua obra. 

Madrasta. A mulher, que caza 
com viuvo diz-se madràSta a res-
peito dos filhos do primeiro matri-
monio do marido . 

}){adre, antiqu., mãe. He titu-
lo, que se dá ás Freiras. 

Jltladte de Deos ( Fr. Luiz da) 
natural de Lisboa, nasceu em 1607 
de Maxirno Franco, e Anna Men-
des. Professou de idade de 17 annos 
a Religião de S. Francisco no Con~ 
vento 'de Guimarã~s. li'oi Guardião 
do Convento de Coimbra, Defini-
dor da Província, Confessor das R e., 
ligiosas do Convento da Esperança 
de Lisb6ft ~ Examinador das Tres 
Ordens ~ilitares. Faleceu no Con 4 

vento de Lisboa no anno de 1663. 
Compoz: 
. Relecfio . de duratione Guber.nii 
Prcelator'l/.m Seraphicre Religz'om·s de 
observantfa juxtá Decrtta Apostoli .. 
ca et Sanctiones gtnerales tarn mo-
dernas q71am ·antiqttiores: Ulyssipone 
1664 4 .. 

Tractatus de .fide. fol. ms. · 
Madrinha , a mulher , que vai 

tocar no baptisado como Testemu-· 
nha daquelle acto, a que assiste, ao 
dos noivos 1 crisma, etc. 

Mãe, a mulher, que dá nasci-
mento a hum filho. A mãe he obri-
gada a ~rear o filho de leite, seja 
legitimo, ou espurio. Ord. Liv. t 
tit. 88 §. lO. Li V'. 4 tit. 99 §. 1-' ó 
que se entende só do alimento, e 
não do mais necessario para a sua 
educação, como fato , berço, reme-
dias, et~. , tujas despezas incum-
bem ao rai. Reper.t. das OJ;denações 
tom. 3 pag. S24 ( d). Pelo §. 29 da 
Lei de ~ de Setembro de 1769. ficá-
rão prohibidl!s_ de ~er tutoras de seus 
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'fjJhos as mães, que passassem ârse-
gundas nupcias em idade de ter sue-
cessão , o qual §. ficou suspenso pe-
lo Decreto de 17 de .Julho de 1778. 
~m que easos a Mãe pode repetir 
as despezas, que fez com os filhos. 
V ej. a Ord. Li v. 4 tit. 99. 

Maf0'11'ta, falso Profeta, e funda-
dor da Religiãq Mahometana. 

Mafra , Villa na Proviq.cia da 
Estremadura. Deu-lhe Foral o Se~ 
nhor Rei D. Diniz peJos annos de 
1304. Ao Real Mosteiro de Mafra 
foi concedido por Alvará de 27 de 
Maio de 1772 hum Juiz privativo 

' na Relaçã9 do ' Porto , para a exe-
cução·, e cpbrança das rend?s dos 
Mosteiros extinctos a elle unidos. 
Os Estatutos do Real Collegío dos 
Estudos de Mafra, que Sua Mages..: 
tade tomou debaixo da Sua Real 
Prote'cção, forão approvados por Al-

. vará de 30 de Setembro de 1780. 
. Ma.qalháes (José da Costa de) 

natu :-al da Torre de Moncorvo , e 
Advoga.do na Casa da .Supplicação. 
Compoz: 

Annotaçóes á Lei novíssima das 
armas. ms. 
_ J.'Wa_qestade , caracter de Grande-

za, e Superioridade , que pertence 
a Deos,_ Este titulo se dá com tudo 
aos Soberanos , que representão na 
terra a Divindade. O Imperador .de 
Alemanha he chamado Sacra .Ma-
gestade, o de Hespanha Sua Mages-
tade Catholica, o de França Sua Ma-
gestade Cbristianissima, o de Por-
tugal Sua Magestade Fidelíssima. 

Ma_qistrado he o Cidadã'O encar;-
regado pelo Soberano de alguma 
porção de authoridade, e do exerci-
cio de álguma parte do governo po-
lítico do Estado. 

Devem os Magistrados abster-se 
de banquetes, nem respondem· ás 
cartas das Partes, que tem deman-
das perarrte elles , Lei de 30 de 
Outubro de 1612, nem podem ter 
hospedes em sua casa, Ord. Li v. l 
tit. 5 §. ult., nem podem adv-ogar, 
ou aco.nselhar em cousa alguma de 
demandas, Ord. Li v. 3 tit. 28 §. 2. 
Nem descobrir os .segredos . de Jus-

tiça~ Ord. Liv. 5 tit. i 9 ~· ült. ~ nem 
receber presentes, é peitas das Par- .. 
tes. Ord. Liv. 5 tit. 71. Os Magis· 
trados ·são meros Executores das 
Leis, para. se ajustar ás suas dispo-
sições, Aviso de lO de Abril de. 
1751, didgido á Casa da Suppl'ioa-· 
çito. Pelo A viso de 2 7 de J aneit() 
de 1810 foi authorisado o Maràohal 
General eitt Chefe para poder nll 
nome de S. A. R. suspender quaés .. 
quer Magistrados, que faltarem áos 
seus deveres em objectos relativos 
ao Exercito, e d~feza do Reino, Fo--
rão mandados recolher aos séus lu~ 
gares. Edital de 6 de Junho de 1812, 
vcj. A viso de 23 de Maio, e dà 2 
de Junho do mesmo an,no. Com quê 
Mercês forão mandados premiar 08 
que se distinguírât> no recrutamen..o 
to de 1801 vej. os .Decretos de 5 de· 
Julho , e Cartas Regias de· I 7 dé 
Agasto desse ànno. · 

lJilagos. Os Orientaes derão esté 
nome aos seus Sabios, aos seus Fi-
losofas, e aos seus Reis. Os Magos, 
que vierão adorar a. Jesus ChristG 
no Presepio , erão Filosofos, que se 
applicavão á Astronomia. Os Intér..o. . 
pretes da Escrip.tura, qué 1hes d~ó 
a qualiàade de Reis, fundão-se nas ' 
palavras do Psalm~ 31 , que se lhe's 
applicão: Os Reis de Tharsis, e 
as Ilhas lhe offerecerão presentes. 
Os Reis da Arabia, e de Sabá lhes ' 
trarão dadivas. O numero dos M:t-··· 
gos se fixa em tres , e se lhes dá os 
nomes de Gaspar, Melchior, e· BaJ ... 
thasar. 

Mahometismo, ~eligião, ou Sfri..: 
ta de Mafoma. 

Major,. o mesmo que Sargentó 
mor. 

Pela Provisão de 9 de Março de 
1742 se declarou que os caV'allos , 
que se davão aos Majores dos Regi ... 
mentos , era ao posto , e não á peS:.. 
soa. Vej. Alvar;;í de 23 de 0utubto 
del669 . -Sobré a creação, e obri· 
gações do Major da Artilhetia dâ 
Divisão dos Artilheiros Marinhei~os.. 
vej. o §. 52 e seguintes do Alvará 
de 28 de Agosto d~ 1797. Major 
General da Armad-a Real foi oreado 
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j)Or Decreto de 7 de Dezembro- de 
1796, e se lhe deu Rogimento nes-
sa mesma dat.a. Foi creado o posto 
<le Major General da Armada Real 
pelo Decreto de J 6 de Outubro de 
-1807 , para ser quem distribua o 
Santo, · tanto para o Corpo da Ar-
mada Real, como para a Brigada 
Real da Marinha, e para os Navios 
armados, rece]:>endo do Presidente 
do Conselho o Santo da Repartição 
da Marinha, não tendo o Offic)al, 
que for promovido ao dito Posto, 
menor Patente que a· de Chefe de 
Esqq,adra. 

Maiorino, Juiz Supremo. Havia 
Maiorinos mores, e menores já des-
de o tempo dos Godos. Os primei-
ros tinhão guasi o mesmo poder, que 
os Adianfados. Erão postos pelo Rei, 
e o seu poder era ·absoluto, não ten-
do A ppellação senão para o Mesmo 
Soberano. Os segundos erão po~tos 
pelos primeiros. A sua jurisdicção 
não se estendia fora de certas, e 
determinadas Causas, come se vê 
das Partidas p. 2 tit. 9 liv. 23. Ha-
via em Portpgal desde o principio 
d~Monarch1a tantos Maiorinos, ou 
Meirinhos móres quantas erão as 
Comarcas, ou Províncias, em que 
ellas se dividião. Além destes M'ei-
rinhos móres das Províncias, Comar-
cas, ou Departamentos havia hum 
Meirinho mór de todo o Reino. 
Ainda hoje se conserva o Titulo de 
Meirinho mór da Cô:te e Reino, de 
que trata a Ord. Liv. l tit. 17, que 
anda na Casa de Obidos. Os Meiri- · 
nhos ·mores da~ Comarcas . e Pro-
víncias durárão até ElRei D. Affon,; 
so V, . que inteiramente os abo)io, 
creando em seu lugar os Correge-
dores, que hoje permanecem, mas 
sem a JUrisdicção amplíssima , de 
que os taes Meirinhos gozavão até 
mesmo .sobre os Nobres, e Fidal-
gos. Elres provião os Juizes Ordi-
narios das Villas, é Concelhos, to-
~a~ão conhecimento do que nos 
Tribunaes se tratava, e erão •com 
po.uca differença huns Adiantados , 
ou Regedores da Justiça. 

Mala~a, escra~a, serva, manceba. 

MAL 
Maladia, serviço não gratuito, 

e pendente da vontade, e primor do 
Colono, ou Emfiteuta, mas sim ri-
gorosamente devido como de hum 
escravo a seu Senhor, ficando este 
reciprocamente obrigado a defen-
der, amparar, ~ manter em certos 
privilegios, e isenções a estes seus 
servos, ou malados. Maladia se diz 
tambe~ · a pensão, que o Nobre re-
cebe de algum, ou alguns seus in-
feriores. 

Matado, o que vive em terras 
de Senhorio, e sujeito a maladias. 

Malejicio significa toda a acção · 
contraria ás Leis·, bons costu.mes, 
e boa ordem. Usa-se desta palavra 
no F oro para exprimir toda a casta 
de delictos. 

Ma/entrada, pena ou multa, que 
o prezo pagava por entrar na cadêa. 
Differe da carceragem. Ord. Affons. 
Liv. I tit. 32. 

Maleza , fr,aude, malícia, trapa-
ça, colloio . ) 
. Maljairo, e Malfario. Adulte-
rio, traiç~o, que a mulher faz a seu 
marido, prostituindo-se com outro 
homem, e violando a fidelidade con-
jugal. · 

JJtialham, baliza, termo, limite. 
Malhos, mátracas, que consis-

tem em Jtum grosso taboão penden-
te ," e pr~zo a elle- hum maço de 
páo, com que em algumas occasiões 
se convoca a Communidade para o 
Capüulo. _ 

Mallatosta ou maltosta, direito, 
imposição, ou tributo, que pagão 
os que embarcão vinho na Cidade 
do P<>rto, que são 48 rs. por cada 
tonel, afDetade para o Bispo e Ca-
bido, e ametade para ElRei. 

Malp~ccado, por desgraça. Ord. 
Affons. Liv. 5 tit. 31 §. 4. 

·Malta (Ordem de) ou de S. João 
de J erusalem ,· Ordem Religiosa, e 
Militar. Começou quando a Cidade 
de Jerusalem estava em poder dos 
infleis. Os Religiosos servião ahi 
hum Hospital dedicado a ~·João, 
donde fqr.ão chamados Hospitaleiros . 
de S. João de Jerusalem. Tendo os 
Cllristãos conquistado aquella Cida-

/ 
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de, jnlg~t·ão que clevião ·a-judar 1tão 
feliz empreza. Tomárão pois as a:'r-
·mas para defender os 'caminhos co·rr-
tra as incursões ·~os :Jn:fie'is. Es'ta. no-
va func<;ão lhes attrahio hu·m gran-
·de nlill11ero 'de Nobres cle toda a 
Christandade. Então o titulo de Ga-
valleiros se ;ajuntou ao de Í-Ios·pi'Ú.-
leiros, e a Ordem foi 'composta ·de 
tres sorte..s de ReJigíos'õs, Cã:vallei-
ros, Cler1gos, é ~erventes. Tomada 
a Cidade por Sa'ladinô , Sultão do 
Egyplo no anno dê 118~, forã'ó fó-r-
çados <! reft:1giar-se em Márga't, uni-
c a fortaleza, que }bes restav11 Çe 
toda·s as suas conquistas; e nella 
vivêrão a't.é o anno de H 91 , em 
que tomárão a Ilha de A cte bá Pa·.!. 
lestina, aonde esti verão àM 'o annõ 
de J 292 , no qilal a inesma llhà,. 
apezar dos seus esforços, foi prez.à 
dos Sarraerenos. Passár-ão depgis pa~ 
ra a Ilha de Rhodes, que ,Sollirlã6 11 
tomou á força d-e hum dilatádo Cêr-
co ; e, finalmente; fazendo-lhe o 
Imperador Carlos V .Duãção da Ilhá 
de Malta, para ella se mudárão, e 
daqui lhe vem o Iloíhe dê Malte-
zes. 

Por Alvará de t 3 de Dezembro 
de 1728 se cbn~rmá.rãó ós privile-
gias da Santa Casa do Hospítal de 
S. João de J etusalem na Ilha âe 
Malta, na fotma que haviãb sidd 
confirmados ém 1604, excepto os 
expressamente derogado~ · por Leis, 
e Decretos posteriores. Pêlo Alvàra 
de 9 de Julho de 1642 se dechirá-
rão os ditos privilêgios, e as quali-
dades., que dev~m {er os Caieiros 
da mesma Religi~o pàra gozarem 
do privilegio , como tae's. J úizes Con-
servadores da Ordein de Malta fo- . 
rão nomeados pelo Dêcreto de e. dê 
Outubro de l-183 tià Côrte; e ~a
triarchado o Provisor, e Vigário Ge-
ral, e nos outros dit~trictos .do Rei-
no os dous Vig'arios Geraes de Mon- , 
touto, e da Cidade do Porto, dan-
do A ppellacr;ão, e Aggravo pàta a 
Veneranda Asséi:n'blêa da Religião' 
na Côtte. Não podem fazer-se es-
crituras de vendas, ou ttocas, ou 
outro qualquer ooatracto de bens 
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pertencentes ;a Ordem de 'Mdlt~, sem 
primeiro l?erem apresentadas licen-
ç-as dds Comrnendadores, à cujas 
Commendas perte'n'cerem os béns, e 
sem que lhe sej-ão apresentadas cer-
tidões na forma 'do 'pag·amento dos 
laudemio's, tios termos da Provisão 
expedida a favor do D. Ahbade Ge-
ral da 'Oo'ngre>g~ção de S. l3ento em 
10 de Março ·a~ 1779, e da outra 
c:Oncedida ao 'Collegio Patriarchal 
em 22 de Fevereir<:> de l747, Alvará 
de 2Z de Fevereiro ·de 1779. O Prio-
rad'o 'de Mal ta foi trasl'adado da: Ilha 
de Mà1ta por S. A. R. p~h? Regu-
·lâmenlô Provisional de 6 de Novem-
bro de 1799. Forma-ge, quando he 
preciso, dos Cavalleiros da Ordem. 
Por Aviso de 26 de Janeiro ·de t805 
se rnandárjlo recolher, e 'ficar s·em 
éffeito as Pate!ltes dos Officiaes de 
Malta, 'êxistentes nos Dóminios Ul-
tramarinos, e nullos os privi~egi~s 
sur,postos dos q~e a~ tinhão. Qs <;>f.:. 
fiCiaes, e Soldados alistados ná Com-· 
panhia da Sagrada Religião dé Mal.:. 
ta tem por seu Juiz priva fi v o o Con-
servador_ dos privilegiaqos da mes-
ma Sagrada Religiãb , Decreto de 
19 de Abril de 1780. Pela Resolu-
ção de 2 9 . dé ,Julho ~e 1702 se de~ 
ciarou o po~to , q_ue pertetlce ao 
Capit§.o de Malta qrlando haja re-
bate. Aos Balibs, Commendaderes, 
Cavalleiros , e mais Religiosos da 
dita Ordem deu o Príncipe Regen,;: 
te na Carta Regia de 9 de Abril de 
Hllo hum pUblico Testemunho do · 
Seu Real' Reconhecimentb, pelo ze-
lo, cbm que se portarãd :ha Restav.-
racão do Reino ; e o dito Priorado 
deiioerou em Assembléa de 11 de 
Agosto de 18 J o iíiéuinbir ao Caval-
léiro Co.muienaador Fr. D. Franéis-
co Mauricio de Souza Coutinho pa-· 
rá beijar as Reaes Mãos eni agrade-
cimento desta clistincta Mercê. Pe-
lo Alvará de 9 de Julhb de 1641 se 
restritrgio os privileg·ias de Malta 
aos Lavradore's, é Cazeiros, que· 
continuadamente viverem em suas' 
QQ.intas, e da lavo'lira: dellas se sus-
tentarem a maior parte do anno. 

Mr.trnóas, ou arcas, (ant.) rnon~ 
I c 
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tes de terra e_m forma l'edonda, e 
àcliminada. 

·. Marnposteria dos Ca:uvos. · Foi 
extincto este Juizo pela Lei de 4 
à e ·Dezembro de I 7 7 5. 

Maná era o alimento milagroso 
dos Israelitas no Deserto. Exodo 

! c a p. I 6 v. I 5. 
.Manceba, mulhér ·moça; signifi-

ca tambem moça de soldada, e tam-
bem mulher. ·prostituida. Ord. .ç\f-
fons-. Liv. 1 tit. 15 §. 4, tit. 52 §. 18, 
tit. 53 §. 4.; tambem quer dizer sol-
teira. Ord. Affons. Liv. I tit. 12 §. J. 

Mancebia, ajuntamento de man-
cebos; tambem se entendia pela des-
honestidade das mulheres pt1blicas, 
e impudicas. Passou-se Decreto con-
tra as mancebüts em 2 de Dezem-
bro de ] 640. 

· Ma'ricébo, o que. está na idade 
juveniL Mancebo de soldada, o que 
serve por salario. Mancebo de pou-
sada ; ch,amão-se assim os guardas , 
e pastores dos por.éos , que erão i'n-
feriores ao Alftz'reim. E aos mance? 

' bos da pousada dem a eles em . solda-
·da des i a jouso, em como o mete-
rem. Liv. dos For. velh. 

Mandióca , certa raiz farinaceà 
do Brasil. 

Pelo Edital da Intel)dencia ,Ge-
ral da Policia de 8 de Maio de-180 I 
se promettêrão premios aos Capitães 
de Navios, que trouxe~sem .man-
dioca. 

Mandragoras, a que alguns ~ha
mão mandraculas, vulgarmente se 
~iz tere·m pessoas ditosas ; e parece 
ser hebraica, de hum á erva, que· ti-
nha virtude, ou b fructo della, pa-
ra fazer fecundar mulheres, e ou-
tras qualidades occultas para pro-
vocar o amor; e no cap. 5 do Ge-

"' :pesis se lê que Rachei pedíra a Lia 
mandragoras, para que , comendo-
:;ts, concebesse de J acob. São pro-
hibidas ~a Ord. Liv. á tit. 3 §. 3. 

Manez'o he especie de contribui-
ção. Vej. o Regimento das Decimas 
de. 9 de Maio de 1654, e Alvará de 
26 de Setembro de·l762. Forão isen-

. tas delle as pessoas, que trabalhão 
por jornal, ou seja na cultura das . 
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terras , ou nos o:fficios mecanicos, 
ou serviço domestico de criados as-
salariados. AI vará de I 7 de Dezem-
bro de 1789, vej. o Alvará de l de 
Abril de I795. Pelo Alv-ará de 30 de 
Outubro de 1762. se acceitoa o offe-
recimento, que fez aJunta do Com-
mercio de vinte e quatro contos de 
réis annuaes em lugar da decima 
do maneio, e juros das dividas pas-
sivas, que devião pagar os Com-
merciantes, declarados nas relações, 
que o mesmo Alvará menciona. Vej. 
o Alvará de 12 de Novembro de 
1774. - Pela Ordem da Junta dos 
Tres Estados de I8 de Julho de 
I693, passada em virtude d(i) De-
6reto de 9 do dito mez e anno, se 
mandou que ·se não exigisse maneio 
dos Hespanhoes , Inglezes , France-
zes, e Hollandezes, que não esti-
verem naturalizados, e só o que -se 
lhes lançasse nos bens de raiz, que 
nestes Reinos tivessem. 

Mam~rio ( antiq.) admiiJ.istração , 
serventia, ou maneio de algum Of-
ficio. 1 

• 

Mçmfr~o de Gouvia, filoo de An-
tonio de Gouvêa, na~cêo na Cidade 
de Turim, Çapital do Piemonte. Foi 

. Senador dq Senado de Turim , e o 
· Duque de Saboia Carlos Manoel · o 

fez seu Conselheir-o d'Estado. Fa- · 
leceu na sqa Patria no anno de 1613. 
Compoz, alem de outras Obiras: 

Nota; et a.m:madversat:iones ad Pra-
ctz'cam cipz'(em , et criminalem Julii 
Clarz·. Hi36 fol. 

Mangue, arvore do Brasil, que 
nasce á hf!ira de rios, e em loda-
çáes. Foi prohibido por Alvará de 
9 de Julho de I760 cortarem-se em · 
certas Capitanias do Brasil as ar-
vores de rr)angues ainda não desse-

, cadas a qeneficio das fabricas cij: 
sola. 

Manifesto. Escrito, em que os 
Sober<}.nos? e o!l Estados dão a ra-
zão de moverem guerra, expõem o 
seu direito, ou o motivo de alguma 
acção.. D3yr ao manifesto he mos-
trar, e desprever o ouro, diamantes, 
e dinheiro , que sem isso he apre-
hendido por ElRei em certos casos . 
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Sobre as duvidas sus-citadas na 
materia' dos Ma~ifes(os das dividas 
:para a · Decima se publicou .o Edital 
de .1 o de Janeiro de 1813. Vej. Por-
taria de 19 de Dezembro de 1812; 
e Edital da Superi11tendencia Geral 
da Decima de lO de Novembro do. 
dito anno. Dos Manifestos não se 
devem Emolumentos alguns nas Su-
perintendencias, Regimento das De-
cimas tit. 1 §. 9. Só no caso de re-
velia em pagar em tempo compe-
tente se deve a pena pecuniaria ap-
plicada aos Cobradores , não per-
tencendo ás Superintendencias mais 
que as consignações deduzidas do 
liquido das remessas ao Real Era-
rio, ~ Decreto de 13 de Agosto de 
1779, Instrucções de 7 de Março 
.de 1801, Decreto de lO de Junho 
de 1 802, Resoluçãe de 8 .de Junho 
de 1805, e Portaria de 15 de Junho 
de 1812.- Manifestos das fazendas 
descaminhadas não tem lugar sen-
do feitos pelo proprio dono, quando 
já se achão denunciadas. Fora) da 
AlfandPga de I 5 de Outubro de I 587 
Cap. 71. Como se fação os Manifes-
tos do dinheiro dado a juro vej. o 
Alvará de 26 de Setembro de J 762. 
Sobre 'o manifesto do ouro, que vem 

~ fora dos ·Cofres dos navios vej. o 
Decreto de 28 de Junho de 17ó9. E 
sobre o do vinho vej. o Alvará de 
7 de Julho de 1787. 

Maninhos , terras incultas. Os 
maninhos são do Summo Imperan-
te; e só pertencem aos Povos no 
uso comrnum por Concessão Regia, 
quando lhes passárão pelos Fo'raes, 
e não forão contados, ou reserva-
dos pelo Soberano , ficando assim 
propries do Concelho, e na admi-
nistração da Camara respectiva, mas 
conservando sempre o Soberano o 
domínio eminente, _ ~ o direito de 
os fazer r:egular como melhor lhe 
convier. Considerados pois os mani-

" nhos na qualidade de bens ~eaes he 
inattendivel a respeito delles qual-
quer posse, ou prescripção. As Ca-
maras tem fund:tda a sua intenção 
na Ord. Liv. 1 tit. 66. Tambem se 
chama vão . maninhos .. os b_ens, que 
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~cavão por morte do homem , ou 
mulher casados, que morrião sem 
filhos, e sem fazer Testamento, e 
não tendo parentes até o decimo 
gráo. Estes bens costumava . o Al-
rnoxarife d'EIRei tornai para a Co-
rôa antes que o Sr. Rei D. Pedro nas 
Côrtes d'Eivas concedesse que no 
caso de algum dos conjuges morrer 
abintestado, e sem filhos, ou paren-
tes, o marido, e a mulher recipro-
camente se herdassem. Ord. Affons. 
Liv. 4 tit. 95. Nos maninhos, que 
são destinados para logradoiros dos 
Parochos, e não pertencem aos Con-
celhos, nll:o se pode impôr foro, ou 
pensão alguma. Ord~m do Conselho 
da Juota da Casa de Bragança ao 
Ouvidor da Comarca de Barcellos 
de ~ .de Març_o de 1785. Vej. mais 
sobre maninhos o Alvará de 27 de 
Novembro de 1804, a Resolução 
de 14 de Fevereiro de 1805, e a 
Provisão de 26 de N overubro de 
1766. 

JJtlanz'que do Intendenre. Foi esta 
Povoação, sita no TPrmo de San-
tarem, creada Villa, dando..,se o Se-
nhorio de lia ao Intendente Geral da 
Policia, que então era, e aos seus 
Successores por Decreto de 1 de J u~ 
lho de 179'1. 
. Manoel Delqado de !J'Jattos, natu-

ral da Cidade da Guarda, Lente da 
Universidade de Coimbra, .faleceu 
.nó anno de 1' 668. Escreveu, alem 
de outras Obras, 

Cinco Postillas de Direito ·civil. 
ms. , 

Manoel de Gouvta Teixeira, na-
tural de Viseu, falecido em 1733, 
compoz: . 

Practica judicial. ms. 4: 
Notas á Ordenação. ms. foi. 
Ptculio de Direzto Canonico, e Ci-

vil. ins. 2 tom. foi. ~ · 
Manoel de Lemos Mesa , natural 

da V illa de Estremoz da Provincia 
do Alemtejo em I 670, f~i filho do 
Licenciado Lopo Rodrigues de Le-
mos, e de Maria Garcia. Depois de 
se formar em Direito Civil na Uni-
versidade de Coimbra, exerceu em 
LisbÇ>a o Officio de Advogado , e 
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faleceu a.l '1 de Março de 1744. Com-
poz, alem de outras Obras, 

Petição de Revista por parte do 
Excellentissimo Duque de Aveiro, so-
bre a Capz"tania de Porto Seguro. -Ma-
drid 1 736 fol. 
_ Allegaçáo de Direito pelo Excel~ 

lentisst'mo Duque de Aveiro, etc. foi. 
· Mantâga, subl!ltancia pingue se-

parada do leite, da qual se usa pa-
ra temperàr a co.Düda. Pela. Postu-
ra do Senado da Camara de 22 de-
Juoho m:e · 1792 ordeoou o mesmo 
Senado , em beneficio do Povo des-
ta Capital, que os compradores de 
manteiga,. e arroz na primeira mão, 
que são obrigados a dar u terço d'os 
ditos generos á Cidade, não possão 
recolher nas sDas lojas, e aFma2lens · 
os ditos ge.neros dos tugares, em 
que os comprarem sem o devido 
manifesto ao Jui-z do V eropezo, a 
qual Postura se publicou em .Edital 
de 2-7 do dito mez, e anr:.1o. 

Manufactura, fabrica, e offiicina 
de arh•.factos, v. g. de Janificiost., de 
sedas, de • ch;J,peos, p.anos, et~. V ej. 
l!abnc.a. · 

Tamhemt se t0ma pEtlia ohJ.1a. fei-
ta Bessas fabricas, e- he nestt!!' sen-
tid1o mais ·usuak 

As manufacluras Naci'onaes tem 
11as1 Alfandegas dous seUos, na. cc:m-
formidadle al(i) Alvar-ái d~ 27- de Abril 
de 1'79-7, mandadb dbserv;av em to-
uas ~s .AJfamJegas do . Reino. peJa 
Prov1são da Real J1unta d'o C'om-
mercio de li d·e Fevereiro ·de I-805. 
Pela mesma Provisão se mandou que 
todos es1 tecidos· );a.rgos, ou estrei-
tos; .ou quaesquer manufactH'ras dê 
lt1specção da Real Fabrjca; d-as Se-
das sejãô. qualifica'Cias, e selladas na 
Real' Direcção dellas, para se des-
palch.arem na A lfandega sem inge-
rencia dos Procuradores d:as respe-
ctivas Corporaçees: Por Al.vará de 
6 de Janeiro de 17815 forão prohibi-
das as manufacturas no Brasil , á 
excepção das fazendas grossas de al-
·godão, mas depois se mandárão ad-
mittir todas pelo Alvará de I de 
Abril de 1808, e de 28 de Abril de 
-lilõ9. As manufacturas ·de França 
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se mandou que fossem admitti.das 
do mesmo modo, que as das Nações 
mais favorecidas, Decreto de J 2 de 
Dezembro de 1801. Como se prova 
a identidade das manufacturas de· 
origt?m, ou industria da Grã Breta-
nha vej. as Portarias de ll de Fe-
vereiro , e de 9 de No vem bro de 
18 13. Derão-se providencias sobre 
as de seda, lã, etc. na Carta Regia 
de 22 de Março de 1802. As manu-
facturas N acionaes, que se conso-
mem no Reino, pagão tres por cen-

, to do valor. E o mesmo as que s~ 
embareão, pagando a contribuição 
.do comboy, Alvará de 7 de Março 
de 180 1 §. 9. Mandou-se por De-
creto de 11 de Maio de 1804 que 
se pagasse p~r avença. 

Mansidade (antiq.) o mesmo que 
mansidão. Ord. Affons. Liv. 2 tit. 
94 §. 3. 

Mappa , Jista. 
M·ap_pas de transportes, e estra-

gos feitos peJo inimigo forão recom• 
mef.ldados pelo Intendente Geral da 
Policia aós Corregedores das Co. 
marcas; e tendo estes comettido al-
gmnas cle~sas diligencias aos Juizes 
de F oPa, corno estes f-ossem omi_s-
sos em eurnpri-l_as, pela Portaria do 
Go-verno de 16 de Setembro de 1811 
se determi,nou aos Corregedor&s que 
as ma:nda~sem' fazer pelos seus Offi-
ciaes á custa do·s· Juizes de Fera 
omissos. Os. modélos dos mappas, 
relações geraes·, e resumos de mos ... 
tr-as, li·vranÇas , certificados, reei-· 
bos, vales, gl!lias, contas correntes, 
e mais bilhetes, e do~umentos, de 
que devem usar os differentes Cor-
pos do Exercito, como o Commis-
sari.ado em Chefe, as Thesourarias 
Geraes ,'. e Subalternas aos Hospi-
taes, e suas Contadorias se mandá· 
l!ã:o imprimir na Impressão Regia 
pela· Portaria do Governo de 13 da 
Fev·ereiro de 1812 , publicada na 

· Ordem qo ,dia de 18 de Março do 
mesmo anno. Mappas necrologic~s 
devem dar mensalmente os Admi· 
nistradores de Hospitaes Civis, e 
·Militares, Portaria do Goyerno de 
9 de Agpsto de .l8!4. Por Edital da 
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Polici'a de 7 de Abril de 1808 se 
fiierâo disposições a respeito dos 
mappas dos habitadores dos Bair-
ros., dos Passaportes, e outros obje-
ctos de Policia. l'ela Provisão de 5 
de ·Fevereiro de 18o7 foi mandado 
conservar Manoel de Ambrozi, Cor- · 
retor do numero da Praça desta Ci-
dat.le. na · posse de formalizar sum-
mariamente os mappas, enunciati~<Js 
dos preços correntes dos generos 
commerciaes, sem embargo do pri-

. . vilegio exclusivo, que José Fenzi 
obtivera para isso, por ser ob, e sub-
repticio, podendo concorrer huns, 
e outrQs mappas á escolha dos Ne-
gociantes. 

Maracháo, monte de_ terra para 
suster á enchente da agua, que não 
alague a terra. 

· A respeito dos marachões do 
Rio Mondego vej. o Regimento de 
8 de Setembro de 16o6, e a Provi-
são Regia de lO do dito mez, e anno. 

Marnnháo, Capitania do Br~sil. 
Pela Carta Regia de 8 de Outu-

bro de 16 12 se promettêrão premios 
a fim de promover o descobrimen-
to, e conquista das terras do Ma-
-ranhão. Vem ·esta Carta ém Berred. 

- Ann. Hist. do Maranhão Liv. 2: 
pag. 76. E por Decreto de 23 de 
Setembro de 1650 se declarou que 
o Estado do Maranhão se deve re-
putar Brasil, para serem mandados 
para alli dt>gredados, que o povoem. 

Maravedí, mpPda antiga, de que 
60 entra vão no marcQ, e valião de 

. 400 até 5oo reis. 
Marca, signal, distinctivo, cu-

nho , ferrete. Tambem se chama 
'marca a grandeza prescripta pela 
Lei, y. g. 'espa4a da marca. Carta 
de marca erão as Letras Patentes, 
que os Soberanos davão aos seus 
Corsarios para andarem a corso dos 
inimigos, com quem tinhão guerra. 
Como devão ser marcados. os la-
drões, em que casos, e com que 
marcas se acha determinado na Lei 
de 6 de Dezembro de 1612 §. 20, 
no Alvará de 31 de ~arco de 1742 
§. 8, e no Assento de 30 de Abril 
de 1613. 
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- Marçal Cazado Jacome, natural 
de Vianna do Minho, foi Lente da 
Universidade de Coimbra, Desem-
bargador ~o Paço, ~onego Douto• 
ral em Cotmbra, e Deputado da In-
fJUisição, faleceo em 1656. Escre-
Yeo 

Sete Postillas. ms. 
E hum Vot~, que traz Themu.:. 

do Decis. 106. , 
.Marceiro, o que tem loja de mar-

çaria . 
. Marchante, o que coritracta em 
gados pà.ra os taU~os dos açougues.·; 
Pelo Edttal do ~enado de 2a de 
Dezembro de .1805 se maudou que 
nenhum Marchante de fora podesse 
vir vender á Cidade de Lisboa por-
cos sem ter tal h o das portas da Ci-
dade para deutro, obrigado ao for-
necime·nto de porco; ficanrJo só per-
mitl.ido aos Lavradores, e Criadores 
vir vende:-lo,s. 

. Contra ps M.archantes , que fa-
zião travessia dos gados para levan-
tarem os preços df'lles, se expPdio 
a Portaria do Governo de I 1 de Fe-
vereiro de 1813 , que susc'itou ,- e 
ampliou ·as providencias dadas no 
A I vará de 25 de Fevereiro de 18_02. 
Tem ós Marchantes apof;)enta.,loria. 
passiva, Decreto· de 22, e AIYará 
de 25 de Maio de 1708. Não são · 
obrigados a servir-se dos Cort.ado-
res contra sua vontade, A viso de 
'30 de Maio de 1780. Devem os Mar-
chantes dos açougues privilegiados 
matar sempre o mesmo numero de 
rezes. Aviso do 1.0 de Agosto de 
1792. 

Marcionitas, discípulos, 'ou se-
ctarios de Marcion , heresiarca do 
2.

0

• seculo, que foi primeiro \lum 
Christão zeloso; mas, excommun-
gado por seu pai, que e_ra hum San..: {., 
to Bispo, se unio ao heresiarca Der- ' 
donio, de quem aprendêo o syste- / 
ma dos dous princípios, que alliou 
com os Dogmas, com o Christianis-
mo, e com ·os princípios da Filoso-
fia Pithagorica, Platonica, e Stoi-
ca. Esta Seita foi huma das mais 
permc10sas. 

M_arc~tas, her~ges do 2." secule, 
2 A 
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que se denomina. vão perfeitos, e fa-
zião profissão de obrar tudo com 
grande Hberdade, e sem temor. Cha-
rnárão-se assim _ de Márco, o qual 
c<>nferia o Sacerdocio , e Adminis-
tração dos Sacramentos ás mulhe-
res. 

JYiarco, pezo de 8 .. onças; marco 
de ouro de 22 quilates vale 96$000 

- reis, o de prata de Lei de doze di-
nheiros vale 6$545 f._' o de onze di-
nheiros vale 6J ooo reis, o de dez 
dinheiros e f, que he o que se la-
vra por Lei ·, vale 5$590 }7. Marco 
se di7;, tamhem o termo, .que se põe 
nos limites , e confins das terras pa-
ra as demarcar, e assim mesmo nas 
estradas. -

Fr. Mm·cos de Lisboa, Francis-
cano, Chronista da Ordem, e Bis-
po do Por to, falec/3o em 15 9 1 : com-
p.oz, entre -outras Obras, 

' ConstituiçóeB Synodaes do Bispa'do 
do PorJo. Coimbra 1585 . 

.JJfarcossianos, discípulos de M!lr-
C<')S, que reconhecia por Deos ha-
rna ~ qu.aternidade composta do Ine-
fav~l, do Silene~o ~ do Padre, · e ·da 
Ver(iade:. Foi ·discipulo de Valenti-
no, ein oujo . systema fez alg-crmas 
mudanças pouco consideravefs. · 

Não se deve confundir este Mar-
ctos c~m outro Marcos, 'cujos erros 
occasionárão em Hespanha a Seita 
d0s ·Priscissianistas. 

· Mareaçáo se ·diz o manejo, 0u 
manobra nautica com cabos, vela, 
etc. lGente.da marearção he a que se 
emprega na ·manobra nantica. 

Marechal; Official Militar, que 
antigamente era immerliatamente 
subalterno ao Conde.stavel. Hoje o 
Marechal de Campo he..inferior aos 
Tenentes Generaes·, e commanda 

1 
~ em falta delles , e dos Generaes. 

Cotrespondem aos antigos Sargen-
tos mores de Batalha, Decreto de 
5 de · Abril de 17.62. Os Marechaes 
de Campo, e Tenentes Generaes do 
Exercito tem o · Foro de Fidalgo, 
Decreto de \ 13 de Maio de · J 789. 
Marechal General dos Exercitas , 
Encarregado do Governo das Ar-
mas de lnfanteria, Cavallar-ia, Dra-

MAR 

g·ões, e Artilheria., e J?i;-ector Ge-
ne-ral de todas ellas foi nomeado o 
Conde Reinante de Schaumbourg 
Lippe por Decreto de 13 de Julho 
de J 762. Ao Marechal Conde ode , 
G:oltz foi encarregado o Commando . 
dos Exercitas deste Reino , dispen-
sado do mesmo Commando o Du-
que de Lafões, em attenção á sua 
a vánçada idade , · e molestias , por 
Carta Regia de 23 de Julho de 1801. 
1\'l~rechal General dos Exercitas, e 
Commandante em Chefe das Forças 
combinadas foi declarado o Mare-
chal General Arthur W ellesley na 
Carta Regia de 6 de Julho de 1809, 
'Illandando-se que fosse chamado ás 
Sessõ~s do Governo, em que se tra-
tasse de organisação militar, ou ob-
jectos concernentes ao mesmo fim , 
de ma terias de Fazenda, e de gran-
des resoluções, que fôr necessario 
tomar para defeza do Reino, e da 
Península , ouvido em todos esses 
pontos o seu conselho. Por A viso 
de 27 de Janeiro de '1810 foi Çtutho-
risado o M4rechal General em Che-
fe para po4er no .nome de S. A. R. 
suspender qúaesquer Magistrados, 
9-ue faltarem aos seus deveres em 

·o.bjectos relativos ao Exercito , e 
defeza do ~eino. Ao Marechal Com-
mandante em Chefe, Conde de Tran-
eozo se deFão amplos poderes, e fã-
culdades nã Carta Regia de 16 de 
Novembro de ,J 811. Marec];laes de 
Campo , Governadores de Praça , 
e mais Officiaes são prohibidos de 
ausentar-se sem licen9.a d' E IRei , 
Aviso de 22 de Maio de 1679. 
· Marfim , o dente do Elefante. 
Pelo Alvará de 25 de. -Jàneiro de 
17 58 ·se regulárão os direitos dos 
Escravos, f do marfim, que vem de 
Angola, o commercio do qual está 
applicado $Casa das Senhoras Rai-
nhas. , V ej. o AI vará de 18 de Agos-
to de 180'7. 
. Mar_qrave, Titulo de Alemanha, 
que se dá ~t alguns Príncipes Sobe-
ranos. 

D. Mar·ia I (a Senhora Rainha) 
nascêo aos 17 de -Dezembro de 17 34, 
foi acclamada Rainha aos 13 de Maio 

.... 
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de 1777, falecêo no Brasil aos 20 
de Março de 18 J 7. Promovêo o Com-
mercio peJos Alvarás de 18 de Ju ... 
nho de 1777, que estabelec~o hu-
ma nova Junta para administrar to-
das as Fabricas do Reino, de 18 de 
Maio de 1778, que isentou de di-
reitos os generos para as Fabricas; 
pelos Decretos de 20 de Novembro 
de 1703; que moderou os Direitos 
das Alfandegas, e Cor::suHado de 25 
de Novembro de 1783, que gratifi-
cou com rebates de direitos a ex-
portação, e im porta.ção em Navios , 
e Embarcações Nacionaes, de ,6 de 
Agosto de 1779, que promovêo a 
cultura das Terras, e pelo Alvará 
de 7 de Agosto de 1789, que oc-
corrêo á exportação de pão para fo-
ra do Reino. 

Pertendêo dar huma nova forma 
de Legislação .por meio de hum no-
vo Codigo, creando- para isso huma 
Junta pelo Decreto de 31 de Mar-
ço de I '77 8. Estabelecêo hum a Bi-
bliotheca pública pelo Alvará de 20 
de Fevereiro de 1796, e · se abrio 
com effeito aos 17 de Maio de 17 9 7. 
Instituía a Academia Real das Scien-
cías de Lisboa pelo Alvará de 24 de 
Dezembro de .t 779, dando-lhe fa-
culdade para imprimir todos os ma-
nuscriptos, e obras raras pelo Al-

- vará de 22 de Março de 1781. Creou 
a Academia Real -da Marinha, For-
tificação , e Desenho pelo Alvará 
.de 5 · dé Agosto de 1779; a Real 
Sociedade Marítima, Militar, e Geo-
grafica pelo Alvará de 30' de Junho 
de 1798 ; . a Aula de Historia, e Ar-
chitectura civil pelo Alvará de _23 
de Agosto de 1'781, e por outro Al-
vará de . . . de ........ . de 1792. 
Creou as Reaes Eschólas de S. Vi-
cente de Fora, que trasladou do 
Real CoJJegio de Mafra. Favorecêo 
a Religião; isentou do onus da De-
cima os Hospitaes pelo Alvará de 6 
de Agosto de 1777; fundou a Casa 
Pia, e por Decreto de 20 de Janeiro 
de 1794 soccorrêo as viuvas, e fi-
lhos dos Militares da Tropa Auxi-
liar do Roussillon. · Pelo Alvará de 
5 de Março de 1790 providenciou a 
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breve expedição dos processos de 
liv.ramento dos prezas, etc. 

Maria (D. Fr. José de Jesus) 
natural d-e Lisboa, filho de José da 
Fonseca, e Joanna de Oliveira, pro· 
fessou na Ordem dos Prégadores , 
foi 'Bispo Coadjutor do Arcebispo 
d'Evora D. Simão da Gama, com 
o Titulo de Bispo de Patara, Cida-
de, e Cabeça de Licía, ·Provisor, 
e Presidente da Relação Ecclesias· 
tica de Evora, falecêo na dita Ci-
dade de Evora a J 3 de Agosto de 
1738. Compoz, alem de outras Obras, 
- Breve resufi'.!O para instrucçâo, e 
dz'recçâo de Ordinaudos. 1 7:18 8." 

Promptuarium Q.ualijicatorum. 
foi. ms. 

Trúmfo da Fe~ 4. • ms. 
Marw (Fr. André de Santa) na· 

tural de Lisboa, filho de Marlim 
V as de Sampaio, e de Magdalena 
do Couto. Tendo militado na lndia, 
para onde embarc'ou na idade de 18 
annos, -tomou o habito da Ordem 
de S. Francisco no Convento da 
Custodia da Madre dé Deos em Co-
chim , aonde depois, foi Bispo. Es-
crevêo, entre outras Obras, as se-
guintes~ 
· · Exposição sobre· a Regra de S. 
Francisco. ms. 

De testamentis. fol. ms.· 
Maria (Fr. José de Santa) natu-

ral da Villa de Amarante, ·filho de 
Manoel Carvalho Medina , e .Qo-. 
ntingas Fernandes. Recebêo o ha-
bito da Serafica Província de Por-
tugal a 2 5 de Maio de 172 6. Com-
paz: 

Claves aurece , guibus aperiuntur 
sacrre paginre candidatis abstrusiora 
ejus loca ex capite '9 ad 14 libri Ge-
neseos. foi'. ms. 

Hypomnemata Sacra Theologico-
Dogmatica et Polemica. foi·. ms. 

De potestate clavz'um Eccles1:astico 
The$auro largiendo ex textu Ma~th. 
26. Tibi dabo claves regni ccelorum 
et Joannis 21. Pasce oves meas. ms. 

Marido, o hom~m cazado, a res-
peito de sua mulher. . · 

O marido não pode demandar, 
ou ser demandado em J nizo sobre 
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bens de raiz , sem Provisão , ou ou:. 
torga de sua mulher. Ord. Liv. 3 
tit. 47 §. 2, tit. 63 §. 4. 

Marirlha, as forças navaes de 
algum Estado. 

Foi estabelecida para as dt>&pe-
zas da Marinha huma consignação 
de trezentos contos de reis, Decre-
tos de 6 de Abril de 1803, e de 2'7 
de Abril de 1804. As tropas della 
são, como as de terra, sentflnciadas 
em ·conselhos de Guerra, Decreto 
de 15 de Novembro de 1783. Ares-
peito do pagamento das suas despe-
zas véj. o §. 4 da Lei de 9 de Se-
tembro de 1769, suspenso pelo De-
creto de 17 de Julho de 1778. Que 
qu.alidades devem ter os que per-
tenderem $er Officiaes de Mariuha, 
e como devem ser propostos he de-
terminado pelo Decreto de 13 de 
Novembro de 1800.- Pt>la Resolu-
ção Regia de 18 de St>tembro de 
1799, dada em Consulta da Real 
Junta .da Fazend~ da Marinha, pu-
blicada -em Edital da mesma Junta 
.de .J.I .de Outubro do dito anno, se 
derão providencias para que nem 
ao A rs.enal df>lla, . nem aos na vi os 
dos particulares faltem os Officiaes 
de carpinteiro, e calafate. Para .pa-
gamento das dividas da Marinha se 
estabelecêo huma consi~nação por 
Decreto de 3Q de A br1l de 1749. 
Huma Contadoria da Marinha, e 

· lugarf>s do Arsenal Real da J.\rlari-
11ha forão creados por Alvará de 13 
.de Maio de 1808, datado do Rio de 
Janeiro, e se nomeárão por De~re
to da ti1esma data as pessoas decla-
radas na relação, que baixou com 
~ue. Por Decreto de 12 de Feverei-
ro de 1800 se regulou as preceden-
cias entre os Officiaes da Marinha. 
A Real Junta da Fazenda da Mari-
nha foi creada por Carta, de Lei de 
.26 de Outubro de 1796. Tem Pre-
si<l:ente, .e Deputados, ~ecretaria, 
Contadoria, e são-lhe subordinados 
a Intendencia dos Armazens, o Ar-
.senal Real da Marinha, a Real F a-. 
brica da Cordoaria naJunqueira. Os 
:!Soldados nobrt>s da Marinha devem 
.ser considerados como os Cadetes 
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no Exercito. Os que o pert~nderem 
ser, dspois de admittidos ao servi-
ço neste Corpo devem provar os re-
quisitos, que relativamente aos As-
pirantes, e Guardas Marinhas forão 
determinados por Decreto de 13 de 
Novembro de 1800, e em Resolução 
de Consulta de 24 de Janeiro de 
1801. Estas provanças devem fazer-
se perante o Auditor da Marinha, 
e ser rernettidas pelo lnspector Ge-
ral da Brigada á SecretaJia d' Esta-
do respectiva, não podendo algum 
dos ·Pertendentes ser reconhecido 
Soldado nobre, sem que baixem ap-
provadas. · O maior numero destes 
Soldados he ·de tres em cada Com-
panhia, e devem usar no seu uni-: 
forme dos distinctivos determinados 
pofl Decreto de 19 de Maio de 1806 
para os Cadetes do Exercito, Alva-
rá de lO de Setembro de 1807. Pela 
Resolução de 11 de Dezembro de 
1799, publicada em Edital de, ~ de 
Janeiro de 1800, se declarárã() os 
Artigos 5,, e J 6 da Lei de 1 de 
Abril de 179-G , sobre a admissão, e 
promoção dos _Discípulos das Aulas 
da Marinha. Os delictos dos Milita-
res do Real Corpo da Marinh~ de-
vem ser punidos segundo o Regu-
lamento ~as Tropas do serviço da 
Terra na parte applicavel, Decreto 
de 25 de Novembro de J 783. Os 
Officiaes da Marinha doentes no 
Hospital tem meio soldo, Resolu-
ção de 3 de Janeiro de 180J, em 
Consulta da Junta da Fazenda da. 
Marinha de 23 de Dezembro de 
I 800. Por Decreto de 2 de Janeiro 
de 1790 se. regulárão os soldos dos 
Officiaes da Marinha da Armada 
Real. 

Mar?:Yfha,qem, a gente da marea-
ção. Por Resoluçãp de 30 de Junho 
de 180 I , ein Cori'sulta do Tribunal 
da Junta da Fazenda da Marinha, 
se IJlandqu probibir ·que os Proprie-
tarios, e ('api tães guarnecessem seus 
navios da Marinhagem precisa sern 
positi va · Ordf>m rla mesma Junta, 
para eiJa poder regular este objecto, 
e proporpionar a exigencia do Real 
Serviço com .a do Commercio. 

/ 
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, MarinMt"ro, o home·tn ,, -que ser-
ve 11a mareação dos navios, q11e sa'-
be fazer as fainas ., governar o ieme, 
etc. 
. Sobre a tec.onducção :do.s Màri:.. 
nheiros se affixou Edital em 3 de 
Novembro de J 803. Os _Marinhe.i-. 
ros, que se alistarem .nos navios, 
que se dirigem para_ os Estados Uni-
dos da AII,leri~a, deve~ ser ajusta-
dos por Escnptura , por onde se 
obrig·uem a voltar no!!! mesmos .na~ 
vios, A viso da Secretaria d' Estado 
dos Negocios Estrangeiros, e da. 
Guerra de 17 de Fevereiro de J 813, 
Edital da .Junta do Commercio de 
8 de Março do mesmo anno. Esta:. 
belecê~-se h uma consignação annual 
de tree:entos contos de reis para des 
pezas da Marinha, Decreto de 6 de 
Mai'o de 1803. Pelo Alvará de 27 de 
Setembro de 1756 se impuzerão pe-
nas aos Marinheiros, q ua sem , Lr-
cença Regia por escripto se ·assol-
dadassem ao serviço de qualquf:)r 
Nação Estrangeira. Dêo-se Regi-
mento para trezentos·. Marinheiros 
do Trosso a 4 de' Junho . de 1677. 
Os Marinheiros, e Bombatdeiros das 

.Náos da lndia são considerados 
iguaes aos Soldadgs na Lei de 3 de 
Março de l6l7. Não podem ser obri• 
gado~ a servir no 'frossó, sendo das 
Nrlos mercantes, mas serão tratados 
como officiaes fabricantes dos na-
vios, Alvará d'e ·t: de Fev.ereiro· de 
1758 . . .Sobre Marinheiros do Trosso 
vej. os R egi·meutos de 1 o de Feve-'-
reiró de 1673, e de 4 de Maio de 
·1-6.76, e Alvará cl.o. 1. 0 de· Fevereiro 
de , 1758. Declarou-se pelo Alvará 
de li de Dezembro de 1756 que os 
Officia·es ; .Mestres Mari•nheiros , _e 
mais j homens -- do mar, que navegão 
para os Domin•ios 'Ultramarinos, pos-
são ca'rregar prura• eUes , é deHes por 
sua conta-, e riflco ós generos con-
teudos na refaç·ão junta ao dito Al-
vará, não obstante a generali•dade 
da disposição do Alvará de. 6 de De-
zembro de 1755, o q!Je fo1 declara-
do, e ampliado pelo-o utro de -li de 
Dezembro do mesmo anno de 1756. 
Aos Marinheiros, que ~ssentarem . 

p~">~Ç!l ao . mesmo tempo em ~uas 
N á os ~ pár:á d'épois a passare in a ou-
tras pess'0as,. e aos que ultimamen-
te d·eserta·rém S'e Iilartdoti impÔr a 
Ji.enà d,e dous ánn·os de calceta, A vi-
s-o de _!3 de Setembro de 1763, di.:. 
rigidó ao Senhôr O. João. . 

Mat-ital se diz do que tem reia::. 
ção a~ inarido , eoino peder mari- ' 
tal, etc. · 

Marnel, campo al~gadiço, ápàú-, 
ladó, é qoe só em pequeho1f barcos 
se pode· vadear. 

Morqu.r.s ( P.e Simão) nátura] da 
' Cidad~ de Coimbra, filho de Ma:.. 
' ·noel Mar'ques, e Luiza Francisca. 
'Professou a Religião da Companhia 

· de Jps'us no armo d i:>. 1702. Foi Rei-
. to r do · Co;llegio do Rio de J anf'iro, 

e Provincial. Compoz, alem de va-
rios Livros de Sermões, 

Brasília Pontijic:ia , sive spec_ia-
les Jacultates l'ontifi~ire , qure Bra-
silire Episr.opis cohce.duntur cu·rh no-
tationibus evulgatre. Ulyssipone 17 49 
foi. 

Marques he o nome ,. que se dâ'-
va aos Chefes propostos á guarcl_a 
da~ fronteiras d~ hum paiz. Dáqui 
o Rei de Prussià, Eleitor de Brarl-
deburg, tómou a qualidade d·e:.Nfà·r· 

' qu:ez de Brandeburg. Hoje he húm 
· Titulo de Dignidade, q1je· se· dá 
áquelle, que possue huma ·terra eri-
gida- em Marquezado por elle, ou 
seus antecessores .. Foi creado o· T-i-
tulo de Marquez de Pombal a . fà:. 
vor do Conde · de Oeiràs ,_ Sebãstiãe 
José· de 'Carvalho e' Mello pelo De-
ereta de 7 de' Setembro de l·no·, fii. 
cando para os ptimog-enito·s o Titu-
lo de ·conde ele Oe1ras, com que 
fôra de-spachado em 6 de Junho de 
1759. Por Decreto de 4 de Março 
·de 1777 se lhe acceitou a sua: de-

. missão, e se lhe concedêo 1icençà 
para retirár-se á·sua Quinta do Pom• 
bai. , conservando os seus ordena-
dos,. e dando-se-lhe a· pommenda 
de S. Thiago de Lanhoso do Arce-
bispado de Braga. · 

Marquez de Ponte de Lima, foi ·· 
este Titulo creado por Decreto de 
17 de Dezembro de 1?.90 a favor 
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-~o Viseonde de Villa Nova da Cer-
veira, D. Thomaz de Lima. _ 

Marquez de BeiJas, foi .creado 
este Tttulo, e com elle premiado o 
Conde de Pombeiro por Decreto .de 
1 '7 de Dezembro de 1·80l. Marque-
zes de V alença, e de Pont:e de Li-
ma, e o Coro.nel José de Vascon-
cellos e Sá - fôr-ão justificados por 
Sentençà de ao de Dezembro de 
J81 I. Pelo :Editãl do Senado da Ca-
-mara de 28 de Dezem hro de 1812 
se annunciou aos moradores de Lis-
_boa que se ião fazer demonstrações 
.de regozijo pela volta do Marq uez 
'4e Torres Vedras, fazendo caminho 
,pela dita Cidade. 

Marquez de Castello Rodrigo. 
As :reooas ·dos bens,-que pela deser-
ção tio dito Marquez vagárão para 
a Corôa nas Ilhas Terceiras, ou dos 
..Açores, que se achárão na repre-
..salia, ge mandárão pelo Decreto de 
.2 de Agosto de 1766 arrendar por 
conta da R e ai .Fazenda, mandando-
se suspP.nder as Arrematações até 
~ntão ff-'Ítas pela Junta dos1Ttes Es-
tados, exceptuados só àqueiJes afo-
ralllentos ft'itos, ou cónfirmados por 
Decretos Regios, mandando-se que 
os Emphiteutas desses Prasos fic~s
sem rt>conh~ct>pdo o mesmo Senado 
da Camara por directo · Senhor de 
todos elles. 

Jltlarqueza, a mulher do Mar-
quez, ou Senhora do MarquPzado 
como Successora, em faha de va-
rão, ou por mercê de Titulo. 

Marrano. Assim chamavão em 
Portugal ao Judeo, que pr-ofessava 

• .o J udaismo, e negava ter vindo o 
Messias. ' 
.· Man·ocos, Reino, que occupa a 
parte occidental da Barbari.a d' A fri-

) ca:, ti.J.Ue os antigos charnavãp Mau-
-rif4nia. Foi prohibido por Edital de 
6 de Setembr-o de 1791 o commer-
ciar para o Reino de Marrocos em 
munições, armas, e petrechos· de 
guerra. 
· Marroquim, pelle de cabra tin-
ta. de varias côres : as primeiras vie-
rão de .Marrocos , e dahi recebêrão. 
o nome. 

'.,1 -

MAS 

Concedéo~ privilegio . por dt>z 
annos á fabrica delles por Alvará de 
13 de Novembro de 1780. 

Martha ( Theodosio de. Santa) 
natural de Lisboa, foi Geral dos 
Loyos, e Chrouista. Escrevêo, en-
tre outras Obras, 

De Jure Canonico. 3 voJ. foi. 
ms. 

Martim,quas , fôro , ou pensão , 
que se paga por dia de $. Marti-
nho, donde tomou o nome. 

Máscara. Esta palavra tem duas 
significações. Chama-se mascara hum 
falso rosto de papelão, ou de outra 
ma teria, com que se cobre a cara 
para a disfarçar. Dá-se tambem .o 
nome de mascara áquelle, que des-
sa maneira se disfarça. 

Mascaras não . podem ir ·em pro-
cissões, ou festividades, Ord. Liv. 1 
tit. 66 §. 48, Lei de 25 de Agosto 
de 1689, Resolução de 14 de Agos-
to de 1654, Provisão de 2 5 de J a-
neiro de 1689, e de 19 de Maio de 
17 52. Pelo Edital do Senad.o de 23 
de.Julho d~ 1765 se prohibio entrar 
na Praça dos Touros emrhascarada 
qualquer p~ssoa. . 

Mascarp.nhas ( D. Fernando Mar-
tins) nascêo na Villa de Montemor 
o novo na Provincia do Alemtejo; 
foi filho 2. • de D. V asco Mascara-
nhas, Reposteiro mor do Princi pe 
D. João, filho do Senhor Rei D. 
João IH, e de D. 'Maria de Men-
donça. Doutorou-se em Theologia 
na Univer~idade de Coimbra, e foi 
nomeado Reitor da mesma Univer-
sidade por Provisão do Senhor Rei 
D. Filippe li, datada de 15 de Maio 
de J 586, ~ Bispo do Algarve a 3 
de Janeirq de 1594, e lnquisidor 
Geral do Reino , Conselheiro d' Es-
tado, e D. Prior mor de Guimarães: 
morrêo de 80 annos em Lisboa a 20 
de Janeiro de 16,28. Compoz: 

Tracta(us de auxiliis Divinre Gra-
tice. Ulyssipone 1604. Lugduni 1615. 

Pro defensione im.maculatre Con-
ceptionis Epistola. H ispali 1616. 

Ojjicium ,~ A.ntonii Ulyssiponen-
sis. Ulyssipone J 623 12: 

. Tractado sobre varios meios pa-
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~a remedio do Judaz"srno no anno de 
1'62 5. 4. o 

lndex auctorum damnalre merno-
rire. Ulyssipone 1624. 

In 1. 2. D. Thomre ' Commenta-
Tia. ms. 

Commentan'a in Proverbia Salo-
monzs. ms. 

1 Tractatus de Legibus. ms. 
Massaroca, a espiga do milho. A 

venda de massarocas de milho nas 
ruas de Lisboa foi prohibida por 
Edital do Senado da Camara de 13 
de Julho de 1811, ~já o tinha sido 
no anno antecedente em 27 de Ju-
lho por Edital do mesmo Senado. 

Mastidún, o Summo Sacerdote 
Persiano. 

Mata, bosque de arvores silves-
tres, aonde se crião feras, ou caca 
grossa. A plantação' de matas, e a~
vores he recomendada aos Correge-
dores, e ás Camaras pelas Ord. do 
Jiv. 1 tit. 58 §. 46, e tit. 66 §. 26; 
e Extravagantes de 30 de Março de 
1623 §. 4, e de29 de Maio de 1633. 
Decreto de 23 de Setembro de 1713, 
e de 11 de Março de 1716. As ma-
tas, e bosques devem con,servar-se , 
e não destmir-se. A viso Regia d~ 9 
de Junho de 1796, dirig·ido ao Pre: 
sidente do Senado da Camara da Ci-
dade de Lisboa . ...-

Mataçáo, porção de cousa cer-
ta, e sabida,. mesmo perpetua. Ord. 
Liv. 2 tit. 33 §. 10. 

Matalote ) o mesmo que mari· 
nheiro. 

ll!latamingo , o mesmo 'que la-
' queca , ou a velo rios, e col)tas de 
tratar na costa d' Africa. Ord. Ma-
noel Liv. 5 tit. ll3; he probibi-
do leva-lo ás Ilhas de Cabo Ver-
de, e do Fogo. Ord. Liv. 5 tit. 106 
§. 5. 

Matâro, o que guarda as matas; 
assim corno couteiro o que guarda 
as coutadas. · 

Materia he aquillo de que se faz 
qualquer obra; e se dizem materias 
simples, brutas, toscas, primas as 
que não recebêrão nenhum traba-
lho, ou lavor de manufactura No 
sentido figurado he o sujeito, ou as· 
· ToMo li. 

MAT 
sumpto do discurso, pratica, escti-: 
ta, etc. 

Ma teria velha só se diz aq uella; 
sobre que na primeira Instancia se 
produzirão testemunhas; Ord. Liv. 
3 tit. 83 §. 2. A materia de direit,o 
não pode dizer-se -materia velha, 
porque a Lei em quanto não he re· 
vogada nunca envelhece; he sem-
pre nova, porque a sua dispozição 
manda depois dé muitos annos o 
me·smo que no dia, em que foi pu-
blicada. . 

Materias primas, que servirem 
de base a qualquer manufactura, são 
isentas, de pagar direitos por entra-
da, mostrando o Fabricante que as 
consome no uS:o da sua industria. 
Alvará de 28 de .Abril de 1809 
~· I. 

Mflthematica he a sciencia das 
quantidades, e proporções de tudo o 
que pode ser contado, ou medido. 
Não consiste, propriamente fallan-
do ~ senão na Arithmetica, Geome-
tria, Trigonometria, e Algebra. H e 
o que se chama Mathematica pura, 
ou simples. Pelo AIJará de lO de 
Novembro de 1772 se mandou que 
os Estudos das Mathematicas só po-
dessem continuar-se em Coimbra. E 
pelo Alvará de 9 de J u.Iho de 1801 se 
animárão os Estudos della na Uni-
versidade de Coimbra, decretando-
se premias, e distincções aos Pro-
fessores Doutores, e .Bachareis da 
mesma Faculdade, creando-se, e re-
gulando-se as Cosmografias nas Co-
marcas do Reino. 

Matheus Homem Leitão natural 
de Braga, Deputado da Inquisição 
de Evora escreveo 

De Jure Lusilano, etc. Conim-
br.icre 1645, e 1735 foi. 

D. Matheus, Mestre Esc.ola; e 
depois Bispo de Lisboa, falleceo em 
1282, compoz 

Conslituiçóes do Bispado de L~·s· 
boa, etc. 

Mathias Viegas da Silva nasceo 
em Evora em 1695. Escreveo entre 
outras obras 

Instituiçóes de Justim'ano, tradu-
zidas em Portuguez com suas notas. 
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MAT 
Li~boa 17.40 4." Em nome de Nuno 
Freire da Silva. 

Matinas, patte do Officio Divi-
no de cada dia, que se recita de 
manhã cedo. Por esta razão se cha-
mão Matina~l. A's vezes se recitão 

, á meia noite , ás ve~es na. vespe.ra. 
Vej. Horas Canonicas. . 

1lfatos (Manoel Delgado ·de) fi-
lho do Doutor Alvaro Delg.ado, e 
de Isabel Carrilho. Estudou na. Uni-
versidade de - Coimbra Dir'eito Ci-
vi!, e regeo as Cadeiras de Jnstitu-
ta ,, e do Codigo. Foi Desernbarga-

, dor do Porto, da Casa da Suppli-
cação, Juiz dos Feitos da Corôa ., 
Chanceller da Casa da Supplicação, 
e Assessor do Conselho de Guerra. 
Fal1eceo em 'Lisboa a 24 de. Feve-
reiro de 1668. Dictou na Universi-
dade algumas Poslillas e Títulos do 
D~qesto , e Codigo , e compoz varias 
obras de Genealogia. ms. 

Mat1'jcula se diz o registo , em 
que se lflscrev-em as pessoas, que 
entrão em alguma Corporação, ou 
~ociedade. Pelo Alvará de 24 de 
Dezembro 'de 1610 se mandou que 
os Soldados, e pessoas residentes.na 
India, que não estivessem matricu~ 
]a dos na. Matricula ge_ral , não ven-
cessem soldo , nem se lhes fizesse 
delle pagamento, ainda que provem 
que and;~rão na Armada. Devem ser 
matriculados na Junta do Cornmer-
cio todos os Commerciantes N acio-
na~s, que formão o Corpo da Praça 
destã Capital. Só estes podem de-
nominar-se Homens de N_egocio. De-
vem ser · tam bem m.atriculados os 
Assignantes, Guarda-livros, Caixei-
ros, e Praticantes para poderem ser 
admittidos nos despachos das Alfân-
degas, Lei de 30 de Agosto de 1770. · 
Não se podem fazer Escripturas de 
Sociedades Mercantis por pessoas, 
que não apresentarem, para serem 
inser:tas nas Escripturas, Certidões 
da dita Matricula, debaixo da pena 
de nulliclade dos Contractos, e sqs-
pensão dos Tabelliães, que J~S la-
-yrarern, até Merc~ Regia, dita Lei 
'de 30 de Agosto§. 6. 0 Nem tão pou- : 
co podem gozar ·dos outros benefi-

MAT 

cios, que a Lei só concede aos as-
sim habilitados , quaes são, ir por 
Caixas, Sobrecargas ~ e Esc,ri ptura-
rios nos navios da Asia, ·Escrivães 
das Náos da Armada .Real, etc . , 
etc., dita Lei §§. 7 até li inclusi-
v~. Os Neg:ociantes das Provi~cias 
podem do mesmo modo I]Jatricular-
se, mas ' n~o são a isso obrigados, 
dita Lei §. 14. Mandou-se fazer Ma-
tricula g·eral dos homens do mar, e 
pescadores do Algarve, Alvará de 
17 de Março de Hi4 ~· 2. O Regi-
mento da Matricula g.eral do Esta~ 
do da India, datado de 18 de De-
zembro de 1693 :foi àpprovado por 
Alvará de 22 de Fevereiro de 159 5. 
Por Decretó de i8 de Outubro de 
1785 ,se mandou que as Matriculas 
das trip_uJações dos navios se fizes-
_sem 'na Alfandega da Cidade do Por-
to, assim como na de Lisbua. Vej . 
Alvará de 2 de Julho de 1807. · 
- Matrimonial, o que respeita ao 

matrimonio. 
Maíri~onio , a união legitima , 

pela qual ~uas pE>ssoas de differente 
sexo se oqrigão a viver juntas., co-
mo .marido, e mulher, por tódo o 
resto da· sua vida, 1 
· Matrirpónio putativo tem os mes .. 
mos effeitps; que o legitimo, e ver-
dadeiro, Ord. l.iv. 5 tit. .26. 

Para sr.r valido o Matrimonio ne-
cessita de hum reciproco, liv·re , e 
espontaneo consentimento, Lei de 
19 de Juq.ho de -1775. Sobre o con:. 
sentimento para os matriinonios vej. 
o Alvará de 29 de Novembro de 
1775. A r~speito dos Matriroonios 
clandestiq.os vej. a Lei de 14 de Ju-
lho deJ499, o Alvará de13 deNo-
vembro de 1651, Assento de 1 de 
Julho de 1631, e · Alvará de 6 de 
Outubro de 1784. Como devão ser 
feitos os rnatrimonios das pessoas 
nobres v~j. a Lei de 29 de Novem-
bro de 1775. Na Lei de 29 de Ja-
neiro de 173~ se ímpõe penas aos 
que o oontrahirern sem Licença, e 
Appro!ação Regia. -Por Decreto 
de 31 dé Março de 1668 participou 
o Princine Regente á Casa da Sup· 
plicação haver-se julgàdo nuHo o 
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M atrimonio entre E IRei, e a Prin-
'ceza em 24 ·de Março do dito an-
no, e ter-se o mesmo Príncipe com 
ella recebido. assim como o reti-
rar-se por alg~ns dias para .a Quin·.:. 
ta de Alcantara. -

Matrona, mulher mãe de famí-
lias, e honesta. 

Mattos (Manoel Delgado de) na-
tural da Guarda, Lente da Universi-
dade de Coimbra, falecêo em 166-8. 
Compoz 

· ünco Postillas 'de Direz'to Civil~ 
ms. 

Maunça, a porção, que se abran-
ge com a mão. 

Mazellado , o que tem mazellas, 
ou feridas. Ord. Affons. Liv. 1 tit. 
52 §. 20. 

Meado, diz-se pão meado, pão 
terçado, e pão quarteado. O pri-· 
meiro he metade trigó :, metade 
ce11teio; o segundo consta de h uma 
parte de trigo, outra de cent~io ? e 
outra de cevada; o terceiro teni par-
tes iguaes de trigo, ct;lnteio , ceva:.. 
da, e milho. 

Mealha, ou meialha he hum di-
nheiro partido com faca, thesoura, 
ou outro instrumento. No tempo do 
Senhor Rei D. Manoel se extingui-
rão as mealhas. Tambem havia mea-
lhas de ouro que sem duvida erã,o 
moedas . 

Mecánica be o estado, ou con-
~ição de todo aq ueJle que não h e 
comprehendido na classe dos no-
bres. Vejã.o-se os Alvará~ de 1 o de 
Fevereiro dé J 7fi7 §. 4, e de 24 de 
Novembro de 176'1. Instituição da 
Companhia das Vinhas do Alto Dou-
ro conflrmada por Alvará de 10 de 
Setembro de 1756 §. 39. · 

Medalha, peça de metal, cunha-
da com a figura de alguma pessoa, 
-ou co usa, para memoria della, ou 
de algum facto, e successo. 

Huma medalha com a Letra 
= Valôr, e Lealdade= foi manda-
da cunhar na Cidade da Bahia, e 
com que fim ., vej. o Decreto de J 3 
de Maio de 1808. Aos Moradores 
do Lugar de Olhão foi permittido 
usar de huma medalha, em que es-

ToMo li. 

MED 
teja gravada a Letra =0 =com a 
Legenda= Viva ·a Restauração, e 
o Príncipe Regente Nosso Senhor.= 
Alvará de 15 de Novembro de 1808: 

Medelim. A Aldêa de J.\i.Iedelim 
foi erigida em Villa, e dado o Se-
nhorio della ao Procurador da Fazen-
da, Bartholomeu José Nunes Car-
pos'o Giraldes de Andrade pelo De-
creto de 8 de Junho de 1789. 

Medicina h e a Sciencia , que en-
sina a conservar, e reparar a saude 
perdida por meio de remedios. Pelo 
Alvará de Regimento do Juizo do 
Físico mor do Reino de 22 de J a-
neiro de 181 o se renovou a prohibi-
ção feita, de curar de Medicina a 
quaesquer pessoas, aindá cirurgi-1 

cas, ou empregadas em algumas ar-
tes relativas, e elementares d·a Me-
dicina, aggravando as penas, com 
que sehavia sanccionado adita pro-
hibição no Regimento dado pelo 
Senhor· Rei D. Manoel ao Fisico 
mor em 1521 , renovada na Ord. 
Liv. l , tit. 58 §. 33, suscitada no 
Regimento de 1744, e em outras 
Ordens posteriores. São porem ex-
ceptuados ·desta prohibição os Ci-
rurgiões, e Curiosos de cura de al-
gumas molestias, nos casos, e luga-
res, aonde não houver Medico, hu-
ma vez que por meio de exames·ob-
te'nhão daquelle Juizo as suas com-
petentes Licenças, a qual excepção 
se extendêo ás grandes Villas, e . Ci-
d~des populosas , nas quaes deve 
haver certo número de Cirurgiões, 
que usem da Medicina, e a prati-
quem, tratando das molestias inter-
nas; a _que os Medicos, por pou-
cos, não poderem assistir , habili-
tando-se para esse fim . com os res-
pectivos Exames, Licenças; e Pro-
vimentos. Para esse fim se abrio o 
concurso de cincoenta lugares de 
Cirurgiões do número para os exa-
mes de opposi~ão, o que se. fez pú~ 
blico por Edital do Juizo da Dele· 
gacia do Físico mor de 26 de Ja-
neiro de 1811. Todos os que estão 
sujeitos, por Profissão, á Authori· 
dade daquelle Juizo, devem apre-
sentar nelle as suas Cartas, e Titu-
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los, por qúe curão, ou ven_dein n:e-
dicamen1.os) Editaes do dtto J mzo 
de 20 de Março de I8JO, e de 2'6 
de Janeiro de I B I I. Pelo AI vará de 
20 de Agosto de J 774 se abolírão 
as contribuições estabelecidas por 
Alvará de I 8 de Fevereiro de IS06, 

' destinadas para os Partidos dos Estu-
dantes da lh)iversidade de Coimbra 
na Faculdade de Medicina, e se man-
dárão cobrar na forma da nova Ta-
rifa, que baixou com o dito Alvará. 

Medico se diz aquelle, .que, ten-
do obtido gráos em huma "Faculda-
rte de Medicina , faz profissão de 
conservar, e dar a saude. Pelo Al-
vará de 7 de Fevereiro de 1604 se 

. il.êo Regimento aos Partidos de Me~ 
-dicos, e Boticarios pela Universi-
dade. V em no fim dos Estatutos an-
tigos da Universidade da .Edição de 
I654. Por Aviso de 29 de Abril de 
lSJ t se derão Ordens positivas. pa-
ra que os Medicos, Cirurgiões, e 
Boticarios das Terras invadidas pe-
lo inimigo se recolhessem logo a el-
las. Os Medicos, e Cirurgiões de-
vem receitar as medicinas, de que 
os enfermos precisarem , em letra, 

MED 
rem primeiro exami.nadcis , Alvar:.í. 
de 22 de Janeiro de l8IO §. 29 . Co-
mo se facão esses exames, ditó Al-
vará , e 'Plano de 23 de Maio de 
1800. Os Medicos da Relacão não 
podem ser eleitos, sem serém cha-
mados todos' os Desembargadores , 
Assento de 12 de Fevereiro de 16 50; 
Segundo Medico de Partido para a 
Casa da Su pplicação foi mandado ' 
eleger no anno de 1607, Assento da 
dita Casa de 11 de Dezembro do 
mesmo anno. 

Medzda, qualquer grandeza co-
nhecida de que uzamos para exami-
nar as desconhecidas, e termos hum 
padrão dellas. As medidas, e pezos 
são sempre subordinados ::ís Cama-
ras. Alvará de lO de Novernhro de 
1772 §. 6. Que medidas~ devão ter 
os NegociatJtes de Lisboa vej. no 
Edital do Senado da Camara de 7 
de Janeiro de 1794. Pelo Alvará de 
20 de Julho de HiJ 9 se mandou que 
em Villa Nova da Cerveira, e seu 
Termó os foros, e rendas se pag·uem 
pelas mecFdas velhas, pelas quaes 
se fizerão os contractos , arrenda-
mentos , ~ foraes , conservando-se 
Padrões qas ditas medidas na Ca-
mara. l\1edidas .certas para por el-
las serem avolumados todos os far-
dos, e vasilhas, que se embarcarem 
para o Rio de Janeiro, Bahia , e 
Pernambuco, devem ser determina-
das pela J.1.ea1 Junta do Commercio, 
or~enando-lhes o preÇo dos

1 
respe-

-ctivos fretes. Alvará de 20 de No-
vembro de 1756. ·Pela Resoluçã.o de 
25 de Junpo de 1796 se mandou usar 
de medidfls stereometricas para a 
avaliação das vasilhas de licores, e 
pag·amentp dos direitos respectivos, 
citada no Decreto de 13 de Julho 
de Úl02 . Por Alvará de 2!í de Ja-

e língua vulgar, e não por cifras, 
Lei de 13 de Março de 1656. Os 
lVJedicos, e C~rurgiões dos Partidos 
devem remetter mensalmente aos 
Provedores das Comarcas hurna re-
lação das molestias, para se faze-
t em públicas no Jornal de Coimbra, 
Portaria do Governo de 24 de Ou-
tubro de 1812. Pelo Alvará de 17 
de Agosto de J 671 se prohibio cu-
rar nesta Côrte, e Reino lVIedico 
algum , que sahisse reconciliad,o nas 
Inquisiçõe's do Sarito Officio, vej. 
R esolução de I de Setembro de 
1622. Forão .creados por ·Alvará de 
24 de NovemBro de 1795 dous Me-
dieos partidistas do Terreiro do Tri-
go desta,Cidade. ,Nos lugares, em 
que não ha 1Vfedicos de Partido, ' 
para assistir ás revistas das Orde- · 
nanças , chamão-..se o~ dos Hospi- . . 
taes, on outros na falta delles, .PQr~ 
taria do Governo de 8 de Marco de 
l813. ' 0s Medicos Estrangeiro~ não 

' neiro de l 7 58 se determinou que 
houvesse ~empre na Carnara da. Ci-
dade de Loanda medi-das aferidas 
para serem medidos os negros de 
Ang-ola. Os Lavradores , e Seare.iros 
não são obri,g·ados a terem pezos, e 

.podem curar neste Reino, sem se-

medidas proprias, e podem medir, 
e pezar pelos alheios, qne sejão mar-
cados-, ~ afiiados. Alvará de 19 de 
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Janeiro de 175G. Derão-se providen-
cias para evitar a falsificação nas 
medidas do Sal no Alvará de 9 de 
Setembro de J 652. 

Medldor, 'o que Ii1ede, v. g. ter-
ras para_ demarcar, trigo no terrei-
ro, pannos, etc . 

.Forão ·creados tres medidores de 
pannos, e baetas na Cidade do Por-
to pelo Decreto de 1 o de Novem-
bro, e Alvará de 12 de Dezembro 
de 1750. Vejão-se o Decreto de 27 
de Fevereiro, e Provisão de 3 de 
lVfarço de 1751. A respeito dos me-
didores dos pannos da Cidade de 
Lisboa se publicou o Edital de 23 
de Agosto del800, vej. o de 20 de 
Dezembro de 1642. Sobre os ínedi-
dores das obras de pedreiro, e car-
pinteiro se proveo por Decreto de 
24 de· Dezembro de 1732. Foi no-
meado hum medidor para a Mesa 
dos vinhos por Decreto de 13 de J u-
lho de 1 80'2. ·· · 

Meeftsto, manifesto, confissão. 
Ord. ·.A.ftons. Liv. 2 tit. 7 · art. 92. 

Meemfestar, Meenfestar, ou liiiee- . 
festarr, quer dizer, confessar, decla- 1 

rar, delatar, denunciar; e tambern 
se tomava por confessar-se sacra-
mentalm~mte. Ord. Atfons. Liv. 1 
tit. li1 §. 4, liv. 5 tit. 19 §. l. 

lJfeia, medida de seis quartilhos, 
usada ainda hoje no Territorio de 
Coimbra. 

Jl{eio, significa todas as rázões, 
e provas que se empregão para es-
tabelecer alguma cousa depois da 
exposição dos factos. Os meios ju-
dici<tes não tem lugar nos inciden-
tes de qualquer jnformação, ou acto 
extr~udicial, comeltido a qualquer 
Ministro. Lei de 18 de Agósto de 
1750. 

Meirinhado ant, territorio, a que 
se estendia a J urisdicção dos Mei-

. rinhos· d' El Rei. 
~leirinho, ·Official de. Justiça, 

que prende, cita, penhorá, e exe-
cuta outros mandado~ judiciaes : he 
Official de· Cor·regédor'es, Ouvido-
res, Provedores, e Vigarios Geraes. 

Meirinho m6r quer dizer ·homem 
que ha maioria para fazer justiça. 

MEl 

Havia Meirinhos mores em algumas 
Cidades, Villas , ou Comarcas ; e 
havia Meirinho m6r do Reino. Ao 
Meirinho mór do Reino pertencião 
as causas notaveis, e de grande pe..:. 
zo, como prender alguns Fidalgos, 
e homens de grande estado, l~van
tar forças, etc. Ord. Affons. Li v. l , 
tit. 60. Os Meirinhos, e Alcaides 
são obr.igados a correr os Bairros da 
Cidade. Ord. Liv. J tit. 54 §. 3. Lei 
de 25 de Dezembro de 1608 §§. 19, 
e 36. Os Meirinhos podem trazer 
tanto homens brancos, como pre,.. 
tos, e escravos, e se lhes paga sa-
lario. Decreto de 20 de -Dezembro 
de 1693. Meiri~ho não p6de ser Ren-
deiro da Chancellaria. AI vará de 7 
d~ Janeiro de 1770. § .... O Meirir 
nho da Côrte deve trazer os homens 
que lhe são ordenados. Ord. Liv. 1 
tit. ·1 §. 33. Pela C~rta Regia de 15' 
de Fevereiro de 1618, dirigida ao 
Vice Rei da India, se mandou que 
os Meirinhos da Camara da Cidade 
de Goa, que de novo accrescêra, 
não exercitassem seus officios sP.não 
nas causas para que forão eleitos. 
Como proceda o Meirinho da Alfan-
dega da Cidade do Porto achando 
fazendas descatn~nhadas em barcos 
vej. à capitulo 65 do Regirnente de 
2 de Junho de J 703. Os Meirinhos 
dos Tr.ibunaes àevem fazer somente 
as diligencias, que pelos mesmos 
Tribunaes lhes forem ordenadas. Por 
Alvan( de J o de Junho de 175"7 se 
facultou á Junta do Commercio a 
nomeaç·ão de Meirinho, e Escrivão 
da sua Vara. lVIeirinho da Fabrica 
de Barcarena deo-se-lhe ordenado; 
e se regulou a sua obrigação pela 
Resolução Regia de 16 de Junho de 
1761, publicada por Portaria daJun-
ta dos Tres Estados de 20 do d.ito 
mez, e anno. Meirinho da Junta da 
Fazenda da Marinha foi creado por 
Alvará de 26 de Outubro de 1796. 
Os Meirinhos que não fizerem au-
tos de achada de facas, ou outras 
armas prohibidas, entregando-as aos 
respectivos Ministros dentro de vin-
te e quatro horas, são suspensos pot 
seis mezes, e condemnados em seis 
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mil reis' para ,quem os . denunciar. 
.;Alvará de 31 de Março de 1742 §. 
l2. Os Meirinhos nomeados pelos 
Prelados podem trazer varas bran-
cas, recorrendo para este effeito ao 
Desembargo do Paço. Alvará de 28 
de Abril de J 647. Pelo Alvará de 

, 29 de Fevereiro de 1499 se prohi-
bio que o Meirinho da Relação le-
vasse dinheiro aos prezos, que vão 
degredados , e que ficassei_Il os fer-
ros. Meirinho para a cobrança dos 
direitos dos vinhos nos seis ramos 
do Termo foi nomeado por Decreto 
de 25 de Janeiro de 1766. 

Mel be o sueco doce, que as 
abelhas recolhem das flores -nos seus 
favos. Ha tambem mel das cannas 
do assucar. O mel, que vem doBra- . 
si! para o concerto do tabaco, não 
paga Direitos alguns, Eslatutos da 
Junta do Coii)mercio, confirmados 
por Alvará de 1"6 de Dezembro de 
1756 cap. 17 §. 17. 

J.I;Jellaço, mel do assucar. 
Pelo Alvará de 31 de Janeiro 

de 1721 se taxou os Direitos do mel-
laço, pagando-se- por cada barril de 
cinco em pipa dous mil e quinhen-
tos reis. Foi revogado, Alvará de 
13 de Setembro de 1725', que esta-
belecêo outros Direi tos. 

Mello (Luiz Sanches de) natu-
ral de Lisboa, recebêo na Univer-
sidade de Coimbra o gráo de Ba-
charel; e restituído á Patria , aon-
de foi Advogado da Casa da Suppli-
.cação, e. depois ex'ercitou o mesmo 
Ministerio nas Cidades de Sevilha , 
e Malaga, vivia no anno ,de' 1645. 
Compoz, alem de varias Obras Poe-
ticas, . 

Tractatus de induáis debitorum 
a creditoribus suis aliis que pe1·sonís 
concedendú vel non ad Juslinianum 
Ccesarem in libr. ultim. Cod. qui no-

·bis cedere possunt et municípales le-
ges Regni Castellre et Lusitanire. Ma-
lacre 1642 4." V enetiis 1649 4." Ulys-
sipone 170S 4. o ' 

Responsorum singularium nec non 
quce~tionum ex facto contingentium 
jasc1culus. ms. · 

.Mello ( D. Martim AffQnso de) 

• 

ME·L 

natural da ViUa de Serpa no· Alem-
tejo, nasc~o em 16 12 de Francisco 
de Mello Senhor de Ficalho, e de 
D. Catharina de Castro. Estudou 
na Universidade de Coimbra Juris-
prudencia C'anonica, em cuja' Fa-
culdade se doutorou, e foi admitti-
do a Collegial do Collegio de S. 
Paulo a 30 de Outubro de 1635. 
Foi :Pesembarga_dor da Casa da Sup-
plicação , Deputado da Mesa -da 
Consciencia, e da Bulla da Cruza-
da, e finalmente Deão de Evora, e 
·Bispo da Guarda, aonde falecêo de 
idade de 72 annos em o 1.

0 de Agos-
to de 168.4. Compoz: 

In sextum Decretaliurn. fol. 2 tom. 
ms. 

JY!ello F1·eire dos Reis (Pascoal 
José de) nascêo na V i !la de A n-
cião aos 6 de Abril de 1738 de· Bel-
chior dos Reis, e D. Faustina Frei-
re de Mello. Na idade de 12 annos 
começou os Estudos da Universi-
dade , e foi graduado Doutor aos 3 
de 1\taio dy 17 57. Por Decreto de 
11 de Setembr-o de 1772 foi provi-
do no Lugilr de Substituto da Ca-
deira de .Qireito Patrio, creada de 
no~o, de que passou a ser Proprie-
tàno em ~1 de Outubro de 1781, 
na qual Cadeira jubilou em 14 de 
Janeiro de 1790. Foi Desembarga-
dor de Aggravos da Casa da Sup-
plicação , frovisor do Grão Priora-
do do Crato, Deputado da Com--
missão G.er;1l sobre o Exame, e Cen-
sura ·dos Ljvros, Deputado da Bul-
da da Cru~ada , da Mesa Priora} do 
Crato, e da Ordem de Malta, De-
putado da Casa do Jnfantado, e do 
Conselho peral do Santo Officio. 
Compoz: 

Historiq, Jur:..is civil-is Lusitani li-
ber singularis.; Ulyssipone 1788 4." 
1800. 

Institutiones Juris civili's Lusitani 
cum pubhcj tum pn'vati. Libri qua-
tuor Ulysslpone 1791. I 793. 

ln,st1:tu~wnes Juris criminalis Lu-
sitani. Li/J~r singularis. Ulyssipone 
1794. . 

Resp,osta contra a Censura do 
Compendio ·= Ristori:a Juris civihs 

'} 
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Lusitani feita por Anton1ô Pereira Prq,d. Lusitana. Ulysip. 16 9, 
...- ile F~queiredo. Lisboa, :na Impressão 1639, 1631, 2.' torp. foi., e Coirnht, 

·Regia anno 1809. 4 , 16'95, 1680, 1736, 2 tom. foL 
Oratio pro Litlerarurn insiaum- . Mend~go, o pobre, ou vagabQn~ 

·u·one apud. Conirnb. Aca<l. ann. 1776. do de profissão, ' que pede esmola 
Ulyssipone. ex Typografia Re.gia arw.. por ociosjdade podendo g~nhar ~ 
1609. · - sua vida pelo trabalho. Cqntra os 

Disserta9áo historico-juridica se- mendigos se publicárão O!:l Editae~ 
" hre os Direltos, e Jurisd~·cçáo do Qráo de 17 de Maio de 1780, de 23 de 

P1ior dp Grato, e do seu Prf9visor. Julho de 1781.o de 8 de Novembro 
Lisboa, nalmpTessã-oReg-ia.t'809. 1:.0 de 1785~ e de I d~ Julho de 1813. 

Allegaçáo Juridica. Li$boa, na S0bre a~ forma das licenças, que s.e 
Typographia Rollandiana 1Sl6. 4.0 concedêrão aos Mendigos vej. o Al-

Cudigo de Dirâto público de .Por- . vará de 9 de Janeiro de 1604, que 
tugal. ms. vem na ·Coll. á Ord. Liv. 5 tit. 103. 

Codigo de Diráto Criminal de · R. ;n. 1 pag. 2.32., e na C.oll. de Ga-
Portu.r;al. ms. . lhaard. junto' á Lei de 25 de Junho 
· D~feza das Inquisições de Portu- de 1760·. Pelo Edital de 17 de Mai'o 
gol contra a inJusta accusaçáo do Bz's- .de 1780 da Inténdenoia se mando'11 
po de Coimbra. ms. , que .todos os Mendjg·os; e vagabun-

-Resposta sobre a Jurisdicçáo do .de>s de hum, e ou,tro se.xo, que nã@ 
Grão Mestre, e Mesa da Conscien- forem naturaes desta Côrte, e s,etl 
cia~ , _e Ordens ,sobre o.s .Bíspos Ultra- Têrmo, devem sahir da mesma Côr,-_ 
mannos. ms. -te , -e sen Termo pa:ra ;as suas pa ... 

Memento, .designa-se por esta pa- ' .trias, debai.x-o -de severa~ pen.as. 
Javra Lá tina a parte ilo Canon da ' , Mendo d«. Motta de f/alladares, 
Missa, e.m qu.e se faz commernor.a- :. · natural da Vil1a de Setubal, filho. 
ção dos vivo_s, e dos mortos. O me- de Estevãe> da Motta~ Alcaide móx· 
me_nto pelos vivos he antes da eonsa~ .de Celorico de Basto, ·e de Cathari-
gração, e pelo;s mortos he -depois. O -na de Va'Uadares, estuçlau J urispru-
memento pelos vivos -ara geral pam d-enda Cesarea n 'a Universidade de 

- todos os fieis: pelo tempo }ieE. Cy- · ,Coimbra, e recebidas as lnsignias 
priano he que se começou a espe- Doutoraes nesta Faculdade, foi ad-
cializar o nome d_e alguns nêis, que mittido a Collegial do Collegio de 
se nomeavão simplesment-e, sem ro- ,· 8. PedTo a 23 d-e Mar-ço de 1-590, , 
gar por elles em part!cular, como .donde subio a Lente do Cod1go .a 

, acontece hoje. " 1 20 de Março de 1596 j de Digesto 
Memoria, se diz e·m <lireito a Velho a 16 de Março de 16.00, e -de 

boa, ou má fama, que cada hum V esper-a a 28 ·de J aneíro de 1602, 
deixa ~d.ep0is ua :sua morte. ' · foi Dese_rabargador do Paço, e de 

Mendes de Castro ( Mano13l) na- Conselho de Estado ·de Portugal eni 
tural de Lisboa. Lente na Univer- Castella. D:i.ctou as seguintes Pos-
sidade de Salama.mca, e Coimbra, e tillas·. ' 
Piocurad-or .da Corôa. Compoz: Comm.ent. ad L. rult. Cod.' de eví--

Comment. ad constü. in· leq. cum otionibus. . 
oportet. Cod. de .bonis, etc. Salamant. Ad L. l.. Cod. de /und. patrim. 
1594 4: , Matrit. 1~92 4." Au.gu~tre t. 11. ' . . 
Vindilicorum 161'9_8.° Conimbr. 1680 Ad L . I. Coa. nostrum li. 1f. d.e 
foi. .Juntamente eo~ a Practica Lu- regul. Jur. 
sitana de annonis ávihbus Libr~ XI. Ad Le,q. Marcellus §. ·4 quídaro 

ReperlfJn·o das Ordena_çóes do Rei- liber :ff. ad Tribe1lian. 
no, etc . Lisboa J6D4, 1608, 1623 · Mendon_ça(Fr.anciscoXavier,Tei7 • 
fol., e accrescentado Coimbr. 16-61 ·, xeira d-e) filho de. João Teixeir.á de , 
!725 foL · · Mendonça, e de D. Rosa Maria J1e .... 

3 c 

' 



.I 

MEN 

-sPfa de Oliveira, nascêo ·em Vil! a 
· Real• da Província de Tras-os-Mon-
tes e:O Agosto de 1713. Formou-se 
na Faculdade ·de Leis a 30 de J u-
lho de 17·33, e foi Advogado da Ca-
sa ·üa Supplicação. Compoz: 

Epl:ln,qo memorial sobre a ·succes-
sáo do Mor_qado , que .ficou vago por 
falta de, Descendentes dos Marquezes 
de Montaluáo , a favor de Gonçalo 
Christováo Teixeira Coelho de 111ello 
Pinto de Mesquita contra Sebastião 
-José de Carvalho e Mello. Salamanca 
'] 743. 

Segunda Allegaçáo Çle Direito s~
hre a· mesma Causa. Salamanca, di-
to anno de 1743. 

Afendonça (D. João de) nascêo 
na Villa de Estremoz na Província 
·do Alemtejo a 12 de Junho de 1673, 
e foi 6." filho de Lourenço de Men-
donça, 3/ Conde de V al de Reis, ' 
·que foi Regedor das Justiças , e 
Cansei heiro d' Estado, e da Conde-
ça D. Ma·ria de Mendonça. Rece-
bêo o Gráo de Doutor na Faculda-
de de Canones da Universidade · de 
Coimbra. Foi Arcediago da Sé da 
Guar?a, d'onde passou para The-
soureuo mor 1 e Co nego da Cathe-
'dral d' Evora, e finalmente Bispo da 
Guarda: morrêo na Villa de Castel-
]obranco a 2 de Agosto de 1736, dé 
ülade de 63 annos. Alem de varias 

, Postillas, compoz: 
Tractados diversos ácerca da Ju-

Tisdicçáo -Episcopal contra os Regu-
lares. 

Mendonça (Marcos Teixeira t.le) 
natural . da Cidade de Larnego, fi-
lho de Damião Botelho, ' e J oanna 
Teixeira. Doutorou-se em Canones; 
foi Co~1ego Doutoral da Cathedral 
de Evora, provido a 14 de 'Março 
t.le 1611 1 e Inquis'idor na mesma Ci--
d~de. Foi nomeado B!spo do Bra-
sll : achou-se na guerra da Bahia 
contra os Holla.ndezes, e falecêo a 
16 de Agosto c\e 1624. Dictou na 
Universidade de Coimbra Postillas: 

. Ad Tü. de ·consan.quimúlle et ajfi-
nttate. 

· Ad Tit . Cod. de capiendis el distrz'-
hue'(l.dis pignoribus tributorum causa. 

MEN 
Menezes (D. Affonso Màno€!1 de) 

nascêo na Freguezia de Santa Ma-
ria de Arouca, Comarca da Feira, 
no anno de 1672 de D. João Ma-
noel de Menezes. Recebêo o gráo· 
de Licenciado em Direito Canoni- . 
co a 21 de Julho de 1694. Foi Ar-
cediago do Bago Cathedral de Bra-
ga. Foi Deputado da Inquisição de 
Coimbra, e de Lisboa, Desembar-
gador da Relação do Porto, ·e de 
Aggravos na Casa da Supplicação. 
Compoz: 

Commentaria ad Ordinationem 
Lusitanam. tom. 5. ms. 

Menezes (Antonio de) J uriscon--
sulto. Compoz: 

In tit. 'de fideicomrnúsú. lVfantnre 
1568. ' 

Menezes (Fernando de Pedrosa e) 
filho de Luiz Rodrigues de Pedro-
sa, Lente de Prima de Médicina 
-na Universidade de Salàmanca. Dou~ 
torou-se na dita u'niversidade na 
Faculdade . de Canones, d'onde pas · 

·sou a ser Prebendado na Igreja de 
Santa Fé n1as Indias Occidentaes, e 
-Conego Dqutora,l · na Cathedral de 
Ciudad de Rodrigo. Publicou : 

Academica expositio acl egre.gios 
celeberrimo~ que Títulos de diversis 
j uris antigui e.x corpore Digestorum 
et de requlis juris 1·n Sexto . Salman-
ticre 1 Ú6 4." 
' Meninos Orfáos. Pela Provisão de 

2 de Junhq de 1745 forão isentos os 
Mampostejros do Collegio dos Me-
ninos Orfãos do alistamento para 
soldados. E pela Provisão de 28 de 
Setembro de 1 7 46 se nomeárãó J ui-
zes. privativos, e Superintendentes 
dos Privilegies dos Meninos Orfàos 
os Provedqres das Comarcas. 

Menor, ainda depois de casado , 
ou eman_cipado por supplemento de 
idade, h e necessario para valerem 
os seus contractos, e obrigações que 
concorrão estes requisitos: 1 ." que 
se lhe~ teqha feito entrega de seus 
b€ms; 2." que tenha a idade de vin~ 
te annos completos; 3. 0 que o con-
tracto da ·renda , e alheaçã0 , . ou 
obrigação seja feito com apthorida-, 
de de Justiça. Ord. Li v. J tit. 88 



MER 

§. ~8, liv. 3 tit. 41 §. 8 injin., d.liv. 
tit. 42 pr. ,, e §. I, e 2. 

Mercador, o que compra para 
vender por grosso, ou a retalho. 
Aos Mercadores de retalho se lhes 
deu Regimento em 13 de Dezem-
bro de 17 57 ' e forão confirmados 
por Alvará de 16 do dito mez, e an-
no; e por Decreto da mesma data 
se no,meárão os .Mercadores, que de-
vião fundar a Mesa do Bem com-
muro dos ditos Mercadores. Pela 
Provisão da Junta do Commercio 
de 11 de Outubro de 1790 se de-
clarou o fundo que deverão ter os 

·Mercadores de cada hum a das cin-
co classes, para poderem abrir loja. 
Os filhos dos Mercadores são des-
obrigados de. mol:itrar a qualidade de 
Caixeiros para poderem abrir loja. 
Es tatutos dos .M ercadores de Reta-
lho confirmados por Alvará de 16 
de Dezembro de 1757 cap. 2 §. 8. 
Mandou-se por Alvará de 15 de No-
vembro de 17tiO que as penas esta• 
belecidas nos Estatutos dos Merca-
dores das cinco classes contra os 
que tem duas, ou mais lojas', ou 
vendem por miudo , se im ponhão 
contra todos os Propostos que tive-
rem menos de ametade dos lucros 
nas vendas dellas , sendo bullos os 
contractos das fazendas, que se lhes 
derem a,. credito. As Causas dos Mer-
cadores fali idos devem ser julgadas 
conforme as Leis de 13 de Novem-
bro de 1756, de 3 de Março de'1759, 
e de 12 de Março de 1760. He li-
cito aos Mercadores de capella ven-
der nas ·suas lojas as peças appro-
vadas pelo Alvará de 16 de Novem-

. bro de 17 57, não obstante o Regi-
mento do Officio de Ourives do ou-
ro, COlffirm~do em fprma commum 
pelo Senado da Camara em 17 de 
Novembro de 1767, como foi de-
clarado em Resolução de 8 de J u-
lho de 17 71 sobre Consulta da Junta 
do Commercio. A viso de 13 de Agos-
to de 1771 dirigido ao Senado da 
Camara desta Cidade, e registado 
110 liv. 2 do Registo dos Avisos de 
Sua Magestade a .f. 53 v. Por Aviso 
ele 27 de Abril de 1812 pela Secre-

ToMo II. 
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Laria de Estado dos Negocios do 
Reino á Real Junta do Courmercio) 
pu blic.ado por Edital da mesma J un-
ta de 14 de Maio do dito anno , de-
terminou S·. A. que em quanLo não 
baixava a Consulta, a que mandára 
proceder por Aviso de 13 de Feve-
reiro antecedente, sobre a Repre-
sentação do Intendente, e Deputa-
dos da Mesa do Bem commum das 
cinco classes dos Merc9,dores de Re-
talho, se observassem as Leis pro~ 
mulgadas a este respeito, anteriores 
ao Alvará de 27 de Março de 1810; 
e manda excitar a observancia das' 
disposições do cap. 18 da Pragma-
tica de 24 de Maio ele 1749, con:.. 
firmadas ' pelos Esta tu tos da antiga 
Junta do Commercio, e Alvaní. de 19 
de Novembro de 1'757, mandadas ex-
citar pelo Edital de 31 de Maio de 
1802, declarando que as ditas . dis-
posições anteriores áque'lle A,lvará 
·de 27 de Março de 1810, ainda se 
achão nestes Reinos em todo o seu 
vigor. Por Provis~o Regia, sem data, 
que traz Peg. ad Ord. Liv. I tit. 35 
§. 18 tom. 4 pag. 42 n .. 97 ~e prohibe 
aos Mercadores vender Mercadorias 
ao~ que o não são para as tornar a 
vender. .Os Mercadores das cinco 
classes, em quanto se acha dividido 
o commercio, que se faz por .miudo · 
na Cidade de Lisboa, não podem ter 
mais de huma loja. Estatutos dos 
Mercadores de Retalho cap. 2. Al~ Z, 
vará de 15 de Novembro de 176(h , · 

Mercadoria. Não deve~ demo"" 
rar~se nas Alfandegas do· assucar, 
tabaco, e Cas-a da India, mas des .. 
paghar-se sendo generos sêcos, o es-
paço de tres annos, e nas mais c~
sas de arrecadação dp Rein<;>, e seus ' 
domínios, o de hum anno; e sendo 
generos molhados em todas as ditas 
Repartições, o de -hum anno. Foral 
da Alfandega de Lisboa cap. 32. Al-
vará de 18 de Novembro de 1803. 
Mercadorias Francezas devem ad-
mittir-se a despacho nas Alfandegas 
do mesmo modo, e pagando os mes-
mos direitos que as das N;1ções majs 
favorecidas·, Decreto de 12 de De-
zembro de 1801. Pelo Alvará de _20 
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de .T u1ho de 17 67 se regulou o des- Despachos feitos antes de 1 de De-
- pacho das mercadorias, que perten- zernbro de 1640. Tod-os os successo-

cem á Casa da India. Declarou-se, res de Mercês em vidas, oü de ju..: 
e ampliou-se por Alvará de 13 de ro, e herdade devem tirar as suas 
Julho de I8J 1 o §. 2 do Alvará de confirmações dentro de seis; mezes, 
28 de Abril de l 809, e se determi- depois da morte dos pais, a quem 
nou o modo mais facil de se legali- succedêrão, Ord. Liv. 2 tit. 38 §. I, 
.zarem as mercadorias de . manufa- Decreto de 17 de Novembro de 1801. 
ctura Portugueza, para que possão Pelo A viso de 2~ de Agosto de 181 o 
gozar do beneficio de isenção dos se mandou que em todos · os Provi-
direitos de entrada nos poTl:os do mentos, e Mercês, que se coosul-
Brasil, e Domínios Ultramarinos, t.assern pelo Desernbargo do Paço, 
concedido no dito §. 2. Sobre a for- se contemplassem os serviços fei-
ma da avaliacão das mercadorias In- tos na Restauração, ou defeza deste 
glezas orden~da pelo intruso'Gover- Reino. E na rriesrna conformidade 
no Francez no artigo 3 do Decreto se expedír~o Avisos aos mais Tri-
do ~ -: de Fevereiro de 1808 se pro- bunaes. Por Decreto de 1 de De-
mulgou o Decreto de 26 de lVlarço zembro de 1648 se prohibio accci-
do me~mo anno, mandando-se que tar-se replicas nos Despachos, dos 
-do valor total, declarado pelos Pro- que_ servem na India, sem procura-
prietarios das ditas Mercadorias so- · ção bastante. Para se admittirem 
bre a compra da entrada nos portos, . Requerimentos de Mercês em .re-
se deduzãó os direitos pa'gos nasAl- muneração de ·serviços, e se have-
fandegas respectivas, para que só rem por correntes os papeis, deve 
do remanescente se contribua com ajuntar-se a elles folha corrida, cer-
o Terço, a que ellas são obrigadas. tidão do· registo das Mercês, Fés 
Sobre os direitos que devem pagar d'Officio, 'quando os serviços são de 
as Mercadorias Inglezas importadas qualidade, que as de vão ter, e as 

. por vassallos Portuguezes nos Do., Certidões justificadas, Decreto de 
minios Ultramarinos vej. o Decreto 12 de M:üo de 1687. - Não se de-
de 18 de Outubro de 1810. vem conf;lultar Requerimentos para 

Mércês. Foi dado Regimen~o· á Mercês por sim1Jles Justificações , 
Secretaria das Mercês por Alvará que não provão sem citação de Par-
de 19 de Janeiro de 1671. Todas te só por se' justificar nellas que o 
as Mercês devem ser registadas nos Supplica'nte he pessoa nobre, e as-
Livros dellas, que em 1548 se or- sentou pl'aça para a India-, Decreto 
denou que houvesse, corno deter- de 6 de Abril de 1712. Pela ReEo-
minárãoosAlvarásdel548,el6-16, lução de 15 de Maio de 1661 se 
os quaes forão confirmados pelo ou- mandou que se reputassem serviços 
tro de 20 de Novembro de 1654. feitos no Reino, e no Ultram1tl·, ·se-
As Acções para requerer Mercês de gundo forem maiores, ou pela Se-
~erviços prescrevem por trinta an- crelaria do Reino, ou pelo Conselho 
nos, excepto o caso da restituição, Ultramarino. Pelo Decreto de 12 de 
Decreto de 13 .de Agosto de 1706; Maio de - ~ 687 se mandou que os que 
Accrescentamento das Mercês de requererem Mercês sejão obrigados 
Foros e Habitas como se fação pe- a ajuntar Folha corrida, Certidão 
la Mordomia mor, veja-se o Regi- das Mercês, e Fé de Officios. Das 
menta de 3 de Junho de 1572. Ac- Mercês .feitas no Estado da Indía 
crescentamento dos desposarias, e devem mandar-se tirar os Despa-
casamentos corno se mandárão des- chos no .fteino, Carta Regia ao Vi-
pachar, vej. o Regimento de 17 de ce-Rei dfl India de 20 de Março de 
Outubro de J516 cap. 139 e seguin- 1640. Mandou-se por Decreto de 11 
•tes. Pelo Decreto de J o de Janeiro de Março de 1732 que se não con ... 
·{!e 1641 se ratificárão a Mercês, e sult.asse renuncia de Mercê feita a 
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Soldados, e Officiaes, que vão pa-
ra a lndia, ·sem constar por Certi-
dão que lá estão servindo; Devein 
registar-se dentro de quatro mezes 
todas as Mercês Regias na respecti-
va Secretaria, Alvará de 16 de Abril 
de 1 616 d que suscitou os de 3 I de 
Deiembro de 1547, de 17 de Julho 
de 1567, e de 20 de Junho de 15'84. 
As Portarias das Mercês devem ti=-
rar-se dentro de · quatro mezes de-
pois da sua a ceei tação, aiiàs fi cão 
de nenhum efTeito l Alvará de 23 de 
Mai'o de 1599-. Pelo Decreto de , 6 
de Setembro de 1700 se revalidárão 
as Certidões de serviços até então 
passadas 2 dispensando-se por isso o 
§. 3." do Regimento ele 19 de J a-
neiro de 1 671. Papeis para Mercês 
de serviços não se podem dar por 
correntes, para se obterem por el-
les as Mercês ., se na Petição se re-
latarem mais serviços_, que os que 
se acharem por satisfazer, Decreto 
de 26 de Fevereiro de 1678. Pelo 
Alvará de 22 de Março de 1677\se 
declarou que as Acções de Mercês 
feitas por serviços .da lndia, que 
pertencerem ás- pessoas existentes 
naqu~lle Estado,. ou neste Reino; 
as possão requerer pelo Conselho 
Ultramarino, sem que seja necessa-
rio virem consultadas da lndia. De-
vem todas ·as Mercês ser registadas 
nos Livros do Registo dellas, Al-
vará de 28 de Agosto de 1714, que 
confirmou _os de 31 de Dezembro de . 
1547, de 17 de Julho de 1567, e de 
16 de Abril de 1616. Pelo Decreto 
de J o de Janeiro c~ e 16 48 se man-
dou passar pela ChanceiJaria, e p~
gar os Direitos. as Cartas de Mer-
cês, e O:ffi:cios, que se tenhão ex-
pedido , no que erão neglig·entes os 
mesmos provida~. · Nos Despachos 
das Mercês devertí-se ajuntar os Do-
cumentos originaes,. e não trasla-
dos, Alvará fte 9 de Agosto de 17 59. 
Resolução de 29 de Setemb~o d~ 
1760, em Consulta da Mesa da Cons-
ciencia, e Ordens de 1 7 do dito mez, 
e anno. Pelo Alvará de 29 de Março 
de 1618 se mandou que se não pa-
gassem na India Mercês de dinheiro 
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feitas. pelos Governadores, sem se-
rem confirmadas por E1Rei. Pélo 
Alvará de -I 6 de Dezembro de 1790 
se regulou a remuneração · dos ser-
viços militares. Todas, as Mercês, 
( excepto as dos Postos militares) 
não sendo registadas no Livro das 
Mercês, são nullas, nem tem cum-
primento ; pena de suspensão aos 
Ministros, e Officiaes. Nem podem 
registar-se sem pre.ceder o reg-isto 
das Mercês na Chancellaria mor do 
Reino, Alvará do I. o de Ag-osto de 
1777. Pela Carta 'Regia de 18 de 
Março de 1683 ,· escripta ao Vice-. 
Rei da India, se reg-ulárão os ser-
viços. feitos no dito Estado. Man-
dou-se por Decreto de 1 o de Outu-
bro de 1681 réformar os Livros do 
registo das Mercês-, que se havião 
queimado ein casa de Diog-o Soa-
.:res, pela Matricula do Conselho Ul-
tramarino, Chancellaria do Real Ar-
chivo, e das Ordens Militares, e 
pelo Livro das Contas da Chance}.::. 
laria, que estava nos Contos. Não 
podein as Mercês ser requeridas se-
nlto peJas Partes, na forma dos §§. 
11 e 12 do Regimento, que se man-
dou observar no Decreto de 30 de· 
Julho de 1689. Por Decreto de 13 
de Ag-osto de 1706 se determinou o 
tempo, dentro do qual se poderão 
r-equerer os serviços feitbs á Corôa. 
Por outro da mesma data se man-
dol,l · que os serviços se devem de-
cretar; e por outro de igual data se 
declarou as pessoas , em que se po-
de fazer renuncia de serviços. Mer-
cê do Principe sempre se entende 

. sem prejuizo de Terceiro. Assento 
de 22 de Outubro de 1778. Sobre a 
renuncia das Mercês a favor dos Sol-
dados, e Officiaes, que vão servir á 
India, e 'suas habilitações vej, o De"' 
ereto de 27 de 1\iarço de 1732· Pe-
los Alvaras de 7, e de 8 de Junho 
de 1644 se regulárão as Me.rcês, que 
poderia fazer, em Nome d'ElRei, o 
Administrador das Minas nos novos 
descobertos. 

M erceeria . Casa, Igreja, ou Hos-
pit~l, aonde ha Merceeíras, e Mer-
ceeuos. 
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As Merceerias da ViiJa de Obi-
dos forão extinctas, e o seu Capel-
lão, e se applicou o seu rendime~
to ao Hospital das Caldas da Rai-
nha. Alvará de 20 de Abril de 1775 
§. 59. A pertenção dos Merceeiros 
de se subt.rahirem á jurisdicção do 
Senado foi desprezada pela Resolu-
cão de J4 de Novembro de 1791. 
, Mer·enda, forag·em, que algumas 
vezes paga vão os Caseiros aos . Se-
nhorios quando entravão 'para os 
pr:-~zos, e não era o mesmo que Cha-

d • I va ego. 
, Meretriz he aquella, que se pros-

- titue por dinheiro. Pelo A viso cir-
cular de 27 de Abril de 1780 daln-
tendencia Geral da Policia aos Mi-
lÜstros criminaes dos Bairros da CI-
dade se mandou que se fizessem ron-
das, e fossem conduzidas á Casa ~a 
correcção de Santa Margarida de 
Cortona as maretrizes, que fossem 
achadas nas tavernas, casas de po-
vo, e 'lojas de bebidas, e mais ca-
sas , 'em que se venderem licores 
fortes, e sendo tambem notificadas 
para não apparecerem na Praça do 
Commercio, Alegria, Figueira, R o-
cio, Ribeira Nova, Caes de Santl:l.-
rem , e Passeio Publico , aonde ião 
passear, entendendo com as pessoas 
sérias , e cordatas ; e fazendo ahi 
theatro da.s suas torpes negociaçõe~~ 
As meretnzes, que não são naturad 
das terras, em que vivem com es-
candalo , devem ser lançadas fóra 
dellas. E tendo molestias são man-
dadas para o Hospital, ou .tratadas 
nas cadêas: 'não sendo escandalosas 
deve haver com ellas o disfarce ', e 
moderação recomendados no Alva-
rá de 25 de Dezembro de 1608 §. 
22. Vej. a Ord . da Policia de 22 de 
Maio de 1807 §. 5. 

Mero quer dizer puro, sem mis-
tura. Mero Imperio he a Soberania, 
ou $Ummo lmperio sem restricção, 
nem sujeição a outrem com direito 
de vida, e de morte. 

Mes, no uso do foro o tnes se 
entende ser de trinta dias , assim 
como o dia de viríte e quatro horas, 
e o anno de doze meses, findando 
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no mesmo dia do mes, em que co-
meçára. Mas por es~ilo do Commer-
cio no vencimento das letras ha di-
versa computação. Quando ellas são 
sacadas a tantos dias, ou meses pre-
cisos conta-se o numero dos dias, 
ou meses nellas expressados, e da 
data do mes do saque a .data do ·mes 
do vencimento, conforme acontece-
rem · nó curso dos prazos das mes-
mas letras, e · não precisamente de 
trinta dias cada hum. As letras sa-
cadas a dias, Oll meses da data, Oll 
vista sem dizer · precisos; alem dos 
dias, ou meses estipulados no sa-
que , gozão de mais quinze dias , 
chamadas de graça, ou rf:e favor, não 
se comprehendendo com tudo em 
caso algum o dia do saque dhs le-
tras no computo do seu vencimento. 

llfesa, movei de serviço de casa, 
sobre que se põe a comida, etc. 

Mesa se diz a Junta de Minis- · 
tros ,deputados para o despacho de 
certos negocias. Assim dizemos Me-
sa da Consciencia, Mesa grande da 
Inquisição, ' Mesa pequena da Inqui-
sição, Mes11 do Bem commum, etc. 
Mesa da Consciencia he o Tribunal 
creado pelo Senhor Rei D. João Il I, 
para os :fin~ declarados no seu Re-
gimento. 

Mesa grande da Inquisição '; e 
Mesa peq qena , são -as Juntas dos 
seus Ministros. ' 

A' Mesa da Consciencia e Ordens 
se deu regimento, datado de Ma-
drid, em 23 de Ag·osto de 1603. Pe-
lo AI vará de 2 de Agost0 de' 16 o 6 
se ·esolvêrão as dúvidas, que Sf mo-
vêrão sob r~ a J urisdicc.ão tio Con~ 
selho da l~dia, e Mesa da Conscien-
cia. Ao Presidente <;la dita Mesa~ 
que dantes não tinha ordenado, se 
deu, po,r Carta Regia de 30 de ~e
tembro de 1603 , - o ordenado de 
400$ 000 rs. em cada anno. A Me-
sa da Cons~iencia, e Ordens foi au-
thorisada pelo Alvará de 4 de Mar-
ço de 1802 para proceder contra os 
Provedore~, e ÜffiGiaes dos Defun-
ctos, e Ausentes , Capellas, e Resí-
duos do Ultramar, qu'e forem omis-
sos, ou prevaricarem nos seus Offi-
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dos, com as penas do Regimento. 
Pelo Alvará de 23 de Março de 1754 
se deu Regimento de Ordenados pa-
ra a dita Mesa. A ella pertence o 

, provimento dos Ofiicios de Mam- ·· 
posteiros mores dos Capti vos, e seus 
Officiaes, e dos Provedores das fa-
zendas dos Defunctos, e ·Ausentes, 
e seus Thesoureiros, e Escrivães, e 
não ao Conselho Ultramarino, Re-
gimento da Mesa da Consciencia, 
Resolução Regia de 7 de Outubro 
de i 644 em Consulta da mesma Me-
sa. Aos Ministros della se encarre-
gou pelo Decreto de 23 de Outu-
bro de 1662 que consultasse a Sua 
Magestade o que lhes parecesse , 
assim no tocante á Consciencia, co-
mo ao Governo das Ordens. Pelo 
Alvará de · 26 de Marco de 1614 se 
mandou que o dito T;ibunal conti-
nue na posse de prover os Officios 
de Provedor das - Capellas , e Juiz 
dos Resíduos das Ilhas dos ~ çores , 
e seus Officiaes. Vej . 1a Carta Regia 
de 5 de Abril do dr-eo anno. A Me-
sa da Consciencia e Qrdens tem Ju-
risdicção contenciosa, e voluntaria 
sobre a ad!llinistração dos bens dos 
Captivos, e o mais que delles depen-
de. Alvará de 2 de Junho de 1774. 
Pela Carta Regia de 31 de Dezem-
bro de 1603 se mandou que se não 
declarasse nos despachos da Mesa 
a discrepancia de votos, m~s que 
havendo-a se lhe consultasse. A' 
Mesa da Cónsciencia e Ordens no 
Brasil se deu Regimento por AI va-
rá de 12 de Maio de 1809, com o 
Regulamento · dos emolumentos do 
Presidente, Deputados, Escrivão da 
Camara, e Officiaes da Secretaria 
do dito Tribunal. Sobre .o pagamen-
to das despezas ordinarias , e ex-
traordinariás do Tribunal 'da Mesa 
da Consciencia ·e Ordens s'e provi-
denciou por A viso de 12 de Março ' 
de 1762. Não pôde o dito Tribunal 
consultar mercês de habitas, nem 
lugares da Casa da Supplicação. 
Cartas Regias ·de 31 de Dezembro 
de 1609, de 31 de Maio de 1610, e 
de 12 ele Dezembro de 1635. Nem 
tão pouco conceder privilegio para 
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se não pagarem coimas, por quanto 
esta concessão pertence tão somen-
te ao Desembargo do Paço. Al:ará 
de 14 de, Abril de 16 .14. Quando os 
Desembargadores da Casa qa Sup-; 
plicação vão ao Tribunal da Mesa 
da Consciencia sentão-se abaixo dos 
Deputados. Carta Regia de 15 de 
Junho de 1626. E quando vão por 
causa de exames vagos ~então-se da 
esquerda; e argumentão em primei-
-ro lugar. DeG~eto de 5 de Junho dti! 
1737. Indo ao dito Tribunal o. Pro-
curador da Corôa dá-se-lhe o lugar 
da parte direita, acima do Deputa-
do mais antigo. Decreto de 2l de 
Agosto de 1.641. E ao Desembarga-
dor, que for se'rvir de Relator, se 
lhe àá ·(') lugar abaixo do Deputado 
mais moderno , dito Decreto. Por 
Resoluçã0 de 22 de Janeiro de 17 51 
se mandou que em cada huma das 
Commendas Vflgas, que se arren-
dassem' se tirassem dous por cen-
to para as despezas do dito Tribu-
nal. Pelo Decreto de 3 de Feverei-
ro de J 801 , citado no A viso de 5 
do mesmo mez , se concedêo aos 
Ministros da Mesa da Consciencia 
a Carta do C(i)nselho. Os Deputaào·s 
della não podem tomar posse antes 
d~ receberem o habito de huma das 
Ordens. Decreto de 11 de Sétem-
bro de 1642. Pelo A·lvará de 18 de 
Setembro de 1801 se prohibio co·-· 
nhecer-se na Mesa da Cm·ôa de Re-
cursos interpostos da Mesa das Or-
dens sobre os objectos, que lhe fa-
rão encarregados pelo Alvará de 2 · 
de Junho de 1774, nem tambem dos 
interpostos sobre lançamentos da 
Decima Ecclesiastica pelos Prelados 
ào Reino . Mesa rio Desembargo do 
Paço, Mesa da Consciencia e Or-
dens, e C.onselho do Ultramar. Por 
Alvará de 22 de Abril de 1808 .foi 
creado hum Tribunal, para nelle se 
decidirem os negocias pertencentes 
a essas trés Repar:tições .. 

A 'M_esa Censoria foi creada pelo 
Senhor Rei D. José em 5 de Abril 
de 176~1. A sua J urisdicção versava 
sobre causas litterarias, e scientifi-
cas. Declarava os Livros prohibi-
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' {)os ~xaminava os que novamente 

·Se querião dar ~o p:el? ,' e COn?edia 
licença para se nnpnm1rem. Fm el~
vada a Tribunal, com o nome de 
Real Mesa Censor'ia, por Lei de 5 
de Abr:fl de 1768, e se lhe deu Re-

~ gimento a 18 de Maio do mesmo an-
no; e tomou depoi-s o nome de Real 
M esa da Commissão Geral sobre o 
exame, e censu.ra dos Livros por 
Lei de 21 de Junho de 1787, e Al-
vará declaratorio ·de 22 de Ago§tO 
de 1791 .' Por Aviso de 14 de Agos-
to de 1770 se declarou que os Re-
ligiosos Deputados.da dita Mesa go-
·zão dos privilegias; que competem 
aos Provinciaes actuaes. Pelo .Alva-
rá de 4 de Junho de 1771 lhe foi 
comettida a inspecção dos Estudos 
das Eschólas menores do Reino', e 
seus Domínios, incluindo a admi-
nistração , e direcção do Real Col-
legio de Nobres , e de todos , e 
quaesquer ·Collegios, e Magisterios 
para os,estudos das primeiras idades. 

Mesa da Santa Casa da Miseri-
cordia foi instituída -· pela Senhora 
Rainha D. Leonor, Viuva do Se- ' 
nhor Rei D. João li, no Reinado 
do Senhor Rei D . Manoel no anno 
de 1498. 

A Mesa da Fazenda da Un 'ver-
sidade de Coimbra foi extincta com 

- todos os Empregos~ e incumben-
cias della_; e se creou em seu lugar 
a .Junta- da Administração, e arre-
cadação pelo Alvará de 28 de Agos-
to de 1772· ·, 

Ã Mesa Prioral do Crato , Q sua 
Contadoria, e Thesouraria Geral foi 
extincta com todos os Empregos, e 

, Oflicios, de que ellas se compõem, 
pelo Alvará de 18' de Dezembro de 
1790, para desde o 1. 0 ele Janeiro 
de I 7 91 ser exercida toda a sua J u-
Tisdicção, e obrigações pela Junta 
da Cas;:t o o Infantado, sua Thesou-
raria, e Contadoria t' creand'o nesta 
huma nova Mesa para melhor ex-
pedição dos negocias. Por Decre1u 
de lO ele Junho de 1758 do Grão 
Prl.or do Cra to da Ordem, e Mi-
licia da Sagrada Religião de S. João 
fj,o .Hospital de Jerusalem ~e e:sta~ 
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belecêrão novos ordenados para os 
Ministros da Mesa PrioraL 

A Mesa da Commissáo Geral so-
bre o exame, e censura dos L1:vros 
foi creada por Lei de 21 de Junho 
de 1787; e foi abolid~ por Lei de 
17 de Dezembro de 1794, que re-
gulou noyamente a censura ·dos Li-
vros. Como forão applicados os bens, . 
que ella administra vã, vej. a Lei de 
J o de Ag·osto de J 795. Por AlvaféÍ. 
de 17 de Janeiro de 1 7~ 1 , amplian-
do-se o Plano , que mandou exce-
ptuar da J urisdicção da Real lYiesa 
da Commissão as Aulas do Collegio 
das Artes, se estendêo essa provi-
dencia ás Aulas dos primeiros Es-
tudos da Comarca de Coimbra, or-
denando-se que a inspecçào , .e pro-
vimento clellas, assiin como a arre-
cadação do Subsidio Litterario da 
dita Comarca ficassem pertencendo 
ás Ordens dos Reformadores Rei-
tores. - . 

Sobre a lllesçr, dos Generaes, as .. 
sim na Campanilla, como nos Quar-
teis, s~. próvidenciou pelos Decre-
tos de 2 de Abril de 1762, e "de 4 
de Dezem·bro de J 7 9 6. 

Pelo Alvará de 3 de Fevereiro 
de 181 o se creou h uma Mesa de Des-
pacho Mar~timo no Rio de Janeiro. 

Mesas de Inspecçáo. Pelo Alvará 
de 23 de Outubro de J-810 se dero-
gou o Cap. 3 . o §. 3-. o da Lei ela crea-
ção, e Regimento das Mesas de Ins-
pecção do . J ."de Abril ae 1751, pa-
ra o effei to s'omente de serem trien-
naes os Empr-egos dos seus Depu-
tados. A J urisdiccão das l\1esas da 
Inspecção do Ult;amar he privati-

·va, e exclusiva de qüalquer outra, 
e dão recursos ordinarios para a J nn-
ta do Commercio, Alvará .de 3o .de 
J;1o'eiro de 1810. . 

A Mesa dos Pejamentos foi abo-
lida pelá Portaria do Senado da Ca-
mara de 18 de Janeiro de 1804, 
passando para arrendamentos trien-
naes todos os que pela dita Mesa se 
fazião. 

A Mesa do Sal de Aváro foi abo-
lida por Alvará de 22 de Novembro 
de 1774 §. s: 

' 
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A Mesa áos Direúos dos Vinhos 
foi e1·eada por Alvará de 26 de Ou-
tubro de 17 6 5. 

Mesada se diz o dinheiro, que se 
dá cada mes, cu para alimentos, 
ou para outros n1inisterios. Como 
se descotitão as mesadas adiantadas 

. dos Embaixadores, e Ministros v~j. 
a Resolução de ll de Novembro de 
1746. Reputão-se solução adiantada 
de pagamentos devidos, quando se 
dão por conta de fazeiJ.das arrenda-
das, e por isso não devem Decima. 
Resolução de 12 de Jqnho de 1170 
§. I D. 

Mesc4o Um t.) lascivo , desho-
nesto. 

M~snadas são as Cavalleiros, que 
servião os Ricos homens na guerra, 
c a quem elles pagavão honra de 
cavanaria' ou soldo. . • 

Mesquita. Templo dos M,ahome-
tanos. 
~ Mesquita ( Mártinho de) natural 

de S. Sebastião do Rio de Janeiro, 
compoz, entre outras Obrás, 

Centumvirale propagnaculum con-
clusionum canonico-civilz'um. Romre 
1662, foi. · " 

Messagem, recado. Qld: Affons. 
Liv. 2 tit. 1 ·art. 28 . 

Mess~ás, o redemptor que os J u-
deos esperão' em quem se hãó de 
cumprir as Profecias, "não reconhe-
cendo que he Christo, em quem el-
las já se enchêrão. 

Mesler, ou Mister, official meca-
nico. Os mesteres são os vinte e 
q natro o:fficjaes mecankos, que tem 
seus Procuradores na Casa dos vin-
te e quatro , os quaes· concorrem 
com a Camara no clar Regimento 
aor? Officios, ~ taxa dos preços _da 
mão d'obra, ou feitios. Os filhos des-
tes mesteres podem ler no Desem-
bargo do Paço sem dispensa. De-
creto de 28 de Maio de 1663, e Al-
vará de 22 de Maio de 1665. En-
trão , e sentão-se na Mesa da V e-
reação com o seu espadim. Decreto 
de 24 de Novembro de 1783. Por 

' Alvará de l4 de Novembro de 1521, 
dirigido á Casa dos vinte e quatro, 
se man'dou abolir o costume de fi-
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car hum dos quatro Procuradote~ 
dos Mesteres servin·do no' a1ino se-
guinte, s<mdo livFe a eleição delles. 

Mestiço he ·o filho de ani!n aes, 
que não são da. mesma especie. Diz-
se tambem do filho de Europeo com 
lndia ~ de branco com mulata, etc . 

Mestra he a mulher que ensina , 
como Mestra de ler, de bordar, etc. 

Parede mestra,. se diz a princi-
pal, em ,que assentão os sobrados, 
telhados, e o maior pezo clq ~dincio. 

Creárão-se dezoito Mestras de 
meninas, pagq.s pelo cofre do Subsi-
dio Litterario, por Resolução de 31 
de Maio de 1790. 

Mestre se diz o homem que en· 
sina al g- J.lma sciencia, ou arte. 

Mestre em Artes he o que hoje 
dizemos Doutor em Filosofia. 

Mestre Escola he Dignidade d~ 
Cabido, que he ,ohl'igado a dar li-
ções de Grammatica, de Theolo-
gia, etc. 

Mestre da Capella he o que go-
verna os Cantores, faz o compas-
so, etc. ' 

Mestre .de C11mpo General, o Of-
ficial Militar de patente inferior ao 
Gen~ral, e que na sua ausencia faz 
as suas vezes. 

Mestre de Çeremonias .. 
Mestre do Sacro Palacio em Ro-

ma, ~e o Censor dos livros. 
Mestre Sala, Trinchante dq. Me ... 

sa Real. 
Mestre dos 'Noviços he o nome 

qu·e .se dá em. algumas Ordens Re-
ligiosa,s 7áquelle, que tem o cuidado 
dos Noviçqs, que vigia sobre elles, 
e os instru'e de todas as praticas da 
vida Religiosa. .. -

Mestre da náo he o que tem , á 
sua 2onta o velame , cordoalha, pa-: 
lamenta , e aparelhos da náo , as~ 
sim como a dispensa das provisões, 

·e dá contà da despeza dellas nos L\ r,. 
mazens Reaes, e tambem manda a 
manobra da embarcação. • 

Mestres de Campo Generaes. Es-
ta denominação foi mudada para a 
de Tenentes Generaes pelo Decre..: 
to de 5 de A.bril de 1762. E pelo 
outro de 19 do dito mes, e anno se 
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mandou que os Mestr~s ~e Camp? 
dos Auxiliares da Provmc1a da Bei-
ra podessem ter o seu exercício, sem 
embargo de que os seus distríctos 
estejão em -differentes Governos das 
Armas. Gozão os Mestres de Cam-
po dos Auxiliares do Privilegio d~ 
Foro NliJitar, bem como os Solda-
dos pagos , Regimento de 1 de J n-
nho de 1678 §. 49.- Forão os Mes-
tres de Campo dos Terços Auxili~
res novamente chamados Coroneis 
de Milicias; e podem usar de ban-
da em todas as funcções Militares, 
Deéreto de 7 de Agosto de 1796. 
Pelo §. 3 do Alvará de J 5 de Ja-
neiro de 17 59 se manda dar aos Mes-
tres de Campo Generaes o trata~ 
mento de Excellencia. 

I 

Os Mestres, ou Arraes de qual-
·quer embarcação, que abordar qual-
quer navio, que se aproxime á bar-
:ra do porto de Lisboa, não sendo 
:para o fim de prestar-lhe o compe-
tente Piloto, he prezo por seis me-
sés , e lhe h e aprehendida a em bar-
cação, A viso da Secretaria d'Esta-
do dos Negocias Estrangeiros, Guer-
ra, e Míl.rinha de 20 de Outubro de 
l'Sll; publicado por Edital da In-
tendeneia Geral da Policia de 4 de 
Novembro do mesmo anno. Os Mes-
tres dos navios, logo que ancorão, 
devem dar entrada' corno' e com 
que penas, F oral da Alfandega de 
l 587 cap. J 5 .e 16, e Regimento de 
2 de Junho de 1703 cap. 8 e 23. 
São notificados hum dia antes, de-
clarando-se-lhes que no dia seguin-
te se lhe vai dar busca, dito Foral · 
cap. 22, dito Regimento cap. 38. 
Os Mestres dos navios, que vierem 
do Brasil, ou Conquistas para este 
Reino, e tomarem porto estranho 
sem urgente necessidade , perdem 
os bens, e são degredados dez an-
~Ios para a India; Lei de 27 'de No-
\'em bro de 1 6 8 4. Não podem pedir, 

·nem acceitar os M'estres dos navios, 
que vierem, de qualquer dos portos 
c~o Brasil para este Reino., maior 
frete , que a quantia de trezentos 
reis por cada arroba de tabaco ou 
clezeseis mil e duzentos reis po; to-
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nelada de cincoenta e quatro arro ... 
bas, Regimento de 16 de Janeiro 
de J751 cap. 7 §. I, Alvará de 29 
de NGvernbro de 1753. O mesmo se 
determinou a respeito dos fretes do 
assucar, dito §. in fin. A respeito 
das fazendas, que os Mestres dos 
nav,ios , e ' Marinheiros levão deste 
Reino para venderem no Brasil , e 
trazer o seu proclucto, vej. os Al-
varás de 6 de Dezembro de 1755, 
e de li de Dezembro de 1756. Os 
donos dos navios respondem pelos 
extravios dos direitos dos pescados, 
que fizerem os Mestres, e . Arraes 
delles, Alvará de 18 de Junho de 
de 1787 §. 5. Irnpoz-se penas na Lei 
de 16 de Fevereiro de 1740 aos Mes- , 
tres dos navios, que os conduzirem 
a porto differente daquelle, para 
que tem t0mado carga, vej. os Al-
varás de 25 de Janeiro de 1755, e 
de 2 de Junho de L7 56. Os Mestres 
dos navios das Ilhas, que levarem 
algum ao Brasil, sem ser despacha-
do para 'Porto certo , vej. os AI v ar ás 
de 20 de Fev~reiro de 1748, e de 
20 de Julho de 1758. Os Mestres 
dos navio~ Estrangeiros, que. leva-
rem algum Portuguez sem hcença 
d' ElRei, são cond~mnados em mil 
c~uzados para a Faz~nda Real, Lei 
de 6 de .Qezembro de 1660. Vej. 
Decreto de 28 de Agosto, e Alva· 
rá de' 6 de Setembro de 1645; De-
creto de 3Q de Junho, e Alvará de 
4 de Julho de 1646; Decreto de 7 
de Março çle 1658, e Alvará de 9 
de Janeiro de 1792. São obrigados 
os Mestres .dos navios a declarar na 
Torre do Registo os Passageiros, 
que trazem, debaixo da pena de pri-
zão, e os navios e.mbargados até el-
les darem conta com entrega dos 
mesmos Passageiros, . Alvará de :l5 
de Junho qe 1760 §. 13. A respeito 
dos Mestres das embarcações da na-
vegação de Angola, e Moçambique 
vej. o qué determina o Alvará de 7 
de Maio de 1761. Os Mestres dos 
navios, asE,iim naturaes , como Es-
trangeiros, que, depois de estarem 
despachados par,a haverem de sahir, 
deixarem rpetter, ou tirar fazendas 
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d-os ditos navios ·, quer seja dentro, 
· quer fora da ·Barra, incorrem na pe-
na de degredo para o Maranhão , e 

. perdimento da fazenda, que lhe for 
1 achada descaminhada, Lei de 16 de 

Agosto de 1722. Mandou-se por Al-
vará de 4 de Fevereiro de 17 2 4 que 
os Capitães, e Mestres de navios, 
que deste porto carregarem para ·o 
Brasil, e mais Conquistas deste Rei-
no, antes de ~e porem á carga, vão 
a Mesa do Espírito Santo dos Ho-
mens de Neg0cio desta Praça .fazer 
declaração do frete, que · hão -de le-
var por cada tonelada de fazendas; 
e impõe-lhes penas não o fazendo, 
ou excedendo. , 

'_ Confirmárão-se pelo Alvará de 
·15 de Dezembro de 1701 os privi-
legias,. dos Mestres das postas , e 
seus Põstilhões, isentando até tres 
destes de soldados pagos , auxilia-
res , e da ordenança. V ej. os Al-
-varás de 20 de · J ul,ho de f6 9 4 -, e 

· Decreto de 16 de Maio de 1704. 
Pelo A~sento de 28 de Janeiro 

de 1668 se declarou que ·os Mestres 
em Artes da Cidade de Evora go-
zavão do privilegio Academico. , 

Prohibio-se pela ResoluÇão de 
25 de Outubro de 1804 aos Mes-
tres·, Contramestres, e Aparelhado-
res do Arsen-al ~eal do Exercito , 
em quàntó o forem , terem lojas pÜ.-· 
blicas, ou pa:rticulares de seus otn-
cios. Mandou-se fazer o provimento, 
e exame dos Mestres para as esco-

·las públicas por Lei de 6 de No-
vembro de 1772 §§. 1 é 2. Mes-
tres particulares podem ter todas, 
e quaesquer pessóas, dita Lei §. 7. 
Os· Mestres, qué derem lições por 
casas particulares , serão primeiro 
hábilitados com exames, e approva-
ções;, dita Lei §. 8. A respeito âos 
Mestres de lêr, Solfa, e· Gramma-
tica vej. a Lei de 10 de Novembro 
de 1772. Mandou-se que houvesse 
hum Mestre de Latim em cada hum 
dos Bairros ~a Cida_de de Lisboa pe-
lo Alvará de 28 de Junho de 1759 
§. 5. Como, e por quem serião pro-
vidos, vej. o dito Alvará §. 6, Man-
dou-se que houvesse hum ~m cada 
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huma das Villas das Províncias, di·· 
to Alvará §. 10. Não' os pode ha-
ver , nem públicos, nem'' par:ticula'-
re_s , sem licença do Director dos 
Estudos, dito Alvará §. 11. Sobre 
os Mestres; do Grego vej. os §,§. 13 
e 14 do dito Alvará. 'Os Mestres da 
Aula do Comrnercio são nomeados 
pela Junta ·delle, Estatutos confir-
mados por Alvará de 19 de Maio 
de 1759 §, , 2. Determinou-se por 
Alvará de 9 de Abril de 1-7f!Z que 
na Fortaleza de S. J ulião da Barra 
se estabelecesse huma Aula, em que 
se dictem lições , e fação exe~cicios 
práticos da Artilheria tres dias em 
cada semana·' hora e meia ae rnac.. 
nhã, e meia hora de ta~;de. Sobre 
as _obrigações dos Mestres da Al~ 
fandeg-a do Tabaco vej. o cap. 14 
dos Estatutos da -Junta do Com-
mercio , confirmados por Alvará de 
16 de Dezembro de 1756. Ninguem 
pode abrir loja de Mestre de qual-
q:uer Officio sem Carta de examina-
ção, Alvará d~ 30 . de Agosto de 
1770. 

Mesura , ( antiq.) generosidade ,_ 
primôr, grandeza de animo, Ord. 
Affons. Liv. 5 tit. 3. 

Metal se diz o corpo mineral , 
fusivel, ou que se derrete, e ma-
leavel, ou que se estende ao mar'.. 
tello mais., ou menos; como o oi--
ro , prata, cobre, ferro, etc. 

Diz-se no Brasão a côr que re-
presenta oiro, ou prata.-, 

Metalhco , de metal. 
Metallur!jia, · a parte da Chimi-

ca, que .ensina a minerar, ou lavrar 
~s minas de metaes, e a trabalha• 
los". Huma nova Cadeira de Metal-
lurgia foi et·eada pela Carta Regia 
de 18 de Maio de 180 l, em que se 
creou o cargo, e titulo de Inten-
dente Geral das Minas, e Metaes 
do Reino. 

· O 1P." Miguel Tt'noco, natural ela 
Cidade d'Elvas, e alumno da Com-
panhia de Jesus, cuja roupeta ves.• 
tio em o Collegio d'Evora, quando 
contava 16 aonos, e era, Estudante' 
do l ." curso na Universidade Ebo-
ren~e. Dictou Letras Humanas, Fi-.· 
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1osophia, e 'Theologia, em que rece-
bêo o Gdo de Doutor a 24 de Fe-
vereiro de 16 3 J. Depois de ser Len-
te de Prima, e Cancellario da mes-
ma Universidade, foi Reitoi· do Col-
legio do Porto, e Provincial da Pro-

--víncia de Portug·al. Faleceu na Ca-
sa Professa de S. Roque a li de 
Dezembro de 1667 com 80 annos de 
idade, e 64 de Religião. Compoz : 

Tractatus de Justitia et Jure. foi. 
De Augustissimo Eucharis!ÚKJ Sa-

cramento. ms. 
De Sacájicio Missre . .foi. ms. 
De Extrema Unclione. foi. ms. 
De Baptismo , ·et Con.firmatione. 

' fol. ms. . 
Milha, medida itineraria: he ge-

ralmente a terça parte de legoa. A 
milha commua Italiana, e Hespa-
nhola contem mil passos geometri-
cos; a de Inglaterra, mil duzentos 
e cincoenta. A. de Irlanda, e Esco-
ei a mil e quinhentós. A Alemã qua-
tro mil. A Polaca tres mil. A Hun-
gara seis mil. 

Millw, grão farinaceo, e cereal , 
de que ba varias especies, a saber, 
painço , miudo , grande, ou maiz, 
saburro, etc.: milho negro he o que 
chamamos milho miilo. O Senado 
da Camara de Lisboa prohi bio a 
venda de maçarocas de milho no an-
no de 1816. E por Edital domes-
mo Senado, de 13 de Julho de 1 8ll 
se declarou que a sua prohibição 
continúa para o futuro, sem depen-
dencia de nova Ordem, ou publica-
ção por Edital. 

Milicia he a Arte Militar. Tam-
bem se diz Ordem Militar. 

Milicianos se dizem os Soldados 
. Auxiliares das Tropas de Linha. Fo-
rã.o-lhes concedidos pri vilegios pelo 
Alvará de 24 de Novembro de 1645, 
confirmados com algumas restricções 
pelo Alvará de 1 de Setembro de 
1800, como a respeito da isenção 
de egoa de lista,. da isencão dos fi-
lhos para S?ldados pagos', excepto 
tendo só hum , da isencão de serem 
·Cobradores da Decima·, e da isen-
ção dos carros, e cavalgaduras, que 
trouxerem a ganho, não hinclo em 
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Set·viço Militar. Os Milicianos cul4 

pados em deserção simples forão per~ 
dcados pela Portaria do Governo 
de 6 de :Março de 1811 , apresen-
tando-se dentro do termo de vinte 
dias depois da affixação, e publica-
ção da Portaria ás respectivas Au.-
thoridadés. Peh Portaria de 8 de 
Janeiro de 1812 se ordenou que pa-
ra Capitães dos Regimentos Mili-
cianos, sejão desta Capital, ou das 
Províncias, se proponhão , com pre• 
ferencia a quaesquer outras Pes-
soas, as que mais representarem por 
nobrezà, abonação, e comportamen-
to, devendo prestar-se a este servi- ) 
ço, debaixo de varias p<mas. Aos 
sujeitos, que se subtrahirem do Re-
crutamento das Milícias, são im-
postas as penas determinadas no A l~ 
vará de 15 de .Dezembro çle 1809, 
o que se declarou por Aviso de 19 
de Fevereiro de 1810. Pelo Alvarc( 
de 29 de Agosto de 1808 se deu no-
va forma aos Corpos de Linha da 
Capitania de S. Paulo, augmentan-
do-se a sua' força, e se levantou hum 
Re~imento de Cava11aria de lVI.ili-
cias. Aos Chefes de Milícias , e Ar-
tilheiros d~ Ordenanças he prohibi-
do exigir dos Povos Contribuições 
para prover aos fardamentos dos seus 
Corpos, cap. 28 dos Artigos de Guer-
ra .do Regulamento de Infantaria, 
Portaria do Governo de 2 5 de J u-
nho de 1811. Determinou-se pelo 
Alvará de 2·1 de Outubro de 1807 
que houvesse quarenta e oito Regi-
mentos de Milícias em todo o Rei-
no, e pel11 Portaria do Gov~rno de 
14 de Outubro de 1808 se decla-
rou que os ditos Regimentos fos ... 
sem comvostos cada hum de mil 
cento e ht.Jma Pracas no estado com-
pleto. Pelo Alvar~ de 29 de Outu-
bro de 1807 se creou na Cidade de 
Lisboa hum Corpo de CavaUariaMi-
liciana. E por Decreto de 3 de No-
vembro de 1807, havendo-se já crea-
do pelo Alva,rá de 21 de Outubro 
do mesmo anno dois Regimentos 
de Milícias de Lisboa, Oriental, e 
Occidental, alem dos privilegias, e 
prerogativas concedidas a t0dos os 
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Corpos Milicianos pelo Alvará de 
25 do dito mes, e anno ~ se orde-
·n·ou a estes dois Corpos que se de-
.ndminem Reg·imentos de Volunta-
rios Reaes de Milícias a pi, tendo 
por distinctivo sobre ·as côres do seu 
uniforme, designa!Jas no proje·cto, 
que acompanhou o Plano de 19 de 
Maio de 1806 outo casas de g·alão 
de prata número trinta, de cada la-
do da farda. Em data del5 de Abril 
de '1806 se expedia Ordem para os 
Coroneis de Milícias remetterem no 
principio de cada mes · htJ,m mappa 
com as declarações indicadas no mo-
dello, e cada anno hum mappa do 
Fardamento, e ontro ,das Informa-
ções. Por. A viso de 15 de Agosto 
de 1809 se determinou aos Corpos 
-de--Milicias se conservem illesos os 
·privilegias, que pelo Regulamento 
desta arma se concedeu aos ditos 
Corpos , o qpe se fez público pelo 
Edital do General Trant de 24 do 
dito mes, e anno. -sobre o soldo dos 
Milicianos v€j. o Aviso de 25 de 
Março de 1801. Que não ha pri vi-
legios, que possão isentar do servi-
ço .de ,Milícias foi declarado no A vi-
so de 26 de Outubro de 1809, pas-

1 sado 'pela S~cretaria dos N egocios 
d'a Guerra. Este A viso foi mandado 
affixar nos lugares públicos dos dif~ 
ferentes districtos do Partido do Por-
to por Edital de 3 de. Novembro do 
mesmo anno. Não podem se'r pro-
postos para Coroneis, Tenentes Co-
roneis , e Sargentos mores de Milí-
cias. do Brasil senão Offioiaes, que 
tenhão servido com distincção na 
Tropa regular, estando em termos 
de servir, Alvará de 17 de Deze_m-
bro de 1?02 §§. I e 2. São propos-
tos com accesso , 1e nunca preteri.-
dos nas promoções dos seus Regi~ 
mentos, dito Alvará §§. 3 e 4. Na 
falta ~estes Officiaes são propostos 
os Capitães, fazendo exames públi-
cos, em que se mostrem habeis pa-
ra, os Pos~os superiores. E como se 
fação estes exames, dito Alvará §§. 

• 5, 6, 7, e 8. Nos Regimentos de 
pretos, e pardos preferem os da sua 
côr, dito Alvará§§. 16, e 17. Nos. 
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Regimentos de -Milícias se manda:.~ 
rão fazer Conselhos de Guerra co--
mo nos de Tropa de Linha, Ordem 
de 27 de Abril de 1800. Pelo Alva-
rá de ·20 de Dezembro de 1808 se 
confirmou o Regulamento de Milí-
cias,- que baixou çom elle para o 
recrutamento , exercício , e farda-
mento -dos ditos Corpos. Sob'.re a 
deserção dos Milicianos vej. o De-
creto de 12 de Junho de 1809, e as 
Portarias de 2l de Julho de 18 1 o-, 
e de 6 d-e Março d'e 18 J 1. As Milí-
cias forão reguladas pelo novo Re-
gulamento de 21 de Fevereiro de 
1816 no Artigo 27, referindo-se ao 
Regulamento de 20 de Dezembro 
de 1808. Foi creado Inspector Ge-
ral de Milícias pela Carta Regia de 
28 âe Julho de 1816 o Tenente Ge-' 
neral Agostinho ~uiz da Fonsec:t. 
Pela Portaria do Governo· de 8 de 
Janeiro de I8ll se mandou na con-
formidade do Regulamento de Mi-
lícias tit. I cap. 5 §. I que para os 
Capitães dos Regimentos Milicia-
nos se proporrhão com preferencia 
as pessoas, que mais representarem.• 
por nobreza, abonação, e compor-
tamento. 

Militar significa servir, andar na 
guerra. Tarn bem se diz ter for-ça, 
vigor, como quando dizemos, este 
argumento milita contra elle. " 

Mihtar se diz hum homem de 
guerra. Tomado este termo ·adjrcti--
vamente he tudo aquillo que res.o 
peita á milícia. · 

Ordens, militares são as institui-
das para servirem na guerra. Os 
seus Cavalleiros, v. g. os de Chris-
to , de A viz , Santiago , da Torre e 
Espada , etc. · · 

Os crimes commettidos por Mi:.. 
litares devem ser summariamente 
processados. Alvará de 20 de On~~u~ 
bro. de· 1763, e de 21 do mesrpp mes, 
e ann~, e de 26 de :tyovembrõ 'de 
18.01. Foro lnilitar só gozão os sol-
dados pagos, ~ não QS .. de Ordenan ... 
ças , Carta Regia de- 4 de Março de 
1709, escripta ao Ouvidor Geral de 
S. Thomé. O Alvará de 7 de Maio 
de 171 o contem as penas do Re~JU-
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·lamento Militar, mandando que se . tigos impostos pelas Leis militare~:~ 
publiquem todos os meses aos Re- I nos soldados. Réo preso com insi-
o·imentos antes .de serem pagos. A · gnia militar, provando que he Mi-
Resolução de 22 de Março do mesmo litar, deve ser logo remettido cotn 
anno declarou alguns capítulos do I. ' a culpa ao seu Corpo, se estiver 'na 
dito R.eg·ulamento, sobre as incapa- · Capit'al, çu nas suas iJ;nn:edia~ões; 
cidades, que se devem attender nos ,, óu ao General- da Provwc1a, nao se 
Militares para vencerem soldo, vej. 1

' podendo embargar -pelos Ministros 
as Provisões Regias de 19 de Agos- ' i Criminaes preso, que o esteja á Or-
to de 1710, e d.e 28 de Junlw de : clem do General, nem mandar abrir 
1 7-17. Por Carta Regia {le 23 d.e J u- assento á Ordem d.este de preso, que 
nho de 1649 se pmhibio assentar · o esteja por Orde,m de Magistrado 
praça a Of.fioial Militar sem primei- devendo deprecar-se a entrega por 
ro dar conta das armas, e cavallo, Aviso expedido nos termos da mais 
a que estivesse obrigado. O mesmo polida urbanidade, na forma reco-
se determinou no Alvará de · 25 de rnendada pelo Alvará de 21 de Ou-

. Janeiro de 1706. Os Postos Milita- tubro de· 1763 §. 9. Aviso de 31 de 
res _são incompatíveis com os ,Em- Janeiro de 1813. Por Decreto de 2 3 
}1regos políticos, e pelo Decreto d·e de Agosto de 1763 forãó reforma-
I 2 de J ane ir(') de 17 54 se determi- dos com meio soldo os que se a chão 
nou, que se:ndo déspachado algum descriptos na!> relações, que baixá-
Official Militar em Emprego politi- rão com elle. O privilegi9 militar 
co, o Posto Militar fiçasse por isso foi_ derogado a respeito dos Réos 
mesmo vago , ex~epto os Mestres das clevaças , que se tirárão por .de-
de Campo Generaes; vej. o Aviso Iictos .de furto. Decreto de 16 de 
de 30 .de Dezembro de I 790. Sobre Marco·tde 1789. Os Militares devem 
a antiguidade dos Of.ficiaes Milita- ser êxautqrados antes que se lhes 
res pelas suas Patentes, pela posse imponha a pena vil, · em que tenhão 
quando ha mora, vej. o Decreto de incorrido. A viso de I~ de Julho de 
30 de Abril de 1735, a Resolução 1781. Os furtos comettidos por Mi-
de 30 de Janeiro de 1754, a de 14 litares, ,efiil prejuiso da Real Fazen-
de .-Fevereiro, o Aviso de 20 de da, pertencem privativa, e exclusi- .._ 
Maio do mesmo ánno, e o Decreto vamente ao conhecimento dos J ui-
de 25 de Ag·osto de 1762. Aos Reos zes, e Fiscaes della, quando se não · 
Militares he licito , em tempo de verificão d~ntro dos Quarteis, e Alo-
paz, nomear hum Advogado, que jamentos. Alvará de 18 de ·Setem-
os aconselhe; e nos crimes capitaes, bro de 178 4. O modo c}. e se regula .. 
·depois de sentenciados os Reos, se rem as a11tigllidades dos Militares 
lhes admittem huns embargos so- foi determinado pela Regia Res~olu-

. mente. Decreto de 5 de Out1_1bro de ção de 16 de Fevereim de 1781 , tq-
1 778. Pelo Aviso de 31 de Janeiro mada em Cons'ulta do Conselho de - ~ 
de \_7 54, dirigido ao .Marquez de, Guerra de 12 do mP.srno mes, e íl fi- J 
Manalva, General das Armas da no; mançlando-se que se regulassem 
Corte e Estremadura, se promoveu pelas cl'atas dos Decretos, e tendo 
a disciplina militar, dando-se por estes as mesmas datas, pelas anti-
findas as licenças aos Of.ficiaes au- . guidades , que os providos tinhão 
sentes dos seus 9orpos, mandando- l;luns a respeito dos outros, antes 
se proceder a tecrutam.entos para de serem na mesma data despacha~ 
se completarem os ;Regimentos, a dos com Postos iguaes; sendo com 
fazer-se frequentes exercícios das tudo obrig11dos a assentarem as res-
Trop~s. Pelo Aviso de 10 de No- pectivas Praças dentro de dois me-
vembro d~ 1768 se recomendou a ses, aliàs perderem a antiguidade. 
observanc1a do R{>gulamento, e se Pelo Decreto de 15 de Dezembro 
mandou evitar o excesso dos cas- de 1763 se declarou a Lei de 21 de 
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Outubro do mesmo anno, mandan-
do-se que as Causas Criines, que se 
achassem por Appellação em Conse-
lho de Guerra, nelle se decidissem , 
e que todas as outras Causas civeis, 
que sempre forão alheias da J uris-
dicção Militar, se remettessern pa-
ra as Relações do Territorio, a que 

' tocassem, para nellas se confirma-
rem , ou reformarem as Sentenças , 
das primeiras lnstancias corno Di-
reito fosse . Por Decreto de 17 de 
Novembro de 1796 se mandou sus-
pender em todas as Causas dos Mi-
litares, e levantar as penhoras fei-
tas em seus bens durante a sua au-
sencia da Côrte na expedição do 
Exercito. A favor das Viuvas, e Fi-
lhas dos Militares da Tropa auxiliar 
do Roussillon se promulgou os De- . 
eretos ~e20 de Janeiro, e de25 de 
Marco de 1794. Pelo Alvará de 21 
de iulho de 1797 se fez Mercê a 
Pedro José Couceiro do Of:&cio de 
Escrivão das Causas cíveis dos Mi-
litares, que em observancia do Al-
vará de 21 de Outubro de 1763 se 
julgão na Casa da Supplicação, avo-
cando a esse fim os Autos penden-
tes dos Escrivães, em que existi-
r«?rn. Por Alvará de 23 de Abril de 
1790 'se prescreveu a forma da per-
cepção dos soldos pelos Officiaes 
Militares retidos em prisão, As re-
formas dos 1.\'Iilitares são prohíbidas, 
sendo pedidas certo tempo depois 
da baixa. Decreto de '20 de Junho 
de 1794. Sobre o provimento dos 
Postos Militares da Tropa regular 
do Reino·, e Conquistas; se expe-
dio o Decreto de 16 de Setembro de 
1799 . Pelo Alvará de declaracão de 
3 de Julho de J 798 se declaroti, que 
o Escrivão dos Militares deve es-
crever nas Causas dos Militares; as-
sim na inferior, como na superior lns-
tancia, distribuindo-se-lhes as que 
se accusarem em Audiencia, e po-
dendo nomear Ajudante, ou Serven-
tuario. Sobre a concorrencia dos Of-
ficiaes Militares graduados com os 
effectivos vej. a Resolução dê 23 de 
:Maio de 1791, publicada em Offi-
cio de 6 de Agosto do mesmo anno. 

1\1 I L. 

Os que assentarem Praça voluntà:.. 
rios ~ws Regimentos de linha , e 
Tropas do Exercito, não são obri-
gados a militar mais de seis annos. 
Alvará ele 23 de Fevereiro de 1797 
§. ) . E os que, não tend9 impedi-
mento, nlio o fizerem, não podem 
requerer, em remuneração de ou-
-tros quaesquer serviços, bens da 
Corôa , Ordens., Ti tu los , e outras 
semelhantes Graças: dilo Alvará §. 
2. Os que houverem de succeder 

.em Morgados, e Capellas, e bens vin-
culados patrimoniaes , e tendo che-
gado á idade de vinte annos não ti-
verem assentado Praça voluntarios, 
ou não mostrarem impedimento legi-
timo, devem contribuir com o quin-
to para as d~spézas da Tropa: dito 
Alvará §. 4. Os Officiaes Militares, 
e Soldados do Exercito auxiliar de 
Espanha , mandou-se pelo Decre-
to de J 7 de Dezembro d~ 179 5 que 
fossem preferidos nos provimentos. 
Por Decretos da mesma data se 
mandou, que os Officiaes, e Solda-
dos Artilheiros, como os de outra 
arma do mesmo Exet.cito, tivessem 
hum distioctivo honroso. 'Por outro 
Decreto da mesma data se tnandou 
conservar o soldo de vantagem ·aos 
O:fficiaes Granadeiros do mesmo Ex-
ercito, em quanto não tivessem ac-
cessos a outros Postos. Pelo Alvará 
de 15 de Dezembro de 1809 1 que 
suscitára o de 23 de Fevereiro de 
1797, no §. Declaro, e ordeno, e no 
§. E porque sendo, se determinou, 
que não podessern · pertender bens 
da CQrôa, e Ordens os que não mi-
litassem por seis annos no serviço 
da Tropa regular do Exercito, ou 
das Armadas, e que os que succe-
dessem em Morgados , e tivessem 
chegado á idade de vinte annos , 
não tendo assentado praça ' ou não 
mostrando le&itimo impedimento pa-
ra isso, contribuirão para as despe-
zas do Exercito com o CJ.uinto dos 
bens vincu lados. Os Officiae.s Mili...: 
tares que voltarem das Colonias , 
havendo nellas servido bem , ficão 
addictos aos Corpos das armas em 
que tiverem servido, alé serem em..: 
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-})tegàdos na qualidade de effectivos; 
vencendo em tanto os soldos, que 
~he pertencerem na conformidade do 
§ . . 4 do Alvará do L o de Abril de 
1805. O Alvará de 2 de Janeiro de 
1807 regula a precédencia entre os 
O:fficiaes Militares effecl'ivos, ag-
gregados , e graduados de Patentes 
jguaes, -e a ·ordem dos accessos, que 
competem ás duas ultimas classes. 
Sobre -o comportamento dos Mili-
tares nas Igrejas vej. a Ordem do 
Quartel General de 24 de Fevereiro 
de J 804. Por Decreto de 17 de Agos-
to de I80 I , em favor dos que 'Ser-
virem no Exercito, além dos outros 
premios expressados na Carta Re-
gia da mesma data, se estabeleceu 
a creação de cem dotes, do valor de 
dncoenta mil réis Gacla hum, pelo 
producto das sobras das Sizas dos· 
bens de rai~, e Concelhos, para se-
:rem distribuídos pelas filhas orfans 
de Militares, ou donzellas, que com 
elles se despozarem. Sobre as Cau-
sas dos M~litares vej. o A viso de 12 
de Janeiro de MOO. Pelo Alvará de 
18 de Fevereiro de. 1805 se regulá-
xão as antiguidades dos O:fficia'es Mi-
litares da Tropa Regular, Milícias, 
e Or~enanças das Co~q ... uis1as. ARe-
querunento do Escnvao Proprieta-
rio das Causas dos Militares se man-
dou expedir Ordens aos Governado-
res do R i o de Janeiro., Bahi-a, · Goa , 
Pernambuco, Pará,~ Maranhão pa-
ra remetteretn as Causas, ·que de-

/ verem vir por Appella_ção, ou Ag-
gravo para a Casa da Supplicação 
(em que sejão Partes Militares) ao 
Escrivão serventuario dos Militares, 
exceptuando as privativas aos Jui-
zes .da Corôa, e Fazenda. R-esolu7 
ção Regia de 30 de Abril de 1800, 
em Consulta do Conselho Ultrama-
rino; e assim tam bem se expedi o 
A viso -em data de 12 de J aneüo de 
1800 ao Chanceller dá Relação do 
Porto, para que todas as Causas, 

. que da dita Relação vierem appel-
ladas, ou aggravadas, em que se-
jão Partes Militares , se remettão 
ao Cartorio do Escrivão deJ.les. As 
ordens sobre objectos )ll.ilitares ele-
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vem ser expedidas pela Secretaria 
d'Estado dos Negocias qa Guerra, , 
e sendo~o por outra Repartição de-
vem remetter-se á dita Secretaria, 
para Sua Magestade delíberar sobre 
a sua execução, Aviso de'20 de No-
vembro de 1804. A respeito dos Mi-
litares doentes, que viessem .curar-
se a· Lisboa, ·se podem ver as pro· 
videncias dadas nas Ordens do dia , 
de 5 ..de Dezembro de 181 o, e de I 
de Janeiro de 181I. Determinou-se 
por Portaria de 8 de Agosto de 18ll,_ 
que as Obras militares de I:ortifi-
cação, Estradas, Pontes, Canaes, · 
Quarteis, etc. ;, fossem feitas debai-
.xo da fiscalisacão do Tenente Co-
rone~ Engenheiro Duarte . José Fa-

" "' fi va, e se prescreverao para esse m 
Instrucções· Geraes., approvadas pe-
la Portaria do Governo de 26 de 
Novembro de 18Il. Aos Regimen-

. tos de Infanteria numeras 9, 21, J 1, 
e 23, e Caçadores numeras 7, e 11 se 
derão recompensas honorificas pelo 
Decreto de p de Novembro de 1813. 
Os herdeiros, ou viuvas dos Milita-
res,. que mqrrêrão na guerra, forão 
dispensados de habilitação, bastan-
do legalizarem a identidade de suas 
pessoas, Portaria de 5 de Outubro 
de 1814. Sopre os accessos que com-
petem aos O:fficiaes Militares vej. o 
Alvará de 2 de Janeiro de 1807, ' 
que declarou o Regulamento de In-
fanteria §§. 12, e J 3, ,as Resoluções 
de 21 de Novembro de 1764, o De-
creto de 20 de Dezembro de 1779, 
o Alvará qe 16 de Dezembro de 
I79Q, e o Decreto de 16 de De-
zembro de· 1806. Pela Portaria do 
Governo de 13 de Agosto de 1816 
se determinou, ·a favor dos Milita-
res reformaP.os, e dos Pensionistas, 
e Pessoas comprehendidas no Mon-
te Pio, que em todos os cofres de 
arrecadação de rendas Reaes, e que 
entrão no ~rario Regio, se accei_~ 
tem em pagamento as cédulas, ou 
valles passados pelos Thesoureíros 
Gerafs das Tropas, provenientes de 
recibos de soldos de reformados do 
l: de Janeiro de 1809 até o fim de 
1816 , á excepção dos rendimentos 

.} 



.MIL 

da Casa das Rainhas, da P~triar-1 
chal, da Ba.s~Jica de Sant.a Maria 'l 
Maior, ma Bulia da Cm zada, e do 
Subsidio Litterario. He prohibido 
aos Militares usatt?.m· de fúsiolas fó-
ra dos act.os proprios da Mílicia; 
Cart.a Regia de 24 de 'Novembro de 
1673. Pelo Edital de 30 -de Janeiro 
de J 808, do Tenente General en-
carregado da defeza da Capital, se 
ínandou que os ensaios, e exerci-
cios milita.r.es não te.nhão lugar dê.:. 
pQis do toqtle das Ave .Marias, até 
-a nascer do sol do dia · immediato . 
Pela Portaria do Governo de 31 de 
Janeiro de 181 1 , declarando-se os 
Decretos de 1 9 de De:zem bro de 
1 sog, e de 1 '7 de Março de 1809, 
que mandéírào suspender todas as 
Causas, e Execuções contra os Of-
ficiaes; ~ Soldados do Exercito, das 
Milícias, e d<'J,s Ordenanças, que se 
acharem empreg·ados na defe~a do 
Reino fóra dos seus quarteis, ou dis-
tri~tos, se mandou que os ditos De-
cre tos comprehendião todas as Cau-
sas, e Execuções, de qualquer na-
tureza, que sejão, n;tovidas -contra 
os ditos Officiaes, e Baldados, em 
quanto se acharem fora ·dos se!ls 
quarteis , ou districtos , servindo , 
ainda que seja em Governo de al-
guma Fortaleút, ou em outra qual- · 
quer Com missão militar, a bem da 
mesma defeza. Os Juros, e Tenças, 
que se devião aos Militares por si, 
suas mulheres, e filhos, quando el-
les estavão a partir para o .Exerci-
to, forão-lhes mandados pagar por 
D ecreto de 5 de Março de 1801. 
Pelo Decreto de 5 de Fevereiro de 
1805 se dérogou interinamente a 
R esolucão de '1.6 de Fevereiro de 
1781 , ~ob~e antiguidades dos Offi.-
ciaes Militares pelas suas Patentes, 
vej. Resolução de 9 de Dezembro 
de 166.1. Os Soldados que assenta-
rem praça voluntariamente só po-
dem ser obrigados a servir por seis 
annos. Alvará de 14 de J aneiTo de 
1791. 

Militarmente, quer dizer , con-
f?rme o uso, regras , e instituto mi-
htar da Milicia. 

MiN 
}j!f i/(wan·o se diz o espaço de mU 

annos. 
Mülenarz·os erão huns hereges , 

que dizião qne Christo i1avia de tor-
nar ao Munclo, e reinar mil annos 
com os justos, ou prNlestinados. 

Millis de Macedo (Antonio) nas-
ceu em. Lisboa a 8 de Outubro de 
1695, e foi filho do Doutor Francü;-
co MilJis de M'acedo, e ç!e D . Jo- -
sBfa Maria de Magalhães. Exerci-
tou em Lisboa a Advocacia. Com .. 
poz: 

E xplrmau'ones ad · Ir:nperatorem 
Justú~iãnum super libros guat'uor lns-
tüutionum l mp eriãlium m ore practi-
co extr~Lcla: cum Ordinationibus Re- , 
q,ni Portugalúi: rifertce. fol. 4 vol. 

Mil!iS· de lVIacPdo (Francisco) -' 
nasceu etn Lisboa a 20 de Outubro 

1de 16 5o , e teve por pais a Lu~z 'de 
Pina Caldas, e D. Atma Maria Mil-
lis . Formou-se em Direito civil, e 
exerceu na Patria à Advocacia. Mor-
reu a 24 de Dezembro de 1721. Com .. 
poz: 

Alle,qafáo de Dz'rdto sobre a suc-
assá'O do Titulti , e Estado da Casa 
de Aveiro ã favor de ])_. P~dro de 
L-encàstr'é · ~ - Conde de Villa Nova. 
Lisboa 1719. 

llfina se diz a cova subterranea; 
abetta ou pâra se tirarem mine~aes, 
ou pata se · lhe 'metter .. pGlvora, e, 
dando-se-Ih~ fogo, fázer voar afg·om 
muro. · 

Mina ~ ou tnodi<;1, cetta medida 
de terra' de que os antigos usavão. 
Tinha 120 pés de comprido, e ou- , 
tro tanto de largo; levava hu~ al- uJ.-
queire de pão de semeadura. · 

Derão-se providencias sobre as 
minas nas Provisões Regias 'de 2 de 
Janeiro, de 28 de Março, e de 1'5 
de Junho de 1608, e na de 6 de Ja-
neiro de 16 o 9. Mandárão-se tràba-
Ihar as Minas de FigtJeiro àos Vi-
nhos por Decreto de 1 a de lVIaio . de 
J 801. Deu-se Regimel'lta ao Admi-
nistrador da·s minas de es tanho das 
Comarcas da Guarda, Viseo, e Tras..; 
os-montes em 20 de Abril de 165 5. 
Pelo Alvará de 8 de Agosto de 1619 
largou Sua l\1agestade a: seus Vas-
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sallos as Minas de S. Paulo , e S. ' tes pertencem á Corôa-, assim co·-
Vicente., e deu Régimento para os mo as dos metaes, Lei de ~4 dé 
descobridores dellas. Pelo Alvará · Dezembro de 1734. Permittio-se pe-
de 20 de Novembro de 1694 se de- lo Alvará de 5 de Maio de 1-753 a 
darou que podessem ser obrigados todos os Vassallos, que possão ·li-
para trabalhar nas minas de esta- vremente nos Domínios da Ameri-
nho os que fossem . para isso aptos, ca bu_scar Minas de prata, ou quaes-
sem embargo de qualquer privile- quer outros mineraes, observando · ' 
gio. Ao Intendente Geral das Mj- no seu de~cobrimento, datas, -e re-
nas se encarregou as plantações de particões, e em tudo o mais o mes-

' pinhaes nas praias do mar por Car- mo, ~que se pratica com as de ou-
ta Regia de 1 I de Julho de 1802; ro. Foi concedida por quarenta an'-
màs foi suspensa 'a sua execuç-ão nos a administracão das Minas do 
por Aviso de·24. de Janeiro de 1804. ReinÕ, e do Algarve' a queJ;D as d~s-

( Foi nomeado Administrador Geral cobrisse á sua custa, pagando á 
das Minas por Alvará de 27' de 'Ju- Real Fazenda o quinto do carvão , 
lho de 1641. Regulárão-se novamen- ouro, prata ,-cobre, chumbo, esta-
te por k'.lvará de J 3 de Maio de nho, azougue, antimonio, salitre, 
1803 as Minas de ouro, e diaman- e outros mineraes. Foi prorogada es-
tes na America -eom diversas pro-' ta administração por mais dez an-
videncias, e novos estabelecimen- nos para as Minas de metaes, tin-
t os: vej. os Alvarás de 3 de Dezem- tas, e outros generos, Alv~rá d'e 23 
bro de 1750. e de 23 de Maio d:e de Outubro de 1764. _Sobre a repar-
'1772 . Deu-s~ Regimento ás Mina~ tição das aguas para as lavras das 
de S. Vicente em 4 de Novembro Minas do ouro vej. a Provisão do 
de 1613. Foi permittido a qual'quer Conselho Ultramarino de '24 de ,Ju- · 
lavrar as Minas · de metaes de An- . nho de 172'0. -A Inspecção aas Mi-
goJa, pagando o quinto á Real Fa- . nas, e Met,aes do Reino foi confia-
zenda, Alvará de 24 de Novembro . da ao . Presidente, do Real Erario 
de 1616 .. Mandou-se dar para as Mi- por Decreto de 8 d!3-J ulho de 180 I ; 
nas de estanho de Viseu certa pÕr· e pelo mesJ;Do foi encarr-egada a ad-
ção pe dinheiro dos direit()S da AI- ministração da Mina de carvão de 
fandega, Provisão de 7 de Março pedra de Buarcos ag Intenden.te Ge-
de 1638. A 's Minas do -ouro se· deu ral das Minas, e Metaes do Reino. 
Regimento em 1 9 de Abril de 1702, Que premio t~nha ·quem as desco-
e foi cJeclarado por tres Cartas Re- bre; de qu~ deve dar logo conta ao 
gias de 7 de Msio de 1703. Por ou- J uíz do Lugar, Regimento de 8 de 
tra Carta Regia da mesma· data se Agosto d~ 1618 §§. ,1.

0
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facultou ao Guarda mor de Minas data de 30 de 'Janeiro de ·1802 se 
nomear Substitutos , e · Escrivãe~. deu ' :S,egim,ent~ para . as Minas , e 
Vej. tarn bem a Carta Regia de 2 7 Estabelecimentos metaJl.icos do Rei-
{le J un:Qo de 1 696. Os Officiaes das no,, mandando-se observar os Re- i 
Minas farão isentos do serviço das gimentos 4e 13 de Junho de 1516 , 

, Milícias, Alvará de 15 de Junho de e de 18 de Outubro de 16 54. com a 
1673. Ordenou-se por Alvará dé 27 · Apost'illa d~ 20· de Agosto de (665, 

..Çle Setembro de 1733 que se não vej. 23 de Dezembro de 1803, e 
abri$sern novos caminhos, ou pica- 24 cl'e J anelro de ' 1804. Facultou-se 
das para as Minas descobertas, ou pela Pr.,vü;ão .de 14 de Ma.io de 

' p or descobrir, em que já houvesse 1781 ~o Bispode Coimb-ra o poder 
forma de arrecadação da Real Fa- extrahir pelo tempo de dez annos· · 
zenda. Der:ão-se varias providencias os minerae&, que se achassem em 
sobre a fundição ·do oqro das lWi- alguns districtos ·do seu Bispado. 
·nas de)le· na Lei de li- de Feverei- Declarárão-,se suspensas todas , e 
ro de 1719. As Minas dos diaman- quaes.quer }Tiercês ·, que se -houves-

' 
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sém concedido a pessoas ·p.articula-
res para trabalhar Minas de carvão, 
ou de metaes, pelo Decreto de 28 
cle Novembro de 1804. V~j. Reso-
lução de 11 de Maio de 1781,. e 
Alvará de 1 de Setembro de 1807. 
Por Decreto de 24 de Outubro de 
1801 se creou hum Escrivão, e Se-
cretario da Intendenc'ia Geral das 
Minas com o ordenado d'e quatro-
centos· mil reis; por A viso. de 2 de 
Janeiro de 1802 se ma,ndou lotar o 
dito Officio ·' e pagar novos direi-
tos; e por Decreto de 1 de Outu-
bro do mesmo anno se estabeleceu 
o ordenado do Meirinho da dita In-
tendencia. Pelo A viso de 24 de J a-
neiro de 1804, que declarou o d.e 
23 de Dezembro de 1803, se sus-
pendeu a execução do Alvará de 
30 de Janeiro de 1802, e Carta Re-
gia do- 1.0 de Julho do mesmo an-
DO, por haver Sua Alteza Real en-
carrega~o aos Provedores de Coim-
bra, e Thomar as Minas de ferro 
da Foz d' Alge, e de carvão de pe-
dra de Buarcos. Expedia se a Car-
ta Regia de 18 de 'Maio de 1801 
sobre a Intendencia das Minas do 
Reino. E por Decreto da mesma 
data ~e providenciou para trabalha-
rem as Minas, e Ferrarias de F~- 
gueiró dos vinhos. As Minas de fer-
ro de Sorocaba, que existem na Ca-
pitania de S. Paulo; e as que se 
descobrissem na Capitania de Vil-
la Rica , farão rnandadll-s logo traba-
lhar pelo Alvará de 2'4 de Abril de 
1801 '§. 16. Mandou-se Jazer dili-
gencias para descobrir a Mina de 
carvão de pedra, que havia tentado 

\ hurria Companhia çle Inglezes, -A vi-
so de 7 de Fevereiro de 1761. As 
Minas de ferro farão encarregadas 
por Decreto de 4 de Maio de 1 8 o 4 
á Direcção da Fabrica das Sedas , 
e Obras das Aguas Livres. Pelo Al-
vará de 5 de Setembro de 1641 se 
mandou observar nove Provisões de 
2 de Janeiro de 1608, duas de 28 
de Março, e de 15 de J nnho do 
mesmo anno, e outra de 7 de J a-
neiro de 1609 , a instancias de Sal-
yador Corrêa de Sá e Beneyides , 
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Capit~o mor, e Governador' dà Ca-
pitania do Rio de Janeiro , e Re).. 
partição do Sul , encarregado da 
Administração das Minas das mes-
mas Capitanias . . E pelos Alvarás de 
7, e de 8 de Junho de 1644 se re-
gulou .as mercês, que em Nome de · 
Sua Magestade poderia fazer o di'to 
Administrador das Minas nes novos 
descobertos. 

Mz.nador se diz o Engenheiro , 
que faz Minas. 

Mineiro se diz o Senhor. da lavra 
de meta~s, ou que trabalha nella. 

Mineral, corpo solid9, que se 
extralre de Minas, como os metaes, 
o salgemma, vitriolo, etc, 

Mineralo_gia se diz aquella parte 
da Historia natural, que trata d.,os mi-
neraes, e do r~odo de os tirar da terra. 

Minimos. A Ordem dos Mínimos 
he a dos Religiosos de S. Francisco 
de Pàula. ' 

·Ministerio he o Officio dos Mi-
nistros dq Estado,_ 'ou do Eva·ngelho: 

Tam bem se diz dos Miuistros 
d'Estado de qualquer Naç_ão, .por 
exemplo o Ministerio Britannico, o 
Hespanhol, o ·Francez, etc. 

Pelo Decreto de 3 de Setembro 
de 1779 foi desapprovada a Apol.o-
gia, q1,1e o Marquez de Pombal fez 
do seu passado Ministerio; e peJo 
Decreto de 16 de Ag·osto· de 1781 
se lhe perdoárão as culpas, de que 
foi considerado Réo ., deixando-se 
com tudo salvos os direitos, que 
pudessem ter a Real Corôa, e .Fa.:. 
z_.endà, e igualmente os partícula .. 
res, para que em Juizo competente 
o podess~m demandar para· a sua in"' 
demnisação. ' -

MiniStre (Jorge de Brito) filho 
natural de Heitor Mendes de Bri\' 
to, nasceu em Lisboa a 15 de Mar-
ço de 1640. Estudou na Universi..:. 
dade de Coimbra Direito Canoni-
co, em cuja Faculdade recebeu o 
Gráo de Licenciado. Foi Juiz do 
Tribunal da Legacia, e servio de 
Auditor dos Nuoc'i.os Apostolicos 
·neste Reino: Faleceu em Lisboa a 
26 de Maio de 1735, na idade de 
9 5 annos. Com poz : 

G 
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Estatutos da Ordem Terceira do 
Carmo desta Córte. Lisboa 1715 foi. 

Preroqativas, e excellencias da Sa-
grada RCligi~o da Santíssima Trin-
dade . ms. 

Decisões de Direito Canonico , e 
Cz"vil. ms. 

Mznútro se diz o que exerce Em-
_prego, e Officio de Justiça, ou Po-
lítico, ou Ecclesiastico, debaixo da 
subordinação aos Soberanos, e aos 
Prelados. 

Ministro Geral he o Prelado dos 
.Franciscanos. 

Ministro entre os Protestantes 
he o mesmo que Cura, ou Parocho. 
Foi reduzido o m'tmero dos Minis-
tros effectivos da Casa da Suppli-
cação, e Relação do Porto pelo Al-
vará de 13 de Maio de 1813, de-
clarado peJo de 16 de Setembro de 
1814, assim 'Como as Casas de Ag-
gra vos, e as Varas da Côrte, .ex-
tinguindo-se a Commissão das Divi-
das Reaes preteritas. 

Por Decreto de 11 de Janeiro 
de 17 I 4 se prohibio assistirem os 
Ministros ao despacho de seus pa-
I·entes. Os Ministros de Letras, que 
cazarem no Ultramar sem Licenca 
Regia, são riscados do servico, D~
creto de 26 de Marco de 1734. Por 
Decreto de I o de À gosto de 16 6 7 
se determi-nou não ser necessario 
algum A viso, quando Sua Mages-
tade mandar algum Ministro em di-
ligencia, bastando mostrar a més-
mà Ordem ao Regedor. O mesmo 
se achava já determinado por De-
creto de J8 de Julho de 166'2. Pelo 
Decreto de 10 de Maio de 1702 se 
permittio o poder-se prometter a 
quem descobrisse ladrões até- cem 
mil reis , ' e se mandou que os Mi-
nistros dos Bairros inqtlirão do tra-
to , e cabedaes dos moradores , in-
do aquelles residir para os ·mesmos 
Bairros, na forma da Lei . Os Mi-
nistros Territoriaes forão mandados 
recolher aos seus lugares, já livres 
do poder do inimigo, por A viso da 
Secretaria d'Estado dos N~gocios 
do Reino de 5 de Novembro de 
l-810, dirigido ao Presidente do Des-
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embarg·o do Paço. Os Ministros não 
devem responder a Cartas de per-
tendentes, Cartas Regias de 22 de 
Fevereiro de 16 16 , e de 6 de Ou-
tubro d€ 16?3. Os mesmos Minis-
tros não devem ser intercessores pa-
ra com outros, Decreto de25 de Ja-
neiro de 1645, nem fazer-se Procura-
dores de Partes, Decreto de 19 de 
Novembro de 1722 . Escrevendo-se-
lhes Cartas de recommendação pa~ 
ra despachos de Feitos, devem dat: 
conta ao Principe para a. devida de-
monstração, Decreto de 6 de Ou-
tubro de 1664. Os que escrevem es-
sas Cartas tem pela Ord. Liv. 3 tit. 
98 a pena de vinte cruzados para a 
Parte, alem das -custas do Feito. 
Ministro assistente aq Despaeho do 
Gabinete foi nomeado ·o Duque de 
Lafões por Decreto de 6 de J anei-
ro de J 801, encarreg-~ndo-p parti-
cularmente dos Negoeios da Guer-
ra. Pela Lei de 2 de Maio de 1647 
se ordenou que· nenhum Ministro, 
ou Official de Fazenda, ou Tribu-
naes tom~sse di~idas de terceiras 
pessoas para as arrecadar eomo Fa-
zenda Real , sem as ter arrematado. 
Pelo Alvará de 2"5 de Maio de 1647 
se mandoq que nenhum Ministro dos 
Tribunaes, por onde se provem Lu~ 
gares de Letras, po:ssa .cazar criáda 
sua com Letrado, que pertenda en-
trar 110 serviço dos ditos Cargos. 
Sobre o vencimento d:;~. qujnta par· 
te do .. ordena~ló pelos Ministros ser-
ventuarios vej2 o A viso de 7 de Abril 
,de 1762, citado no Decreto de 27 
de Março de 1802, e declarado por 
Aviso de 3 de Novembro de 1793. 
Os Ministros Criminaes devem dar I 
conta ao Desembargo do Paço dos 
casos insolentes, e de grande escan-
clalo, Resolução de 4 de Majo de 
J702, que authorisou o mesmo Tri-
bunal para suspende-los no caso con-
trario, Pelo Alvará de 30 de Janei-
ro de 17H se declarou o §. 14 da ·· 
Lei de25 de Março de 1742, que 
deu nova forma á regulação dos Mi-
nistros Orim'inaes dos Bairros de 
Lisboa, e se ordenou que os Alcai-
des, e Escúvães dos Bairros possão 
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fazer todos elles cumulati varnente 
as dpigencias-, para que forem re-
queridos, abstendo-se porem das di-
ligencias, que pertencem aos Mei-
rinhos dos Tribunaes, e seus Escri-
vães. Ministro assistente a9 Despa-
cho de Gabinete foi nomeado o Con-
·Cte de Villa Verde por Decreto de 
10 de Fevereiro de 1804. Aos Mi- · 
nistros se encarregou a rectidão '· e 
brevidade dos despachos pelo De-
creto de 23 <.~.de Novembro de 1662. 
Po,r Carta Regia de 6 de Junho de 
1617 se mandou que se occupassem 
na's diligencias da Justiça os Minis-
tros, que tiverem dado . boas Resi-
dencias , para se não distrahirem 
com ellas os Ministros actuaes. Mi-
nistros âa J ustiçà, a quem se co-
mettem diligencias particulares pa-

·ra prenderem malfeitores facinoro-
sos em termo limitado, se não de-
rem feitas as prizões no mesmo ter-
mo, ficão inhabeis para serem mais 
admittidos ao Serviço, Decreto de 
22 de Setembro de 1649. PelaRe-
solução de 1 o de Janeiro de Iiw 6 , 
em virtude da qual se passou a Pro-
visão do Desem bargo do. Paço de 
12 de Fevereiro do dito anno, se de-
clarou que os Ministros preqicame;D-
tados somente podem perceber os 
emolumentos do lugar , que exer-
cem, sem attenção alguma ao pre·· 
dicamento, com que nelle se achão. 
Os Ministros dos Tribunaes , · que 
forem Titulados, tem a preceden-
cia aos outros, que não tem Titu-
las, ou que os tem de menor digni-
dade, e preeminencia, Alvará de 
16 de Junho de 1786. Por Decreto 
de 24 de Dezembro de 1665 se man-
dou que os Correge.dores, é Juizes 
do Crime da Cidade de Lisboa mo-
rem dentro nos respectivos Bairros, 
sem que baste terem .nelles casa de 
Despacho. Aos Ministros da India 
he prohibido o trato , de mercancia, 
o que se recommendou por Carta 
Regia de l de Março de 16 J 8 ao 
Viee-Rei .da India. Por Carta Re-
gia de 23 de J aneir·a do mesmo an-
no se recommendou ao ,dito Vice-
Rei que nas Fortalezas daquelle Es-

ToMo II. · · ' 
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tado fossem bem tratados pelos .Mi-
nistros, e Capitães os Mercadores , 
qne a ellas forem negociar. Pelo 
Decreto de 23 de Outubro de 17 59 
se mandou que os Lugares de Le-
·tras, que vagassem por morte, re .. 
'm·ossão, ou passagem , fossem logo 
consultados, e os outros se po~eS'
sem logo a concurso, no firn de ca'-
da triennio , para serem providos 
em Ministros de Justiça, conforme 
as suas graduações. Os Ministros ., 
ou Of~ciaes ·de Justiça, ou Fazen-
da são prohibidos de negociarem, 
Lei de 29 de Ag·osto de 1720. De-
vem preferir nos Tribunaes os Mi-
nistros, que tiverem Carta de Con~ 
selho , Decreto de 3 de Abril de 
1759. - Ministros de quaesquer 
Tribunaes, que forem á Casa da . 
Su pplicação, devem praticar corn o 
Regedor della os actos de civilida::. 
de do ceremonial antigo da mesma 
casa, A viso de 18 de No vem bro de 
1791. Por Aviso de 3 de Julho de 
l804, dirigido ao ·Desembarg·o do 
Paço, se odcorreu á falta de resi- • 
dencia dos Ministros Territoriaes 
nos seus lugares. Os Ministros não 
podem ser suspensos senão pelo 
Principe) de quem recebem a J u-

. risdicção, ou a confirmação della. 
O que devem fazer os Corregedo-
res, ou Ouvidores superiores a es-
ses Ministros he proceder a devas-
sa, e dar conta pelo Tribunal com"" 
petente, para este Consultar, e ~ · 
Príncipe resolver, A viso de 9 de 
Fevereiro de 177 5, dirigido ao Juiz; 
de Fora ·de Alemquer, servindo de 
Ouvidor da Comarca. Os Ministros 
das Conquistas são isentos dá J u· 
ris1dicção dos Gove,rnadores' Carta 
Regia de 1q de Março de 1702. 

'Mandou-se por . Decreto de 26 de 
Março de 17.34 riscar do serviço; e 
remetter para o Reino os Ministros, 
que casarem nas Conquistas sem li-
cen<;a Regia. Os Ministros não po-
dem vencer mais de hufll .ordenado, 
ainda que sirvão mais de hutn 9ffi-
cio, Decreto de 2 9 de Julho de 16 6 8. 
Os Ministros de Lisboa devem mo-
rar nos seus Bairros, para o que se 
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lhes dev~m mandar dar casas de 
Aposentadoria, Decreto· de 20 de 
Fe~ereiro de J 699. Mandou-se pela 
Carta Regia de 21 de Setembro de 
1794' que não conlinuas~e o lugar 
o Mjnistro despachado para outrq. 

Forão mandados recolher aos seus 
lugares os Ministros territoriaes, ha-
vidas por cassadas todas as licenças 
dentro de 2D dias, aliàs serem sus-
pensos peJa Mesa do Desembargo 
do Paço do exe'rcicio delles, De-
creto d~ 4 de .Julho de J 804. Por 
Edital de 18 .de .n1arço de 1811, 
.eJD c.on.sequeneia do Aviso da Se-
cretaria dos Neg·ociós do. R'eino" de 
20 de Marçó do dito anno, se de-
terrpi'nou que os Ministros da.s Ter-
ras respectivas, dehaixo das penas 
de se pr.ovr~rem os seus lugares, alem 
,das rnais '.Jlo Rea-l Arbítrio, se reeo-
lhesse~I1 ás T~rras, que ~e açhavão 
~vactifu:fas, a.s~im como os Offiçiaes 

"<1as Camar.as, e os de J\lstiça, e 
Fazenda ., o.s Medicos ,rCirurgiões, 
~ Botiçarios do Partido da~ me~mas 
Ter_ras, com pena de suspensão, e 
,prisão, Iguaes Editaes ~e aftixárão 
pelas outras Repartições, como o 
de 2 3 de Março de 1811 pela R e- , 
partição do Conselho da .Fazenda da 
Real Casa e Estado das Senhoras 
R&inhas, e o d'e 1 de Abril do mes-
mo anno pela Repartição da Real 
Junta do Estado e Casa·de Bragan-
ça. Vej. os Avisos de 25 de Outu-
bro, e de 5 de Novembro de I8IO, 
Portaria de 16 ,, e de 22 de Abril de 
1811, Aviso de 23 de Maio, e de 
2 de Junho de 1812, e Edital de 6 
do dito . mes, € anno. Não podem 
()S Ministros ser testemunhas sem 
especial Licença.. d' ElRei, Carta Re-
gia de 28 de Junho de J 630, e Avi-
so de 28 de Janeiro de J785. Sobre 
a J urisdiccão dos Ministros da Ca-
f>a das Ser{horas Rainhas vej. a Lei 

• <}e I o de Fevereiro de 1642, e De-
creto de 19 de Outubro de 1644, 
que os reputa como da Corôa. O 
mesmo se mandou a respeito dos da 
~asa de Bragança, Alvará de J 2 de 
Março de I654; e igualmente os da 
·Casa do Infantado, Decreto de 1 o 
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de Bezembro de 1665 . . O auxilio 
militar se deve dar somente aos Mi~ 
nistros criminaes, e não aos seus 
Officiaes , como Escrivães, Alcai-
des, e Meirinhús, para as funcções, 
que são meramente obrigados de 
seus Officios , Ordem do Marechal 
General de I3 de Març~ de I 7 9 2. 
Os Ministros devem tratar do des-
pacho das Causas, que estão á sua 
conta, sem se intrometterem a fal-
lar nas alheias, .:()ecreto de 23 de 
Janeiro de 1645. · 

Màwta se diz o borrão, ou ras-
cunho q~e se faz de alguma escri-
ptura, que depois se ha de appro-. 
var para se reduzir a limpo. . 

Mic;ueletes, na soldadesca Hes-
panhola são os soldados de pé, que 
vão adiante ·dos caçadores desco-
brir, e espiar o inimigo. 

~J'iranda. (Jaeinto da Silva) filho 
do Doutor Simão· cfa Silva, Prof-es- · 
sor de Medicina,- e de D. Tereza 
de Miranda, nasceu na Villa de Se~ 
tuba] a 16 ·de Agosto de I 701. For-
mem-se na Faculdade de Leis ná 
Úniversidiide de ,.. Coimbra a .20 de 
Maio de I720. Advogou na Villa de 
Se tu bal , ~ depúis na.. Cidade de Lis-
boa; compoz : ' 

Or(l.ç{io problematica, Lisboa) 731 · 
4.0 

De ar(l.atoribus mO'iu·azium, ms. · 
Re.qifY!ento rnz'litar explicado, ms. 
Mira.'IJrda. Por Carta Regia de 

Setembro de I764 ·se permittio a 
mudança da Cathedral de Mir.anda 
para Brag·ança. · 
· lJthseraveis· se dizem os que pa-
decem mfserias, e _desgraças. 

Não gozão de privilegio nas cul-
pas de transgressão contra. as dispo-
zições da ultim::J. Pragmatica de 24; 
de Maio de 1749, na conformidade 
do cap. 29 da me-sma. Os Religio-
sos mendicantes não se reputão mi-
rreraveis para poderem trazer os seus 
contendores á Côrte. Assento, de 7 
de Abril de 1607. · 

Misericordia, virtude, que nos 
irispira hpma bondade generosa pa-
ra com o pro:ximo, até para com 
aquelles p1esmos que nos tem offen-
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tlid.o. Mjsericordia se toma Jn·inci-
palmente ·pelas Graças, e Beneficios, 
r1ue Deos faz collltinmamente aos ho-
mens . 

.Casa de Misericordia., Íl'lstitui-
ção pia, cujos irmãos fazem curar 
'os enfermos, criar engeitados,. ca-
sar orfãos, que ahi se e.ducão, e ou-
tros ofti.cios de piedade. 

As casas da Misericordia, e Hos-
pitaes do Reino, e Dominios _delle, 
são da Real, e Immediata Protec-
ção, Ord. Li v. I tit. 62 §. 42, Àl-
vará de 6 de Dezembro de 1603, 
Decreto de l 5 de JYiarço de 1800 ~ 
e Alvará de 18 de Outubro dé 1806. 
A Irmandade da M'isericordia. de Lis- · 
boa, da qual sahírão depois as ou-

. tras, que se espalhárão por todas as 
terras deste Rejno, e da Espanha, 
foi instituída no armo de 14.9_8 por 
Fr. Miguel de Contreiras ,, natural 
da Cidade de V alença, ou,, segundo 
outros, de Segovia, Religioso Trino, 
e Confessor da Rainha D. Leonor. 
Deu-se-lhe ' principio no dia ú de 
Agostd do dito anno, em huma das 
Capellas do Claustro da Sé , que 
ainda hoje se cham~ da Senhor~ da 
terra solta. Elle ordenou o Compro.-
misso da dita Irmandade, ct~jo ori-
ginal escripto pela sua letra se man.-
dou guardar no Archivo della, o 
qua~ foi às'signac:lo pelo dito ·Fr. Mi-
guel de Contreiras, como Institui-
doi, pelo Senhor . Rei D. Manoel, 
e pela Senhora R a in h a D. Leonor , 
pela ln.fanta D. Brites, e pelo Arce-
bisp(j) de Lisboa D. Martinho da 
Costa. O Senhor Rei D. Manoel c'o-
meçou por sua intervenção o Tem-
plo da 1\!Iisericordia ·no sitio da Ri-
beira velha, que conduio o Senhor 
Rei D. João III no .anno de I 534, 
faz·endo mudar para ella a 25 de 
Março a dita Irmandade-, bem c.o-
mo o Hospital .do Rocio, a que -deu 
})rincipio o Sen-hor Rei D. João II 
no anno de 1492' no qual 1Jlandou 
incorporar todos os H,aspitáes dis-
persos por differentes partes do Rei-
no. l:>or Alvará de· 26 de Abril de 
1627 se mandou pintar nas Bandei-
ras da Misericordia o retrato do di-
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·to · Se!J Instituidor , para conservài 
cão da sua memoria. A Mise.ricor-

• dia da Cidade de Coimbra foi ins-
tituda no ;anno de 1500. E por Al -
vará de 12 de Setembro de 1500 se 
estendêrão a esta JYiisericordia os, 
privileg·ios dà de Lisboa. Os Ogi-
ciaes, das Misericordias, e Hospi- , 
taes não podem tomar de arrenda-
mento as propriedades das mesmas 
Misericordias , e Hospitaes , new 
lançar 'em moveis, que a estas, ou 
a estes pertenção, Alvará de 6 de 
Dezembro de 1 6o:r, yej. 23 de J u-
lho de 1763. Pelo Alvará de 3 dê 
Dézembro de 1647 se mandou que 
os presos defend,idos peJa Miseri-
cOI·dia de Coimbra não fossem con-
demnados e}TI pena pecuniaria quan- _ 
do não tiverem Partes; e, tendó~a, 
irem para o degredo , ainda que· a 
não paguem. O conhecimento dos 
feitos das Lesir:as, e paqes doados 
á Misericordia pertence ao Juiz dei,. 
la; éomo se declarou por Assento 

. de 22 de Àgosto de 1614. Os pre-
sos, que se livrão pela Miseric_or-
dia, e ~e esta acceita para isso 'em 
rol , podeJ;D ser soltos. sem fianç.a , 
obr'igando-se a Santa Cas.a a man-
te-los, e correr com os seus livra-
mentos. Este privilegio da Miseri-
cordia porem só se entende nos pre..: 
sos, de que constar por Inventaria 
que não t,ém bens, pois os que tive-
rem bens não são soltos sem pagarem. 
as condemnações, ainda que ' se li-
vrem, Decreto de 21 de ~Maio de 

· 1683. Mand_ou-se por Alvará de J 3 
de Janeiro 1 de 1615 que, haver1do 
Hospitaes annexos a Misericordias, · 
devem os Provedores examinar se 
cumprem as Instituições, O Conser-
vador da Universidade de Coimbra 
h e Juiz privativo da Misericordia 
da dita Cidade, ·Provisão de 6 de 
Abril dE\ 1761 , passada em virtude 
da Resolução de 13 de Março àn;~ 
t~cedente, para perante elle se pro-
porem as Causas da dita Miset:icor-
dia, cobrando-se exécuttivarn.ente as 
suas dividas, na conformidade da 
Provisão de 21 de Janeiro de L617 , 
pela qual se communicára á d'ita 
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Misericordia, a exemplo da de Lis-
boa . A' Irmandade da Santa Casa 
da Misericordia foi pela Lei de 8 
de Fevereiro de 1768' feita Doação 
da Igreja, e Casa de S. Roqu~ dos 
Regulares expulsos , e proscnptos 
da Companhia denominada de J e-
'sus, para nella se estabelecer a di-
ta Casa, e a da creação dos meni-
nos expostos e o recolhimento das 
orfãs. Pelo A1vará de 31 de Janeiro 
de 1775 se unírão <:Í Me~a da Mise-
ricordia os Hospitaes dos enfermos, e dos expostos' ampliados com os 
rendimentos dos bens, que possuí-
I'ão as Confrarias extinctas da Casa 
Professa de S. Roq11e com as , de-
nominações de Nossa Senhqra da 
Doutrina, de Nossa Senhora da Boa 
Morte , de Nossa Senhora da Pie-
dade; de Jesus, Maria, José; de 
Santa Quiteria; de Santa Rita; e 
de S. Francisco Xavier, de que se 
lhe fez. Doação por Carta da mesma 
data, ficando reduzidas todas as so-
breditas rendas a . huma só massa, e 
arrecadação. Por huma Junta de 
Theologos se assentou que a Mise-
ricordia devia fazer cumprir os ' en-
cargos pios. destes bens, que mon-
tão a 7·:800$000 rs. em cada ' anno. 
Pelo Alvará de 19 de Janeiro de 
17~2, que se acha a fol. 109 vers. 
no Li v. 6 das Cartas, e Alvarás na 
Secretaria d' Estado dos N egocios 
do Reino se derogoÜ o outro de 31 
de Janeiro de 1775, mandando-se 
que as·rendas .do Ho·spital dos En-
fermos, que se havião encorporado 
nos rendimentos da Misericordia, se 
separassem delles , e se administras-
sem, comÓ tambem o dito .Hos-
pital, na n~esma maneira que an-
tes do referido Alvará se adminis-
trava, com tudo o que pertencia á 
sua inspecção; e se mandou que os 
bens das ditas Confrarias extinctas 
da Igreja de Nossa Senhora de S. 
Roque , computados no valor de 
2 8 O: O 8 4$8 6 9 reis , ficassem perten-
cendo com os seus' rendimentos an-
nuaes ao mesmo Hospital dos En-
fermos, sendo obrigado a satisfazer 
todos os encargos impostos uos di-
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tos bens, sendo da natureza ,da-
quelles, de cuja falta dy pagamen-
to se seguiria prejuízo de direito de 
Terceiro, certo, e adquirido , con-
tinuando no serviço das Capellas os 
Capellães nomeados pelos Institui-
dores, ou ordenados a títulos del-
las; mandando-se finalmente que . as 
rendas do Hospital dos Expostos fi-
q~em unidas ás da Misericordia. Os 
Foreiros da Misericordia de Lisboa 
devem requerer o encabeçamento 
dos prasos dentro de trinta dias de-
p0ÍS da posse, debaixo da pena de 
comisso, Alvará de I 5 de Junho de 
1717 , passado em consequencia. da 
Resolução de 28 de Maio do dit.o 
anno. O Escrivão da Confraria da 
Misericordia · pode. fazer Instrumen-
tos publicas naquillo somente que 
pertencer á mesma Confraria, Al-
vará de lO de Oútubro de 1500. So-
bre denuncias dos bens elas Miseri-
Ç0rdias, e Hospitaes vej. o , Alvará 
de 20 de Maio de 1796, e o Decre-
to de 15 de Março ,de 1800. A fa-
vor das C<jtusas pias das Misericor-
dias, e Hospitaes podem consultar-
se as Disposições Testamentarias, 
não havendo parentes dentro do 4_." 
gráo , ouvidos os herdeiros ab irztes-
tato, Alvará de 31 de Janeiro de 
1775, e de 18 de Outubro ,de 1806 
§. 2. O Compromisso da.Misericordia 
de Lisboa foi approvado por Alvará 
de 19 de Maio de 1618; o da Mise-
ricordia da. Cidade de Coimbra o foi 
por Alvará de 13· de Julho de 1620, 
vej . Provisões de 27 <;le Agosto de 
1737, e de J 2 de Agosto de 1739, 
e Alvará qe 13 de Janeiro de 18l3; 
o da . Misericordia de Arrifana de 
Sousa foi confirmado por Alvará de 
J 9 de Março de 16 53. Pelo Decreto 
do intruso Governo de 22 de Feve-
reiro de 1808 se declarou que as 
Misericordias, Hospitaes, Enferma-
rias, Casa$, e objectos de Piedade 
estavão por ~ua índole, e applica-
ção isento& da contribuição extraor-
dinaria de guerra, imposta pelo De-
creto de 1 de Fevereiro do mesmo 
anno ; á e~cepção do oiro , e pr~ta, 
de que trata v a o artigo 7. o do dito 
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:be'creto. Os bens de raiz das Mise ... 
ricordias, e Hospitaes, pelo Decre-
to de 15 de Março de 1800, se en-
corporarão na Corôa, ou sejão li-
vres, ou vinculados, por ellas pos-
sui dos contra a prohibíção das L eis, 
abolidos .os vinculas, e mais encar-
gos das Instituições,. e Contractos 
na conformidade do Alvará de -20 · 
de lVIaio de 1196; e pelo mesmo De-
creto fez logo S. A : R. Mercê da ad-
ministração desses bens, assim en-
corporados, e inteiramente livres, 
ás Casas ue Misericordia, e Hospi-;-
taes, que os retinhão inde,vidamen-
te para poderem acudir á-s suas ur-
gen~es despezas. Mandou-se no mes-
mo Decreto que nos Padrões, que 
as dit~s Misericordias ;· e Hospitaes 
possuíssem, se puzessem Apostillas 
da dita Graça. Determinou-se ou-
tro sim, que os Administradores das 
ditas Corporações remettessem. den-
tro àe seis meses .relações ind1vi.:. 
duaes, e exactas dos mesmos b~ns 
.ao Juizo das Capellas da Coroa. E 
se declfno.u mais, que a dita G-raça 
era nomprebensiva das denuncias já 
dadas, sobre que ainda não houves-
se Sentença de incorporação, pon- · 
do-.se silencio em todas as Causas 
das denuncias pen~entes; sem ha-
ver ainda ~ dita' Sentença , passan-
do-se pelo Desembarg;o do Paço Üé!r-
ta de admjnistração ·a .cada hufna 
das Casa.s de Misericordia, e Hos-
pital pelo Desembarg·o do Paço, lo-
go qye 'sf:l apresente Certidão dos 
Asseutos con1petentes. Pelo .Alvará 
çle .l8 de Outubro d~ 1806 ::;e deter-
l.DÍnou , que as Casas de 1\'lisericor-
dia dQ.s Cidad~s, e Villas destes Rei-
llOS, e se!JS Do.t:ninios se regulem 

. pelo Compromisso da Santa.Casa da, 
Misericordia de Lisboa. Pelo dito 
Alvllrá se confirmou a Mt>rcê feita 
ás MüH~ricordias pelo Decreto de 16 
de MaJço de 1800 para conserva-
rem os bens, e Capelhls, de que es~ 

, tavão .dé posse até a data do mes-
mo Decreto. Não s~ e~tende porem 
esta Graça a nons açquisições~ ain-
da tendo anterior vocação, l~gado, 
ou contracto, dito Alv~r:;l. O privi-

Mts 
Jegio de Juizo que a Misericordia: 
tem, he maior do que. 'o da admi~ 
nistração das Casas, a que se con-
cede, Décreto de 13 de Janeiro de 
1780, Alvai·á de 22 de Junho de 
180f). Man~árão-se levantar os se-
questras, a que se havia procedido 
em aeus bens por os possuírem sem 
licença Regia, Provisão de 2,2 de 
Ago!ltO de· 1769. Por Decreto de 18 
de Novembro de 1783 se permittio 
á Casa da Misericordia da Cidade 
de Lisboa fazer annualmente hu-
má Loteria d~ C<!-pital de trezentos 
e sessenta mil cruzados. Derãó-se 
varias providencias a· favor da .Mil.. 
seti(:ordia da Cidade de Braga · na -
Provisão de 1 o de Março -de 1768 : 
Confirmou-se á Misericordia de Lis-
boa . o privilegio ~o o cedido ao H os .. 
pital de todos os Santos a respeito 
dos seus foreiros no Alvará de 2 de · 
Março de 1553. Foi desobrigada dEi 
dar fiança, Decreto de li . de Se-
tembro; e Provisão de 17 de Outu..; 
bro de I 775. Sobre ds privilegias da 

· Misericotdia d~ Macáo vej. o Alva-
rá de 19 de J arieiro d8 1639. A~ Mi-· 
sericordias não podem dar dinheiro~ ' 
de seus cofres a 'ju:ro a ,particylares, 
Alvará. de 31 de Janeiro de 'p7 li , Pe-
lo mesmo Alvará se perm!ttio_ á Mi-
sericordia de Lisboa o p·oder conser--
var -por mais d~ anno, e dia: 1. • PaM 
drõ·es d'e Juro em qualquer do_s Almo-
xarifados, · e Alfandegas do Reino 1 
2 . o Propriedades de Casas na Cidade 
d~ Lisboa, salvo o subsidio militar da 
Decima; e se m:wdou que os 111iúft 
bens de raiz de di versa n:;ttura:?a s~ 
empregqem os pt;oductos deU.es eJn 
terr~nos da dita Cidade, e edifica-
ções· nelles para a mesma Mir>ericor-
dia, e Hospitaes os ficarem po~s.uin
do; devendo porem quanto a essa~ 
noyas a,cq uisições preceder Consul~ 
ta pelo Tribunal do Desem bargo-do 
Paço. O Compromisso da Misericor-
di:;~. do Porto reformado, ·e ratifica-
do aos I õ de Abril de 1646 foi con-
fir~nado por Alvará de 16 d~ Maio 
de J 646. A Misericordia tem maior 
privil~gio que o das ·A,dministra-. 
ÇÕt;!S , Assento de 2 d~ Março de 
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'i'' 9 o , tomado em A uto_p de conta 
da Capella de D. Marianna de Pai-
va, Escrivão João Manoel de Pon-
tes. 

Misrw , Codigo de direito dos 
J udeos. H e a sua segunda Lei, a 
sua Lei oral. 

Missa , Sacrificio incruento , · e 
Eucarístico da Lei da Graça, que 
por virtude uas pal:ivras da Consa-
gração a H os tia , e o Vinho e a 
Agua se convertem no Corpo, San-
gue, Alma, e Divindade de Qhristo 
do mesmo modo, que está ,nos Ceos. 

· As Missas deixadas pelos Insti-
tuidores de Capellas em cumpri-
mento de suas ultimas vontades , 
mandou-se registar annualmente , 
Provisã.o de 9 de Abril de I753 em 
R ·esolução de Consulta da Mesa do 

· Desembargo do Paço de 4 de Agos-
to de I752, pela qual se derogou 
nesta parte o Alvará de 7 de J anei-
ro de I 7 50 §. I 7. Pelas contas das 
Capellas de cinco Missas para bai-
xo, exame de Certidões do seu cum-
primento, e assinaturas das descar-
gas rmo podem os Provedores levar 
por tudo cada anno mais de hum-
vintem , Alvará de I5 de Julho de 
:l7 55. As Missas, e legados tem tra-
to successivo petas ultimas vonta-
des dos Testadores, e por isso não 

, pôde suspender-se o seu cumprimen-
t&, Decreto de I9 de Janeiro de 
17 52. Recomendou-se por Carta Re-
gia, de 21 de Dezembro de I618, que 
os Desembàrgadores vão para aRe-
lação a ~ora certa , de sorte que 
oução Missa com o Regedor. Foi 
concedida a faculdade de se dize-
rem tres, Missas no dia da Comme-
lnoração dos defunctos nos Reinos, 
e Domínios de Portugal, pelo Bre-
ve do Sarifo Pad-re Benedicto XIV, 
que começa: Quod expensis, expe-
dido em Roma aos 26 de Agosto de 
1748. 

Missal. Livro da Igreja , 1 ass'im 
chamado, porque serve para dizer 
a Missa. Elle contem ,a.sMissas dif-
ferentes, que se dizem odos os dias 
do anno. Oadá Diocese, ·e cada Or-
<!lem Reli.gi.osa tem e seu'IVI.isial par-
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ticular. Nenhum Sacerdote pode ,dis• 
pensar-se de ter hum .Missal q uan-
do celeora a Missa. 

. Músáo. _ror esta palavra se en-
tende o pqder que he dado pelos 
Bispos aos Ministros da Igreja para 
ptégar, e administrar os ~acramen
tos. Toma-se tambem 'em huma si-
gnificação passiva, com relação ao 
Misterio da Santissima Trindade, ·e 
designa huma propriedade das pes-
soas divinas, que existem pe:.; via 
de processão, o Filho, e o Espírito 
Santo. Disting·ue-se a Missão enl 
visível, e invisível. Aquella teve lu-
gar na Encarnação do Verbo, e des-
cida do Espírito Santo· em forma de 
Pomba .de li~guas de fogo, etc . ; a 
invisível he a que se obra todqs os 
dias na santificaçã.o das almas, que 
he attribuida ao Espírito Santo, e 
se obra invisivelmente. Padres da 
Missão he huma Congregação ins-' 
tiLuida no seculo XVII . por S. Vi-
cente de :Paulo, e confirmada pelo 
Papa Urbano XIII. Esta Congrega-
ção se diyidio em differentes Pro-
víncias, Cflda huma, das quaes tem. 
hum Visitador, que o Superior Ge-
ral nomeia. 

Missão se diz tambern a Terra, 
ou Região aonde andão os Missio-
·narios prégando o Evangelho a Pa-
gãos, ou Idolatras. Applica-se tarn-
bem <Í negociação, de que vai en-
c~rregado o Ministro á Côrte de 
outro Soberano. 

Deu-se Reg·imento para às Mis-
sões do Estado do Maranhão , e Pa-
r·á, e sobre' a liberdade dos Indios, 
em 21 de Dezembro de 168G; foi 
declarado por Alvará de 22 de Mar.:. 
ço de 1688. Forão Mandados hir pa-
ra ellas os Religiosos da extinota 
Companhia .de Jesus, , Carta Regia 
de 9 de Novembro de 1639. Derão-
se varias rrovidencias a este respei-

. to nas Car~as Regias de II ·de Ou-
tubro de 1652, de 2 de Setembro 
de I684, q~ 22 de Março de 1686, 
de 26 de Novembro de 16•~4, de 3 
de Fevereiro de I70 I , de 11 de 
Abril de 1702, e de 6 de Abril de 
I705. Mandou-se _pela Carta Regia 
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de 7 de Março de 168 J crear na Ci-
dade de Goa huma Junta das Mis-
sões subordinada á de Lisboa. Ex-
pedírão-se mais ácerca dellas as Car- · 
tas Regias de 15 de Março de I 6 9 6 , 
de 16 de Fevereiro de 17ÓO, de 13 
de Abril de I 701, de 10 ele De-
zembro de 1709, e de 26 de Feve-
reiro de 1715. 

Missionario, Ecclesiastico Secu-· 
lar, ou Regular mandado p~lo Pa-
]Ja, ou -pelos Bispos para praticar 
obras de salvação em certos pai-
zes, e trabalhar na conversão das 
almas. 

Pela Carta Reg.ia de 2 de Se-
tembro de 1684 , dirigida ao Go-· 
vernador do Maranhão, se advertia 
que não tendo os Padres da ex-
tincta Companhia de Jesus os Mis-
sionarios, que erão obrigados, se 
lhes não assignasse Certidão para 
haverem dos Rendeiros Fiscáes o 
que lhe está mand'ado da.r para ali-
mento dos ditos Missienarios. 

Missiva, o ~ue manda, ou en-
via. Assim se d1-zem Cartas mi'ssivas. 

· M ·isteres, erão os servos da g·le-
ba, escravos, ou colonos de certas 
fazendas. O Senhor Rei D. Affon-
so 11 , em 1 211 , determinou que 
o homem livre podesse viver com 
qpem quizesse, excepto os que vi-
vessem na;s herdades, e testamen-
tos; entendendo por aquelles os es-
cravos dos Grandes Senhores, , e por 
estes os escravos das Igrejas, e Mos-
teiros. O Senhor D. Affonso V mi-. 
t igou esta Lei , vej. Cod. Affons. 
Liv. 4 tit 20 §. 3. Finalmente pela 
Ord. Manoel. Li v. 2 ti t. 4 6 farão 
totalmente êxtinctos os servos, ou 
escravos da gleba. 

Misterz'o he o dogma, ou ponto 
ele crença,' que i.OS /olhos da nossa 
limitada razão parece impossível, 
mas que se deve crer, sendo reve-
lado por Deos. · 

Mistico se diz o figurado , ou al-
legorico. Assim dizemos que a Igre-
ja he o Corpo Místico de Christo. 

' Místico sé diz tam bem o que per-
ten~e á vida espiritual, e contem-
plativa. Tampem , he sinonimo de 

ToMo li. 

MIT 

contig·uo. Assim dizemos liurrias d i.:: 
sas místicas coin outras. 

Mistura , o ;:teto ·de misturar. 
Mitra, ornato da cabeça dos Bis-

pos, e dos Abbades Regulares, em 
forma de barrete redondo, e pontu.!· 
do , fendido no alto; e tendo duas 
tiras; que pendem sobre as costas. 
Muitós Autores pensão que este Or-
nato Pbntifical se não usou senão 
no decimo seculo. Mitra se diz tam-
bem o patrimon:lo, ou jurisdicção 
do, Bispo. · 

Mitrado se diz o que traz mitra, 
<:JU tem privilegio de a trazer. · 

Miunças se dizem os dízimos de 
coisas miudas, que se pagão nos 
Arcebispados. 

Mixto se diz o que se compõe 
de varias coisas mistaradas. 

Mixtoforo. Dizem-se casos de 
mixtoforo os que pertencem promis-
cúamente ao foro Ecclesiastico, e 
Secular. 

Imperio mixto he o poder de im-
pôr penas pecuniarias , e não de 
sangue. Neste sentido se oppõe a 
Imperio mero. 

Mixto se dizia tambem pequena 
refeição de pão , e vinho , que o 
Hebdomadatio ,' Ledor, e Serventes 
da Mesa tomavão antes que entras_; 
sem a .cumprir com as suas respe-'-
ctivas obrigações na Religião de S. 
Bento, e de Cister. 

Moderação he hum a virtude, que 
nos faz evitar os excessos; que nos 
faz felizes, moderando os nossos de-
sejos; que por hum ~justo tempera-
ménto dá a perfeição a todas as vir.; 
tudes. Neste ponto de vista a mo- · 
deração pertence á-moral. 

~oif:estz'a, virtude, que nos ins- ' 
pita huma severa circumspecção nas 
nossas palavras , e nas nossas ac-
ções. 

Modista he sinonhno de Alfaia-
te. Pelo Edital da lntendencia Ge-
ral da Policia de 12 de M-arço de 
1804 se prohibio que as lVfodistas 
fizessem vestidos a pessoas do sexo 
feminino de forma ,que offendão a 
módestia, sendo obrigadas a assi-
gnar ~isso Termo, debaixo da pena 

7 
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de reclusão na ·casa de correçrlo do 
Castello de S. Jorge. , 

Modio, meio almude, alqueire. 
Modio era tambem medida agraria. 

Modo, do Latím modus, signifi-
ca o fim que se propõe o Testador. 

Moeda be o nome que se dá ás 
peças de oiro, e prata, ou ou~ro 
metal, que servem para commercw, 
e para as trocas, que são fabric,a-
das por authoridade do Soberano, 
e de ordin~rio ~arcadas com o cu-
nho das suas armas, ou. outra figu-
:ra certa e determinada. 

O cunhar moeda he hum dos di-
reitos Magestaticos, Ord. Liv. 2 tit. 
26 §. 3, liv. 5 tit. 12 pr., liv . 2 God. 
de fals. monet. He por isso prohibi-
do a todos os particulares o cunhar 
dinheiro, Ord. Liv. 5 tit. 12. O di-
nheiro porem que he cunhado por 
authoridade publica não póde ser 
rejeitado, .Ord. Liv. 4 tit. 21, e a 
Lei de 17 de Fevereiro de 1699 de-
terminãu com tudo a quantidade de 
cobre que qualquer he obrigado a 
rece~er, á proporção da quantia que 
se lhe paga. Acontecendo augmen-
tar-se o valor da moeda , deve-se 
pagar pelo valor que ella tinha ao 
tempo da soluçãu, Lei de 4 ele Agos.-
1.o de 16 8 8 , excepto · no eambio , 

. pois deve pag~r a letra cam biãl pe-
, lo valor da moeda ao tempo que se 

poz o Acceite, Lei de 21 de Agos-
to de 1688. Foi prohibido lavrar-se 
moeda de cobre nas partes da In-
dia, Alv. de 23 de Fevereiro de 
1606. Derão-se providencias sobre 
o valor das moedas de cruz, 6l meios. 
iostões na. Lei de 20 1de Fevereiro 
de 1642; e 'Sobre as de oiro ·na de 
29 de Março do dito anno: as an-
tigas moedas de quatro cruzàdos 
mandárão-se correr co,m o valor da-
do nesta Lei, ainda que não tenhão 
a marca nella ,determinada, Alvará 
ào 1.• de Março de I 644. Sobre o 
nov@. cunho da ·moeda de cobre se 
expedia o Alvará de 25 de Setem-
bro de 1800; suspendeu-se porem a 
sua execução. Por Lei de 6 de J u-
nho de 16 51 se prohibirão as pata-
cas do Peru. Sobre o valor das moe-
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das Ja Conceição de oiro, e prat~ 
veja-se o Alvará de 9 de Outubro 
de 16 51 . A Casa da moeda da Ba-
hia fo.i erecta por Lei de 8 de Mar-
ço U.e 1694, mandada executar pe-
la Carta Regia de 2 5 do mesmo 
mes, .e anno. Foi mandada correr a 
moeda com o augmento de 25 por 
cento por Alvará de 22 de Março ee 
1663. Derão-se outras providencias 
sobre .a sua circulação nas Cartas 
Regias de 26 de Setembro, e de 7 
de Outubro de 1686; e sobre o au-
mento do seu valor, pondo-se-lhe 
marca, ficando dois e meio por cen-
to de accrescimo para os donos , e 
o 'maifil para a Fazenda Real, AI v. 
de .12 de Abril de 1668. Foi prohi-
bida a circulacão da moeda das fa-
bricas do Rei~o no Brasil , com a 
pena de confisco , Decreto de 12 de 
Dezembro de 1695. lnc.orrem na 
pena dos que fazem moeda falsa, 
aquelles que no ·:Brasil desfizer~m a 
moeda de oiro, prata, ou patacas 
deste Reino, Alvará de 19 de No-
vembro d~ 1695. Por Decreto de 17 
de Maio de 1690 se nomeou -Juiz 
para cül}hccer do c:t:ime de moeda 
falsa, cerceio; e saque della, o qual 
foi declal'ado pelo outro de 5 de 
Agosto d~ dito an:no, que ord~nou · 
para conhecer do , saque ,da moeqa 
entro Juiz diverso do da moeda fal-
sa, e cerceio , na conformidáde da 
Resolução de 15 de Março do mes-
mo anno. Foi mandada confiscar na.s 
Ilhas a moeda falsificada; e a de' 
toque se mandou -trocar a dinheiro 
de metal 1 ou de papel, e ~e derão 
outras diversas pro'videncias a este 
respeito por Alvará de s de Janeiro 
de 1795. 1-Vfandou-se fabricar moeda 
provincial para Moçambique, e cos-
t>a d'Africa oriental, Resolução de 
16, e Aviso de 20 de Novembro de 
J 7 54, vej. Aviso de 3 de Fevereiro 

'de 1756. Os quê nas Ilhas dos Aço-
res não apresentarem na Junta, ·pa-
ra esse fi~n estabelecida, as moedas 

, I d-iminutas lllO pezo , ou sejão na.cio-
naes , ou estrangeiras, tem as pe-
nas declaradas no Alvará de 19 de 
J nlho de 176 6 §. 2. Quaes das es-
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trangeiras ficárão sendo alli permit-
tidas vej. o §. 8 do dito Alvará. De-
terminou a Provisão Regia de 20 de 
Março de 1727 a forma, eom que se 
l1a de lavrar a moeda em Minas. 
Foi prohibido lavrarem-se moedas 
de 4$800 réis, e de maior valor do 
que 6$400 réis; e se derão provi-
dencias sobre a sarrilha, Lei d~ 29 
de Novembro d~:; 1732. Moeda pro-
vincial se mandou fabricar, e ·cu-
nhar por Alvará de 20 de Novem-
bro de 1809 na Casa da Moeda do 
Rio ele Janeiro, e na da Bahia do 
valor intrínseco de 960 réis, outras 
patacas .na mesma proporção do va-
lor intrínseco da de 320 réis, que 
alli corria. Por Carta Regia de 11 
de Agosto de 1695 se mandárão le-
var á Casa da m'oeda as patacas va-
sadas ; acha-se esta Carta Regia re-
gistada a folhas 357 vers. do Liv. 4 
da Esfera na Relação do Port'o. De-
rão-se proviàencias sobre a moeda· 
no Brasjl, com augmento do oiró, e 
prata, Lei dé 8 de Março de 1694. 
Pela Lei de 29 ele J 'ulho de 1745 se 
prohib.io o uso de todp. a moeda fal-
sa na ma teria, ou diminuta no peso. 
Não · se póde :fazer .pagamento - com 
moeda éie cobre mais do que até a 
quantia de hum tostão, Alvará de 17 
de Fevereiro de 1699. l;Ie crime de 
m@eda falsa o cercea-la, Car,ta Re-
gia de 12 d~ Dezembro de 1687. E 
nelle se não concede Carta de segu-
ro, Decreto cfe 2 2 de Abril de 16 g 8. 
Quem der m:'!ior preço por ella com 
o fim de a cercear, incorre na pena 
de cerceador, assim como quem a 
vender, Lei de 20 de Maio de 1688. 
Foi prohibido correrem as moedas 
das fabricas antigas, Lei de 14 'de 
Junho de 16 8 8 , Resolução de 17 de 
Maio de I &87. Pelo Edital do In-
tendente Geral da Policia de 30 de 
Nov~mbro de 1807 se mandou qlile 
se não recusasse a moeda Espanho-
la, e Franceza. Foi estabelecida hu-
m a Casa de moeda em Minas G e,. 
raes, e extincta a do Rio de J anei-
ro por · Alvará de_ 13 de Maio de 
1803. Os Officios relativos á fabrica 
da moeda na Cidade do Porto fo-
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rão extinctos por Alvará de 5 de 
Março de 1607; ficárão com tudo os 
Moedeiros gozando dos seus . privi.:. 
legios, A postilla de I 2 de Setetn"" 
bro do' dito anno, Derão-se provi-
dencias<flobre o cunho da moeda de 
prata no Alvará de 12, e Carta Re-
gia de J 5 de Julho de 1642. E ou.:. 

· tras sobre o novo cunho, e augmen"' 
to de valor da moeda de oiro por 
Alvará de 2() de Novembro de 1662, 
de 22 de Março, e de 20 de 1\gos-
to de 1663, e Provisão ~egia de 6 
de Julho do mesmo. anno. Em data 
de 3 de Julho de 1685 se. deu com"-
missão ao Desembargador Sebastião , 
Cardosq de Sampaib para ser Juiz 
da moeda falsa. Depois por Lei de 
I 7 de O.utubro do dito anno, que 
vem n'o tom . 4 da Hist. Genea1. 
pag. 365 se suppõe já dada esta 
commissão. Augmentou-se 20 por 
cento á moeda, Alvará de 4 de 
Agosto de 1668. Vej. Leis de 20 de 
Novembro de 1668, de 22 de Mar-
ço de Ili63, 'e 4 de. Agosto de 1659. 
Por Carta Regia de 22 de Novem .. 
bro de 1688 se · extinguia a fabrica 
da sarrilha da ·moeda vélha, e se 
declarou que 'ninguem fo.sse obriga-
do a receber a moeda antiga, não 
tendo o verdadeiro peso a respeito' 
de 6$000 rs. o marco, sendo per· 
mittido pesar, moeda por moeda, e 
pataca. por pataca. M'andou-se por 
Lei de 13 de Setembro de 1748 cor.:. 
rer: no Pará, e Maranhão · a moeda 
província\ do Brasil. Providenciou-
se a respeito ela moeda falsa da Ilha 
da Madeira no A viso de 19 çle Agos"" 
to de 1·794. lVlandárão-se recolher 
as moedas de prata çafadas, e di-
minutas, Resolução de I 7 de Feve-
reiro de 17 5 I. Pelo AI vará com for-
Çà ' de Lei de 1 de Setembro de 
1808 se ordenou que em todas as 
Capitanias do interior do Brasil cir-
culassem moedas de oiro, prata, e 
cobre, prohibindo a circulação do 
oiro em pó como moeda. Pela Re-
solução de 28 de Outubro de 17 I8 
se mandou cunhar cruzados novos 
em oiro. Contra os que cerceião 
moeda de oiro, e prata se promulri 
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gou a Lei de 16 de ,Março de I 713. 
Sobre a moeda de prata doirada pa-
ra passar furtivamente por oir? se 

- expedio o Decreto de 5 de Abnl ele . 
J 802. Pelo Alvará .de 8 de junho 
de J 643 se mandou que se fundisse 
de novq toda a moeda de prata, que 
houver no Reino, excepto os reales 
Castelhanos de outo, e quatro. Pe-
la Lei de 29 de Novembro de 1732, 
para se evitar · o cerceio da ~ moed.a, 
se ordenou que se não lavrassem 
inais dobrões de doze mil e auto-
centos ~s., outra moeda; que exce-
da o valor de seis mil e quatrocen-
tos rs.; que em todas as moedas de 
oiro, em lugllr do cordão, sé usas-
se da sarrüha, como nas de prata. 
Mandou-se lavraF moeda provincial 
de ·cobre para as Ilhas até a quan"' 
tia de trinta mil cruzados por Re..., 
solução de 14 de Agosto de· 17 50 , 
que foi declarada pela de 29 de De-
zembro , do me~mo anno. Sobre a · 
moeda, que deve correr em Minas 
Geraes vej. o Alvará de 3 de De-
zembvo de 1750 cap. 4 §§. 1 e 2, o 
Aviso de 10 de Março de 1754, e o 
Alvará de 13 de Maio de 1803 Art. 
2 §. I. Mandárão-se fabricar moe-
das novas de airo de so.o rs. , de 
1$600 rs., de-3,$,'200 rs., de 6$400.rs., 

·· e de 12$80() rs. por I .. ei de 4 de 
Abril de 1722 , e Decreto ele 19 de 
Março do dito anno.: ~H.e prohibido. 
comprar moeda ele ouro, ou prata 
por mais do seu justo preço, .Lei 
de 20. de Maio de 1698 . Mandá'rão-
se confiscar as moedas falsa~ de do-
ze vintens, e cruzados novos, que 
apparecem, Alvará de 26 de Agos-
to de 1706. Quem desfizer moedas. 
antigas incorre nas penas dos que 
fazem moeda falsa; e quem as qui-
zer vender as deve entregar ás Ca-
maras, que lhas compião para se-
rem remettidas á Academia· da His-
toria Portugueza, Ai vará c e de 
Agosto de 1721, hoje á U,eal Bi-
blioteca Publica da Côrte, Alvará 
de 4 de Fevereiro de 18·02 . l?atra 
e~iiar a falsificação das moedas de 
01ro, prata, e cobre, que córrião 
:nas Ilhas dos Açores., se promul-
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gou o Alvará de 19 de Jujho de 
1766. Sobre a entrega na C;;tsa da 
moeda da prata .vinda da America 
vej. o Aviso de 19 de Novembro 
de 1759. Por Lei de 13 de Novem· 
bro de 1647 se prohibio o cor.rerem 
neste Reino as patacas da nova Fa-
brica do Pen1 . Mandou-se por Alya-
rá de 24 de Julho de 166~ pagar na 
Casa da Moeda a prata erp barra a 
4$000 rs., qne antes por outro Alva-
rá ~e pa-gava ~omente a 3$600 rs. 
Pela Real Ordetn de 30 de Março de 
17 50 se mandou fabricar na Casa da 
Moeda da Cidade da Bahia v· nt.e 
contos de reis em dinheiro de prata 
provincial, e a esse respeito se ex-
p~dio depois á Provisão do Conselho 
UHramarinQ de 23 d~ Dezembro de 
1760, mandando qu€ não se conti-
nuasset~ s~m e~pressa Ordem Regia, 
t:o lavor da moeda de prata, que 
só devia correi' nas Minas. A al:ier1 ' 
tura doá cunhos da mo~da se fa~ 
por disfril;nüção ~ntre os Abridores 
della, Alv1ará de 29 ·de De:zembro 
de 1753 cqp. 38 §. 1"7. Quaes sejã.o 
os ordenados do Abridor Geral, e 
mais Officiaes da Casa da Moeda 
vej .. o dito Alvará cap, 38 §§. 14, 
15 , e 1 fi. Pelo Alvará. cmn força de 
Lei de 4 de · Outubro de 1808 se 
suscitou a observancia do Alvará. 
de 20 . de Outubro de 1785, man-
dando-se que. não corresse como 
moeda'-o dinheiro estrangeiro, e que 
só poderia neg·ociar-.se, e receber-s€1 
como genero, a contento das Par-
tes ~ pe}o ~)reço, em que concorda-
rem, qn que a Praça, e Negocio 
Lhe estebe+ecerem. Declarou-se, pe-
lo que pertenee ás patacas _Hespa-
nholas, qqe 'se mandarão córrer pe-
lo seu valor po.r Alvará de 17 de 
Outubro qo mesmo ann.o, declaran-
do por Certidão da Casa da Moeda 

'de 13 de P.utubm do referido am10 
que as patacas Hespanholas tem o 
peso ~xacto de 800 rs. de · prata, 
sem di:fferença esse.l!lcial. Por Lei de 
21 de Ag-qsto de 1721 se permittio 
que correEfs.em nestes Reinos as pa-
tacas da fabrica nova rile CasteUa. 
?obre o preço, por qu~ se mandá-



:rã:o pagar na Casa do Cunho as moe-
das, e meias moedas vej. o Alvará 
de 26 de Julho de 1642. Promul-

-gou-se Lei em 8 de Junho de 1618 
para não correrem moedas dos -quar-
tos. Pelo Alvará de 3 de Fevereiro ' 
de 1642 se mandou pôr novo cunho 
na moeda , que corria. Em da ta de 
I de Fevereiro de 16 4 2 se fez Re-
gim~to sobre o modo de se cunhar 
a moeda antiga , e foi declarado por 
Alvará de 19 de Fevereiro de 1642. 
Regulou-se o valor da moeda neste 
Reino pelo Alvará de 1 de Julho de 
l 641 , vej. a Provisão de 19 do dito 
mes,' e anno, e a Lei de 3 de Fe-
vereiro de 1642, que a mandou corr-
tracunhar. Foi mandada cunhar no-
vamente por A~vad de 2·2 ·de Se-
tembro de 164'3, dando-se ás pata-
cas , e meias patacas por marcar o 
valor das marcadas, e aos dobrões 
Castelhanos o valor intrínseco do 
oiro, que se fundíra de novo. Por 
Alv.ará d,e 19 de Maio de 1646 se 
mandou que corressem os dobrões 
a 1$600 rs., as moedas de 3$000 
rs. a 3$500 rs.; e nesta proporção 
as outras especies de oiró amoeda-
do maiores, e menores. Pela Lei de 
9 de Agosto de 16 8 6 se determinou 
que toda a pessoa, que tivesse moe-
das de oiro da Fabrica velha, as le-
vasse á Casa da moeda para se lhe 
pôr hum cordão, e marca em termo 
de quinze dias, e passados elles não 
corrão. Sobre a reforma da Casa da 
lVIoeda vej. o Decreto de 12 de No-
vembro de 180 I. A moeda estran-
geira, e diminuta, que corria nas 
Ilhas dos Açores, foi prohibida por 
Alvará de 8 de Janeiro de 1795. 
Deu-se Regimento do novo cunho 
da moeda ãntiga , e corrente em 
Alvará de 1 de Fevereiro de 1642, 
manqando-se estabelecer casas para 
se .cunhar a moeda em Trancoso, 
Ca~tello branco , . Coimbra, E~ora, 
Thomar, Beja, e Ta vira, debaixo 
da inspecção das Camaras, Juizes 
de Fora, e Provedores ; cunhando-
se cada tostão em seis vintens , os 
meios tostões em· tres vintens , os 
quatro vintens em cinGo. e os dois .. 

MOE _ \ 
em cincoenta reis, vej. o Alvará cl(l> 
19 de Fevereiro de 1-642. Pelo Al-
'vará de 7 de Junho de 16 87 se man-
dou que a oíferta annual, que se faz 
ao Santíssimo Sacramento na Pro-
cissão I de Corpus Christi; fosse p r 
conta da Fazenda Real, e não , á 
custa do Cabido da Moeda, 'clero-
gado o cap. 1 ." do novo Regimento 
da dita Casa em contrario. Foi au-
mentado o valor da moeda pela Pro-
visão de 21 de Abril de 16 44, pas-
sando os tóstões a valer cento e vin-
te reis , os meios sessenta , as moe-
das de quatro vintens hum tostão, 
e_ as de dois vintens meio tostão. 
He geral em todos os Reinos fazer-
se a moeda de oiTo de ·vinte e dois 
quilates, e a de prata de onze di-
nheiros, e esta he a Lei, que se 
mandou guardar no Regimento de 
9 de Setembro de 1686 cap. 3. A 
respeito do rnethodo , por qu~ se 
ensaia quando se fabrica vej. os ca·p. 
9 , e 1 o, do dito Regimento, e so-
bre o peso, que deve ter a de oiro j 
em respeito do v.alor,.. por que se 
manda pagar o marco , vej. o cap. 
36, e a de prata o cap. 37. ~o
meou-se pela Carta Regia de 18 de 
Junho de 1688 Superintendente da. 
Casa da Moeda" que se havia man.-
dado estabelecer na Cidade do Por-
to. Pelo Tribunal do Conselho da 
F _azenda se expedio Provisão em 16 
de Setembro de 1719 para o Cor-
regedor de. PortaJegre proceder a 
dev.assa das pessoas , que na dita 
Comarca passa vão moeda deste Rei-
no para o de Castella, ou para isso 
concorrião. Derão-se providencias 
sobre o levantamento da moeda, e 
quilates, que deve ter o oiro, que 
os oirives lavrarem , na Lei de 4, 
e Etlital de 11 de Agosto de 1688. 
Pela Carta Regia de 2 de Dezem-
bro de J 688 se determinou que nin-
guem fosse obrigado a receber moe-
das antigas senão pelo peso. Man-
dou-se estabelecer na Bahia Casa 
da Moeda, Provisão Regia de 18 
de Março de 1714. Moeda de bron-
ze foi mandada cunhar ·por Portaria 
de 29 de Outubro de 1811. Prohi-
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MOE 
bio·-se, ·não obstante o levantamen-
to da moeda levantarem os preços 
dos generos ,'Carta Regia de 14 de 
Agosto de 1688, e Lei de 1 2· de 
Outubro do dito anno. Mandou-se 
cúnhar moeda de oiro co~rente no 
Reino em a Casa de Fundição de 
Per~ambuco, Cartà Reg. de 31 de 
Janeiro de 1702, vej. a Carta Re-
gia de 8 d Março de 1694. Man-
dou-se por ~lvará de 18 ·de Abril 
de- 1809 igua ar no Brasil o valor 
das moedas d prata, ,e cobre, dô 
mesmo peso, e tamanho. Pelo Alvará 
de 8 de Novembro de 1808, datado 
do Rio de Janeiro, se ordenou que 
na Capitania de Minas Geraes só 
possão circular os pesos Hespãnhoes 
depois de marcados com o cunhà 
das Reaes Armas, e se derão ou-
tras Providencias relativas ao troco 
do oiro em pó'. Permittio-se pela 
Portaria de 1 de Setembro de 18 I o 
que as dividas activas da Fazenda 
Real, que se devião ter e.ffeituado 
até o fim do anno de 1808, podes-
-sem ser pagas duas terças partes em 
moeda papel, e huma em metal, 
entrando no Real Erario no anno 
de 1810, e que no mesmo espaço 
de tempo; e nas mesmas dividas se 
admittissem em hum terço dos pa-
gamentos, que os devedores fizessem, 
quaesquer creditas, que tivessem 
líquidos contra a Real Fazenda. P.e-
]o Edital da Junta Provisional do 
Governo da Cidade do Porto de 14 
de Julho de 1808 se mandou correr 
a moeda de oiro lngleza; o Guine 
pelo valor de 3$7 50 , o meio Guine 
de 1$875, e o terço de Guine de 
l$250 rs. E a mesma Junta, por 
Edital de 18 de Ag·osto do dito anno, 
prohibio a introducção, e giro da 
moeda Franceza. 

Moedeirn, o que trabalha no la-
vor, e cunho das moedas. 

O Moedeiro, para gozar do pri-
vilegio , deve ser do numero dos 
I 04, e servir actualmente, Nova R e-
formação da Justiça §. 8, Regimen-
to .da Casa da Moeda cap. 74. Nos 
Fe.ü?s ~· Almotaceria não goza do 
pnv1leg1o, não obstante ~ Ord. Li v. 

MOE 
2 tit. 62 §. 2, que .foi revog·ada pe .. 
las Leis de 23 de Outubro de 1604, /1 

de 27 de Janeiro de ' 164o, de 6 de 
Agosto de 1642, e de 9 de Março 
de 1678. Pelo Alvará de 25 de Ja-, 
neiro de 1521 se concedeu aos Moe.., 
deiros o não serem presos na cadê~ 
pública, mas entregues ao Alcaide 
da Moeda. Foi confirmado este A l-
vará por Cartas de 2 6 de Janeiro 
de 1521 , ' e de 20 de Setembro de 
1596. Forão-lhe confirmados os seus 

· pri vilegios pela Carta de 8 de" No- / 
vem bro de 142 3 da Era de Cesar,, 
que corresponde ao anno 1385 da 
Era tle Christo. Sobre os privilegias 
dos Moedeiros vej. o Alvctrá de U 
de Maio de 1638, o de 2 de D~
~·embro de 1687, e o de 23 do m~s
rno mes, e anno, e, Cartas Reg·1as 

. de 12 de Abril do dito anno, e de 
4, e 3.0 de Abril de 1636, e o Al-
vará de 22 de Outubro de l71L 
Farão isentos por Alvará de 3 de 
Setembro de 1650 de ter cava.llo, 
ou ser~ir ~om elle. Gozão os moe-
deiros do privilegio, 1 ainda não es-
tando em jlCtual exercício, bastan-
do que estejão capazes, e promptos 
para servirem se11do chamados, Al-
vará de 9 de Dezembro Je 1687. O 
Conservador· dos Moedeiros he sem-
pre hum Vereador do Senado da 
Carnara , Regimento de 9 de Se-
tembro de 1686 cap. 75. O sru nú-
mero, e qualidades, dito Regimen-
to cap. 74, As suas Causas devem 
ser tratad&s no Juizo da Conserva-
toria da N~oeda; e, sendo-o em ou-
tro Juizo, são nu lias as ~entenças, 
que nellas se proferirem, Alvará de 
22 de Maio de 1733. Que o seu pri-
vilegio os livra de servirem de The-
s·oureiros qos quatro e meio por cen-
to se declarou pela Resolução de 23 
de Janeiro de 1733. Não gozão de 
privilegi0 algum nas culpas de trans-
gres9ão contra às disposiçt")es da no-
va Pragm;ltica de 24 de Maio de 
1749 · cap. 29. Vejão-se mais, a res-
peito do f ri vilegio· dos 1 Moedeiros 
osAlvarás de20deJaneiro del551 , 
de 25 de ~etemb~o · de 1556, de 15 
de Dezembro de 1557, de 2 de 



MOl , 
Novembro de l7ll, e a Resolução 
tle 14 de Fevereiro de 17.50. Foi ul-
timamente confirmado o privilegiQ 
dos Moedeiros por immediata Re-
solução Regia ern Consulta da Me-
sa do Desembargo do Paço do mes 
de Abril de 1813. A favor dos 
Moedeiros se lavrou o Assento de 
22 de Março de 1777 em Autos pa-
ra se .remetterem ao Juizo da Moe- -
da , preferindo esses Acórdãos a 
outros. ~ como conformes com a Lei. 

Moenda,, D;IÓ, ou peças de qual-
quer engenho de moer ; moinho. 
Ninguem póde 'fazer moendas em 
Ta vira, sem licença da Corôa-, ou-
vidas primeiro. as Religio~as do San-
tissimo Coracão de ·Jesus, Alyará 
de 1 de Junho de 1.787, cap. 14. 

Mogo, Moiam., o mesmo que_ 
marco, que separa hum territorio 
de outro. .. 

Mogol, grande paiz da Asia nas 
lndias a que dá propriamente o no-
me. Timur Bec, ou Tamerlão foi o 
fundador do Imperio dos Mogoles 
no Indostão. Porem eUe não sujei-
tou inteiramente o Reino da India. 
O Sultão Babar, seu 2." neto, foi 
quem fez esta conquista. 

Mohatra he hum contracto usu-
rario, pelo qual hum -homem com=-
pra a hum Mercador mercadorias a 
credito' e por muito baixo preço' 
·para as tornar a vender Jogo á mes-
ma pessoa por dinheiro' corrente, e 
por baixo preço . . 

·Jit/oimento, antiq. , sepultura. 
' Moinho, maquina de moer .o 

grão, e reduzi-lo a. farinha, dando-
lhe o movimento o peso, ou força 
de agua porr.ente, ou do vento. Co-

. mo, e ,por quem sé fação as suas 
despezás, e concertos quando an-
dão aforados os moinhos da Ribeira 
d'Asseca vej. o Alvará de 1 de J u-
nho de 1787, cap. 12. · · 

Moio de pão , ou vinho. O moio 
portuguez consta hoje de 60 alquei-
res da medida cotrente. Antigamen-
te porem variava muito esta medi-
da: O rrwio.Jugando constava de 64 
alqueires. O maio da Direita de Lr;t-
mego só constava de 1 G. Moio de 

56 alqu.e.ires de medida antiga fa .c. 
zem pe1a de agora 36 alqueires. Es-
te he o moio por onde o Senhor Rei 
D. Manoel mandou pagar as J uga.:. 
das, e cujo '1_uarteito são nove al-
qaeires, cot: tandõ de quatorze o 
da medida velha, vej. Cod. Manoel. 
Lív. 2 tit. 16 §. 1. Na Beira baixa ' 
era quasi geral ser o moio dos soli-
dos de 64 alqueires, dos liquidos 
de 32 almudes. · · 

Moisem. No seculo decimo quin-
to se dizia assim o mandado judi-
cial p3;ra a citação com dia de ap-. · 
parecer. , 

~lJfoleiro se diz o que está encar- · 
regado do governo ~e hum moinho 
de vento' ou de as·ua. Impozerão- X 

se penas ao~ moleuos, que andão 
em cima das bestas, por Edital do 
Senado c!a Camara de 28 de Maio 
de 1802. 

Molinismo he a doutt.ina de Luiz 
Molina. Este Jesuíta foi Auctor de 
huin livro intitulado Concordia da 
Graça , e do livre arbitrio, impresso 
em 158~. Nelle sustenta que Deos 
não predestina os homens á G l<?ria 
Eterna senão ein vista, e conside-
ração dos seus merecimentos: que 
a Graça porque elles tem estes me-
recimentos não he e:fficaz por si mes-
ma, mas . porque a vontade nisso 
consente' que ella he dada n~s cir-
cunstancias em que Deos conheceu 
pela sua sciencia media que ella teor 
ria o seu effeito, e que esta Graçâ 
a ninguem he recusada. Em 1594 
se levantárão grandes disputas em 
Espanha entre os Dorilinicanos por 
occasião deste livro. Para as termi· 
nar estabeleceu Clement~ VIII eq1 
Roma em 1597 as famosas Congre ... 
gações de Auxiliú, ou Soccorros da, 
Graça. As ditas Congregações 'aca-
bárão em 1607, no Pontificàdo de 
PaulÓ V, e este 'Papa declárou que 
publicaria a sua decisão quando bem 
lhe parecesse, mas esta decisão ain-' 
da se espera. V ej. o Artigo Graça. 

. MoJinosismo he a doutrina ensi-
nada por Molinos , Sacerdote Es-
p<.mhol , no decimo setimo seculo, 
O fundamento do seu sistema, e o 

7 c 
I 

. •' 
----------------------------------------------------------~----~--

I 



MON 

seu principal erro era que o homem 
não deve occupar-se senão do meio 
de chegar pela Oração mental a 
hum certo ponto d.e união com 
Deos, que o faça ·delle inseparavel, 
e que chegando a este gráo de per-
feição., não deve mais inquieta~;-se 
sobre a sua salvação, ou sobre al-
guma das suas obras, ainda que el-
Jas fossem impuras. 

JJ;lolez"m, moinho de ·moer pão, 
· azenha, atafona. · 

Molhcie ; incontinencia occulta, 
que se põe no numero dos pecca-
dos mortaes, porque como diz S. 
Paulo aos Corinthios, neque · adulte-
ri, neque molles regnum Dei poss?~de
bunt. Este crime he punido pela Lei 
de 12 de Outubro .de 1606. O pec.:. 
cado nefando foi punido pela Lei de 
9 de Março de 1571; e .as penas 

~ desta Lei se estendêrão ao crime dé 
mollicie pelo Alvará de 18 de Ja-
neiro de 1597. 

JI!Ionchique. Foi erecta em Villa 
co'm Juiz de Fora, Crime, e Orfãos 
por Alvará de 16 de Janeiro de 1773, 
inclus. na Carta de 18 de Fevereiro 
do mesino anno. 

Mondego. Passou-se Carta ]{,e-
gia em 6 de Abril de 1629 para a 
Camara de Coimbra conferir com 
o Bispo da mesma Cidade sob1·e o 
melhor modo de encanar o Monde-
go. E ~" por outra Carta Regia da 
mesm'a data de 6 de Abril se de-
terminou o salario do Architecto, 
que EIRei mandava com o dito Bis-
po para examinar ,a forma do enca-
namento do Mondego. · Foi prohibi-
ao pastarem ovelhas no campo do 
Mondego , a bem da criação dos 
c a valias, Lei de 2 7 ele Janeiro de 
) 694. 

Moniçáo he huma advertencia 
caritativa, que a Authoridade Ec-
clesiastica emprega ás vezes a res-· 
peito de hum Clerigo, que :ç.ão en-
che os seus deveres. Huma só mo-
nição basta lfOS casos puramente 
extrajudiciaes. A monição não he 
necessaria quando ha huma dcsobe-
dienc1a manifesta, e teimosa. 

Monitoria. Letras .de hum Juiz 

MON 

Ecclesiastico, pelas quaes· se inti-
ma aos Fieis que venhão, debaixo 
de pena de excomunhão, declarar 
o . que ~abeD? dos factos , que se 
contém nessas Letras. Começárão a 
usar-se os monitorias na Igreja des-
de que o Papa Alexandre III deci-
dia, no anno de 1170, que se po-
dia constranger por censuras aquel-
les , que recuzassern testemunhar 
em algum negocio. Os monitorias 
se publicão no Pulpito. , 

Monoculo, chama-se assim o be-
neficio que he de collação , ou pre-
sentação de hum a pessoa, que não 
tem para prover senão este unÍco, 
.e o mesmo beneficio. Chama-se col-
lator monoculo aquelle, que não 
tem niais que hum beneficio para , 
conferir. Os monoculos não estão 
sujeitos ás expectativas do& gradua-
dos. · · 

J.Wonophysi'smo, erro daquelles , 
que não' adrnittem senão huma na-
tureza em Jesus Christo, donde vem 
serem, chamados estes hereges Mo-
nophytas. ~ão sectarios de Eutiches. 

Monopolio he hum trafico illici-
to, e od~oso, · que faz aquelle que 
se faz senpor unico de huma sorte . 
rle mercaqoria para ser o seu unico 
vendedor, e lhe pôr o mais alto pre-
ço que qu~ira. Esta palavra he com-
p~sta das duas Gregas polc?in, e mo-
nos, . que significão vender só. Por 
Decreto do 1." de Dezembro de 
1 7 57 se occorreu aos Jnonopolios de 
trigo; centeio, milho, e sevada , 
que se havião feito depois do terre-
moto de p55. Obviou-se aos rno-
nopolios de trigos, que se fazião nas 
Ilhas dos Açores pelo Alvará de 26 
de Fevereiro .de 1771 , ordenando-
se a livre extracção delle's para a Ci-
dade de Lisboa, em beneficio com-
rnum do Reino. 0 , moriopolio do as-
sucar foi açautelaao por Decreto de 
14 de Setembro d.e J 758. Da im-
piedade dos monopolistas , e atra-
vessadores ,segue-se o prejuízo pü-
blico, .e geral, Alvarás de 21de Fe-
vereiro de 1765 §. 1, e ,de 17 .de 
Outubro de 1769. Arruinão os mo-
nopoliof) Ot:i Va:asallos, Alvarás de 11 
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de Agosto de 1759, e de 17 de Ju-
lho de 1769; são reprovados pelos 
Direitos Divino, N aturai , e das 
Gentes, Alvad de 26 de Outubro 
de 1'765 §. 24; e são contrarias a 
toda a boa economia do Estado, e 
utilidade pública, Alvará de 17 de 
Julho de 17 6 9. A respeito dos mo-
nopolios das madeiras vej. o A viso 
de 13 de Marco de 1756. Os dos 
grãos farão aca'utelados por Decre-
to de 17 de Dezembro de J 757, e 
Edital de 19 de Outubro de 1810. 
Sobre os dos vinhos do Alto Douro 
se providenciou no Alvará de J 7 de 
Outubro de 1769. 

Monolhelitas , hereges celebres 
do setimo seculo no tempo do Im-
perador Heraclio. Sustentavão que 
não havia em Jesus Christo mais 
que huma acção, e huma vontade, 
a saber, a acção, e a vontade Di-
vina. O seu nome exprime o seu er-
ro, porque se compõe de duas pa-
lavras, das quaes h uma significa só, 
ou unica, e a outra vontade. 

Monsenhor, Prelado da Santa 
Igreja Patriarchal de Lisboa, que 
na graduação, e predicarnento he 
inferior ao Principal. Ha Monse-
nbores Diaconos, Presbyteros , Mi-
trados, etc. Deu-se o Titulo, e Di-
gnidade de Monsenhores aos Cone-
gos da Capella Real do Rio de J a-
neiro por Carta Regia de 2 5 de 
A~·osto de 1808. 

'"'Jltlonta, quinhão, sorte heredi-
taria. 

1J1ontado. Bosque de arvores, que 
dão bolota , aonde · pascem os por-
cos. Era huma impozição, que an-
tigamente se tirava dos g·ados pelos 
senh(>res das terras, a saber: do re-
banho de vacas huma vaca, e do 
de ovelhas quatro carneiros. Deu-se 
Regimento aos Montados do Campo 
deüurique a19 de Janeiro de 1699. 
Pri vilegios do·s Officiaes delles , di to 
Regimento cap. 37, e seguintes. Os 
Sindicantes do Provedor, e Ouvi-
dor devem perguntar pelo procedi-
mento dos Officiaes dos montados, 

, e. quaes sejão os capitulas, dito Re-
gimento. 

ToMo li. 

lHbN 

Jl{ontanistas, hereges tlo segun~ 
do seculo, que tiverão por Chefe 
hum Eunuco Frygio Neophito, ' cha~ 
mado Montano, o qual se dizia pro-
fet~, e parecià inspirado, bem co-
mo duas mDlheres , que lhe erão 
unidas, chamadas Prisca, .e Maxi-
milla. Jactava-se de maior perfei-
ção que os Apostolos, prohibia as 
segundas nupcias , prescrevia tres 
quaresmas, negava á Igreja o poder 
de remittir certos pecados, prohibia 
que se fugisse á perseguição, e que-
ria que se o:fferecessem ao mart.yrio . 

Montaria. Dizia-se Casal de mon-
taria aque)]e, cujps Colonos paga-
vão- foro da Caca do monte; e tam-
bem os que . erffo o brigados a h ir á 
montaria, quando da parte d' EIRei 
fossem chamados. Sobre as Monta-
rias, e Coutadas se expedio o Al-
vará de 2 .de Setembro de 1436. 

Montat~'co, rnontadego , .e mon-
tado se dizia certa pensão, ou tri-
bo to, que se paga poi: pastar os ga-
dos do moilte de algum Concelho, 
ou Senhorio. 

JJtlonteiró , caçatlor do monte. 
Monteiro mór he officio de muita 
honra na Casa Real ; provê os mon-
teiros das Comarcas, e estão á sua 
ordem todos os Officiaes necessarios 
para a Montaria. O Regimento dos 
Caçadores mores foi dado pelo- Se-
nhor Rei D. Sebastião no anno de 
1568. Não pode o Monteiro mór dar 
licença para cortar madeiras nas 
Reaes Coutadas, Aviso de 1 de Fe-
vereiro de 1758. Monteiro menor he 
o que guarda os matos, e as Con-
tadas. Nas Comarcas havia Montei-
roa móres, que erão os Superinten-
dentes dos Monteiros pequenos del-
las. Os Monteiros rnóres, e meno-
res, que guardavão as matas Reaes, 
forão extinctos pelo Alvará de 21 
de Março de 1804! '§: 28 , vej. 18 de 
Agosto Je 1801. Declarou-se pela 
Resolucão ele 16 de Novembro de 
1815 q~e· o Monteiro mór não devia 
intrornetter-se nas dadas dos baldios 
âe. Cintra-, e foi authorisado o Con-
celho para os aforar , preferindo os 
moradores , 
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Montemor o Velho, Vilia na Pro-
vin'cia da Beira, dista cinco legoas 
de Coimbra, perto do Mondego. 
Tem Casa de Misericordia, e hum 
bom Hospital , mandado construir 
pelo Senhor Rei D. Manoel. Tem 
voto em Côrtes, e Feira a 8 de Se-
tembro. Foi subrogada á Ordem de 
Christo em lugar da Villa de Pom~ 
bal , A viso de 12 de Setembro de 
1760. 

Monumento, obra, ediflcio eri-
gido á memoria de alg·uem, ou de 
algum successo para o conservar 
em o futuro. Os monumentos da an-
tiguidade, como são esta tuas, mar-
mores, cippos, laminas , e outràs 
peças se mandárão por Alvará de 4 
de Fevereiro de 1802 remetter á 
Real Bibliotheca Publica da Côrte , 
correspondendo-se as Çamaras para 
esse fim com o Bibliothecario maior 
da mesma Bibliôtheca, como anti-
gamente se correspondião com o Se-
cretario da Academia da Historia 
Portugueza. 

Moradia , ordenado que se dá 
aos Fidalgos, assentados nos Livros 
d'ElRei, moradores da sua Casa, e 
Côrte. Quaes sejão as ino\adias , 
com que são accrescentados os Es-
cudeiros, e ·Cavalleiros, "\fej. o Re-
gimento de 3 de Junho de 1572, 
cap. 14; as dos Capellães, cap. 16 ; 
como se venção, cap. 17; qual he 
a dos que se tomão por do Conse-
lho, cap. 20. - Derão-se mais provi-
dencias a este respeito no dito Re-
gimento cap. 21 , e seguintes. Pro-
videnciou-se novamente sobre esta 
materia no Regimento de 31 de 
Agosto de 1581. Não se devem pa-
gar aos moradores ausentes de Ma-
zagão, Provisão Regia de 15 de Fe-
vereiro de 1723. 

Morador, que mora, ou habita. 
Morador da Casa Real he o que 
nella tem oflicio, e habitação com 
moradia. 

Os moradores da Casa do ln-
fantado não podem ser tirados do 
Juizo do seu foro, Alvará de 20 de 
Ahril de 1662. Os moradores da Ci-
uade do Funchal, que sahirem pa-
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ra fora da Ilha , não podem possuir 
as terras encabeça~as, mas devem 
vendê-las, ou nomea-las nos domi-
ciliarios, Alvará de 13 de Outubro 
de 1770 §. 1. Os filhos dos morado .. 
res vadios da dita Cidade forão es-
colhidos alguns para varios oflicios 
mecanicos , dito Alvará §. 3. Os 
moradores dos bairros de Lisboa fo;.. 
rão' mandados escrever em hum Li~ · 
vro de matricula pelos Ministros 
Criminaes, Alvará de 25 de Junho 
de J 760 §. 6, e mudando-se de hum 
para outro bairro devem dar conta 
aos respectivos Ministros Crim'inaes, 
dito Alvará §§. 9, e lO. Os mora-
dores do Algarve não gozão do pri-
vilegio dei homenagem nos crimes 
do tabáco, Regimento de 23 de J u-
nho de 1678 §. 16. Pelo Alv;ará de 
20 de Julho de 17 58 se declarou a 
forma por que os moradores das Ilhas 
da Madeira? Terceira, S. Miguel, 
e Faial podem carregar os seus ge .. 
neros para os portos do Brasil. 

Morq,es ( Christovão Alão de) 
nasceu na Fregu~zia de S. João da 
Madeira na Comarca da Feira, do 
Bispado do Porto, foi filho legiti-
mado de Balthasar de Moraes Alão. 
Formou-se em Direito Cesareo na 
Universidade de Coimbra a 15 de 
Abril de 1658. Servia vários luga-
res da .lWagistratura. Morreu a J 9 
de Maiq de 1693 de 63 annos de 
idade. Compoz, entre outras mui-
tas Obras: · 

Pra#cre Jurisprudentt're' Nucleus. 
ms. 

Ordenação do Reino cotada com 
muitas ~otqs. ms. 

JJJoraes (Fernando de Pedrosa e) 
filho de Luiz Rodrigues de Pedrosa, 
Doutorqu-se em Canones na Uni-
ve1'sidade de Salamanca. Foi Preben-
dado na Igreja da Santa Fé nas In-
dias Oocidentaes, e Conego Dou-
toral n~ Cathedral de Ciudad Ro-
drigo. Publicou: 

Academica expositio ad egregi~s 
celeberrimosque Títulos de divems 
Juris antigui ex corpore Digestorur!" 
et iJe reguhs Juns in ~.o Salmanti-
cre 166"6. 4 . • 
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Moraes (Jaime de) natural de 

VilJa Viçosa, filho ·do Doutor Fer-
nando de ].VIoraes. Estudou J uris:. 

_ prudencia Canonica na Universida-
de de Salamanca, e de Coimbra. 
Regeu nesta ultima Universidade. 
varias Cadeiras, e por fim a de Pri-'-
ma em 1565. Foi Conego Doutoral 
na Cathedral de Coimbra. Compoz: 

Allegaçáo de Direito pela Senha: 
ra D. Catharina. 

Mames ( D. Sebastião de) nas-
ceu na Cidade do Funchal, Capital 
da Ilha da Madeira, .de Pedro Gon-
çalves, e de Maria N:ones. Profes-
sou na Companhia de J esos no an-
no de _1565. Foi nomeado Bispo do 
Japão, e morreu- a 19 de Agosü> 
de 1588 na Ilha de Moçambique 
com 54 anno~ de idade. Compoz os 
Tratados · 

De excommunicatz'óne , de Inter-: 
dieta~ et z'rregulàrit"ate, de Sacramentis 
in genere, Eucharistia, Pamitentia, 
et Matrimonio. • 

Moraes ( P . e Sebastião de) na"" 
tural de Vianna do Minha do Ar-
cebispado de Braga', filho dé Anto-
nio SouteTio, e Brites Sàlgada. Pro-
fessou na Companhia de Jesus a 7 
de Março de 1592 de idade de 15 
annos .: sendo Procurador Geral da 
Província -de Portugal em Madrid, 

) escreveu: . · 
·Informação do- estado da Causa 

dos direitqs das fazendas da rnesma 
CompanMa , que . corria com· as J.gre · 
jas, e Cabidos do Rez'no de Portugal. 

Moraes (Silvestre Gomes de) nas-
ceu na Villa de Torres Novas, Pa-
t riarchado de Lisboa, .a 31 de De-
zembro de 1644 de Laureano Go-
mes de Moraes, e D . Marianna de 
Figueiró. Estudou J urisprudencia 
civil, e foi kdvogado na Casa da 
Supplicação, Procurador da -Fazenda 
e -casa de A. veirp, e das Mitras de · 
Coimbra, Algarve, e Bahia. Fale-
ceu em Lisboa a 14. de Fevereiro 

' de 1723 de 79 annos. de idade. Com-
paz: 

Tractatus de executoribus Instru-
mentorum , et Sententz'arum , tomus· 
primus. U~yssipon~ I 706 fol. Conim-

ToMo Il. - ' . ~ 
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bricre ·1_729. Tomus secundus tJiyssi-
po~e I 730. · Tomus tertz'us ibi 1733. 

Agrz.c'IJ,ltura da vinha, debaixo 
do supposto nome de Vicente Alarte~ 
Lisboa 1711. ·8." Coimbra 1733. 8.0 

Moral; ou a Sciencia dos costu:.. 
mes, he hum a sciencia pratica, que 
dirige ao bem as acções humanas. 
Pode dividir-se em natural, divina, 
e christã: a natural he fundada EOS 
principiÕs geraes, e particulares da 
Lei natural, corno não querer para 
outrem o que se não quer para si, 
amar ào bemfeitor, etc. A moral 
divina se contem ~m substancia no 
Decalogo. A christã he o çorpo dos 
preceitos dado por J esu Christo, e 
comprehendido no Evangelho, e na 
Tradiçãó. · 

Moralidade. Chama-se moralida-
de a relação das acções humanas 
com a Lei, que he a sua · regra. 
'Com' ieffeito a Lei, sendo. a regra 
,das acções humanas ., se s~ compa-
rão estas acçõ.es conJ a Lei, se lhe 
notão ou confonpidade, ou opposi-
ção; e . esta sorte de qualificação 
das nossas acções com relação á Lei 
se chamà moralidade. . 

Moratoria se diz a Provisão do 
PrínCipe , em virtude da ' qual os 
credores devem conceder aos, ·seus. 
devedores certo tempo determinado 
por essa Provisão, durante o qual 
não podem inquieta-los. , 

Os Estrangeiros não estãó obri~ · 
gados á observancia das Moratorias; 
e inducias concedidas por mera Gra-

·ça do Príncipe aos devedores quali-
ficados nos termos da Ord. Liv. 3 
tit. 37, mas sim ás Moratorias, In-
ducias, ou Compromíssos acordados 
pela maior parte dos credores, sem 
rebate, Alvará de 14 de .Ma.rço de 
1780, Assento de 15 de Fevereiro de 
1791, vej. Alvarás de 9 de Outubro 
de 1709, e de 2 de Janeiro de 1711, 
e Resolpção de 5 de Setembro de 
1"709. 'Por Decreto de 30 de Abril de 
1774 se concedeu moratoria por qua-
tro annos á Casa de Catalan. De-
r~o-se ·providencias so'bre a que se 
havia concedido ao Senado de Lis-
boa no Decreto de 14 de Agosto de 
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173'7, vej. Decretos de 28 de No-
vembro de 1735, e de 26 de No-
vembro de 1736. Moratoria conce-
de-se por especial Graça. Tal foi a 
que se concedeu por Resoluções de 
15 de Fevereiro, e de 3 de Abril 
de 1802, sobre Consultas da ;Junta 
do Commercio , 1 á V iu.va Moreira e 
Filhos, de que se lavrou Provisão 
pela mesma Real Junta em data de 
15 de· Junho de 1802. - Moratoria 
geral se concedeu aos Negociantes 
pela tomada de Pernambuco, por 
Carta Regia do l. • de Junho de 
1630 . . Vej. os Decretos de 15 de 
Janeiro de 1663, e de 29 de Agos-
to de 1701. 

Mm·domia, Officio de.l\1ordomo. 1 

Pelo Decreto de 27 de J ulha de 
1792 se creou hum Lugar de Fiscal 
dos negocias da Mordomia mor , 
mandando-se reimprimir o Regimen-
to da Mordomia, que se havia feito 
raro, addicionaJ?do-se, e comple-
tando-se nelle as Ordens posterio-
l·es, que á dita Repartição dizem 
respeite. Todos os :filhamentos, e 
accrescentamentos dos moradores da 
Casa Re·al correm pela Mordomia 
mór, Alvará de 15 de Dezembro de 
1589. 

Mordomo se diz o que rege, e 
administra· os bens de huma Casa, 
subordinado ao Senhor della. · 

Mordomo mór he hum Officio da 
Casa Real, que tem á sua conta a 
despe_za da Casa d'ElRei. Recebe 
os Criados , e Moradores da Casa 
d'ElRei nos foros 'de lVIoços da Qa-
mara, etc. 
. O Regimento do Mordomo mór 
da Casa Real, e o das Moradias he 
datado de 3 de Junho de 1572, e 
se fez novo Regimento das Mora-
.d.ias em 31 de Agosto de 1581. 
Certidões do Livro da Matricula 
dos Moradores da Casa Real só por 
despacho do Mordomo mór se po-
dem passar, Pro.visão de 21 de J a: 
neiro de 15 91 , vej. a Provisão de 15 
de Dezembro de 15 9 8. A sua no--
meação pertence a ElRei , Carta 
Regia de 26 de Outubro de 1627 . 
Sobre precedencia entre o Mordomo 
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mór, e o Camareiro mór, vej. o De-
creto de 4 de Setembro de 1648, e 
os Assentos do Desembargo do Pa-
ço de 18 de Setembro, e de 27 de 
Novembro do mesmo anno. 

'Mordomo mór, sendo Duque , 
precede aos Gentis-homens da Ca-
mara na Procissão do Corpo de Deos, 
e a todos os Titulas, Resolucão Re-
gia de 19 deJunhode 1726.' 

Os Mordomos da Casa dos Ex-
postos da Cidade de Lisboa p·odem 
mandar prender os Alliciadores das 
Expostas, Alvará de 12 de Abril de 
1783. Podem os ditos Mordomos vi-
sitar livremente os presos, Alvará 
de 13 de Setembro de 1498 , e de 
1 o de . . ~ ..... de 1501. 

Moreira de Soiza (Manoel ) na ... 
tural de Lisboa, Monsenhor da San-
ta Igreja Patriarchal, Socio da Aca-
demia Real da Historia Portugue-
za, faleceu em 1745. Compoz, en, 

. tre outras muitas Obras: 
. Annotaçóé14 aos Privilegias dos Ca-
pelláes Móres, que andão nas Remis-
sões de 11arbosa. 

Consultatümes juridicce, ac mor:a-. 
les. 3 tom. foi. 
. J?e or~9ine mater;na censenda ad 

officúJ, ·etc. 
Dissertat~·o de vi et potestate Alle-

ctionis , et Homag1"i. 
. LJe seditz"one placanda. 

Judici'4m supér immunitate Pa-
censium , etc. 

Reátatio ad Paulum in le._g. sz"w 
quis 27 de legatz"onz"bus. 

Reflectio in 411tom··i Fabri Ratt"o· 
nalia ad Ulpianum in Leg. 2 §. sed 
si dedi. ' 

Verior intell~qentia ad Labeonem 
in Leg. si epistolam 6'5, etc. 

Nova enarratio ad Ulpian. in 
Leg. 2 D. Communnia prred.' 

Comment. ad' lnnocent. 3 in cap. 
Curo olim 14. 

Discurso da isenção, e privilegias 
de Santa Cruz. 

Origem , e progresso do Direita 
Ecclesiastico. 

TratiJqo de lndu~qencias. 
Consonantice Juris Universi. 
Specirr~ren Juris Civilis. 
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Specime'n J?r~Jris Canonid. ' 
11

p0Siatiea a divind.Qde de Jes1~s Chri~· 
1.!-pítome lnstitutio.num Jurz~s R@,. · to não foi separada nem da · alma, 

. man. et Lusit:o:n. · . :que descia aos infernos , nem do 
Ser~es Dz.:g~stor. [corpo, que foi depositado no _se-
Morgcuntz ( B~·nü). )' nas céu en1 · 1 fHÜcro. . 

Roma, donde. de idade muÍI ten- . ' A pena de moTte não. se ~mpõe 
ra passou a este Rei>lllo com s.eus 1 .n'OS C<!>nselhos de Jpstiça sem h,a-
Pais Lourenço Mm·ganti, e D. Cl.r- 1 ver oito Vogaes. E. a Sentença não 
ra de Azevedo, natural de Co.i,m- . se: executa sem se dar parte a0 So~ 
lJra. Aprepdeu os Fudimentos gram.:. ' . bera.no, s~ndh ([)S Reos Co:r@JJíJeis; 
maticaes rto CoUegio. de Santo An- , em dahi para cima, Decret0 de 20 
tão desta Cõrte, e a Filosofia na . de Agosto d_e 1777, 

. Cong~egação do Oratorio. Tornou 
1 

M()rtffica.çiüJ ·; pena; a~ição que 
o Grao de Bachalle! na Faculdade 1 Deos n.0s clá J»ai:a nos Runn:, OI.)! pa-
de Dirr.ito J?ontificiro na U.nivel'si- ra q.llie no meio da caHeira d'a vida 
dade de Coimbra a 5. de Julho de i façamos refieções uteis para a nossa 
1736, e de Licenciado a !8 de J u·- salvação. A mortificação se. entende 
lh.o de 1738: ~ Leu no D-esembargo , ta!!nlilem ·das auster.idades p'l!optrias 
do. Paço, e. se ordenou d,e Presbybe- 1 para macerar a t!:arne , dto mar ·os 
ro a 21 de Setemhm de 1739. Com- senti1d'G>S, e subm:e-tte-l<!>s ao. imper,io · 
poz: d(i) ' espirilto. 

Nttmmismalog•ÜJ;; ou breve recfJ- . Mosfleit::o he hum a casà ocem.pa..:. 
püaÇá~ de algumas Medalhàs dos Em- . da por h.uma Cornmimidade cl'€ Me.n-
peradcA·es Romanos de .oiro, prata, ges. A's ve~e~ pon MosteiT0 se en-
e co4re, que estão· no .ztl:u.Seo de Lou- tende a mesma Communirl'ade dos 
renço. Morganti, ele. Part. 1. Lisbe>a · Religiesos. Neste~ sen.tido se diz: ,que 
1737. 4." ' . os.MostJeiJTos nà@ podem alienar,. que 

Additiones novissz"me: auctre , et elles se· Fepu.tã'o menores· . .1\lfosteire; 
edrrectre a.d Trae~atum 'de r:epwesen- (i)'lil.' Convento. 11e qm:as~ à mesma c@i-
tatÍ09íle. Bl.asii. Róhles Stilzedi J. · C. sa;. , vej. Conve1llto. T<!>rlo. ~Mosteiro 
M€dritensz"s, ú in suprema 'li.zspani:a- sup.põe Co.nventualidade, o.w. in actu; 
rum Guria -advtJcafli. ms. f0l. · ..eu in hal!JitrJi, \;ej. Com'V'Iillíl~rualà:dade. 

Addicti@nes_ vMice qd Tmcta;t;um A\>< .Abl;>ar<ihe, e~ Relig·iosos. do. Nlos;o 
de . Conse1.·vatorih:us Ra_qulalfium · Fn. teina do & .uro se pwhtilbio pelo AH-
~aym:mndi! Nido .. ms: ful. va:.rá de: 1:9, de .Ma.nço · de 16.8.5 que 

Mor.gBn'g.f!t:, direito. Alemão, que o D. Abbade: usasse d=o titulo; de 
q:mer dize_r o pres.en.te_ da m.anhã: .. En- . Capitão m6r-,. e dei::x<a~se· livr~men
te]lde-se po;r esta palav11a 0 prese.n- te faz-er as el~ioo;.des dos O;J;Iiciaes 
te'· que farl o .. ma1.1ido á J.nn1her na . d:e Justiça ná. for;na da Ordena~ão, 

· lllHtDhã do cl:ia seguinte das bodas, ne-m pwhiba. a0s' moradores a pesca 
pata:. os gastos particulares, ou seja n0s rios. , nem le.ve enc0:uto.s. O 
'con:sis.tente em diinh.e·i:ro., ou joias. Mosteiro d.e Santos traz· a: 0:nigem 

Mf!)1?te, esta pa:l,a;vra sigllli.fica o do RecoJhünento , ~ue a. <Vrcbem 
estadQ, ele h uma pessoa, . que cessa ma:ücl.ou edificar na.'ViUa. da Arru.., · 
de :viver, ou que lié olhada como da p.ara n:eUe assistir.emt éo:nn decen-
Rão existente :nà Sociedade. Nlílsté cia, e, tesguardo_ as · m·,lJllheres, e fi ... 
seri,1lido. se dii mo..rte natural, morte lhas do~ Ca:valleiros; que sahião a 
civiL cDrnbater com 0s üú,migos d.a Fé, 

A morte d:e Jesus C:htristo~ he .O Regimento por que se governa se 
hm'n dos p.rinci pa~s, mySiteri.os·da no.s- acha escrito na Defimição 6 5 das 
sa fé, que se confiem no Sim bolo Definiç0es, e Reformação da Or.-

, dos A postol.os.. Cremos que Jesus dern de Santiag-o, tra,;bfll'hado sobre 
Christo, vercl.adeirament.e morreu , hum papel de apontamentos, que 
ainda que em v.irtude da união hy- offereceu no CaJi>iLul·o Geral, ceie"' 
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brado em 1627 ,, a Cpmrn~ndadeira 
que. então era' por já não haver no-
ticia do que lhe fora dado pelo Mes-
tre D, Jorge ; a Senhora Rainha 
D. Maria I deu-lhe novo Regimen-
to a J 8 de Março de J 793, que foi 
suspens~ por Decreto de ·6 de Fe-
vereiro de 1794. A' Vigaria Com-
men'dadeira do dito Real Mosteiro, 
Senhora Donataria da Villa de A vei-
ras de cima, e dos Reguengos da 
Freiria, Arrifana, Terroal , e Alfor-
nel, foi concedido por AI vará de 5 
de Março de 1781 não se poder fa.:. 
zer Es,crituFa de venda, troca, ou 
Carta de arrematação dos PrazoS', 'de 
que o dito Real Mosteiro ~ra se-" 
nhor directo, sem primeiro apre.! 
sentarem reciqo seu do pagamento 
do Laudemio, debaixo da pena de 
ficarem sendo nullos, vej . o Decre-
to de 18 de Outubró de 1791, q_ue 
trata das propinas das entradas, e 
profiss9es do dito ·Mosteiro. Pelo 
A viso de 28 de Junho de 11799 se 
declarou serem do Real Padroado 
as J grej as da A p presen tação do Mos-
teiro de Lorvão. Por Aviso de 8- de' 
Abril de 1791 se ·declarou' haver 
·s. Á. R: unido os tres Mosteiros de 
Santa Clara, Esperança, e Calv.a.., 
rio, e mandar que a todos . .tres se 
applicassem as mesmas disposições 
do Decreto de 3 de Agosto de 1756. 
Hum. Mosteiro de Religiosas dà Ür-" 
dem da Visitação de Santa Mari 
foi fundado com Authoridade Re-
gia, conferida pelo Alvará · de 30 de 
Janeiro de 17 82 , pelo' qual igual-
inente se lhe deu faculdade . de ad-
quirir · os bens, que necessarios fo-
rem para estª' fundação, que possa 
fazer até tres êontos de réis de ' ren-
da annual. Quem tiver trato illicito 

.. em Mosteiros com alguma Fre'ira, 
incorre em pena pect'miaria , e de 
prizão, Lei de 30 deAbril de 1653', 
e Alvará de 3 de Novembro de 1671 . 
Foi prohibido consultar novasr fun-
dações de Mosteiros, Resolução de · 
3 de Fevereiro de 1654, e Carta 
Regia de J 8 de D ezembro de 1685. 
Ao Mosteiro de S. Bento da A v e 
lVI'ária da Cidade do Porto se con- . 
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cedeu por Provisão de 29 de Março 
de I '781 , que nenhum Tabellião, ou 
Escrivão podesse lavrar Escrituras, 
ou Cartas de Arrematação de Pra-· 
zos, ou Propriedades de raiz forej-
ras ao dito M;osteiro, sem primeiro 
os Compradores lhes apresentarem 
licença, e authoridade da dita A b-
badeça, em que declare ter-se-lhe 
pago o Laudemio do preço dá V en-
da , ou ::Arrematação , debaixo da 
pena , de nullidade. As Religiàsas 
Carmelitat::J do Mosteiro novo . po-
dem trazer seus contendores-á Côr-
te, e as ~uas· rendas- são cobradas 
como Fazenda Rea•l, Alvará de l 
de' Julho de 1782. Pelo Alvará de 
27 de Maio de 1772 se concedeu ao 
Real Mosteiro de- lVlafra hum J~uiz · 
privativo na Relação do Porto para 
a execução, e cobraüça das rendas 
.dos Mosteiros extinctos, e áquelle 
unidos. E pela Carta,Regia' _d~ 9 de 
Junho de 180D se declarou, que os 
Juizes do Bis._ro, e Cabido do 'Por-
to, e dos , M.osteiros extinctos dos 
Conegps Regulares,· não dev~rp. sen-
tenéiar COfll Adjunctes na Relação. 
Deu-se Regra ás Rel igio~as Malte-
zas do Real Mosteiro de S. João 
Báptista, chamadas da Penitencia, 
da Villa de Extremoz; .reformada 
.pelo Jnfante D. Pedro, Grão Prior 
do Cratõ, ·e mand'ada'' reformar por 
Eeu Decreto de 27 de Junho de 1760. 
Declarou-se pelo Alvará de 22 de 
Novef!lbro de. 1814, quejodas as re-· 
nuncias relativas · aos Mosteiros 'com-
p~ehendidos no contracto celebrado 
·pelo E?enhor Rei D . Sebastião com 
a Cong~egação de S. llento no an-
no·de 157~, e as Igrej.as de que , a 
mesma .Congregação estava de pos-
se ao tempo do dito contracto ficão . 
nullas sem o Real consentimento, 
e do D. Abbade Geral, e 'mais Ab-
bades dos Mosteiros. Prohibio-se 
por 'Carta Regia de 23 dé Janeiro 
de 1621 ao . Mosteiro de' Santa Mo-
nica da Cidade de Goa receber- mais 
F~;eiras 1ielle sem Licença Regia. 

P~lo , Breve· de Benedicto XIV, 
que começa \Injuncti nobis, expedi.-
do a 23 de Agosto de 1756, se con-
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tecleu a suppressão' união , -e i11cor-
poração de todos os Mosteiros de 
Freiras, qu-e ou por arruinados, ou 
por faltos de rendas , ou por nimia-
mente individados não podem sub,-
sistir, dando-se certa forma de con-
sigm1ções de tenças annuas para o 
estabelecimento de dotes. Pelo Avi-
so Regio de 23 de Fevereiro de 1 77 I 
se insinuava ao Cardeal Patriarchá 
que o Juiz Executor da dita Bulia, 

· como Delegado de Spa Eminencia, 
'deveria ser o então Reitor da Uni-

-versidade de Coimbra, Francisco de 
Lemos de Faria. Os differentes Mos-
teiros de Conegos Regrantes de San-
to Agostinho se uriírão pela Bulia Sa-
crosanctum Apostolatus minisrerium , 
dada em 4 de Julho de 1770, ao 
Real Mosteiro de Mafra. com o fim 
,(entre outros) de se exe'rcitarem os 
Coneg·os àelle no ensino da moci-
dade, para o que se estabeleceu no 
dito Mosteiro de Mafra hum Col-
legio ~om Estatutos~proprios, que 
se confirmárão por A1 vará de 18 de 
Agosto de 1772. Pelo Aviso Regio 
de 9 de Junho de 1778 se mandou 
que os bens dos Mosteiros suppri-
midos , e extinctos da Congregação 
dos Conegos Regulares de Santo 
Agostinho se conservassem no mes-
mo estado, sem poderem alienar- se, 
ou delles fazer-se applipação alg-u-
ma, em quanto Sua M~estade não 
tomav·a a justa resoluçao., que fosse 
mais conveniente, ao dito respeito. 

Motim, alteração de povo, gen-
te amotinada. 

Tal foi - o da plebe de Lisboa 
contra os Christãos novos, succedi-
do em 19 de Abril de 1500. O Se-
nhor Rei D. Manoel expedio huma 
Carta Regia datada a 24 de Abril 
de 1500, dirigida aos Conselheiros 
d'Estado, para conh~cerem do di-
to motim; outra aos mesmos, e ao 
dito respeito em data de 27 de Abril 
do dito anno, vej. a Lei de 22 de 
Maio do mesmo anno. Tal foi tam-
bem a rebellião acontecida na Ci-
dade do Porto no a.nno de 1757. 
Vej . a este respeito o Aviso de 30 
de Se~embro ,. e as Cartas Regias 
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de '21 de Outubro de 1757. -Ti--
nha havido ·outro na mesma Cidade 
no anno de ui29 contra Francisco 
de Lucena, quando alli foi tratar 
do soccotro da India, vej. a Carta -
Regia datada de Dezembro do di-
to armo. Sobre o motim: que hou-
·ve em Torres No v as vej. o Decre-
to de 25 de Agosto de. J749. E ácer ... 

·ca do de Evo.ra os Alvarás de 20 
de Janeíro, e de 20 de Fevereiro; 
.e Carta Regia de _26 de Fevereiro 
de 1638. Providenciou-se sobre o de 
' ' ' Minas Geraes na Carta Regia · de 

' 'I 7 de Julho de I 790. 
Moto prupt io be hum~ elausula, 

iriserta nps Rescriptos, em que se 
sig·nifica que o Soberano, .ou o Pa-
pa não he determinado por alguma 
solicitação; ou motivo estranho pa-
ra conceder huma Graça, e que el-
le o faz por sua propria delibera-
ção , proprio motu. 

Moveis se dizem todos os bens , 
que não tem assento fixo, e se po-
dem tran~portar de · hum para outro 
lugar. _ -

Moura (Manoel do V alie de) na-
tural da Villa de Arraiolo5; na Pro!.. 
vincia do Alemtejo, filho de Fran-
cisco do V alie, e de Victoria Cal-
deira. Doutorou-se em Theol0gia na 
Universjdade d'Evora, e passando á 
·universidade de Coimbra se gra-
.dllou em Jurisprudencia Canonica. 
Faleceu em Evora a 18 de Maio de 
1650, qu~;ndo contava 86 annos de 
idade. Compoz, alem ~e varias Obrai 
Theologicas i 

Tr.actalus de .fili'a.tione dub-ia ; de 
irregularitate ex aborsu contracta, dê 
Paroch.o rcsidere ommittútti, de Cle-. 
rico Villico. 

Dois Tratados sobre a expulsão 
dos Judeos. · 

Tratado sobre a,successáo da .Casa 
dt; Bra.qan{a na Cm·óa de Portu,qa_l. 

lllustraçáo. á l.a Ode de Camóes, 
com hum discurso sobre o Poema h.e-
rmco. 

Mourão, Villa na Província do 
Alemtejo, junto do Guadiana: fica. 
a dez legoas de Evora para o Le-
vante. He Praca de Armas. 

~ 8 'c 
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Pelo Decreto de 15 de Marco 

tl.e 1803 se mandou fazer a reparti-
ção dos baldios da dita Villa pelos 
moradores della, o que se regulou 
pelo A viso de 30 de Agosto do mes-
mo anno. 

Mourão ( Diogo Alves) natural 
de Lago-bom , filho de Belchior de 
Aguiar Ferreira, e D. Isabel Mou-
rão. Doutorou-se em Direito Cano-
JJÍco na Universidade de Coimbra. 
Regeu varias Cadeiras, e ultima-
mente a do Decreto, de que tomou 
posse em 16 de, Maio de 1662. Foi 
Juiz do Fisco de Coimbra , e Des-
embargador da Relação do Porto. 
Dictou 

Varias Postillas a diversos Titu-
las das Decretaes. 

Mourão (Fernando Pires) nat~-
, ral da Villa de Lordello na· Provin~ 
cia do Alemtejo, filho de Pedro Mou-
rão, e Maria Figueira. Doutorou-se 
em Leis. Foi Collegial do Collegio 
de S: Paulo, e Lente de Instituta, 
e Codigo, e por fim de Prima, Des-
embargador do Porto, e Deputado 
da Inquisição de Coimbra. Compoz: 

Manifesto , e Allegaçáo Jurídica , 
Critica , e Apologetica a favor dos 
.Professores da Faculdade de Leis so-· 
b·re o direito , que lhes oompete para 
serem providos nos Canonz'catos Dou-
toraes , nas Sés destes Reinos de Pm·-
tugal, e Algarve. 

Mourisco, vej. Mouro. 
Mouro, natural da Mourama. Pe-

la Carta Regia de 22 de' Maio de 
1614 se determinou a exp1-1lsão dos 
Mouriscos do Reino. Mandou-se por 
Alvará de 23 de Março de I 621 que 
os Mouros , e Turcos estivessem , 
pelo menos, em distancia de vinte 
legoas dos portos de mar pela terra 
dentro. Foi prohibido hirem Navios 
a terra ele Mouws, Decreto ele 2 7 
de Fevereiro de 1653. Sobre a na-
vegação para Berberia se publicou 
o Edital do 1.

0 de Agosto de J 78 L. 
Mulher. Não podião ser presas 

por dividas civeis, Ord. Li v. 3 tit. 
31 §. ' 4, Liv. 4 tit. 76 §. 6. Hoje es'" 
tende-se este privilegio tambem aos 
·homens, Lei de 20 ·de Junho de 
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1779 ~· 19, Assento de 18 de Ag·os• 
to do mesmo anno. Mulheres não 
podem vir do Brasil para Port11gal 
para serem _Religiosas, Alvará de 
lO de Marco de 1732. As mulhe-
res, que ve~dem em lugares públi-
cos, não podem ter em sua compa-
nhia moço, ou qualquer pessoa do 
sexo masculino , Editaes de 5 de 
Novembro de 1765, e de 17 de Ja-
neiro de I 785. Pelo Decreto de 16 
de Dezembro de 1757 se concedeu 
ás mulheres, por especial mercê , a 
liberdade de poderem commerciar 
nas fazendas, que Sua Magestade 
lhes facultou nos Estatutos dos Mer-
cadores, c0nfirmados pelo Alvará de 
16 de Dezembro de 1757, fazendo :. 
se-lhes isso manifesto por hum map-
pa separado, na mesma data. Mu-
lher,. que passa a segundas nupcias 
em idade de não ter filhos , não po-
dia contrahir dividas pela Lei de 9 
de Setembro de 1769 §. 29, que foi 
suspenso pelo Decreto de J 7 de J u-
lho de 1778 . -• As que commercião 
não go~ão ' do beneficio do Sena~us 
Consulto V~lleano, Assento de 2 de 
Dezembro de 1791. He-lhes perrnit.-
tido acompanhar seus maridos para 
os deg-redo~, querendo ellas ir vo-
luntariamente , Decreto de 2 de 
Março de ~8Ql. Mandou-se não fal-
lassem com ellas os homens nas Igre-
jas pelos Decretos de 1 de Abril de 
1648 , de 15 de Janeiro de J 6 57, 
de 16 de Janeiro de 1658, e de 16 
de Setembro de 1662 . Foi-lhes pro-
hibido and;n rebuçadas pelas ruas, 
com pena pecuniaria, e de prisão, 
pela Lei de 20 de Agosto de 1649. 
V ejão-se a Carta Regi à de J 9 de 
Junho de 1626, Edital de 11 de 
Agosto de 1649, Decretõ de 22 de 
Setembro, e Lei de 6 de Outubro 
do mesm.o anrio. 

111ultipliçantes, assim se chamão 
certos hereges, que sahírão dos no-
vos Adamitas , porque pertendião 
que a multiplicação dos homens era 
ne~essaria, e ord'enada a cada hurn. 

Mundo. Esta palavra pode ser 
co'nsiderada em diversas accepções. 
~]la designa: 1. • a união de todos 



os Entes, que compõem o Universo; 
2: o globo particular da terra; 3." 
a sociedade dos homens; 4." os par'-
tidist·as do mundo, e das suas vai-
dades. O mundo, conside,rado co-
mo a união dos Entes , tem sido 
hum grande manancial de disputas 
entre os Sabias. Huns o julgárão 
eterno quanto á forma, e materia. 
Spinosa via nelle a Deos differente-
mente modificado. Outros suppoem 
a ma teria eterna, mas concedem a 
huma Intelligencia Suprema o po-
der de a dispôr, e arranjar á sua 
vontade. Tal foi a opinião dos Fe-
nícios, 'dos Egypcios, dos Babylo-

, nios , etc. A revelação fixou as uos-
sas idéas a este respeito, assignan-
do principio, e fim ao mundo. 

Mum'çáo. O Assento para o pro-
vimento das munições de bôca fei-
t o em 3 de Agosto· de I 789 foi ap-
provado por Provisão da Junta do 
Commercio de 17 de Setembro do 
mesmo anno. Esta Provisão ficou 
valendo como Alvará 'assignado pe-
lo Regio Punho, na forma da Lei 
de· 24 de Julho · de 1713. Encarre-
gou-se interinamente á Junta .dos 
Tres Estados ~ economia , provi~ 
mentos, e regimen do Arsenàl Real 
dos Ex'ercitos por Decreto de I 4 de 
Janeiro de 1791. Pelo Decreto de 
27 d~ Outubro de 1799 se provideri-. 
cíou ao ajuste de contas da Admi-
nistração das munições, que se ha-
víão já arrematado por Assento, em 
virtude da Resolução de 23 de Mar-
ço do mesmo anno. V ej. os Decre-
tos de 1 de Outubro de 1780, de 
25 de Novembro de 1796, de 9 de 
Setembro de 1800 , e de 13 'de Fe-
vereiro de 1801. Pelo A viso de 21 
de Dezembro de 1·807, publicado 
em Edital de 22 deste ines, e an-
no se mandou que os Lavradores, 
e Negociantes devedores á Fazenda 
Real pagassem ametade .das dividas 
em grãos pelo preço corrente , que 
se remetterião á Ordem da Junta 
do·s Tres Estados. Por Edital ·de 4 
de Junho de 13 o 9 se declarou a pro-
rogação do tern,po para a arremata-
ção dos Assentos das municões de 
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bôca até o dia 10 de Julho do dito 
anno. 

Musica, Arte; que en~ina a to~ 
car , e a cantar harmonicamente. 
Concerto de vozes, ou instrumentos .. 

Ninguem pode exercitar esta Ar-
te sem ser Professor della, e Irmão 
da Confraria de Santa Cecilia; dos 
Cantores desta Côrte, Provisão de 
16 de Outubro de 1760, e Alva-
rá de 15 de Novembro do mesmo 
an'no. 

Musica Instrumental se determi~ 
nou que houvesse1 erri cada Regi-
mento de Infantetía do Exercito Na-
cional, paga, á custa da Real Fa-
zenda ; pelo Real Erario , ficá:ndo 
sem effeito o desconto, que se fa--
zia. para esse effeito nos soldos dos 
Soldados, Decreto de 20 de Agos-
to de 1802 . No Estado maior dos 
Batalhões de Caçadores deve haver 
hum Mestre de Musica, e oito Mu-
sicas em lugar dos dois Pifaroe>, .que 
até aqui tinhão. Portaria do Gover-
no de 29 de Julho de 1809. A Mu-
sica dos Regimentos de Infanteria 
de Linha, e Artilheria da Côrte do · 
Brasil foi regulada p'elo Decreto de 
27 de Março de 1810. -Musicas 
nos Regimentos de Milícias do Rei-
no, e nos Batalhões de Caçadores, 
e Artilheiros N acionaes de Lisboa, 
incluso o Regimento de Infanteria 
de Voluntarios Reaes do Commer-
cio, forão prohibidas pela Portaria 
do Governo de 16 de Dezembro de 
1815. 

Musico, o que sabe,. e professa 
a Musica. 

Por Decreto de 2 de Setembro 
de 1760 se fez mercê a todos osMU- . 
sicos Italianos da Santa Igreja Pa-
triarchal , e Criados de Sua Mages-
tade de os haver por naturaes deste 
Reino. Pela Portaria do Governo 
de 3 de Junho de 1'813 se estabe-
leceu o vencimento dos indivíduos 
com praça de Musicas nos Corpos, 
publicada na Ordem do ·Dia de 25 
do mesmo mes , e anno. 

Musaria, ant. , tudo o que per-
tence a bens d'alma, e ann~versa
rio.s. Na Ord. Affons. Liv •. 2· tit. 2 
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Art. 2 se prohibio. que as Religit>es 
comprassem bens de raiz sem licen-
ça da Corôa, - salv~ _que as possão 
comprar per musarza, e outras ma-
neiras sem peccado. · 

Mutüaçiio, cortarnento de algum 
membro. As mesmas Leis q.ue pro-
hibem ao homem attentat contra a 
sua vida , ou contra a dos óutros, 
lhes prohibe tambern, e por hum a 
consequencia necessaría, toda a mu-
tilação, que tenderia a diminuir, ou 
alterar a sua existencia, ou a .de 
QUtrem, ainda quando1 esta diminui-

) 

J 

MYS. 

ç~o, ou alteraç~o n~o podessê · cau .. 
sar a murte. 

Mysterz'o, esta palavra significa 1 
em geral alguma coisa occul{a, e 
sublime, Divina . . Neste· se.p.tido se 
chamão ás vezes os Sacramentos Sa-
grados mysterios. Significa mais par-
ticularmente toda a verdade, que 
a Fé nos ensina, e que he superior 
á ra11ão humana. Taes são a Unida· 
de de hum Deos em tres pessôas; a 
Incarnação do Verbo ; a Presença 
real de Jesus Christo d~baixo das 
especies eucharisticas, etê. 

I 
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N, decima segunda letra do Al-
fabeto. Os Romanos se servirão des~ 
ta letra nas Sentenças interl.ocuto-
rias pronunciadas por escrutínio , 
ajuntando a .letra L, e ambas si-
gnifica vão non lz'quet, q negocio não 
está ainda claro, elle requer nova 
jnformação, e mais amplas provas. 
Como letra numeral valia 90 , ou 
900, e sendo plicada 9000. · 

Nabáo, direito, que pagavâ:o os 
pescadores, que he de cada lancha 
hum peixe. . 

Nabo, o mesmo que Nabão. 
Náça, ou Nassa , he rede redon- · 

da com hum arco na boca, e della 
vai estreitando até o fim, no meio 
tem hum arcozinho com sua redi-
nha para não fugir pela boca fórà o 
peixe , que está no fundo da naçá ; 
prohibe a Ord. Liv. 5 tit. 88 §~ 6 o 
pescar cóm ellas. nos mezes de Mar-
ço, Abril, e Maio. · 
· Nação he a Gente de hum Paiz, 

ou Região, que tem língua propria, 
e Leis, e Gove.rno sobre si. 

Nação Britanica, veja"se Privi-
'legio do Foro . . 

Por estas palav.ras = Gente de 
Nação··= se entendem os descen~ 
dentes dos J udeos, ou Christãos no-
vos, veja-se Chri~tãos novos. 

Mandou-se armar toda -à Nação 
Portugueza , fortific~ndo-se as po-
voações, e dando-se outras provi:-
.dencias para _a defeza do Reino , 
Decreto de ll de Dezembro de 1808. 

Naz.res. Indios nobres, cujas pes-
soas são de algum modo c.onsagra-
das pela ignorancia, e pela supersti-
ção do povo. 

Namorados, foi huma Ordem, que 
houve· em Portugal, e principiou no 
tempo d'E!Rei D. João I. 
. Náo conformistas, ehamão-se as-

Slm na Inglaterra aquelles, que se 
affastão da disciplina, e eeremonias 
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estabelecidas na Igreja Anglicana, 
e que praticão hum culto differente 
do dá Nação. 

Náo, embarcação de alto bordo; 
que entre nós até / ao tempo do Se-
nhor Rei D. Manoel tinhão ao mais 
quatrocentas toneladas. No do Se-
nhor Rei D. João III chegárão até 
novecentas. Hoje as náos de linha 
são os maiores navios, e . maiores 
que as fragatas. N áo Almiranta, ou 
Capitania P,a Esquadra he aquélla, 
em que vai o Chefe dessa Esqua-
dra. Por A viso de ll de Março de 
17 51 , em consequencia da Resolu-
ção de Consulta de 27 de Feverei-
ro do mesmo anno ; se mandou que 
com as náos da India; que se che-
gassen:l á Bahia armadas em guerra~ 
se praticasse o mesmo que com as 
de viagem. Para evitar que _se so-
brecarreguem as náos da India se 
fez hum Regimento em data de l B 
de Fevereiro de 1604, veja-se Al-
vará de 18 ·de Março de 1618. Pelo 
Aviso de 8 dA Março de. I755, di"" 
rigidó ao Conde de Uiihão, Presi-
dente. do Conselho da Fazenda, se 
mando? }lUe todas as_ náos de guer-
ra, e comboys, que viessem doBra-
sil, I ndia, Mina, e Guiné, se fizes• 
se logo a descarga das fa,zendas , 
sem intervenção das Partes, para os 
armazens da Casa da India. Deter-
minou-se ]?elo Decreto de 17 de No-
vembro de 1761, dirigido á Junta 
do Commercio, que todas as náos 
que partissem para o Estado da 
Inclia fizessem escala pelo Porto da 
Cidade de S. Paulo da Assumpção, 
Capital do Reino de Angola, po-
dendo os Officiaes descarreg·ar, e 
vender na dita Cidade as fazendas 
que lhes párecesse, pagando na Al-
fandega da mesma Cidade lO por 
i o o, e dando fiança pelos direitos, 
que. devem pagar na Casa da India 

' 9 ~ 



NAS 
tie Lisboa. Por Decreto de ~'7 de 
Màio de 176 6 se declarou o ·tempo; 
em que partirão par_a o Brasil an-
nualmente as uáos, e fragatas, e o 
tempo da sua demora, e volta, ve-
ja-se Edital de 1 o de Junho do di-
to anno. Ordenou-se ao Provedor 
da Casa da lu dia , por A viso de 13 
de Março de 1770, que se nomeas-
sem Guardas para a~~istirem effecti-
v am ente a bordo das N á os de Guer-
ra, e navios mercantes, que tra'ns-
portarem fazendas respectivas á Ca-
sa da India. He prohibido ás pes-
soas da equipagem das náos de guer, 
ra introduzir a bordo dellas .generos 
·de commercio. E para esse fim se 
. derã.o providencias no Aviso de 9 
de Julho de i 770. Forão concedidos 
privilegies, e isenções de direitos 
áquelles, que de novo as fizessem, 
ou comprassem, Regimento de 17 
de Outubt·o de 1516, cap. 232. De-
tão-se providencias no Alvará de 8 
de Julho de 1615 sobre a forma da 
sua descarga no Reino, pa:ra se evi-
tar o e:xtravio dos direitos. Mandou-
se pôr eni arrecadação a fazenda 
das que descarregassem na Bahia , 
Cartas Regias. de 22- de Março de 
1677, e 17 de Maio de 1679. 

Nasceiro:;, e pesqueiras do Rio 
Douro forão mandados demolir por 
Alvará de 16 de Dezembro de 1773 
§. 14. -

Nascimento he o momento erp 
que o homem verri ao mundo, e· a 
primeira época da vida. 

· Na ordem da natureza todos os 
homens nascem iguaes, não podem 
distinguir-se senão pelas differén-
ças, que se achão na sua confo.rma-

-ção fisica. - ' 
Na ordem social elles nascem 

todos sujeitos ás Leis da sl<la patria, 
que os faz livres, ou escravós; no-
bres, ou plebeos; legítimos, ou 
bastardos. 

O nascimento fixa o estado civil 
dos filhos. Os pais não podem -tirar-
lho, nem mudar-lho. Assim mesmo 
us filhos não pbdem negar os pais, 
que lhe derão o ser, e escolher ou-
tros segundo o seu capricho. 

NAT 1 
Por Aviso circul~r aos Prelados 

das Communidades de 21 de .:Agos-
to de 176 .I se participou a noticia 
do nascimento do Príncipe da Bei-
ra, para fazerem celebrar este faus-
to successo, e darem por elle a Deos 
GraÇas. · 

Natal, Festa da Natividade do 
Salvador do mundo, que cáe a 25 
de Dezembro. Ainda que se não sai-
ba a data certa da sua instituição., 
vê-se da Historia · Ecclesiastica que 
he mais antiga, que o primeiro Con-
cilio Ecumenico. 

. ~Natividade he o mesmo que nas .. 
cimento. Os Autores Ecc1esiasticos 
se servem desta pal;i.vra quando fal-

- ltto do nascimento de Jesus Oh ris-
to , e da Virgem Maria Nossa Se- · 
nho.ra. O Papa Sergio V!II, eleva-
do á Santa Sé no Pontificado em 

. 687, foi o primeiro, que poz, em o 
número das Festas a Natividade~ da 
Virgem Santíssima. Celebra-se esta 
Festa ~a Igreja Latina aos 8 de Se-
tembro. -t 

Natividade (Fr. José da) na~ceu 
na Cidade de -S. Sebastião do Rio 
de J aneirõ a 19 de Março de 1649, 

· aonde professotl na Ordem de S. 
Bento no Convento de Santa Ma-
ria de Mo~1sarrate. Doutorou-se em 
Theologia na Universidade de -Coim-
bra. Co.mpoz , entre outras Obras -

· Mysticas : . 
. Consultas Canonicas , Regulãres, 

e Mqraes. 
Nativitarios, nome, que se deu 

áquelles, que ensinavão que o Nas-
cimento Divino de Jesus Christo te-
ve hum principio, e nega vão a e ter-· 
nidade da sua fi.Jiacão. 

Natural se diz 'tudo o que per-
tence á N;ltureza, .e he conforme á 
sua ~rdem, e curso ordinario. Filho 
natural he aquelle, que o he de 
pessoas, ~ue não tem impedimento 
para deixar de contrahir matrimo-
nio. Ord. ~iv. 4 tit. 92 pr. 

N atur!'l-1 não he do Reino o que 
nasceu nelle de Pai Estrangeiro, 
posto que de mãe natural , Ord. 
Liv. 2 tit, 55 §. I , porque o filho 
segue a origem do pai, e não da 
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mãe, Portug. de donat. Li v. 2 cap. 15 
n. 16. Ar.ouc 1·n Leg. cum leqitim. 19 
D. de stat. homin. n. 1. N aturaes do 
Reino devem ser as pessoas públi-
cas, Ord. Liv-. 1- tit. 1 pr., Liv. I 
tit. 3 J?r. tit. 81 etc. ~ · 

As denominações .de N aturaes , 
e Reinoes no Estado da India forão 
removidas pelo Alvará de 2 de Abril 
de 1761, mandado registar, e pu-
blicar pela Carta Regia de 15 de 
.Janeiro de 1774. 

Naturalidade he o estado daqnel-
le, que he natural de hum paiz. To-
dos os que não são naturaes de hum 
paiz, ou não estãÕ nelle naturali-

' zados , s}lo Estrangeiros. 
Naturalização he o acto , pelo 

qual o Estrangeiro se natlitalizh, isto 
he, fica reputado, e consi9.erado co-
mo natural do paiz, e goza de todos · 
os mesmos privilegias. Este direito 
se adquire ·pelas Cartas de. Natura-
lização. P01: Decreto de 22 de .lV[aio 
de 1762 se mandou que aos obrei-
ros, jornaleiros, trabalhadores , e 
criados' que se quizess;em naturali-
zar, se passassem .as sqas Cartas de 
Naturalização , sem pagarei~ direi-
tos, ou emólumentos alguns nas Re-
partições, por onde até então ~se le-
va vão. E por A viso de ~4 d,o dito 
mes, e anno se mahdárão affixar Eai-
taes para os Castelhanos, e Fral)ce-
zes serem expulsos 2 não se natura-
lizando neste Reino no termo .de 
quarenta dias. Cartas de N afurali-
zação se mandárão passar pelo De-
creto de 29 de Maio de )807 a -to-
dos os obreiros, jornaleiros, e tra-
balhadores de qualquer sorte de tra-
balho, qúe seja:; ainda os criados 
de servir' que as -pedissem' sem pa-
garem direitos 5 ou emolumentos al-
guns. Os Estrangeiros , que perten-
deréin naturalizar-se, devem j ustifi-
car a identidade ·das suas pessoas na · 
Secretaria da Junta do Commercio, 
com as quaes se lhes expedem as 
respectivas Cartas, pelo Desemba:.:go 
do Paço, sendo isentas do. pagamen-
to de direitos novos, e velhos, que 
d'antes paga vão na Chancellaría, e 
de todós os emolumento~, ~ assi-
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naturas, que lhes custa vão as so-
breditas naturalizações , assim no 
Conselho da Fazenda, e · na Junta 
do Cornmercio , corno rio Desern-
bargo do Paço, Decreto de 2 de 
Julho de 1774. Por A viso de 22 de 
Junho de 1764 se acceitárão aos 
Francezes, que .não as quizessem 
conservar, as suas Cartas de Na tu.:. 
ralização ; assinando ao pé dellas 
termo de desistencia das mesJ;Das 
Cartas. 

Navagem se dizia algum dia o' 
frete da embarcação; o salario, que 
se déí pela barca da passagem. 

Navarro (Manoel R~drigties) na-
tural de Moira; foi Lente na Uni; · 
versidade de Coimbra, Bolonha, e 
N apoles , com poz : 
' Cinco Postzllas de Direito Ci-
vil. ms. 

Navegação he a arte de conduzir 
com segurança huma embarcação 
sobre o mar. Esta arte tem tres 
partes; a 1.• he a Pílotagem, que 
ensina'.o modo de prescrever a der-
rota do navio; ,a 2.a he a. manobra, 
isto he' a arte de submetter os mo-
vimentos do ' navio a leis constan-
tes, para o dirigir com a maior van-
tagem possível; a 3. • he a mastrea• 
ção, que dá as regras para man-
ter o corpo do navio em hum justo. 
equilibrio. A navegação he prohibi-
da aos Estrangeiros absolutamente, 
Ord. Liv. 5 tit. 102; Ler· de 9 de 
Fevereiro de 15 91 , Lei de I 8 -de 
Março de 1605; e entre os Nacio-
naes , sem licença d'EIRei, Ord. 
Liv. 5 tit.10'7.-Ha com tudo cer-
tas cousas, que se não cornprehen-
dem na l~cença geral de commer-
ciar por meio da.. naveg·ação para• as 
conquistas'· Ord. Liv. 5 tit. I 06. Pe- ' 
lo Aviso de 22 de Novembro de 
1809 se b1~mdou observar neste Rei-
no os Artigos, que se ·estabelec_êrão 
no Estado do Bra.úl para a Nave-
gação mercantil. Veja-se a respeito 
qa Navegação-de Estrangeiros para · 
as Conquistas a Lei de 18 de Mar-
ço de 1605, Provisões de 16 dé Ju,. 

l·nho, e de 14 de Outubro de 1606 , 
e a Carta Regia de 2~ .~e Novem ... 
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bro do dito anno de 16 0·6. A liber-
dade da Navegação ficou declarada 
pelo Tratado de I 9 de Fevereiro de 
18 J o , entre Portugal ·, e Inglaterra, 
de todos os generos, e mercadorias, 
excepto os Artigos de propriedade 
dos inimigos de hurna, e outra Po-
tencia, 011 de contrabando de guer-
ra , Artigo 2 7 : q uaes sejão estes 
Artigos de contrabando, ou prohi-
J)idos se declarou no §. 2 do dito 
Tratado. Por Alvará de 7 de Maio 
de 17 61 se permittio a Navegação 
livre para Angola, e Moçaipbique. 
E pelo Alvará de 1 o de Setembro 
de 1765, abolindo.-se as Frotas, e 
Esquadras, ·que hião para o Brasil, 
se permittio a navegação livre para 
os Portos, cujo commercio se 'não 
achasse vedado por privilegi'os. 

Naufragio significa a perda de 
hum navio·, que perece no .mar ao 
longo das Costas por algum acci-
dente . Os naufragios provem ·mui-
tas v~zes das tempestades; mas a 
imperícia dos Pilotos tem' muitas 
vezes nisso muita parte, porque ~e 
observa que, á medida que a Nave-
gação se aperfeiçoa, elles são mais 
raros. Por Alvará de 20 de Dezem-
bro de 17 I 3 se ·declarou pert~nce
rem á Real Fazenda, e delles deve-
rem tomar conta os Officiaes da mes-
ma, os navios dos inimigos, infieis, 
ou corsarios, que· naufragarem no 
Reino, ou Conquista~. As · embar-
cações naufragadas serão restituídas 
a seus d-onos, assim como os gene-
ros, e fazendas salvas, pagando só 
as despezas feitas na arrecadação 
dos generos, conforme o direito de 
salvação ajustado entre ambas as 
Potencias, Tratado de Cornmercio I 
entre Portl'lgal, e a Grã-Bretanha 
de 19 de Fevereiro de 1810. Derão-
se providencias a respeito d~s soe-
carros aos naufraga-ntes, e mTeca-
dação das mercadorias, e objectos 
sálvados, pela Portaria do Governo 
de ·3 de Julho de 1819, Veja-se o 
A viso de 8 de Fevereiro de Jl772. 
Como se arrecadão pela Alfandega . 
a~ fazendas naufragadas vej. o Re-

. glmento de 2 de Junho de 1703 

. . 
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cap. 22. Pertence tomar conta del-
las aos Juizes das Alfandegas, e não 
aos dos Direitos Reaes, Resolução 
de lO de Fevereiro de 1734. · 

Navio he hum edificio construi-
do de páo, de maneira propria pa-
ra . .transportar os homens, e merca-
dorias por mar , e sobre grandes 
rios. Ainda que os navios são repu-
tados moveis, podern com tudo ser 
hipothecados ás dividas. Deu-seRe-
gimento sobre o modo por que hão 
de andar providos , e armados os 
navios, que navegarem para as Ilhas, 
e partes ultramarinas, em 3 de No-
vembro de 1571 , veja-se o Alvará 
de 15 dé Dezembro· de 1557, e 17 
de Novembro de 1622. Prohibio-se 
por Alvará de 15 de Março de 1648 
comprar-se , ou fabricar-se . navios 
de menos de 300 toneladas; e por 
outro Alvará de 15 de Março de 
1648 se prohibio navegar parà o 
Brasíl navio de menos de ,350 tone-
làdas-, e 16 peças de calihre de 8. 
Ordenou-se por Alvará de 25 de Ja-
neiro de 1'649 (derogando-se, e, de-
clan!ndo-s~ _os de 15 de Março de 
1648) que o porte dos navios se· 
reduzisse a 250 toneladas, e 1 G pe-
ças de artilheria de 8 até 5 libras 
de calibre, •devt:fndo representar a 
Sua Magestade pelo Tribunal do 
Conselho çla Fazenda os que quize-
rehl fabricar n;avios de menos por-
te. Pelo Alvará de 11 de Maio de· 
1655 se mandou estabelecer hum 
Livro de regi'sto na Alfandega, em 
que hum dos Escrivães da Mesa 
Grapde assente os navios, que des-
te porto qe Lisboa quizerem fazer 
viagem para qualquer parte ultra-
marina, r~gulando-se a quantidade 
do dinheiro totnadq a risco pelos 
Mestres dos navios, e mandando-
se, no caso de perda do navio, pro-
ceder a d~vassa pelo Juiz de .In dia 
e Mina, e Juizes das Alfandegas, 
para se averiguar se se perdeu o 
navio por culpa, ou imperícia, prin-
cipalmente dos Mestres, e Pilotos. 
Sobre a forma . da arrecadacão dos 
navios que dão á costa, vej.' a Pro~ 
visão Regia de 12 de Julho de 16 68. 
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Pelo· Alvará de ·22 de Fevereiro de 
1676 se deu .a forma para os navios 
hiteín com a competente artilheria, 
e preparos. A respeito do modo, por 
que os navios de licença devião an-
dar armados , e providos, se provi-
denciou no Alvará de 2~ de Feve .. 
reiro de 1679, e de 26 d~ Agosto 
do mesmo anno. Navios que nfío 
podião hir dantes senão ires juntos, 
mandou-se pelo Alvará de 16 -.de 
Agosto de 1676 que podessem na-
vegar livremente, cada hum sepa-
rado, .hindo armado em guena com 
a competente equipagem. Nenhum 
navio, ou embarcação, .ele qualquer 
lote que seja, vü1do elo Brasil, e 
Conquistas para este Reino, pode 
·tomar, sem evidente perígo, porto 
algum estrangeiro, debaixo de pe-
nas , Lei de 27 ele Novembro ele 
~684, lavrada em virtude do De-
creto de' 27 de Outubro do rne..Sl'IJO 
anno. Pelo Alvará de 17 de Novem-
bro' de 1621 .~e prescreveu o modo 
de andarem. armados os navios. Os 
navios dos particulares , elevem ser 

- constnlidos na conformidade ela Car-
ta Regia de 20 de Feve-reiro de 
1 694. Pela Pro.visão de 8 de Feve-
reiro de 1711 se prohibio admi,ttir-se 
nas Conquistas navios· estrangeiros, . 
sem birem encorporados nas Fro-
tas; e por Decreto de 2· de Outu-
bro de I 715 ·se mandou passar pera 
Chancellaria a dita Provisão ~m for-
nl'a de· Lei de 8 de Fevereiro de 
J 711 1 posto que-nella se declarasse 
o contrario. Os navios, e bens nau-
fragados pertencem á Real Fazen-
da, Lei de 20 de Dezembro de 1713, 
que r:evogou a· Ord. Liv. 2 tit. 32 
§ 1 ; e com razão, porque os bens 

. vacant~s são da Corôa, e . perten-
cem ao Fisco, Ord. Liv. 2 tit. 26 
§. 17, Li v. I D. de Jur. Fisci; e na 
denominação de bens vacantes se 
comprehendem os naufragados, So-

. lorzan. Po1itic. Liv .. 6 cap. 6 · vers. 
' Pero Cortiad. decis. 39 n. 23. Re-

pert. das Ord. tom. 3 pag. 669 (a). 
Sobre o procedimento, que os Go-
vernadores do Brasil deverão ter 
com os nav1os ~strangeiros , que 
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aportai ~m áquelle Estado vej. o At .. 
vará de 5 -de Outubro ele 1715. Ten-
do-se ordenado que não p.odessem 
navegar. para o Brasil navios senão 
in<do tres juntos, se limitou essa dis-
posição pelo Al v, ará ,de 1 6 de A g·os-
to de 1716 , ordenando-se que po-

. dessem navegar sós os navios, que 
trouxessem -de mais ela obrigacão 
quatro Marinheiros, quatro mance-
bos ele tres quartós, dois Artilhei• 
ros, quatro peças de artilheria, dez 
pistolas, doze chuços, munição, e 
petrechos. Pe-la Lei ele I 6 de Agosto 
de 1122, e Decreto de 9 do mesmo 
mes, e anno se prohibio hir a bor-
do elos paquebotes, 01:1 outros quaes-
quér navios mercantes de I!atoraes, 
ou estrangeiros, nem ainda elos c_om ... 
boys cl~s F roias'. do Brasil. - Por 
Decreto de ? de Abril de 17 39 , pu-
blicado em Edital de 11 do mesmo ~
mes, e anno, se prohibió o despa-
~h(i) de fazendas de Asia , que se 
importarem em navios estrangeiros. 
Prohibio-se pela Lei de 20 de Mar..:. 
ço, de 1736 excel!i'er o nümero taxa-
elo de navios da Carreira do Brasil, é 
Ilhas , e dese'arregarem em portos 
diversos daqud}es, para. que despa-
ehárã0: foi -declarada por Alvará de 
25 de Abril dé 1739, e de 20 de 
Jml.ho de 1748. Pelo Alvará. de 16· 
ele Fev·ereir0 de 1740 se mandoU! 
que os navios., ou qua:esqu:er outras 
embarcações,, que sahirem dos. por- · 
tos deste Reino para outros das c<'>nf-" 
quistas, . não vão , a por~0 - differente 
claquelle para qu~ tem t~mad'o €if-
ga, e que- no caso de arribarem por 
necessida,de, não deixem parte · al-
guma da carga' que 1evão para· ou-
tro porto; debaixo de graves pe-· 
nas. A carga de qualquer navio •que 
faz arribada por necessidade a al: 
gum dos portos deste Reino , e seus 
domínios , deve ser arrecadada pe-
las Justiças; e Officiaes, para que 
qS· fazendas não se descamirihem , 
devendo entregar-se ás .pes!;loas do 
navio; ·a quem- vem consignada a. 
:mesma carga, Provisão elo Conse-
lho Ultramarino de 9 ele Setembro 
de 1744. Foi abrogada pelo Alvará 
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de 8 de Maio de 1743 a Lei de 1 
de .Julho de 1730, para que dahi 
em diante se não praticassem as di-
ligencias, que por ella se mandavão 
fazer nos navios, que dos portos do 
Brasil navegão para a Costa da Mi-
na , ficando em. seu vigor as Leis , 
e Ordens, que havia antecedentes 
á dita Lei. Pelo Alvará de 15 de 
Abril de 17 57 se prohibio que as 
penhoras, etnbargos, e outros quaes-
quer procedimentos suspendão as 
viagens dos navios Portuguezes, que 
estiverem á carga. Declarou-se por 
Àlvará de 12 de Novembro de 1757 
o Regimento da Alfandega do Ta-
baco de 16 de Janeiro de . I 7 5 I , e 
Lei de29 deNovembro ' dei753, 
determinando a preferenéia que de-
vem ter os navios fabricados nos 
}lOrtos do Brasil ', na conformidade 
da dita Lei de 29 de Novembro de 
17 53. Abordar naviDs antes de des-
carregados he prohibido pelo Alva-
rá de 14 de Novembro de 1757 §. 7, 
veja-se o Alvará de 9 de Janeiro de 
1758, e 'os 'Estatutos da Junta do 
Commercio, ·confirmados por AI va-
rá de 16 ·de Dezembro de 175_6 cap. 
7 §§. 6 , 6 , e 7. Determinou-se a 
forma ·dbs despachos. dós naviós no 
Alvará de l de Fevereiro de 1758. 

~ PeloAlvará de 20 de Julho del758 
se revogou o de 20 de Fevereiro de 
J 7 48, pelo qual se derogára, e de-
clarára os de 20. de Março de 1736, 
e 25 de :Abril de 1739, que havião 

. permittido navegarem-se para oBra-
sil mil caixas em dois navios da Ilha 
da Madeira, e outras mil em ou-
tros dois navios da Ilha Terceira, 
quinhentas em hum da Ilha de S. 
Miguel, e outras quinhentas em ou-
tro da Ilha do Faial, permitt~ndo 
somente que os moradores das ditas 
Ilhas em lugar de cada hum dos na-
vios de qu-inhentas caiJÇas possão ex-
pedir tres, ou ·quatro de. menos por-
te, hindo em direitura para os di-
tos portos carregados dos generos 
que nas ditas Ilhas se produze.rp , e 
fabricão. Pelo A vará de 7 de Ma1o 
de 1761 se declarou a Resolucão de 
~ de Março de 1756 > havendo por 
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bem que para os portos de Angola 1 
e Moçambique possão fazer viagem 
navios de toda a lotação, e porte, 
hindo em ·via recta sem entrarem 
em outros alguns portos. A form,a 
do despacho . dos navios mercantes, 
que sáem deste · porto, foi regulada 
pelo Decreto de 19 de, Março de 
1758. Por Alvará de 20 de Dezem-
bro de 1762 se declarou o de 7 de 
Maio. de I 7 6'1 para o effeito .somen-
te dtJ que os navios, que forem aos 
portos de' Moçambique, e Angola 

· possão voltar, ou á Bahia, o,u ao 
Rio de Janeiro , corno lhes fizer 
conta. Declarou-se por Alvará de 
24 de Maio de 1765 o de 15 de Abril 
de' 175·7 ~ que map.dou que a nave-
gação dos navios, que se achassem 
proximos a partir, não podesse ser 
impedida por causa de penhoras, or-
denando-se · que a despeza dos ,se-
guros sahisse tambem precípua a 
favor dos que os fizessem depois da 
public7ção do dito Alvará. Abolidas · 
as frotas pelo Alvará de lO de Se-
tembro de 1765, os navios que sáem 
dos portos deste Reino ficarão em 
liberdade para hirem a quaesquer 
dos p~rtos do Brasil, sem embargo 
dct Le.i de .16 de Fevereiro de 1740, 
que foi derog3:da p.elo Alvará de 2 
de Junho- de 1766. Mandou-se pelo 
Alvará de.27 de Junho de 1769, de-
claratorio do de 1 o de Setembro de 
J 765, que os navios que forem aos 
portos do ~rasil descarreg·uem) e pa-· 
g·u.em os direitos em cáda hum del-
les somente das fazendas, e gene-
ros que forem destinados aos mes-
mos portos, e que das outras fazen-
das, e geperos, que se carregarem 
para outros portos de Africa, .se lhe 
coriceda ·franquia na mesma forma 
que se pratica na Alfandega de Lis-
boa. Pelo Alvará de 12 de Dezem- . 
bro de J 772 se decl~rou o de J o de 
Setembro de 1665, e outro de 2 de 
Junho de 1766; e se mandou que 
os navios, que passassem de quat-
quer dos portos da America, e Afri-

. ca , aos que jazem alem do Cabo 
da Boa Esperanca , voltassem· em 
direita .v'iagem pàra o porto de Lis-
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boa sem fazerem escala alguma, que 
não seja a de Angola, sem que ali i 
podessem vender fazenda alguma. O 
Alvará de 16 de Setembro de 1774 
declarou, e ampliou o de 20 de Maio 
do dito anno, ordynando que os na-
vios comprados fora destes Reinos, 
querendo habilitar-se na naveg·ação 
Portugueza, pagassem por inteiro to-
dos os direitos, que pagão .os compra-
dos no mesmo Reino, com o accres-
cimo de cinco por cento. Pelo Alva-
rá de 2 de Junho de 1766 se permit-
tio que, sem embargo da Lei de 16 
de Fevereiro de 1740, e dos Decretos, 
e mais Ordens, que prohibírão passar 
de huns portos para outros do Brasil 
os navios, quando fossem destinados 
a hum dos ditos portos, possão ir aos 
que bem lhes parecer, e os carrega-
dores de fa~endas seccas transporta-

·rem-nas livremente de huns para ou-
tros portos, levando as guias neces-
sarias das respectivas Alfandegas, 
o que assim foi disposto em conse-
quencia do Alvará de 10 de Setem-
bro de 1765, que abulio as Frotas, 

, e Esquadras. A ·Resolução de 6 de 
Julho de 1799, publicada em Edital 
de 29 do mesmo mes, e anno, am-
-pliou o Decreto de 14 de Setembro 
de 1768, e a Resolução de 9 de Fe-
vereiro de 1799 sobre a gratificação 
ás Tripulações dos navios, que se 
defendessem do inimigo. He licito 
comprar quaesquer navios de cons-
trucção estrangeira , e por conse-
cquencia tambem os navios fabrica-
dos da excellente madeira de Teca 
nos portos da Asia, Decreto de 19 
de Maio de 1800. Sobre a carga, e 
descarga dos navios veja-se o Edi-
tal de 15 de Setembro de 1800 . . A 
obrigação dos donos dos navios se 
limita á condução das fazendas, ou 
generos nelles carreg·ados , ao por-
to do seu destino; e as despezas da 
sua descarg·a se devem fazer por con-
ta dos donos das mesmas fazendas, 
ou generos, Resolução da Junta do 
Commercio de 19 de Agosto de 1800, 
publicada em Edital da mesma J un-
ta de 15 de Setembro do dito an-
no. Pelo Alvará de 27 de Dezem-

ToMo 11. · 
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bro de 1802 se derão providencias 
para se regular o que deve obser .. 
v ar-se nas Escalas dos na vi os da 
Asia pelos portos do Brasil, e na 
partida dos navios deste Reino. So-
bre os signaes dos navios mercantes 
veja-se o Edital de 3 de Novembro 
de 1803, e o Formularia da inesma 
data de Ordem da Junta do Com-
mercio sobre o dito objecto. Pelo 
Edital de lO de Junho de 1806 da 
Junta do Commercio se fez publico 
que em todos os portos âe fora do 
Baltico a tarifa dos direitos; e ta-
xas para navios Estrangeiros seja a 
mesma estabelecida para os navios 
Suecos, sem differença algumét,., em 
quanto não ordenasse o contrario, 
e tambem se publicou pelo mesmo 
Edital o desem bargo, que a Grã-
Bretanha deu aos navios Ham bu'r-
guezes, e Oldemburguezes, e sobre 
o bloqueio dos portos comprehendi-
dos entre o Rio Sena, e Ostende. 
Os navios Estrangeiros surtos no 
Tejo não devem dar tiros depois do 
sol posto, Portaria de 17 de Setem-
bro de 1641, Decreto de 23 de De-
zembro de 1644, Regimento de 17 
de Março de 1674 c. 15, Alvará de 
16 ~e Março de 1684. Pelo Alvará de 
9 de Janeiro de 17 58 , em declara-
ção do de 14 de Novembro de 1757, 
se ordenou que o Administrador da 
Alfándega de Lisboa, e Juizes das 
outras Alfandegas do Porto, e Al-
garve possão dar licença para quaes-
quer pessoas poderem ir a bordo dos 
n_avios, que trouxererh trig·o, baca-
lháo , madeira, carvão, esparto, e 
outros semelhantes generos de gros-
so volume. Navios, que navegão pa-
ra as Praças Estrangeiras , devem 
levar os competentes despachos com 
o rol da matricula das suas Tripu-
lações , formalizado com a devida 
authenticidade, Edital da Junta do 
Commercio de 25 de Julho de I 805. 
Por Edital da Junta do Cornmercio 
de 14 de Fevereiro de 1807 se fize-
rão i:mblicos os Officios, a copia da 
Carta do Mioistro dos Nego cios Es-
trangeiros da Grã-Bretanha, e a co-
pia de hum Officio do . Consul de 

lO 
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Londres ao Enviado de S. A. R. a 
respeito do acto relativo aos Estran-
geiros; relativo á sua entrada, e 
sabida de· Inglaterra, e o extracto 
do Officio do Ministro de S. A. R. 
na Côrte de Haia em data de 30 de 
Dezembro de 1807 sobre a expedi-
·ção dos navios neutraes, .em que se 
h a via posto embargo ·nos portos de 
Hollanda. Pela Carta Regia de 28 
de Janeiro de 1808 se permittio aos 
navios das Potencias Alliadas a li-
vre entrada nos portos do Brasil. 
Os navios da Capitania da Bahia, 
ampregados na Escravatura da Cos-
ta da Mina , forão isentos pela Car-
ta F~gia de 13 de Abril de 1808 da 
obrigação, em que estavão, ·de fa-
zer escala pelas Ilhas do Príncipe, 
e S. Thomé, pagando porem na di-
ta Cidade ·os direitos, que ali i de-
vião satisfazer, de.rogada para esse 
:fim a Provisão de 18 de Outubro 
de 1773.- Sobre o modo de se le-
galizarem os navios de construcção 
.Britanica nos portos deste Reino, 
segundo o Tratado de Commercio 
de 19 de Fevereiro de 1810, se :fi-
zerão disposições na Portaria do 
Governo de ll de Fevereiro de 1 813·. 
Pelo Alvará de 20 de Junho de l8ll 
,se ·determinárão as circunstancias, 
em que as fazendas carreg·adas em 
navios vindos de Portos Estrangei-
ros a darem entrada nos de Bortu-
gal, e nos do Estado do Brasil, po-
-dem ser admittidos a despacho. Os 
na vi os Estrangeiros , que carregão 
sal em Setubal, podem deixar ahi 
as mercadorias, que trouxerem, pa-
gando os respectivos direitos, Al-
vará de lO de Maio de 1747. Por 
Aviso 4e 7 de Fevereir,o de 1811 , 
publicado em Edital da Junta do 
Cornmercio de 11 do mesmo mes, 
e anno, se communicou a Nota Of-
:ficial relativa aos navios de proprie-
dade Portugueza , construidos em 
Paizes Estrangeiros. Pelo Decreto 
de 19 de Novembro de 1811 se de-
clarou o §. 28 do Alvará de 4 de 
Fevereiro do mesmo anno, para que 
nenhum navio, ou embarcacão, não 
sendo Portugueza, pertencente a , 
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V assallos Portuguezes estabelecido~ 
nos Estados de Portugal, construi-
da nos portos, e estaleiros dos do-
mínios Portuguezes, e navegada por 
Mestre, e tres quartas partes de 
V assallos Portuguezes , e devida-
mente munidos de seus competen~ 
tes passaportes , _sejão admitlidos a 
importar nos portos de Portugal , 
Brasil , Ilhas- dos Açores, Madeir~, 
Cabo Verde , Portos da Costa de 
Africa Occidental, e Ilhas adjacen-
t-es sujeitas á Real Corôa, produ-
elos, ou manufacturas da Asia, e 
China, ou de qualquer porto , ou 
Ilhas N acionaes, ou Estrangeiras, 
alem do Cabo da Boa Esperança, 
e mares d.o Sul, comprehendendo 
esta prohibição as embarcações Es-
trangeiras compradas por Portugue-
zes depois da publicação do dito 
Alvará. Os navios Estrangeiros não -
podem. importar para os portos do 
Reino, e Brasil fazendas da Asia, 
Alvará de 8 de F evereircr de 18 ll , 
declarado pela Resolução de 5 de 
Outubro 1de 1815, e Decreto de 19 
de Novembro de 1811 , veja-se a 
Portaria de 23 de Novembro de 
1816. Elll- Abril de l8ll se deu hum 

.detalhe para a guarnição dos navios 
da Corôa desarmados. Qua~s sejão 
os navios, que se devem consider~r 
Portuguezes, nos termos do Trata-
do de Commercio com a Inglaterra 
de 1 9 de Fevereiro ae 181 o , veja-
se o Edftal da Junta do Com roer-
cio de 30 de Março de 1813. Pelo 
Decyeto de 3 di' Fevereiro de 1812 
se declarou que se não deve enten-
der a prphibição do Alvará de 4 de 
Fevereiro de 1 g 11 a respeito das 
embarcações Estrangeiras, que se 
achavão já compradas na forma das 
Leis do Reino pelos Vass'allos del· 
·le. No§. 9 do Alvará de 26 ele Maio 
de 18 J 2 se determinão os direitos, 
que devem pagar os navios nacio· 
naes, ou estrangeiros, que descar-
regão ppr necessidade, para serem 
concertqdos. Nos navios de guerra 
se não pode carregar mercadorias 
algumas sem expressa Licença Re-
gia, Portaria de 3 de Fevereiro de 

.. 
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1814. - Devem levar Cirutgi~o os 
navios , que sahirem do porto de 
Lisboa, Portaria de 16 de Junho de 
1817 , publicada em Edital de 7 de 
Julho do dito anno, veja-s~ Reso-
lução de 6 de Novembro de 18J 5, 
e Aviso de 9 de Setembro de 1797. 

Navios de propriedade Portu-
gueza construidos em Paizes Es-
trangeiros he-lhes permittido en-
trar nos portos da Grã Bretanha 
para serem considerados como na-
vios Portugúezes, ainda que conste 
não . terem sido construidos em por-
t o algum ·do Territorio , ou Posses:-
sões pertencentes ao Governo Põr-
t uguez, com tanto. que elJes sejão 
possuídos por vassallos Portuguezes, 
e naveg·ados segundo a Lei ; e tam-: 

·bem que qualquer navio que tenha 
dado á vela para algum porto Bri-
tanico com documentos fornecidos 
pelo Governo Portuguez residente 
no . Brasil, por onde mostre que foi 
considerado pelo mesmo Governo 
como navio Portuguez, e por isso 
destinado para aquella viagem; pos-

. são entrar como navio Portuguez, 
e posto que não tenha sido cons-
t ruido na dita forma, com tanto que 
s.eja navegado conforme a Lei, .e 
tenha sahido d~ hum porto do Bra-
sil do Domínio Portuguez antes do 
dia 2 9 de Setembro de 1 8'1 O , em 
cujo tempo ao mais tardar devia .ser 
geralmente conhecida a qualidade 
dos navios Portuguezes, a que se 
t inha permittido a entrada nos por-
tos do Reino Unido, segundo as de-
terminações do A c to 48 Jorge III , 
e o Artigo 5. 0 do Tratado. Assiqt 
foi m;:md'ado declarar á Real Junta 
do Commercio por A viso da ·secre-
taria d'Estado dos Negocias Estran-
geiros de 5 de Janeiro de 1811 ; 
e se fez público por Edital de 11 
de Fevereiro do dito anno. Os na-
vios do Commercio de Africa ein 
Angola, e outros portos que vão á 
escravatura, . como se descarregão , 
e despachão, Alvará de li de Ja-
neiro de 1758. Não podem carregar 
senão para o Rio de Janeiro , Ba-
llia, e Pernambuco, dito Alvárá de 

ToMo li. 
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11 de Janeiro. Os que sahirem pa=-
ra Angola devem levar guia, e de 
quem, Alvará de 25 do dito rnes, e 
anno. Os navios que sahirern deste 
Reino para o de Angola; e portos 
da. sua dependencia, devem-se ma-

. nife~tar . na Junta, e vindo de An• 
gola se manifestarão na sila respe-
ctiva lnspecção, dito· Alvará de 25 
de Janeiro. Corno procedem os Mes• 
tres dos navios, que con.duzem pas-
sageiros em execu'ção das Ordens 
da Policia; vej. o Alvará de 25 de 
Junho de 1760 §. 13. Os navios Por- · 
tuguezes que tr~nsportão , Óú .im-
portão sal, ou quaesquer outros fru-
ctos da producção destes Reinos 
para. os de Hespanha, e de l~ 'para 
cá, são livres, e isentos de paga-
rem emolumentos alguns pe.las visi-
tas da Saude, e das Alfandegas dos 
despachos da sabida , e Fortalezas , · 
nem se lhes podem metter"Guardas; 
ou fazer demora nos casos de arri-
bada por tormenta, ou por outra 
qualquer necessidade, que os obri-
gue a pedir franquia, Provisão de 2 
de Junho de 1774; passada em vir-
tude .do Decreto de 28 de Maio do 
mesmo ánno. Os Comt_nandantes , 
Pilotos, Mestres, Contra-mestres ; 
Guardiães , Guarda-livros , Caixei-
ros, e outros quaesquer Officiaes, e . 
pessoas da guàrnição, ou equipa-
gem dos navios do cornmercio da 
Asia , que de homens do mar se 
tornarem negociantes , contrahindo 
dividas ., e assignando letras , são 
obrigados ao seu pagamento, e não 
gozão neste caso de privpegio al-
gum para cobrarem as suas solda-
das, em quanto as não pagarem, 
.9~creto de 13 de Dezembro de 1782. 
Os navios, e embarcações particu-
lares feitas no Porto, ou nas terras 
da beira mar das Províncias do Nor-' 
te , estão debaixo 'da inspecção -do 
Intendente da Marinha do Porto.; 
para serem construidos na confor-
midade . da Carta . Regia de 20 de 
Fevereiro de, 1694, Alvará d.e 2 de 
Julho de 1807 §. 2 . Os Capitães dos 
navios Portuguez<ts são obrigados a 
declarar coin juramento que os in-

lO A 
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divíduos da matricula são d~ sua 
tripulação. E os Estrangeiros a dar 
fiança de não transportarem nell~s· 
nacionaes sem passaporte, Portana 
de 10 de Outubro de 18p §§. 3, .e 
-4, vej. Alvará de 4 de Julho de 
1646, e de 6 de Setembro de 1645. 
As ma~erias primas, e generos de 
que se fazP.m os navios farão livres 
de direitos pelo Alvará de 28 de 
.t)bril de 1809 §. 7.- Não podem os 
navios passar da Torre de Belem 
para cima sem a visita da Policia, 
Regulamento de 6 de Março de 1810 
§. 1 :· do tit. 1. • O Alvará· dtl 1·8 de 
Março de 1 G0-5, e o Decreto de 20 
de Maio de 1662 prohibião hir ás 
conquistas os n~vios estrangeiros. ~ 
a Lei de 14· de Fevereiro de ·1609 
prohibe dar dinheiro a r~sco aos Of-
ficiae , e Matj,nheiros dos navios da 
Indi a , a qual'~ foi ampliada pela de 
23 de Agosto de 1623. Péla Provi-
são Regia de- 15 de D~zembro de 
16 6 l se prohibio descarregarem~se 
nos pottos do Brasil as fazendas da 
India das en1barcações que alli apor-
tarem , . éxcepto no caso de extrema 
necessidade, no qual deverão as pes-

. ~oas deJlas encarregadas trazere?m 
para Lisboa clareza das fazendas 
que 'ficarem nos referidos portos. E 
a Carta Regia de 18 de Março de 
1665 manda que as embarcações, 
que da India navegarem para aBa" 
hia, não possãó na dita Cidade ven-
der fazenda alguma, nem tomar-se-
lhe, ainda que podre seja; foi po.:: 
rem· modificada esta prohibição pe-
Ja Provis~o do Conselho Ultramarj., 
no de 2 de Março de 1672. A res-
peito da tripulação dos navios se 
aflixou o Edital datado de 14 de No-
vem bro de 1801. Prescreveu-se na 
Portaria de 11· de Fevereiro de 18 I 3 
o modo de se habilitarem os navios, 
e mercadorias Brita.Qicas nos. por-
tos, e Alfan'degas destes Reinos, 
para poderem os Proprietarios , e 
Confiiignatarios encontrar os favores 
estiplllados no Tratado de 19 de Fe-
vereiro de 18 I o. Os Capitães, e Mes-
tres dos navios Portuguezes, que 
se dirigirem .para os portos dos Es-
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tados Unidos da America, devem 
celebrar por escrito legal· os seus 
ajustes com as respectivas Tripula-
ções, em que se obriguem a voltar 
nos mesmos navios, Aviso de 1 '7 de 
Fevereiro de 1813, .publicado por 
Edital da Junta do Commercio de 8 

. de 1\!larço de 1813. Pelo Alvará de -. 
24 de Novembro de 1813 se man-

, cfou regular a arqueação do~ navio~ 
empregados na condução dos ne-
gros, que dos portos de Africa se 
exportão para os do, Brasil. Pelo De-
creto de 18 de Junho }le 1814 orde-
nou-se que nos portos do Brasil se 
não empeça a entrada de na-vios de 
quaesquer Nações que a elle vie-
reil), nem se embarace a .sabida de 
emba'rcações. Pelo Decreto de 19 
de Maio de 1800 se declarou per-
mittida a compra de navios fabrica-
dos na Asia, e .se .prohibio a entra-
da no Porto Fr.anco de fazendas de 
Bengala, costa de Ooro!nandel; e 
China., ás . q uaes comtudo se conce-
deu b.aldea~ão na's A.lfandeg·as, ten-
do nellas1 dado entrada, e constan-
do serem destinadas para o consu-
mó das Nações Estrangeiras, vej. 13 
de Março de 1796. Pelo Decreto de 
! 5 de Fevereiro de 1783, pubficado 
em EditaJ ele 17 do dito mes, e an-
no, se revogou o de 4 de Julho de 
1777, manda~do-se dar t'!ntrada aos 
navios dos Estados Unidos da Ame-
rica Septentrional. Sobre os emolu-
mentos Cj,Ue devem pagar os navios 
na Alfani:lega do Porto, veja-se o 
Aviso de 14 de' Abnl de 1787. O 
naufragio de huín navio desobriga 
o mutuario do dinheiro a risco, pro-
vando que a esse tempo tinha a bor-
do fazendas, que valião o dinheiro, 
§. 3 do 'AI vará de 24 de Julho de 
1793. A respeito dos navios estran-
geiros, que aportão ao Brasil, vej. 
a .Provisão de 14 de Janeiro de 1719, 
A Lei de 20 de Março de 1720 man-
da que 013 navios,, qüe navegão pa-
r.a o Brasil , levem huma lista déll 
sua tripulação, que· devem apresen-
tar aos Governadores , a fim de sa-
ber-se se vai alguem de mais, e se 
poder impor a p~na aos transgres-
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sores. A Carta Regia de 6 de ·Mar-
~o de" 1694 pro_hib.e levarem lastro 
de area os navws ~ que naveg·arem 
para Pernambuc~. Sobre a forma 
por que devem ser con~truidos os na-
vios, vejaise à Carta Regia de 20 
de Fevereiro de J 6 94. Os navios que 
vão á Costa da M'ina devem tomar 
a Ilha de S. Thomé, Carta Regia 
de 4 de Janeiro de 1 71 o ; vejão-se 
tambem a' Lei de I de Jul·ho de' 
1730, o Alvará de 8 de Maio de 
J 743, e a Carta Regia de li de J a-
nho do dito anno. Os navios Estran-
geiros quando sáem dos portos do 
Reino são visitados por ordem do 
Goverm~dqr das Armas , . para exa~ 
minar se levão alguns Marinheiros 
Portuguezes, A viso de 6 de Feve-
reiro de 1758. Os que vem das Ilhas 

· da Madeira, e Açores são visitados 
pelo Corregedor., ou Juiz de Fora 
m~is visinho,' para s'aber se vem al-
guem sem passaporte, Alvará de 4 
de Julho de I 7 58. Os donos dos na-
vios respondem pelas contravenções, 
e extravios que praticão os Mes-
tres delles, Alvará ,..de I 8 de Junho 
de 1787 §. 5. ,. O Decreto de· 19 de 
Dezembro de 1680 impõe a pena 
de 200$000 rs. aos navios que na-' 
vegarem sem Capellão. Os· Consu-
les não de·vem consentir qde os na ... 
vios das suas Nações levem alguem 
para fõra do Reino serrl Licença Re ... 
gia, Decreto de 4 de. Julho de) 6415. 
Obviou-se á sabida dos naturaes do 
Reino pelo Alvará de 6 de S.etem-
bro de 1645 , e Decretos de 8 de 
Fevereiro, e 30 de Junho .de 1646. 
Prohibio-se sahirem navios que ti-
verem importado tabaco sem mos-
trarem primeiro que estão desimpe-
didos pela Alfandega do Tabaco, 
A viso de 8 de Maio de 1812, e P(jr-
taria de 21 de Maio de 1BI4. Pelo 
Alvará de 18 de Ma:rço de 1605, 
confirmado por Lei ele 16 de Junho 
de I606, se prohibio hirem navios 
'de Nações ·Estrangeiras á India , 
.Bra~iJ , Guihé , e Ilhas, excepto as 
do~ Açores 1 e Madeira, nem possa 
nelles hir pessoa Estrangeira. 

Nazareno, natural de Nazareth. 

NE<l . .. 
I • 

O~ Nazárenos fazião voto de absti:. 
nen'Cia do vinho, e de tud~ o que 
·podia embebeda,r, p!tlo tempo ,que 
lhes parecia. Não costumavão cor-
tar o cabello , nem assistir a fune-
raes. Num. , cap. 6. .-

Necf'olo_qio, cham~o assim os mon- , • 
ges .íio livro, em qne estão escritos 
os nomes de seus Abbades, Prio-
res, Religiosos, Bemfeitores, com o 
dia das suas commemorações. Os 
Cabidos tem tambem nearologio , 
que contem à morte dos Co negas, 
e Dignatarios. O N ecrologio , se-
gundo obser.va Mab-illon; succedeu 
aos Dyptiéos entre os monges. 
. Ne_gocidnte, Commerciante , . o 

que vive de commercio, ou neg·ocio. 
Os Negociante~:{ tem entre nós 

varias privilegias, que lhe farão con-
cedidos para o fim de promover 
o commerció. São prin.yipalmente 
tre&: a . nobreza, a fé dos seus li..;. 
vros , o beneficio dos fallidos. An-
tigamente entre nós o Conimercio 
não dava nobreza, antes a tirava. 
Por isso na Ord. Liv. 4 tit. J 6 elle 
era prohibido aos Fidalgos ~, e Ca-
valleiros. Porem os Estatutos da 
Junta do Comrnercio dão este pri .:. 
vilegio : 1." ao· Provedo.r, e · Vice-
Provedor da Junta: 2.• aos Depu-
tados, errt. quanto exercem os seus 
Cargos! 3.• aos Provedores, e De-
putados das .. Companhias . de Com..; 
mercio. Os livros dos Negociantes; 
e Mercadores podem fazer prova se ... 
miplena em Juizo! 1.• sendo legal .. 
mente escripturaflos: 2·. • concordan-
do entre si : 3. • sendo o mercador 
pessoa de probidade : 4. o oostuman ... 
do elle vender fazenda fiada : fi." sen•· 
do matriculado· na Junta do Com ... 
mercio: 6." sendo os livros rubrica'" 
dos por algum dos Deputados da~ 
Junta, Lei de I3 de Novembro de 
1756, Lei de 30 de Agosto de 1770 
§. 2. . 

Do beneficio dos fallido :'! se tra-
ta na Ord. Liv. 5 tit. 66 pr. e §§ . 
seguintes, . Lei de 13 de Novembro. 
de 1756 , · Lei de 1 de Setembro de 
'1757, Lei de l'l de Março de J760 .. 

As Procurações, e Obrigações 
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dos Negociantes não se regul~o pe-
la Ord. Lir. 3 tit. 59, mas pelas 
Leis marítimas mercantis, e costu-
mes louvaveis das Nações mais il-
lustradas da Europa, Assento 6." de 
23 de Novembro de 1769. Os Ne-
gociantes matricHlados, e Mercado-
res de Retalho, que não são Depu-
tados da Mesa do Bem Commum, 
gozão da competencia do Foro pri-
vativo dos privilegiados da Conser-
vatoria do Commercio, Assento 4." 
de 23 de Julho de 1811. O Nego-
ciante que·brado não he ·admitticlo 
a Deputado da AdministJ;ação dos 
Depositas públicos da Côrte, Alva-
rá de 21 de Maio de 1751 cap. I 
§. 3. 0 Os Negociantes, que perten-
derem passar a America, devem le-
var . attestados da Junta do Com-
mercio, Estatutos da mesma Junta 
cap. J 7 §. 3. Os• bens do' ~egocian
te ,. que morre no Brasil, tendo So-
ciedades , são .administrados pelos 
outros Socios, Alvará de 17 de J u-
nho de. 1766. Sobre o pagamento 
da Sisa dos Negociantes de vinh,os · 
vej. a Ordem de ·20 de Outubro de 
1801, e Resolução de 16 de Setem-
bro d? dito anno. Os Negociantes 
Estrang~iros pagão contribuição ex-
traordinaria, postoque~não paguem 
D~"cima de maneio, Portaria de 2 
d·e Julho de 1812 §. 5. - ·Pelo Ed·i-
tal da Real Junta do Commercio 
de 17 de Março de 1808 se mandou 
~alcular as possibilidades dos Nego-
ciantes, Mercadores .de loja aberta, 
e Ofliciaes mecanicos , que nego-
ceião em grosso pelos seus trafic'os, 
os Capitalistas, que fazem qualquer 
operação cambial de juros, riscos, 
e descontos de letras, ou papel-moe-
da, os herdeiros de Negociantes , 
que, entrando na fruição de gran-
des cabedaes pr_ovenientes do Com-
mercio·, continuarãa algumas nego-
ciações commerciaes , para a con-
tribuição extraarclinaria de guerra 
de seis milhões de cruzados. Os N e-
gociantes matriculados na Junta tem 
privilegio de dar aos seus escriptos 
força de Escriptura pública, Lei de 
30 ~le Agosto de 1770. 

NEG 

Negreiro~ ( Manoel Figueira de) 
natural. da Villa de Mertola, na Pro-:-
vincia do Alemtejo, filho de Fer-
nando Dias, e Violante Nunes. Foi 
Lente de Instituta na Universidade 
de Coimbra, e depois Ouvidor do 
Mestrado de Santiago, na Comarca 
de Setubal, e Corregedor da Villa 
de Almada. Compoz: -. 

Introductz'o ad ultimas voluntates. 
Ulyssipone 1613. 4 .

0 

Negro , homem de .. côr preta , 
forro, ou cativo. 

Por Alvará de 20 de Outubro 
de 16 21 foi prohibido aos negros , 
mulatos, e Indios aprenderem o Of-
ficio de ourives. Deu-se Regimento 
sobre. a ordem, com que se hão de 
embarcàr os negros cativos de An-
gola para o Estado do Brasil no Al-
vará de 18 de Março de 1684. Man-
dou-se marcar com 'fogo em hum a · 
espadua os negros achados em Qui-
lombos, Alvará de 3 de Março de 
J 741. Prohibio-se pelo Alvará de 14 
de Outubro de 17 51 lev.arem-se os 
negros dos J~Ortos do mar para ter-
ras , que não sejão dos Domínios 
Portuguezes, debaixo da pena do 
tresdobro ) e degredo. por dez annos 
·para Angola, faz:e.t;J.do este caso de 
denuncia. Os negros , e mulatos , 
que vierer,n do Brasil occupados nas 
Tripulaçõ~s dos navios, não conse~ . 
guem a liberdade, Aviso de 22 de 
Fevereiro de 1776, Aviso de 7 de 
Janeiro de 1788, Alvará de 1od.e 
Março de 1800, que declararão o 
Alvarã de 9 de Setembro de 1761, 
que . havia prohibid.o o transporte 
delles para o Reino, cuja disposi-
ção se estendeu aos mulatos cati-
vos vindos da America, f.JOr A viso 
de 7 de Janeiro de 1767. Não he 
permittido dar este nome aos In-
dios, Alvará de 17 de Agosto de 
1758, e de 2 de Abril de 1761. De-
rão-se providencias sobre o recebi~ 
mento dof\ negros nós portos do 
·Brasil por Alvará de 22 de Janeiro' 

· de 181 o. He-lhes permittido servi-
rem de Homens da V ara .dos Mei-
rinhos, Decreto de 20 de Dezein~ 
bro de , 1693. Vejão-se os Alvarás 
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de 4 de Janeiro de 1690, e de 24 
de Dezembro de 16 !)6 ; a Carta Re-
g'ia de 25 de Novembro de I 627; a, 
Lei de 1 de J ulh,o de 1730; e o Al-· 
várá de 24 de Nov:embro de Hl13. 

Neo'phüo, segundo a etimologia 
Grega , quer dizer recem-nascido. 
Dá-se este nome áquelle, que no-
vamente recebeu 'hum estado. Na 
primitiva Igreja chamava-se assim 
aos Batjzados de novo. Elles· se re-
vestião ..de alvas , e vestidos bran-
cos por oito dias , e os despião na-
Sabado chamado in albis positis. Os 
verdadeiros Neophitos, segundo o 
Concilio de Nicea, são os que se 
baptizão de novo ·, por passarem da 
infidelidade para a Fé. 

Nestorz'anos, Hex:eges, que deri-
vão o seu nome de Nestorio, seu 
Chefe, que em Antiochia, no anno 
de 428 de Christo, começou a pré-
gar a sua doutrina. Elle negava ·que 
a Virgem Maria fosse a Mãe de J e-
sus Christo como Deos·, porque, di-
zia elle , hum Deos não pode ter 
Mãe ; a Creatura não pode P!lrir o 
Creador. Esta heresia foi condémna-
da no Concilio de Epheso. 

N eto (Manoel Ribeiro) natural 
ua Cidade de Ang-ra· , Capital da 
Ilha do Funchal , aonde teve por 
pais a Manoel Mendes Duro, e Ca-
tharina Neto de Oliveira. Applicou-
se na Universidade de Coimbra á 
J u'risprudencia Canonica; e depois, 
restituído á sua Patria, obteve hum . 
Canonicato na sua Capital , e foi 
Vigario Geral da Diocese. Faleceu 
a 3 de Janeiro de 1681. Compoz: 

Commentarip. in Jus civile in qui- 1 

bus ultimarum voluntatum materz'tt 
tam speculative quam pratice expli-
catur. lJJyssipone 1678 fol. 

Tres Allegaçóes de Direito, que 
sahirão impressas em Lisboa 1660 
foL 

Neve, meteoro, que se forma na 
mediana região do ar, dos vapores. 1 

~ongelados, que cahem sobre a ter-
ra em pequenos frocos brancos. Diz- 1 

se tambem da preparação de variós 
sumos de frutas, leites, etc. posta a 
congelar em ne~e para se tomar. 

NIC 

Em 1802 se derão pelo Senado da 
Camara Condições para o contra-
cto da neve, que celebrou com o 
Contratador J ulião Pereira de Cas-
tro. Foi prorogado o Contrato da 
neve ao Contracíador, della, que o · , 
fôra desde o anno de 1 7 53 por mais 
dez annos, a contar desde 15 de 
Abril de 1803 até 15 d~ Outubro 
de 1813. 

Neveiro he o que corre com a 
distribuicão da neve. N eveiro da 
Casa Re~1 he officio da mesma Real 
Cas_a, -de que se passa Alvará, .e 
assim se passou a J ulião Pereira em 
data de 2.3 ·de Julho de 17 57 sem 
m<lradia, nem ordenado, passando-
se-lhe tambem o Alvará de refor-
mação de privilegias em data de 16 
de Janeiro de 1778. 

'Neutralidade, estado em que se 
acha aq_uella Potencia, que não to-
ma partido algum entre as que es• 
tão em guerra. 

· Foi esbabelecido o sistema de 
neutralidade, excluídos os Cors·arios 
das Nações Belligerantes, nos De~ 
eretos de 30 de Agosto de 1780, e 
de 17 de Setembro de 1796. Pelo 
Decreto de 3 de Junho de 1803 ~ 
suscitando-se o de 30 de Agosto de 
1780, se declarou a neutralidade 
de Portugal, sucedendo suscitar~se 
guerra entre P0tencias alliadas. des"-
i.a Corôa, e em consequencia: se 
mandou que os Corsarios das Po-
tencias BeHigerantes não fossem ad-
mjttidos nos porias dos Estados, e 
Domínios sie Portug·al, nem as pre.:~. 
zas · feitas por e1les , o!l por N áos, 
ou Fragatas de guerra, sem outra 
excepção que a da hospitalidade pe--
lo direito das Gentes. Por Aviso de 
15 de Maio de 1804 se paFticipou 
a onclusão da neutralidade com a. 
França. Pela Portaria de 18 de Agos-· 
to de 1812 se determinou que se 
conservassem estes Reinos na mais1 
perfeita neutralidade, em quanto du-
rasse a . guerra entre a Grã Breta-
n.ha, e os Estados Unidos d~ Ame-
nca. 

Nichialistas. N orne que se deri-
va de Nichil 1 em lug;:~.r de nihil, e 
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!e deu aos Partidistas dos erros de 
Abailardo, porque elles sustenta vão 
que Jesus Christo era nada. · 

Nicolaitas. Hereges que só ti-
nhão por fundamento da sua moral 
impia huma palavra mal interpreta-
da de hum dos sete primeiros Dia-
canos de J erusalem, chamado Ni-
coláo. Seguião que era permittido 
satisfazer as paixões, e abandonar-
se aos desejos dlt- carne; não respei-
tavão as Leis do matrirponio; ne-
ga vão que Deos Padre fos.se Crea-
dor, e authorizavão as acções mais 
infames. Esta seita estava já em vi-
gor no tempo de S. Pedro, pois del-
la falia em huma de suas Epístolas. 

Nicoláo Coelho de Landim , na-
tural de Arraiolos, faleceu em 1678, 
compoz: 

Nova et Sâentifica Tractatio utri- . 
que foro perutilis, etc. Ulysipone 
1677 fol. 1 

De Communione Bonorum, 2 tom. 
fol. ms. 

Nitreira, lugar aonde se ajunta 
o nitro. 

Derão-se providencias a respeito 
das nitreiras, e fabricas de salitre, 
no Alvará de 29 de Julho de I6.64, 
veja-se a Apostilla de lO de Março 
de 1659. . 

Nobre se diz de huma pessoa, 
ou coiza, que he distincta do com-
muro , e condecorada com certos 
títulos, e prjvilegios. Aos Nobres 
se não põe pena de cortamentQ de 
mão, Ord. Li v. 5 tit. 39 §. 2, tit. 35 
§. 7 , t it. 49 §. 6, excepto ferindo 
alguemno Paço, Ord. Liv. 5 tit: 93 
§. 1. Os que gozão dos privilegias 
de nobres não pagão rações, oita-
vos , ou outros encargos pessoaes 
das fazendas, que possuírem nas 
terras, onde p

1
elos Foraes somente· 

. es peões são obrigados a pagar os 
referidos encargos ; e podem rece-
ber os Habitos das Ordens Milita-
res, sem díspensa de mecanica, Al-
varás de H> de Fevereiro d~ J 757, 
e de 24 de Novembro de 1764. 

Nobreza. He a virtude, que at-
tenta a premio honroso, e · esta he 
a nobreza natural. Tambem se dá' 
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por Graça, e Mercê dos Reis , e se 
chama nobreza civil, ·e política, a 
qual se define a qualidade concedi-
da pelo Príncipe áquelle, que a me-
rece, ou porque descende de pes-
soas, que fizerão serviços á Repu-
blica, assim em armas , como em 
letras, ou por se haver avantajado 
dos mais em qualquer louvavel ex-
ercício. A nobreza adquire-se tanto 
pelo Pai, como pela Mãe , Ord. 
Liv. I tit. 74 §. 4, Liv. 5 tit. 92 
§. 4, e §. 6; de sorte que hum fi-
lho para ser nobre , basta-lhe ter 
Avô, que o seja, posto que a Mãe, 
filha desse Avô, perdesse a nobre-
za, dito §. 6 ibi, não sendo filhos, 
·nem netos de Fidalg·os da parte de 
seus Pais, ou Mães, Carv.al.ho ad 
Cap. Raynaldus de Testamentis p. 1 
n. 240. A antiguidade he o funda· 
menta da nobreza hereditaria, or-
nadá com o sangue esclarecido dos 
A vós. Hum dos casos, em que se 
perde a nobreza, he o furto, Ord. 
Liv. p tit. I39, tit. 134 §. 3. Not. 
do Deserp.bargador Costa, Repert. 
das Ord. tom. 3 pag. 296, Carvalh. 
Cap. Rav.naldus p. I pag. 480 de 
Testament . . o trabalhar na cultura 
das proprias terras não inhabilita 
para a.s :qonras, Director. dos Ind. 
do Pará §· I8 , confirmado pelo Al-
vará de 17 de Agosto de 1758. Os 
Juizes tem nobreza, excepto os pe-
daneos, Phreb. part. J arest.,. I24 
decis . 55·, Repert. das Ord. tom. I 
pag·. 26 (e) O privilegio da nobre-
za compete ao Provedor, Deputa-
dos, Conselheiros, Administradores, 
e· Caixeiros . da Companhia das Vi-
nhas do Alto Douro, ·e aos Origi-
narios Açcionistas de dez-, ou mais 
acções d{l dita Companhia, Alvará 
de 24 de Novembro de 1764. No-
breza distincta, em falta de fidal-
guia, he necessario que tenhão os 
que pertendem estabelecer morga-
dos, Lei de 3 de Agosto de 1770 
§. J 5. P~=!rde-se a nobreza cotn o 
exerci cio de o:fficio · mecanico , De-
creto de 10 de Junho de 1649, e 
de I o de Julho de I694. O o:fficio 
de M~ço da Estribeira não dá, nem . ' 
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tih nobreza, Decreto de 20 de J u-
nho de J 688. De que se compunha 
a primeira nobreza do Reino nos 
tempos antigos, veja-se . a Lei de 
25 de Maio de 1776 §. J. Os Casa-
mentos da Nobreza reg·ulão-=se pelas 
Leis de 17 de Agosto de .1 76 J, e de 
4 de· Fevereiro de J 765, declara-
das pelo Decreto de I 7 de Julho de 
1778. 

NocturnÓ; parte do Offi'cio Di-
vino, chamado Ma tinas: os N oclur-· 
n·os se diz'ião d'antes de noite, co-
mo se pratü~a aínda hoje em alguns 
Conventos. 

Noetianos, H~reges do seculo se-
gundo. Elles tinhão por chefe hum 
certo Noeto, que havia sido vergo-
nhosam.ente expulso da Igreja pela 
sua doutrina. Admittia huma só pes-
soa erri Deos, o que fez dar aos seus 
Sectarios o nome de Monarchicos. 

Nogueira (Antonio) Doutor em 
Leis, e Lente da Universidade de 
Coimbra; compoz: Varias Postillas, 
e entre ellas, ad Rubr. D . de Le· 
gatis. 4, I. . 

_Nogueira ( Ignacio de< Britto) nas-
ceu em Lisboa a J O de · Marêo- de 
1586 ae Ignacio Collaç.o de ·Brit-
to, . Desembargador da Casa da Sup-
plicação, e de D. Vio-lante de Re-

, ·sende. Doutorou-se em Leis, e foi 
.muito tempo Oppositor ás Cadeiras 
da Universidade. Compoz: -

Mirabilia j-uris. 
Ana~aphaleoses prrecipuàrum .ma-

t~ria·rum juris. -
Polyptoson A!.sculapii. 
Polycreston ..!Econornico. 
Astrologia rustz'ca. 

· Triambus · Lusitanice. 
Encyclopedia juris. 
Fasciculus summarum. 
E outras Obras de varia .erudi-

ção. 
No.que~·ra ( Fr. Luiz), Jesuíta,, 

natural de Fermoselha, faleceu em 
1696. Escreveu: 

Expositz'o Bullre crucz'atre Lusita-
nre Colonire 16!H et J 744 fol. An-
-tuerquire 1716. 

Q.urestiones singulares. Conimbri-
cre I698 et Vertet. 1702 fol. 
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n~ casibus reservatú ms. 
Noguàra (Luiz), natural da Ci .. 

dade do PortQ, filho de Antonio No-
gueira, e de Clemencia .de Jesus ; 
aprendeu J urisprudencia · Canonica 
na Universidade de Coimbra, e res-
tituído á Patria, nella exerêeu o of-
ficio de Advogado das Causas Fo .. 
renses; comp'oz: 

De Portoriis Tractatus. 
Vem a ser esta Obra hum Com-

mento ao Foral da Portagem da Ci:· 
dade do Porto, dado pela Senhora · 
Rainha de Pmtugal D. Tere!Za ; e 
confirmado pelo ,Senhor Rei D. Ma.:.. 
noel. 

Nogueira (Luiz Alvares) ; natu·· 
ral de Lisboa, e Professor de -J uris• 
p,rudencia; escreveu : 

In Rubricam de Legatis primo 
repetita comm.entatio. 

Sahio no 4." tomo Repet~ , seu 
Comment. in varia Juriseonsultorum 
respo~sa . Lugduni 1553; 

Nojo, desgosto, sentimento pe .. J 
la morte de alguem. ~ 

Por A viso de 4 de Agosto de 
-i 7 50 se mandou dar despacho a vi-
veres nas ' Sete Cásas nos dias de 
nojo. Mandou-se por Alvará de I 7 
de Agosto de 1761 §. 3 que o nojo 
das Viuvas d-urasse somente pelo es~ 
paço de oito dias,. e o encerro se 
não 'estendesse a mais de hum mes ; 
o mesmo se ordenou a respeito dos 
nojos , e encerros dos Parentes em 
primeiro gráo ~ dito Alvará §. 4. 
. Nome se diz a palavra que serve 
para desjgnar certa pessoa, ou cer• 
.ta cousa. Ha duas castas de nomes 
para distinguir as pessoas, a saber: 
nomes ã'e baptismoj e nomes de fa-
mília. A ordem pública exige que 
cada hum conserve o seu nome, e 
titulo, que lhe he devido. Tomão 
s~ nomes, e cognomes para distin-
ção das pessoas, L. 2 D. de liber. 
et posthum. L . 25 D. eod. §. 1 . .lns-
tit. de • hrered. instit. ; e para isso 
se inventárão L. ad recognoscendos. 
Cod. ingen. manumiss .. L. un. Cod. 
mut. nom. Peg. ad Ord. Proem. gloss. 
l'J3 pag. 8 •n. 25, e 26 . Os Corre-
gedores .dos Bairros desta Cidade 
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devem tirar devaça dos que empres-
tão os seus nomes; ou armazens pa-
ra a travessia da palha. Alvará de J 
de Julho de 1752 §. 4. O nome dos 
J u:izes da Corôa deve-se pôr em pri-
meiro lugar: nas Cartas, que se· pas.: 
são aos -Juizes Eccle.siasticos; para 
se remetterem os Autos dos Recor-
rentes, Decreto de I8 de Novem-

. bro de I690. 
Nomeação, em materia benefi-

pial he o acto, pelo qual hum Ec-
clesiastico he apresentado ao Supe-
rior para o receber, ou prover do 
beneficio, em que 'foi nomeado. 

· O Rei tem direito de nomear os 
Arcebispados, Bispados, e outros 
:Beneficios consistoriaes do Reino. 

O Rei como . Padt;.oeir.o· nomeia 
tam bem · os ben·eficios da-Fundação 
Real, vej . Padroado. .-· · 

Huma maxima geral em todas 
as n0meações do Rei he, que o pri-
meiro nomeado he o que prefere' 
veja-se Bentjiâo. 

Nomeada, moeda de prata, que 
.fizerão lavrar o Senhor Rei D. João I, 
e seu Filho o · Senhor D. Duarte; 
era do tamanho do nosso meio tos. 
tão , e tinha no reverso a cruz de 
S. Jorge com, a legenda= Dominus 
adjuctor fortís. = 
· Nomear, eleger alguem para be-
neficio, posto, etc. 

Quem nomeia outro em seu lu-
gar he visto abona-lo, Ord. Liv. I 
tit. 77 §. 4, tit. .96 §. I ; Lei de 21 
de .M;aio de 1751 cap. 2 §. fin.; Al-
vará de 25 de Agosto de I774 §§. 
5, e 28. 

Nona. Huma das partes do O:ffi-
eio divino, e a ultima das peque-
nas. horas. Diz-se antes de vesperas 
pelas tres horas depois do meio dia. 
Chama-se-lhe Nona · porque antiga-
mente se reoitava á hora nona, que 
corresponde entre nós ás tres horas 
da tarde. 

Nonas, termo que designa cer-
tos dias do Calendario Romano , 
usado ;únda hoje na Chancellarja 
Romana. As nonas cáem no 5. 0

, 

-ou 7 ." dia do mes, contando pelas 
Calendas. O 1.0 dia he notado por 
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Calendis; o 2.0 día quarto nohas, is·.., 
to h e, quarto antes das nonas; o 
3. o dia têrtio nonas; o 4. o dia prtdie 
nonas; em fim o mesmo dia das 
nonas se diz nonis, vej. Calendas. 
Idos. 

Nonas em termo de Breviario he 
a Última parte das horas Canonicas, 
que se diz,antes das Vesperas. 

Noronha (D. Carlos de) , ·natu-
ral de Lisboa, filho de Antonio de 
Menezes, e de D. J oanna . de Cas-
tro, foi Cavalleiro da Ordem de 
A viz , Commendador de 1\!{arvão , 
Presidente da Mesa da Consciencia; 
e Ordens_, ~t?. , e~ Escreveu : 

Constztuzções m1lztares da Ordem 
de S. Bento de Amz. Lisboa, por J or-
ge Rodrigúes, 1631, foi. ' 

Alle_qação de Direito em favor da 
jurisd-icçáo , e exempçáo das Ordens 
Mihtares, e Cavallàros deltas. Lis.-:·. 
boa pelo di to Impressor, I64:l. foi. 

Alle_9ação de D~rez:~o, em que ~bs- ' 
trava· qual era o dtrezto , que lhe •'as-
sistia para herdar o Marquezado de 
Vil/a Real. ms . 

Notaria, Official Publico, esta-· 
qelecido para dar aos actos, que se 
passão :pa sua presença , o caracter 
da forma pública, e da authoridade 
da Just~ça. 

Ch~~a-se N otario Apostolico 
aquelle, que recebe, e expede os 
Actos, ~ Instrumentos públicos, em 
materia beneficiai, e espiritual. 

Notorz.edade se diz g·eralmente do 
que he conhecid.o. A notoriedade o 
faz d~ ~lguma sorte certo; de sorte 
que em rnateria criminal tem o lu-
gar de informação. A notoriedade 
pública he a das coisas que todos 
conhec€lm ; a particular he o conhe·· 
cimento só de algumas pessoas. De-
riva-se esta palavra .do latim nosce-
re, que significa conhecer, ter co-
nhecim~nto. 

Os Jurisconsultos di v idem a no-
toriedade em tres classes de pre-
surnpção, de direito, e de facto. 

A notoriedade do privilegio faz 
desnec~ssaria a Oeclinatoria, haven-
do Precatorio do Juiz competente. 
Assento de 21 de Julho de 16 II. ' 
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• Notorio se diz do que hé conhe-

ddo, pl.í.blico, evidente. 
Novaâanos, Hereges do terceiro 

seculo, cujos chefes forão Novato 
Ptesbítero de _Cartago, e Novacia-
no 1." Anti-Papa, que reunindo-se· 
contra aquelles, que a exemplo de 
S. Cypriano recebião á Penitencia, 
ou Communhão os Christãos, que 
tinhão cabido na perseguição, reno-
várão o erro de Montano. Esta he-
resia foi condemnada por di versos 
Concílios, e finalmente pelo geral 
de Niceia. -

Novaes, palavra antiga, que se 
diz das terras novamente abertas, 
e que de t~mpo imme1norial não ha-
vião sido cultivadas, ou das terras, 

, nas quaes se semeião grãos sujeitos 
ao dizimo, ainda que ellas de tem-
po immemorial não produzissem fru-
ctos decimaes. 

Novea , ou novena , a nona par-
te, ou de nove partes huma. Assim 
se. diz par anoveado. 

Noviciado he o tempo, durante 
o qual se faz a prova de terem, ou 
não aquelles , que se destinão ao 
Estado Religioso, a vocação pro-
pria., e as qualidades necessarias 
para viver na regra, de que elles 
querem fazer voto de observar. 

NoviÇo se diz aquelle, que, des-
tinando-se ao Estado Religioso, es-
tá ainda no seu anno de approva-
ção. O 'Concilio de Trento exige 
absolutamente hum anno inteiro de 
approvação' continuado' sem inter-
rupção alguma. O que C6111 tudo se 
entende, não da , continuidade fisi-
ca , mas da moral. Na falta desta 
observancja a Profissão he nulla. Os 
Noviços não são reputados civil-
mente mortos senão no momento 
da sua profissão. Derão-se providen:. 
cias sobr€ a sua admissão pelos De-
c~etos de 2 9 de No vem bro de 1 i91; 
Resolução de 20 de Março, e Pro-
visão de 5 de Setembro de 1797; 
Av~sos de 23 de Outubro de 1762; 
é de ~26 de Maio de 1769. 

Novos Direitós he hum ' tributo, 
qu~ se paga pelas mercês , que El-
Rei faz, os quaes constão de hum 
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Regimento dado em _11 de Abril 
de 1661. ·Ja se havia providenciado 
para os novos direitos , e meias an-
natas pelo A 1 vará de 24 de Janeiro 
de 1643. Paga-se para 'elles a -meta.:. 
de, que importar o salario, emolu-
mentos; proes ,- e precalços de to-
dos os Officios, assim de Justiça, 
como de Fazenda, regulapdo-se pe-
los livros das avaliações, dito Re-
gimento de li de Abril de 166J §.L / 
Sendo pr.ovidos por tres annos , pa-' . ga-se a quarta parte, e o mms tem.:. 
po á proporção; sendo por hum anno 
a decima parte; .sendo por dois duas 
decimas; e por menos, á propor-
ção, dito Regimento §.· 2. Sendo 
por tempo incerto, em quanto du-
rar. o imped-imento do Pr-opriet'ario 
dá-se fiança, dito ·Regimento §. 5; 
Todo o Official de J 11stiça, ou Fa-
zenda, que for melhorado qe hum 
Officio a outro, paga de mais o que 
lhe accrescer, dito Regimento §• 
6. - Todos os Ministros, que servem 
cargos de letras triennaes , sendo 
rnelh0rados de hum pam outro, pa-
gão a quarta parte da melhora, di-
to Regimento §. 9. E sendo provi.:. 
dos destes para qualquer qas Rela-
ções , pagão ametade , abatendo-se 
a quarta parte do ultimo lugar, di.:. 
ta Regimento §. I o. E sendo de 
huma Relação para ou,tra, ou· para. 
qual!luer Tribunal, óu rnelhorad<} 
em lugar da Casa,, pagão arnetàde 
da melhoria, dito Regimento §. 11. 
Não chegando os providos a tomar 
posse , restitue-se-lhes o que tem 
pago, dito Regimento §. 22. E o 
mesmo , falecendo dentro do anno ;-
dito Regimento §. 23. Nenhum Of-
ficio he Isento delles, nem escusa. · 
pessoa alguma (á excepção de ser 
de pé de Exercito) nem ainda Ec-
clesiastica, sendo o Officio de ex-
ercício secular, dito Regimento §§. 
25, e 26. Corno se pagão • das mer-
cês, graças, pri vilegios , e faculda-
des concedidas pelo Soberano, dito 
Regimento §. 37, e seguintes. E 
dos perdões, §. 79, e seguintes. As 
duvidas, que houver sobre o paga-
mento delles, remet~em-sé á Junta 
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dos Tres Estados, §§. 85, e 86, ho-
je ao Conselho da Real Fazenda, 
Alvará de 8 de Abril de 1813). Os 
Superintendentes dos Novos Direi-
tos nas Comarcas são os Correge-
dores , Provedores , e Ouvidores dos 
Mestrados, e nas terras dos Dona-
tarios os Provedores, §. ,99. Em ca-
àa Villa deve haver hum Thesou-
reiro, e Escrivão para a sua arre-
cadação, e são eleitos em Camara; 
e no fim de cada mes mandão at-
testações juradas aos da Cabeça da 
Comarca, com a conta do produ-
c to, §. 102. Por Alvará de 16 de 
Setembro de 16 7 5 se mandou que o 
Superintendente dos Novos Direitos 
podesse fazer notificar os Ministros, 
e Officiaes , Proprietarios , e Ser-
ventuarios, para lhe apresentarem 
suas Cartas, e Provimentos, a fim 
de se ver por ellas se tem pago os 
Novos Direitos, ~· para proceder 
executivamente contra os que não 
tiverem pago. De todas as Serven:.. 
tias interinas se devem pagar No-

, vos Direitos, na conformidade do 
dito Regimento de Il de Abril §. 
108, excepto as que forem de Offi-
ciaes da Repartição do Real Era-
rio , e da Real Marinha, que por 
Leis de 22 de Dezembro de 1761 , 
e de 3 de Junho de I 793 são isen-
tos daquelles Direitos, Decreto de 
20 de Outubro de I 798, havendo 
cessado pelo Decreto de 28 de Ja-
neiro de 1 '736 a dispensa a favor dos 
Empregados nas Intendencias do 
ouro. Assim se declarou por Decre-
t o de 10 de Julho de 1810. Pelo 
Decreto de 19 de Novembro de 
166I se recommendon a observan-

, cia do dito Regimento , especial-
mente contra os que não pagarem 
Novos Direitos das Mercês, e Offi-
cios, posto que sejão de Tribunaes, 
ou Regios, ou de Donatarios. Por 
Decreto de 8 de Junho de 1725 se 
mandou, em observancia do cap. 2 7 
do dito Regimento, que· se não en-
tregassem ás Partes os proprios Pro-
vimentos, Provisões, AI varás, Pa-
drões, e Cartas, mas somente Bi-
lhetes assignados pelos Secretarias, 
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ou · Escrivães do Jespacho dos Tri-
buna~s, para se pagarem os Novmt 
Direitos. Derão-se pro':idencias so-
bre a sua cobrança nos Decretos 
de 16 de Janeiro de I666, de 3 de 
Agosto de 1678, de 12 de Janeiro 
de 1690, e Resolução de 17 de No-
vembro de 1759, citada no Decre-
to de 28 de Janeiro de 1800. Pela 
Resolução. de I6 de Junho de I753, 
mandada observar pela de 18 de 
Agosto , e Provisão da Junta dos 
Tres Estados de 1 o de Setembro do 
mesmo anno de I 7 53 se prohibio 
acceitar-se fiança á metade dos No-
vos Direitos na Chancellaria, q uan-
do for liquido, e não houver ques-
tão na sua importancia. Por Alvará 
de 8 de Maio de 1808 foi creado 
hum Vedor da Chancellaria, e hum· 
Superintendente para a arrecadação 
delles na Côrte do Rio de Janeiro . 
Sobre o pagamento' dos Novos Direi-
tos vej. as Resolrn;ões de 17 de No-
vembro de 1 '7 59, e de 17 de Agos-
to de Jl789. Ninguem deve ser isen-
to de os pagar, sem mostrar Alva--
rá, Decreto, ou A viso para ser isen-
to~ com expressa derogação do §. 
108 do Regimento da Chancella-
ria, Decr~to de 17 de Novembro de 
1801. Por este mesmo Decreto se 
mandou proceder a novas ava)ições 
de todos os Lugares , Em pregos , 
O:fficios, Bens de Corôa, e Capei-
las, cujas avaliações excedessem a 
vinte annos, repetindo-se em igual 
período o mesmo pelo Superinten-
dente delles . • Por Decreto de 7 de 
Dezem brp de l 648 ·se mandárão pa-
gar Novo!) Direitos dos Officios, que 
os Donatari.os provêm , ou de pro-
priedade 1 ou de serventia. São del-
les isentos os Professores:: que se 
empregã-o na instrucção da mocida:-
cle, Decreto de 3 de Dezembro de 
I 759, e pelo Decreto de 27 de Se-
tembro de I 765 se declarou com-
prehender-se nesta isenção, por iden-
tidade d~ razão , as pessoas , que 
servirem no Collegio de Nobres da 
Cidade de Lisboa. E assim iambem 
são delles isentas as Tencas da Obra 
Pia, Alvará de 26 de Abril de 1656 : . 
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tos ordenados do Collegio Patriar-
chal, e sua Fabrica, AI v ar ás de J 3 
de Deiembro de 1743, e de 29 de 
Maio de 1744: os-Officios da Casa 
de Bragança , e Infantado , Decreto 
de 12 de Julho, e Provisão de 23 
cle Agosto de 1690. Não se devem 
daquelles Officios , ,e Cargos, de 
que Sua Mag·esta,de faz Mercê por 
dire.ito proprio de Governador , e 
Perpetuo Administrador das Tres 
Ordens Militares; devem-se porem 
dos outros Officios, que são nomea-
dos por Sua lVIagestade , com o di-
reito, que as Ordens tem como Do-
natarias da Corôa ; da classe do~ 
primeiros he o Cargo de Chanc~l
ler das Ordens, Resolução de 9 de 
Março de 17 52 , em Consulta da 
Junta dos Tres Estados. Foi delles 
isenta a expedição de Padrões de · 
juros das di vidas dos armazens, De-
creto de ,28 de Agosto de 1762. Não 
pagão Novos Direitos os Officiaes 
da Secretaria d'Estado; Decreto de 
30 de Maio de 1755; nem os Mi-
nistros, e Officiaes da Casa de Bra-
gança•, Dec~eto de 17 de Maio "de 
1755; nem os Vereadores, e Offi- ' 
ciaes do~ Concelhos , Decreto de 4, 
e Alvará 1 de 23 de Máio de .l69l ; ', 
nem os Guardas das Cadeias , D~-

. ereto de 24 de Ot1tubr@ de 1_7 55 ; 
J;;~em os Oflicíaes eccarregados da 
arrecadação do Do,nativo, Deçreto 
de 2~ de Março de 1756; nem os ' 
Administradores das Sizas das Her-
dades , e do Pescado , A viso de 5 , 
·de Março de 1774; nem os Provi-
mentos dos Guardas dos navios, por 
não receberem ordenado á custa da 
Fazenda Real, Alvará de 20 de : 
Maio de 1774 §. 5; nem a Oasa dos 
Vinte ,e quatro da Cidade de Lis-
boa dos Alvarás, Pro:visões , e Pri-
vilegias, que se lhe concedem, De-
creto de 6 de Julho de 1665. Le- ., 
trados ·, Medicos, Cirurgiões, e Bo-
ticarios não devem 1pagar ~ovos Di-
reitos düs seus Officios , Provisão , 
da Junta dos Tres Estados de' 13 de 
Janeiro de 1690, pas~ada para de-
c~arar os Çapitulos 31 wté 31: do Re-
gimento d0s Noyos DireitOs. Forão 

-, 
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admittidas consig·nações ás dividas 
atrazadas .delles, Resolução de 3 de '' 
Junho, e Edital de 19 de Ag-osto de 
1755, Df>~reto de 17 de Novembro 
de 1801. Por Alvará de 2i de Janeiro 
de 1689 se mandou fa~er novos li- 1 
vros pa\·a as avaliações delles para 
o Reino, e Conquistas. E por De- __. 
ereto de 6 de Dezembro de 1699 se 
determinou que se fizessem avalia-
ções para o seu pagamento, as quaes 
serião renovadas 1 q uand,o a~ Partes 
o requere~sem. 

JVuçáo , o mesmo que assento 
arbitraria. Usava-se antigamente. · 

Nullz-dade , ~ qualidade de ser 
nullo. N u1lidade· no processo he a 
omissão·, ou erro, que o to,rna nul-
lo, ou a sentença. . 

A nullid(lde dos Acordãos pro-
feridos na Casa da Supplicação por 
não serem tirados segundo as Ten-
ções; só se ,póde declarar por Em-
bargos, Decreto de I 9 de Novem-
bro 1784. Não se póde supprir, e 
revalidar-se os Autos na Reláção 
depois de sentenciados, Assento de 
20 de Março de l60fL 
. Nullidade de Processo. Bastão 
duas Sentenças conformes para pas-
sar a decisão '.em Julgado, àlen:i das 
de Restituição ao Quinquennio, se~ 
gundo a Bulia do Santo Padre Be .. 
nedicto XIV') que começa .: Si'da- · 
tam hominz"bus }idem. 

Póde supprir-se a nulliclade dos 
Autos nfts Relações, quando pare"-
cer ,que o pede o bem da just-<iça ao 
Regedor , e Desembargadores da 
~?lesma Relação, Regimento de 12 
de Setembro de 1652 §- 6, e de 13 
de Outubro de 175 J §. -25. Sobre a 
nuliidade de Testam_entos vej : a Lei 
de 9 de Setembro de 1769, e -As-
sentos de ·29 de Marco de 1-770 ., 
de 17 de Agosto de uiu, e d~ 10 
de Junho de 181.7 .. 

Nullo he o que se obra ~o:ntra a. 
Lei; 'Ord. L,iv. 1 tit. 1 §. 12, tit. 3 
§. 7; Regimento do Paço ~- 39, tit , 
5 §. Ji, tit. 12 §. 4, e~· 28. · · 

N ullo he o Processo em que fal-
,· ta a primeira: Citação, e a mes1n.a 
Sentença nelle 'proferida, Lei de 3l 
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tie Maio de 1774; Repert. das Ord. 
tom. 2 _pag. 158 (b). 

Os Vínculos ·, e -subernphyteuti-
-cações dos bens do Reguengo de 
Tavira se julgárão nullos no cap. 4 
do Alvará de 1 ae Junho de l"/87. 

Nullos são os actos feitos pelo· 
- ~uiz dado por suspeito em quanto 

pende a suspeição, Repert. tom. 2 
pag. · 157 (f). 

N ullos são todos os actos prati-
cados pelos que tem O:fficios de ju-
risdição, e justiça, não tendo Car-
ta, Assento de 7 de Junho de 1636: 
e as Citações para as Audiencias de 
Posturas, não sendo feitas pessoal-
mente , Decreto de 19 de Janeiro 
de 1756: os contractos do dinheiro 

· dado a juro a Congregações Regu-
lares , sem as solernnidades da Lei, 
Alvará de 6 de Julho de 1776; e 
os Contramandados geraes, passa-
dos pelos Conservadores a favor dos 
,;privilegiados, Lei de 13 de Outu-
bro de I 752. 

NuHas são as Doações , que nà:o 
forem insinuadas no termo da Lei 
de 25 ·deJaneirode 1772§. 2. 8 As 
Escripturas de vendá, ou permuta-
ção dos prasos da Universidade, 
sendo feit~s por Tabellião, que não 
seja o seu privativo, na distancia 
-de dez legoas da Cidade de .Coim-
bra , Alvará de 20 de Agosto . de 
1774 §. I. E igualmente as que fo--
rem feitas sem se apresentar ao Es-
crivão, ou Tobellião com · a Certi-
dão da Siza, ou Alvará de Licença 
da· dita Universidade, e Conheci-
mento de paga de Laudernio , dito 
Alvará §. 2." As promessas, e -con-
venções esponsalícias, sem consen-
timento dos ' Pais, Tutores, ou Cu-
:radores, Lei de 6 de Outubro de 
J 784 §§. I , e 9. As consolidações 
dos dois Dominios nos Corpos de 
mão morta são nullas, Lei de 4 de 
Julho de 1768. 

Numerarnento. Pelo Edital da 
- Intendencia -Gera·l da Policia de 31 

de Outubro de J 807, em cumpri-
mento •do A viso da Secretaria d' Es-
tado dos Negocjos Estrangeiros, e 
d:a Guerra cle 27 do dito mes, e ao .. 
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no, se mandou fazer numeramento 
pelos Prelados das Religiões , e Che-
fes de familia, assim Ecclesiasticos, 
corno Seculares, dos indivwuos del-
las, e se rnandárão pôr em obser· 
vancia os §§. 9, 10 , , e 11 do Ahca-
rá de 25 de Junho de 1760. 

· Nume'ros. Assim se chama o 4. 0
• · 

Livro de Moises, porque contem · a 
numeração dos Isrâelitas no Deser-
to. Moises refere ahi tudo o que se 
passou no segundo anno depois dá 
sabida do Egipto até o quadrages-
simo anno, . isto he, o espaço . de 
trinta e nove annos. 

Nunciação de nova obrà he a ac-
ção, por meio da qual alguem pede 
em Juizo que outrem seja impedido 
de continuar a obra , que ihe he 
prejudicial. Da-se nova obra quan- ' 
do algum edificio S«;J~nstroe de no-
V{), OU quando ao e(liflcio antigo se 
accrescenta algunla coisa, , ou se 
detrae mudando a antiga forma ~m 
prejuizo do visinho. · .- . ) 

Nunciação de nova obra funda-
da na (:on'stituição Zenoniana, ficou 
cessando pelo Decreto de 12 de J u- · 
nho de 1758, que comprehendeu to-
dos os B~irros da Capital, e todas 
as ínais. Cidades do Reino , A~sento 
de 2 de ·Março de '1786. · · 

Nuncíç,turà, função dC?_ Nimcio; 
tambem ;ge diz do tempo que esta 
função d11râ,. e da Jurisdição do 
N un-cio. O Despacho .da N uncia~u
ra se rnaqdou abrir pelo Decreto de 
23 de Agosto de_ 1110, susvenden·· 
do-se os ~ffeitos dos Decretos de 4 
de .Ag·osto de 1760. Sobre a J uris-
dição do Juizo da Nunciatura v_ej. o· 
A viso de 14 de· Junho de 17 44 , Car-
ta Circula,r, e Decreto de 15 domes-
mo mes, e anno. . 

Nuncip he o Encarregado do Pa-
pa a htm~ Príncipe, ou Republica. 
O Nuncio h~ considerado como Em-

, baixador de hum Príncipe tempo-
ral, e trata nas Côrtes dos ditos 
Príncipes os neg·ocios· de seiJ, Amo. 
Elle não póde exercer a Jurisdição, 
e fazer a~ funcções de Juiz Delega-
do da S~nta Sé, ·senão depois de 
autorizado para isso pelo Soberano. 

r 
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l'or Avisos de 24 de Março de 1728 
se mandou que o Arcebispo de Ni-
cêa .José Firrão, que viera' para 
Núncio neste Reino, e o Auditor 
da N unciatura Arcebispo de Lao-
diceia Vicente Bichi , que havia 
sido N uncio neste Reino , sahisse 
de Lisboa dentro de cinco dias. Es-
tes Avisos se mandárão cumprir por 
outros de 29, e 30 do mesmo mes, 
e anno, e por outro de 31 do mes-
mo mes, e anno se mandárão fazer 
os aprestos da jornada do Arcebispo 
de Nicêa. Sobre as demonstrações 
de obsequio que devião praticar as 
Camaras com o Nuncio Apostolico 
na sua passagem , entrando no Rei-
no pelo Minho, vej. a Carta Regia 
de 6 de A,bril de 1671 , que se acha 
registada a f. I o do Livro da No-
meação dos Officiae~ da Camara da 
Cidade de Coimbra. 

Nunes (Marçal); Licenciado em 
Direito Canonico; faleceu em Lis-
boa em 1~49. ~screveu no anno de 
1640: 

Alf:egationes jun·s. fol. ms. 
Voto , que deu , sendo consultado ; 

e vem em Themudo Decis. 299. 
Nuno da Costa Caldeira , Len-

te de Instituta na Universidade de 
Coimbra,-natural de Lisboa, compoz': 

De privilegiis Creditorum. Gadi-
bus 1661 fol. et Genevre 1670 foi. 

Nupcias, festejos solemnes, que 
acornpanhão o cazament<?. Elles não 
são contrarios ao espírito do Chris-
tianismo, quando nelles não entra 
o deboche; porque forão tacitamen-
te approvados por Jesus. Christo , 
que assistio ás bodas de Canaã, e 
nellas fez o milagre de mudar a agua 
em vinho. Toma-se tambern pelo 

·-
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mesmo cazamento. A Ord. Liv. 4 
tit. I 06 manda que as mulheres , 
que cazarem dentro do anno do lu:.. 
to, não paueção pena alguma, nem 
de infamia, nem de dinheiro. Por-
que pelas Leis Romanas as mulhe-
res, que Ca2javão dentro do dito an-
no' erã:o infames, e tinhão outras 
penas, tit. Cod. de indict., et de Leg. 
Jul. mz'sell. tollend., e da Nov. 22 
cap. 22. Assim corno pelas Leis dos 
Godos a mulher, que casava den• 
tro do dito anno, não só tinha a pe~ 
na da infamia, mas perdia metade \ 
dos seus bens, Cod. God. Li v. 2 
tit. 2. Não se revoga porem por 
esta O.s.:denação a disposição do Eiv. 
4 tit. 91 §. 2 , feita a respeito . das 
mulheres que casão segunda vez, 
porque nã:o tem tanto por fim a pe"' 
na da mulher, como o favor dos fi ... 
lhos do primeiro matrimonio. A dis· 
pozição da Lei de 9 de Setembro 
de 1769 , contra as segundas nu-
pcias, ficou suspensa pelo Decreto 
de 11 de Julho de 1778. A mulher 
que ' passa a segund-as nu pejas não 
póde alhear a herança do filho dó 
primeiro marido, mas por seu fale~ 
cimento passa aos o11hos .filhos ir-
mãos delle, Ord. Liv. 4 tit. 91 §. 2. 
Nem tam bem pó de alienar o prazo 
de livre nomeação, que houve do 
primeiro marido , ou de seus lilhos ~ 
Cald. de Nomznat. qu . H a n. 31 
et de Potestat. elig, c. J n. 51. 

Nusellos; V.iUa da Comarca de 
Bragança. Foi-lhe dado Foral aos 4 
de Agosto de 1517. . 

Nyctages. Foi dado este nome a 
certos hereges , que condenavão o 
uso de velar de noite para cantar 
os louvores de Deos. 

llc 
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O, decima quarta letra dp Alfa-
beto : como letra numeral valia 11 , 
e plicado 11$000. · 

O, na Inglaterra, preposto ao 
nome proprio, he distinctivo de_ no-
breza , corno 0-Coster , 0-Bnen., 
0-Donnel, etc . 

. Obediencz"a 'he a sujeição devida 
ao Superior legitimo. Em direito 
Ecclesiastico tarnbern se toma pela 
permissão, que o Superior dá, -de 
hir a alguma parte, ou de fazer al-
guma coiza. Torna-se tarnbem pelo 
afo -, que hum Superior Ecclesiasti-
.co dá .a hum inferior, ou para o fa-
zer hir a -alguma missão, ou para o 
transf~rir de hum lugar para O\].tro, 
ou. para lhe permittir o fazer algu-
PJa viagem. Hum Sacerdote não po-
de ser ·adrniitido a dizer Missa · em 
Dioceze estra11ha ,. sem que mostre 
a sua obédiencia. 

Charnão-se ebediencias na Reli-
gião de S. Bento o_s Mosteirinhos, 
Granjas , ou peq11enos Priorados. 

Obelz'sco , especie de piramide 
extremamente a-lta, · e estreita, qua-
drangular, terminada em ponta, e 
cheia de inscripções, ou geroglifi-
cos nas quatro facés .. 

Obituario, o mesmo que necfo-
logio. 

Oblação, offrenda feita a Deos, 
"' ou -aos Santos. 

Oblatas se chamava na antiga li-
turgia aos pães, que servião para o 

, sacrificio da Missa. Estende-se es-
te nome ás offertas, que fazem os 
moradores de hurna Freguezia ao 
seu respectivo Parocho. 

Oh/atas são Religiosàs de hu-
ma C?ngregaçãofundada. por Santa , 
Franc; sca.' Chamao-se assim, porque 
a formula da sua profissão he con-
:cebida em forma de -oblação. 

Oblatos de Santo Arnbrosio. Con-
g-regaçã:o de Padres' Seculares, que 

OBR 
em Milão 'instituio S. Carlos Borro-· 
meu no anuo de 1578. . 

Obra, producto, effeito ' da na-
tureza, ou da arte. Obras Pias, Mis-
sas, anniversarios, Preces., Orações; 
etc. São tall\bem Obras Pias curar 
enfermos·, dar-lhes camas , vestir, 
ou alimentar pobres, remir c a ti vos, 
criar engeitaqos, e outras Obras de 
Misericordia semelhantes. 

Obras pública·s são as que _se fa-
zem em utilidade pública, e com 
os dinheiros públicos. Para as des-
pezas das opras da ·barra-de Aveiro 
se estabeleceu hum real no vinh9, 
e carne , _que se vendesse em to-
,dg o districto daquella Provedoria ; 
Resolução de 6 de Outubro de 17 55. 
Pela_ Carta Regia de 31 do dito rnes, 
e an11o foi' nomeado o primeiro Su-
perintendente das referidas obras ; 
e pela Prqvisão de 12 de Junho de 
p56 se lhe mandou dar aposenta-
doria em todos os Concelhos, assim 

· corno ter ~scrivão proprio; e poder 
servir-se dos Officiaes alheios. Por 

·A viso de 26 de Junho ·do dito an-
no se participou h.averern-se expedi~ 
do Ordem; aos Donatariós ; a fim 
de elle pqder exercitar a sua J uris-
dicção em todas as terras. Por Al--
vará de 4 de Abril de 1758 foi no-
meado Fi~cal do cofre hum Bacha-
rel, que s~rve nos impedimentos do 
Superinte.pdente, e tem hum a das 
chaves do mesmo cofre. Permittio-
se ao Sup~rintendente poder entrar 
nas terras da Cas-a de Bragança pe-
la Provisão de 15 de Novembro de 
1755. Foi feita nomeaÇão do segun-
do Súperintendente por Carta Re-
gia de 22 de Junho de 1779., e de 
terceiro com o ordenado de trezen-
tos mil réis pela outra Carta Regia , 
de 31 de Iy.Iaio de 1798, e de quarto 
pelo Aviso de 10 deMarço de 1810, 
que foi confirmado por Decreto de 
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12 de Setembro de 1814. Nomeou"" 
se hum Hidraulico para a continua-
çã.o das ditas obras por Aviso de 2 
de Agosto de 1780. Foi nomeado 
novo Eng;enheiro para ellas por A vi-
so de 25 de Agosto de I 781; e de.:. 
pois outro pelo A viso de 2 de J a-
neiro de I 802. Mandou-se applicar 
ás ditas obras a pedra, que se ti-
rasse dos muros da parte antiga da 
Cidade, que se acha vão ruinosos, 
e forão mandados demolir, o que se 
participou ao Governador das Armas 
da Província, e ao Thesoureiro Ge~ 
ral das Tropas, Provis·ã.o da Juntá 
dos Tres Estados, dirigida em da-
ta de 8 de Abril de 1802 ao Super-
intendente das referidas obras. ' Foi 

' autorizad,o o dito Superintendente 
sobre todos os objectos relativos ao 
encanamento dos rios V ouga, Ague-
d~, e Certima com jurisdicção so-· 
bre as Carnaras, Provisão de I 2 de 
Julho de 1816, vej. os Avisos de'29 
de Abril, de 3 de J uaho, 5 de Ju-
lho, e 6 de Setembro de 1802.-· A 
quem foi comettida, e como a ins-
pecçã.o Jas obras do rio Lima1

, vej. 
a Carta, Regia de 27 de Março de 
18Q 5·. E a quem forão encarregadas 
as publicas militares, vej. a Portaria 
de 8 de Agosto de l 8JI. ;1Em todas 
as obras publicas, feitas por conta 
da Real Fazenda, se mandou sus-
pender 12elo Decreto _ de 9 de De-
zembro d.e 1799 , annunciado pelo 
A viso de 12 de Janeiro de 1800 , 
que baixqu á Real Junta da Fazen-
da da Marinha, vej . . o A viso de 13 
de Dezembro de 1799. Mandárão-se 
parar· as o~ras publicas na Ilhá da 
Madeira, . A viso de 9 de Julho de 
1799. Foi prorogada por mais dez 
annos a contribuição para as obras 
publicas da Cidade do Porto, Car-
ta Regia de 4 de Janeiro de J 77 3, 
e depois por outros dez, Provisão 
de 25 de Agosto d·e 1787. ,Foi no-
meado Inspector, e Fiscal das obras 
publicas por Deqeto de 28 de Agos-
to de 1778; e por Decreto de 17 de 
Fevereiro de 1783 foi encarregada 
a Inspecção geral dellas ao Marquei 
de Angeja. Prescreveu-se a forma 

ToMo II. 
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do .Contrato das obras publi~M, Fei ... 
tas por. conta da Real Fazenda, pe• 
lo Decreto de 8 de Março de 1 7 5 I. 
A obra da barra do Porto foi com-
mettida á Companhiâ dos Vinhos dQ 
Douro por Carta Regia de "15 de 
Feveteiro de 1790. Estabeleceu-s~ 
htüna contribuição para ella de 10() 

. réis por tonellada· n'as embarcaçõ~ 
de commercio por Decreto do dito 
mes , e anno . ~ · e por Decreto, e Car• 
ta Regia de 16 do mesmo mes, e 
anno se lhe applicou .o producto 'dc; 
real d'agua, e vinte mil cruzado3 
tirados do Subsidio militar da ditll 
Cidade ; e ametade do Real desti-
nado pata as obras públicas, Aviso 
de 19 de Fevereiro de 1790, vej.

1 Resoluç·ão de 7 de Setembro de 1792. 
Estabeleceu-se por A vis0 de 13 de 
Setembro de 1796 huma contribui ... 
Ção na 'Cidade do, Porto para as ruas;. 
e calçadas da mesma Cidade. Para. 
as obras' de caminhos, pontes, fa-
bricas, e outras, se mandou tirar a 
quantia .de duzentos e quarenta con-- . 
tos de réis do Deposito Publico, res:--
tituindo-se pelos Cofres do Etario;, 
quando fosse necessario, Decreto de 
9 de Março de 1791 , declarado pel<J 
Aviso de 8 de Julho de 1793. Pro-
videnciou-se sobre-a arrematação das 
dhras Reaes pela Ca;rta Regia de 7 
de Setembro de 16 33. Medem-se por 
Engenheiros, e não pelos Medido .. · 
res do Conselho , Carta , Regia 

1 

de 2 &, 
de· Novembro de I7QL, Como se fa-
ção, e administrem as obras dos Pa--
ços de Lisboa; e dos mai.s do Rei,.. 
no , vej. o Regimento de 16 de J a ... · 
neiro de 1689. E como as das For• 
tificações, Praças, e Fortalezas; Al-
vará de 7 de Fevereiro de 1752 §. 
I. o, e seguintes. Derão.:..se providen-
cias para se fazer o exame dellas 
com segurança , e acerto , -e se evi.:. 
tarem os enganos, dito Alvará de ,s 
de Fevereiro §§. lO, e 11. As obras 
de Pontes, Fontes, e Calçadas são 
obras piedosas; de que todos se apro-
veitão, não devendo por isso nin~ 
guem ser escuso de pagar para el-
las, Catta Regia de 9 de Junho ,de 
~447, dirigida éÍ. Camara da Cidad~ 
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·de Çqiml;lra.. Q$ J%at~ri&es pa.rl} f\~ 
obras Hteaes nãp pagfi.q. ~linú~o~ ,· Q,u 
itrlf\OS LO!P ' Decretq cJ,e a c)e Japeiro 
cl.G) I-J58. PeloAJvar~p~ 12 de.l,\'faio 
le 11 r, 7 ~e .Q1ônçlot~ que -nem mel;>f1l0 
p~ra. . F.ts obras H.ea,f!\Sl se pode~s~m 
erul}argar, qu .apeEV.I l1 ca), tijolo, te-
lha, rnadei.r<J., ~en~~s, IJ81Jl os obrei-
ro~, c.arros.; \>arç~s, e bestas de car-
~r·~, que ~ ~e ernpFeg~rern na fapriC::\ · 
dqs ditos 111ateriae~, obrigando-se os· 

. Mestre~ que forem emj)regados nas 
. 4eferidas obr&s c}o Real ServiGQ <l 

hu..scarem, e chegarem os materiaes 
~ eUaª 'competentes. Foi apyJlicado q 
rendimento t]q real d'agua Pflfa se 
acaqarem as obras de Thornar por 
Alvará ele 6 de Agqsto de 1644, 
qu~ traz Peg. á Ord. tqm. 6 pag: 278. 
JYiaudoQ-se preceder com brevidÇJ:de 
.ÉÍ obra dos penedos do Rio Pouro 
pelo Decreto de U de Maio de 1 66·'8, 

. Os i\'I~str~s, qqe tomão as obF&~· dC}s 
Faço~ de e n prei ta ela, fal tanP,(). ar dq.~ 
fiançéls , ou a fa~e-l&s na tempo pi:-
·dc . .uad,o, pagão ~ ~ua custa o que 
h:ot~vt>r de prc::jui~0 na n~aioriÇL. dQs 
pr~ÇOíi em pra.ça, aonde se devem 
pôr no~amente, Regimento de 16 
·ue ~a.r1eir;o de, Jti89 cap, 8. As obras 
q1;1e fprem e~bargadas se podelll 
çont.inuar: tçom caução d:ti; (.)pere de~ 
'}Jt@{Íendo por p .("OVÍSà,O. do ':fribEJ.nal 
<lo Desem bargo elo Paço. As que 
sãp feitas cont ra a dispozjção da 
.Lei, e pl.auos adaptados para a edi-
fi·caç~o da C~dade çle Lisboa, e li-
·cença, que se eoncec\eu, são an-
iuadas ex o.fficio, Oll a requerimento 

1 ile qualq1,1er pessoa do povo, e m.alil.- ' 
daJ.ªs: demotir á cusl.a das Part~a , 
Alvan\ de·l.5 de Jnnho de 1759 §. 9. 

·os ero barg·.os de obra nbv a. na G~da-
de de Lisboa, com todas as Cao.zas ' 
·deset·vidõr-s , que pertencião aoJoi-
zo. çlas Propriedades ., passárão pçu;a ' 
.o dos. lrJspect_ores dos Bain;os, De- ' 
' crebo d~ 1.5 de Noveml!>ro de 175-9:. -

0oras de e.s tuqu e nà'.Q as podercn 
co1J.Lra.ta r, ou tomar por sua conta. • 
os l?edre iro·s, Carpi'oteiros, o,u·. Mol-

··dureiros , que não tiverem sido exa-
min~.!).os , Alvará· dA 23 de Dezenk 
·h1-:o de 1771. No 4lvará ,de Regi-

men.to cl..e 23 de Dezerpbro de 175 ~ 
cap. 2 §. 35 Sf? mandfj que as obra§l 

, ~o repa_ro da ponte çla Alfllndega, e 
~~s.a.s c;lellf;l. se farão por jornal , e 
pqgo- i udo por man4ado ·do Prove-
dor, e F~itoF mor. Sobre as obra~ 
púplioas da Cidade çle Coimbra vej. 
o que d~terminárão a,s Carta:5 Re-
gias de ff27 de Jt~lho de 1618, e d~ 
f; pe Agnsto c,le 1620, e os Alvarás 
de 27 de Julho de 1616, e de 3·o d~ 
Agosto de 161~. Declarou-se por 
Alvará de lO de Maio de 1618 que, 
em q uantp ellas durassem , fosse a 

· Cidade jsenta de pagar p·ara algu-
mas Qlltras obras dq Reino. Foi no-
meado Spp.eri:ptendent~ para ellas 
por Avi~o de ll de Agosto de 1807, 
no qual se derão varias outras pro-
vidçncias. As tenças assentadas · na · 
Obra Pia for.ão na sua origem hu-
mas ~smolas applicadas á diaria sus-
tent~:~:çãa de viu v as, e otfans desam-
paradaEl , e de pobres. miseraveis, 
que se :fizerão dig·nos da Real com-
paixão dos -Senhores Reis destes 

. Reinos. .'Este çleposito da pobreza 
foi offerecido pelas mesmas Insti-
tuições do dito rendimento a Deos 
Nosso Sephor para rernedio da po-
breza neçe~s!tada na Doação feita 
pelo Sen~Qr Rei D. Manoel no an-
no de 1503, e incorporada.nas Or-
denações de Fazenda; ·e foi , confir-
mada essa Doação pelos Senhores 
Reis seus Successores nos annos de 
157~, ·1584, .e J6n, declarada, e 
a.ntpl.iada pelo Alvará de 1 de Agos-
to eLe 1752, e p.elo Alvará de 24 ,de 
J.alh0 ele 1773. Pelo Decreto-de 2·0 
de JuJ1ho de 1679 se mandou que se 
não despachasse Requerimento pa-
ra se assentar Tenca líla Obra Pia, 
sei!n p~rimeiro se m~!íldar iaformar se 
os que requerem essas Tenças, são 
pobr.es. Maad.ou-se no cap. 206 'do 
Regimento da Fazenda de 17 de 
Outrufu,ro de 15' 16 que s~ pagasse pa-
ra .a, Obra P ia em cada Renda Real, 
arrem.atadía' ou cobrad-a por conta 
da Fazenda, hum po•r ceato do seu 
rendimento, e 111odo, por que se ha 
de cobrru·. Delerminou-se que se não-
appli.casse a- outro destino o dinhe:i.-



OBR 
I ro pertencente a ella ' . Carta Regia 

cle · 26 de Fevereiro de 1,656. E a 
Provisão Regiá de 27 ·de Janeiro de 
1719 manda observar na cobranca 
do dito dinheir~ o refei·ido c.ap. 2Ô6 
das Ordenações de Fazenda, . .Yej. o 
Alvai'~Í de 1 de Agosto de 1752. De-
clarou-se pelo §. · 27 da·. Lei de 3 d~ 
Agosto de 1770, que á semelhança 
deste esta belecimen'to se separasse 
sempre na instituição dos MorgáJos; 
9u na anexação delles, . a ce.q.te~si
ina parte do seu rendimento para 
obras pias. Pelo Alvará de 16 de 
Dezembro de J790 se applicou ,ame-
tade do rendimento dà Obrá pia pa-
ra as Viuvas, e Orfans dos Ofiiciaes 
da Tropa benemeritos. Nas esmo-
las· que se mandão pagar na obra 
pia se não . pôde fazer ~xecução por 
fi_anças, o li . obrigações partic'ulares, 
salvo se se obrigarem especial,men-
te pelos devedores; Alvará de 19 
de Maio de t623. Obra pia foi esta-
beleéida na lndia por Decreto de 
29 de· Setembro de. J 611; e Alvará 
de 3 de Março de 16_12; e po~ Al-
vará d~ 9 de Março dé 1615 _se :tnan-
dou gastar lá mesmo o producto de 
hum por .cento ·da dita Obra pia. 

Obração , offerecim~nto 1 offerta 
de alguma coiza· profana. Os deve-
dores sqáo theudos de pagar essa que' 
deverem como se éssas ohi'a§Óes , ~ 
_çonsinaçóes não fossem fàtas. Ord. 
Affons .. Liv. 4 tit. 1 §. 23 pag. 

Ohrada,s, o mesmo que obladas, 
ou offertas, que durante o anno se 
fazião pela alma .-de algum defunto. 
Estas obradas ainda hoje se pratl-
c'ão, offerecendo :pell"as pão., vinho ; 
e cêra·, o'u algnmà coiza des.tas. 
' . Obr_çpçáo, o acto de calar algu-

ma circumstancia de facto ; oU di-
. reito, com o fim de se obter alg·um 

despacho, que se não obteria., de-
clarada a tal circumstancia . . 

Pelo Alvarã de 30 de Ou4.1bro' 
de 1751 se mandou · que vindo as 
Partes com Embargos de ob, e :m-
brepção contra as . Cartas, Alvarás, 
Provisões, e . outro·s despachos, que 
em virtude de Decretos, e Resolu-
çõe~ de Consultas; ou despach'os· dos 

ToMo IJ. . 
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Tribunaes se houverem expedido ; 
se remettão Jogo os mesmos Em~ 
bargos aos Tt:ibunáes respectiv:os ; 
com s,uspensão , ou. sem ella, segun-
do o estado em que se achar a exe-
cução das Cartas, Alvarás, Provi-
~ões; e Despachos sobre_ditós, ,serri 
que nenhuns ~uizes, nem os das Re-: 
lações pQssão t9ma1:·. conhecimento 
de ,taes Embargos. Pen~entes Em-: 
barg·os de ob , e subrepção a Al-
vará de ,Fiança; não he ? Reo pre-; 
zo., Assento de114 de Novembro de 
1631. . . . .. : 
.• ,. Obreptic_~·o; conseguido por obre-
pção. - · . . . . 

Observancza, dá-se este nome ás; 
Cominunidades Religiosas, em que 
certas Ordens se ohservão mais es'-
treitamente. . , . . , 

Observatorim EdificÍo. donde se 
observão os Astros. 
·. No. Observátoiio Real ·da: .Mari-
nh~ d~v~m , ter exercícios pratícos 
os . q,ue se destinão a Officiaes., ou 
Pilotos da Real Armada, Res.olução 
de 6 dé Junho de 1798. Maiidou-se 
fazer hum na Universidade de Coim-· 
bra, Carta Regiá de 1 i de Outubrd' 
de 1772. , .. , . . . · ' 

·Ociosidade , vicio de . que~ gasta: 
o tempo inutilmente. Nascem deV~ 
os delictos, .Decreto de .4 da No~ 
v:embro de' 1755, e os vici.os que in~ 
festão ós Estados, Decreto de 2, de. 
Abril de 1757, Alvarás de 25 de 
Junho de 1760 §. 17, e de 19 de Se-

. téinbro. de 1761. ,I-Ie vicio ingenito; 
e qmisi inseparavel. das Nações ba_r-
bara's ; Dir.ectorió dos lndios do Pa-
rá,. e Maranhão., confirn'lad·o. por Al-
var,á de 17 de Ago~to de ,1'758 §: 20, 
e 68 ~ . 

. . Ocioso ~ aquelle ~ que não se oc-
cupa em coi'za,algrrma; vadio. Man-
dou~se proceder contra os v,adios, 
por Dec~eto de 4 de Novem'bro de 
1755, e . . · ............. ... .. .......... . 
vej. o Alvará de 15 de' Outubro' de 

. !'764. ' . . 
· · . Ocres; hoje Deles~ Convento ce.: 
lebre da Ordem Militar de · Santia-
g?. da,;,:Espada; cujos Çavalleiros se·· 

· d1sserao Spatanos. . _ 
· l2 A. 

•' 
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Oeiras . . Este Lugar foi ereado 
,Vi ll a por ...... . .. , ........... ··· 
I~ pela Càrta de 20 de Npvembro 
de 1765 se mandou que o Correge"" 
dor do Crime do Bairro de Bel€m f 

e se1~s succes_sores fosse1~ Correge~ 
d·ores , e Provedores da dita Villa, 
e que ne11a fação C,orreiçâ:o todos 
os ánnos '; provejão as Inventario$ 
dos Orfãos, tomanda contas , e das 
Câpeila§, Hdspitae$ , e Resíduos, e 
9os bens do Concelho, e que fação 
as Pautas dáS Pessoas para ser~irem 
na Camarà da mésm.a Villa, que re-
~nett. e,rão ao De sem bargo do Paço, 
para nelle se ariura:relil' e subirem 
<L R eàl Prezêhc:i: 

Offensa ; i;Jjluia ; oú aggFaVO ' 
que se faz de palav~a, .ou por obra, 

O Corregedor da Côrte he o J ui~ 
Superior para conhecer das offensas, 
que lhe são feitas, e ao R~gedot ~ 
Assen to· de 29 de l\1aio ele 1618: 
Como :!le castigf.icr as off~ensa:s feitas 
• os Officiaes de J ostiÇa qorn paJa.-
vtaa .affron tasas; vej. d Alvará> de 
24 de Ou'twbfd de l7G4 §. 3." Sdbre 
os a.ff'E!nsas feitas ás' Ordenanças nas ' 
suas respectivas diligencías 1 vej. o 
A lvará de 20 de Dezembro de I784j 
é ácerca das feitas aos Officiaetl, e 
Sôldados da Tropa dé linha o Ahta...-
:tá de 10 d~ Agosto de 17 ~0; e das 
feitas aGis Offici~es da Deeima , o 
Regimento de 9 de Maio de 16&4 
t i ~: 1 §. _to. As otleogas, que se fi- , 
serem aos Oftlciaes dà C0-mpanhià, 
G eral _da Ag-ricu'ltura das Vinhas cld : 
A lt.é Douro, por obra , ou por pa-
lavra; sobre materia de sao officâo ~ 
l:eputão-sé feitas aos Of-tic:iaes de 
J ustiçá , e cGm0 taes são castiga~ 
das, Alvará de 10 de Setembró de 
17·5 6 §. 40. O mesmo milita com os 
officiaes da Junta do Co,mmercio ·~ 
Estatutos da tl.~ta Junta, t!onfirma-
dôs p-or Alvatá de 16 de Détembro 
de l756 _cap. Í8 1§. 7; e o mesn1o 
ccnri os Officra~s da Companhia Ge-
ral das Reáes Pescarias do Reinó do 
Algatve, Ingtitiiiçâ'.o , dá dita .Corn-
1Janhia ~ confirrnada pór Alvará d.e 
lã de Fe~eteiro de 177 a, Condição 
decima terceira . 

~ 
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O.ffe?'lorio, ceremonia da Missa; 
pela qual o Sacerdote offerece a 
Deos a host.ia, que deve consagrar , 
levantando-a com as duas mãos. O 
Sacerdote offerece do mesmo modo 
o ééilix , d"epois de lhe ter deitado o 
vinho, e agua. O. Offertotio h e, pro-
ptiáinente fallando; o principio da 
Missa ; por'que nelle começã.o as 
partes integrantes della. 

Official se diz o homem, que faz 
algunr trabalho manual, e mecani.o~ 
eo, e se contrapõe ao Mestre. 

Official de Justiça he aquelle , 
qde executa os manqados dos J ui-
ze ?l , e M~gistrados'. 

Na Milícia 15e denominão Offi~ 
ciaes aquelles, que exercem algum 
posto. H a Officiaes superiores, e in-
feriores. -

Officiaes inferiores são os Ans-
peçadas, Cabos. e Sarg·en tos .. 

Nas Secretarias ba Officiaes, que 
teín o trabalho dellas . . 

Os Officiaes das Secretarias dê 
Estado são isentos de tirar Carta, 
e pagar !}OVos direitos, Decreto de 
30 ·de M~io de 17511, derogándo a 
r:espeito çlelles a Decreta de i 8 de 
Abril do mesmo aniio. 

Officiftl, sendo infama-do com ca-
lurnnia, deve ser punido · o cal um .. 
niador, Ord. L. 1 tit. 1 §. 3,6. 

Aos Officiaes da Casa Real deu 
o ~enhor Rei D. João IV Rt:tgimen· 
to en'l 1(356, . que vem nas Provas 
da Hist. Geneal. tom. , 4 ' pag. 738 
íl. 13. 

Officiaes publicos, anles que se 
lhe passem as suas Cartas, são ex-
aminados pelo Desembargo do Pa:· 

. ço, Ord. L. 1 tit. 24 §. 1 , R~egi
rnento do Paço §. 71 , e fica o seu 
signal pu}Jlicó na Chancella:ria, di-
to Regitnehto §§. 64, e 71. ·Por Pro-
visão do Desernbargo dó Paço de 
20 de Ju'pho de 1603, incluindo a 
Lei de 11 de J áneiro do mesmo an-
no , s~ mandoq que t()dos os Offi 
ciaes fossem obrigados a tirar novos 
Regimentg"8 da Chancellaria. AóS 
Officiaes dós Tribunues he prohibi-
do faz~r diligencias geraes, e pela 
PortàWt dó Duque Regedo-1' de :H 

\ I 
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rte Dezembro de 1750 se ordenou 
que fossem pelo Solicitador das Jus-
tiças da Côrte notificados todos os 
Escrivães de Autos do Juizo do Ge-
ral para não a coei tárem penhoras ; 
citações, e outras diligencías feitas 
por Officiàes, que não foren~ do G6,-
ral, e os Distribuidores, para que 
não as distribuão; c1ebaixo da pen;:t 
de suspensão. Os Officiaes c;lo Reéil 
Erario não devem ser prezoS sem s~ 
dar attenciosa parte ao s'eu Presi-
dente, A viso de 6 de No~embro de 
1788. Os Officiaes das Secretarias 
de Estado tem foro privativo, ego·-
zão do privilegio de trazer seús con-
tendores á Côrte, Alvará de 9' de 
Março de 1782 . Os Offioiaes de Jus• 
tiça não são obrigados a cumprit os' 
mandados das Justiças Bcolesiasü-
c.as ( except~ ~s da Inquisição); m'~s. 
devem estas Implorar o auxilio do 
braço secular, Provisão do Desem:.. .. 
bargo do Paço de 6 de Outubro de 
1744, Carta Regia de 23 de Agas-
to de 1:]53. Por Portaria: do Rege-
dor de 6 de Maio de 1 7 51 Se nia:n-
<Iou, etii requerimento dos Offioiaes 
de Justiça desta Cidade, que os Qf .. 
ficiaes dos Tri1;mnaés; Contractos; 
e outros semelhantes, se abstives .. 
sem de continuar a fazer as diligE:fn..: 
cias do Geral. Os Officiaes das Re'-
partiçõ.es respectivas da Mesa da 
Co.úsciencia , e Ordens devem ser 
propostos tres, no caso de vacatu-
ra; p~los Escrivães da mesma Me-
sa , e fazer-se consultar , pa:ra Sua 
Magestade escolher o qlle bem lhe 
parecer, Decreto de 4 de Março de 
Ihii. Po·r Ordetn do Senado da Ca-
mara de 9 de Outubro de 1775 se 
rn'andou que nenhum· Ofiicial da Ca ... 
sinha po'd'esse entrar ~ó, e sepa~ado" 
do ao to de correi9ão, a dar buscá 
em casa de pessoáS sujeitás á mes-
ma coneição, com pretexto de qual-
quer aveliiguação; senl. qtre ll ella 
assistão 'todos os Offic'íaes compe.:. 
~entes, observando-se o niesmo pê~ 
los Officia~s da Saude. Por Decret!i 
de 16 de Junho de 1651 se mandou' 
que foSJsem p.rivadus dos éeus Of6-
cios os Officiaes dé Justiç.a ; e Fá-

O ·FF 

zenda, que nâ:o acudissem ao servi-
ço das Coiripanhias dos Privilegia-
dos. Pelo Decreto de 18 de Abril de 
1755 >e prohibio aos Officiaes dos 
'fribunaes o exercicio dos seus em-. 

·pregos antes de tirarell) ,,Car~a , e 
pagarem os novos direitos . O Offi-
ciál não pode ser constrangido a re-: 
nrinciar o' ~eti Officio poJ: erros, que 
haJa C<?metti_do; ~ só he éondem~a
do nas penas, que merecer'· Ord. 
·L., I tit. ~fi§. 3, Carta Regia, que 
transcre~~ G_a~ed. p. I decis. 71 sub 
IJ.·· .. 4. Por ,R~solpçã~ ~ qe .22 de Ou-
tubro d'e 1750 se ttiándou observar 
ii. Lei de 28 de Ja.neiro d~ 1641 so-
bre os Otficiaes dos Captiv'os, vej . 
Al-Çará d'e 2 9 d·e' Outubro d'e '17 54. 
Os OffiCiaes d'as Secietari'as de Es-. 

.. tadf, .; e Creados . da ~asa· J{eal não 
podem ser .éitádos sení .Liéença R~
gia , expedida pela Mordom~a Mór, 
Décreto de 2 3 de J ulqo c\ e l 7 81. 
Sobre as fH:eceden~·ias; e P,rerogati-. 
vas dos· Officiaes dà Cása Real se 
tomou Assento· no .Qéseí4bargo' do· 

· Paço a 
1
27. d~ NQven1bro' de )64~ . ·. 

A respeito das licenças ; e venci-: 
mentos dos Officiaes da -Fãzenda do' 

. Ultr~.mar. , que vi~rem ~o .Réi~o por 
éausa d~ mol~stta , veJ. o DeGreto 
d.e ,7 de Agosto de 1798. Óffieial não. 
deve levar mais, do que se .éontem 
.QO seu Regimento, Ord. L. 5 tit. 72 ,· 
Decreto· de ls de Dezembro de 1 7~3 .' 
Sobre os Officiaes . 9-a Arrecaâação. 
dos 4 por cento vej. o Decreto de. 
30 de' Maio .de 1791. Officiaes, e 
A p'renà,izes dos , Officios mec,anicos, 
são isentos das recrutas, Resoluções 
Regias de ... dé Abril d'~ 1675, e 
de Abril de .1705·., . é ~rovisão' do, 
Cónse!ho de Querra de ~ 2' 1 de No-
vembro d'é 1729. Officiá"es' de Carta' 
nénhum pode ácumufar em si dous· 
Officios da Real Faz~nda:, nem ven-
cer doUB ordenados diversos, Lei ·de 
22 de Dézembro de I76ITit.4§.I; 
Officiaes de Fazendâ nãó podem· 
mandar fazer a~ suas pessoaes obri-
gações por Substitutos'- · não sebda: 

. appro~ados p~lo Prin~ipé, dita Le.i' 
· . d~ 22 de Dezeml?~o de 1761 §. 2 . 
Os Officiaes· do Erario Regio nãcJ 
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evão emolumentos, dita Lei Tit. 11 
§. 2. Os Officiaes de Justiça, e Fa-
zenda das terras do Reino podem 
cobrar nellas os seus ordenados dos 
respecti vos Almoxarifes, ou Rece-
b edores, Decreto cle 22 d,e 1'9'ovem-
bro de 1 7G2 . Os Officiaes da Alfan-
dega não p<Jdem comprar dentro 
nella comestiveis alg·uns, ou miu-
dezas' nem commerciar por si' ou 
pot interpostas pessoas em generos, 
c.u.io d~spacho per-tence· ::( mesma 
Alfandega , Alvará de 20 de Julho 
de 17 67, que derog·ou o de 1 B de 
Janeiro de 1762. Os da Alfandega 
do Rio de J aneiro não podein levar 
~s .Partes causa alguma a titulo de 
refresco, ou marcas dos navios, De-
creto de 3 de Fevet'eiro de I 7 58 . 
Official, que for condemnado por er-
ro de offi cio, aioda que depois o tor-
ne a servir, não pode peui-lo . para 
.seu filho, ·nem renuncia-lo em ou-
tro, Alvará de 18 de Outubro de 
161.4. Os Offi·ciaes do Brasil levão 
salarios dobrados dos do R eino, Al-
vará de 19 de Dezembro de 1699. 
Officiaes de Justiça, ou Eazenda não 
}JOdem commerciar por si, nem por 
outrem ·em. lojas abertas. Nem atr·a.-
vessar fazend as algumas, nem lan-
çar nos bens, que vão á Praça, Lei 
de 29 de Agosto de 1720. Os Offi-
ciaes da Fazenda devem fazer auto , 
e inventario dos navios, que derem 
~í. costa nas praias deste Reino,. e 
seus Domínios , Alvará de 20 de 
Dezembro de 1713. Os Officiaes de 
Carpinteiro de Machado , e Calafa-
t e, ensinad,os, e matriculados no 
Arsenal , não. podem trabalhar em 
obras particulares ; ou embarcações 
sem licença da Intendencia da Ma-
:rinha: Resolução de 18 de Setem-
bro de J 7!39, em Constilta da Junta 
da Fa,~enda qa Marinha ; e Edital 
de 1 J. de Outubro de 1799 . Foi pro-
híbido por Carta Regia de 23 de 
Maio . de 1 624 aos Officiaes do Fis-
co , e a seus filhos comprarem cau-
sa alg'U ma da fa~endá confiscada. Os 
Officiaes da Alfandega da Cidade 
do .F unchal forão dispensados de hir 
aos, a~ardos, e vigias hos dias de des-

OFF 

pacho, não sendo em tempo de guér-
sa, Ah,ará de 15 de Julho de 1617 . 
Os Officiaes da Fazenda dos Cati-
vos , ou da Crusada não podem to-
mar dividas de terceiras pessoas pa-
ra as executarem, sem lhes serem 
arrematadas, AI vará de 2 de Maio 
de 1647, vej '. Alvará de 29 de Ou-
tubro de 17 54 . Para. as devacas dos 
moilopolios, a que se mand~u pro-
ceder por Decreto de 1 de Dezem-
bro de 1757 se permittio que po-
dessem ser eleitos Officiaes de ou-
tras jurisdicções, e mesmo pessoas 
párticulares. Aos Officiaes, ·e mais 
homens do mar foi concedido pode-
rem carregar, como homens de ne-
-gocio para os portos do Brasil , Al-
vará de 6 de Novembro de 1788 , 
vej : Alvará d'e li de Dezembro de 
1756. Aos Officiaes, que estão em " 
actual exercício, não se. lhes defere 
jurmnento, quaesquer que sejão as 
diligencias , em que se empreguem, 
Carta Regia de 28 de Fevereiro de 
1757 , D ecretos de 1 de Fevereiro 
de J 7 56 , e

1 
de 18 de J a:neiro de 1 7 59 . 

Dos feitos civeis, e crimelil dos Offi-
ciaes das .;\lfandegas conhece o Su-
perintendente Geral das mesmas ,. 
como o Ouvidor da Alfandega co-
nhece em Lisboa, e isto pela obri-
gação, que os ditos Officiaes tem 
de residir nellas; Alvará de 16 de 
Dezembro de 1774 §. 6, e Alvará de 
27 . de Julho de 179~ §. 5. O Official 
de Justiça, qu-e fica por. depositaria 
de alguns bens, sendo proprietario 
perde o Officio , e sendo serventua-
rio perde a sua estimação, Alvará 
de 4 de Maio de 1757. Officiaes ~e 
Fazend~ :pão podem ser Rendelros 
d'ElRei, Ord. L. 4 tit. 26 . Nem os 
Vereadores, nem os Provedores, ou 
Officiaes pa Misericordia dos bens • 
do ConceJho, ou da Miseric.ordia, 
Decreto de 6 de Dezembro de 1603. 
Os Officiaes .da Alfandega- tem por 
seu Juiz privativo o Juiz della, Al-
vará de l~ de Junho de 15ll. Não 
podem o~ ditos Officiaes receber 
gTatificações, není comprar. dentro 
da Alfandega para si, nem para ou· 
trem , fazenda alguma , Alvará d~ 
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14 de Novembro de 1757 §. lO. o~ 
Officiaes do lançament~ do serviço 
da Nação Hebrea forão tomados de-
baixo da Protecção Regia, Provisão 
de 23 de Abril de 1605. Os Officiaes 
da Casa de Bragança não podem so-
licitar os negocias das Partes. Qua-
lidades, que devem ter, e salarios; 
que devem levar, Regimento de J 9 
de Julho de 16_87 cap. 49, e seguin-
tes . Os Officiaes encarregados dos 
cabedaes, que vem nas frotas, por 
que tempo, e como devem estar na 
Casa da Moeda cada dia , para fa-
zerem entrega delles, Decreto de 
27 de Setembro de 1755. Por Alva-
rá de 30 de Janeiro de 17 58 se pro-
hibio aos Officiaes das Casas da Fun-
dição de Minas sugerirem, ou obri-
garem as Partes a fazerem os mani-
festos em diversos nomes. O Offi-
cial Maio r da Secretaria do Senado 
faz as vezes do Escrivão da Cama-
ra, para a fa.ctura dos soldados, Al-
vará de 7 de Julho de 1764 §. 4. 
Sobre os emolumentos do·s O.fficiaes 
da Secretaria do Sena<;}o vej. a Re-
gulação de 20 de Setembro de 1790, 
o Avjso de3 de Setembro de 1791, e 
a Resolucão de 19 de Abril de 1792. 
Os Offic i~Ps da Companhia do Dou-
ro são amoviveis ao seu livre arbí-
trio, até o E scrivão da Conservato-
ria inclusivamente, Alvará de J 6 de 
Novembro de 1771 §. 15. Devem os 
Officiaes servir por si seus Officios, 
Alvará de '8 de Agosto .de 1753. Os 
Proprietarios, ou Serventuarios não 
podem receber das Partes emolu-
mentos, ou gratificações, ainda que 
lhas offereção, depois de suas de-
pendencias findas, Regimento de 29 
de· Dezembro de 1753 cap. 46 §. 4, 
e Regimento de 23 de Março de 
1754 cap. 10 §. 6. Aos Officiaes da 
Alfandega do Porto foi permittido 
tomar para seu gasto dos generos 
dizimados em ,especie, Alvará de 18 
de Janeiro de l66Z, ve~a-se Provi-
são de 19 de Junho de 1676, e Al-
vará de 20 de Julho de J767. Os 
Üfficiaes dos Cofres da Côrte , Ex-
i.remadura, e Algarve forão ex tin-
e tos, e reconduzidos por tres annos 
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para darem contas, Decreto de 22 
de Março de 1756. ·Os Officiaes que 
comettem erro em algum Officio não 
podem servir outro antes de purgar-
se delle, Lei de 23 de Novembro de 
1770 § ... '. Os Officiaes da Cama-
ra quando são confirmados _por Sua 
Magestade não podem ser suspensos 
senão por Resolução sua, e corno, 
Alvará de 26 de Fevereiro de J 771, 
e A viso de 9 de Fevereiro de 177 5. 
Os Officiaes do Terreiro para goza-
rem da parte da pena, imposta aos 
generos extraviados, devem ter fei-
to per si as aprehensões delles, Al-
vará de 29 de Junho de 1795 §. 5. 
Nenhmn Official de/ algum Officio 
póde ter mais .. de hum a loja delle, 
e o que não for examinado não pó-
de abrir loja, debaixo da pena de 
4$000 réis, pagos da cadeia, Or-
dem do Senado da Camara de 16 de 
Fevereiro de 1768. Os Officiaes d~s 
Secretarias de Es~ado podem trazer 
os seus contendores ao Juizo da Cor-
reição do Cível da Côrte ~ Alvará de 
9 de Março de 1 7 8 2. Os Officiaes 
Maiores , e Menores da Mesa da 
Con.sciencia e Ordens são propostos 
pelos respectivos Escrivães, e a Me-
sa Consulta, Decreto de 4 de Mar-
ço de 1775. Os Offi.ciaes a quem se 
impedem as diligencias da Justiça, 
que lhes tiverem sido ordenadas por 
seus superiores, passão logo Certi-
dão authentica das resistencias que 
acharem, e do modo com que nel-
las forão impedidos, declarando as 
testemunhas que presenciárão, e a 
entregão ao Juiz de vara branca 
mais visinho, ou ao Corregedor', 011 
Ouvidor da Comarca, sendo os que 
fizerão a resistencia pessoas podero-
sas, Alvará de 24 de Outubro de 
1764 _§. 5. Por Aviso de -12 de.f\..bril 
de 1770 se mandou que os Officiaes 
do Tabaco rondassem de noite. So-
bre os ordenados dos Officiaes da 
Alfandega do Tabaço vej:' o Alvará 
de 20 de Novembro de 1779. Offi-
ciaes da Superintendencia dos Ta-
bacos são os mesmos da das Alfan-
degas, Alvará de 27 de Julho de 
17~5 §. 2. Pelo Aviso de 16 de Maio 
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"de f77i"· se prohibio aós Ahnotacés 
das-Execuções procederem contra os 
Estrangeiros, que trabalhão por seus 
officios sem Ordem -do Senado. De-
rão-se providencias sobre ·a antigui-
dade dos Officiaes da Mesa da Cons-
ciencia e Ordens pelos Decretos de 
12 de J.unho de 1777, e de J 8 de 
.Fevereiro de 1779. O provimento 
dos Officiae..s da Junta da Directo-
ria Geral d'os Estudos se faz por 
Consulta, e Approvação Regia, pe-
ia Repartição do Erario, Carta Re-
gia de ll de Julho de J 802. 

Pelo Decreto de 28 de Abril de 
1791, ampliando-se a disposiç~o do 
Alvará de 15 de Dezembro de 1790, 
se declarou que o aocesso gradual 
a qualquer Posto, comprehendido 
JJas -tres classes de Officiaes Gene-
raes, fica unicamente pertencendo 
á Real Escolha., e Arbítrio , sem 
que o mero titula da antiguidade, 
aliàs mu"ito attendivei , .possa con-

. seguir direito ao provimento dos 
Postos effectivps, ou para se en-
tender pela dita causa preter.ição 
alguma legitima. A preferencia en-
tre Officiaes effectivos , e gradua-
-dos se regulou ,pela Resolu.ção de 
28 de ·Fevereiro de 1798, em Con-
sulta de Conselho do Almirantado 
de 13 do mesmo mes, e ,ann{), o que · 

· fle fez publico por Edital do .mesmo 
Conselho. A respeito dos Officiaes 
Militares, que no anno de 1808 -mar-
chárão com · o Exercito Portugue,?; 
para França, derão-se providencias 
por Aviso de 31 de Maio de 18Il, 
as quaes se fizerão publicas por Edi-
tal do lnspector das .Thesourarias 
Geraes das -Tropas do Reino, data-
do de ·1 de Julho -do ·mesmó anno. 
Os Officiaes Militares -podem ·trocar 
de corpos , porem sendo da mesma 
graduação, e na mesma arma, De., 
ereto -de 13 de Agosto de 1635. Pe-. 
la Resü'luçãG de 23 de Maio 'de -179 J, 

,,em Consulta .do -Conselho de Guer-
ra de 9 do dito mes, e anno, se 
decidia que recahindo geralmente , 
(1ualquer Governo, ou Commando 
naquelle Oftlcial, que tem maior Pa-
~tente, deve supprir a falta do ~ar-
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gento -mór effectivo o graduado nes-
te Posto , ainda que o seu actual 
exereicio seja o de Capitão, e haja 
outros Capitães mais antigos, vej. 
Officio de 6 de Agosto de 1791. Of-
ficiaes de Patente, e mais Officiaes 
empregados na Real Esquadra, quan-
do' por doentes existirem nos Hos-
pitaes da Marinha não vencem co-
medorias, e só o soldo de embarca-
dos; e os Officiaes de outra classe, 
que não vencem comedorias, ven-
cem só nos ditos Hospitaes ameta-
de do soldo , Decreto de 3 de J a-
neiro de 1801. Pela Portaria doGo-
verno de 22 de Outubro de 1808 se 
annullou, e cassou todos os Despa-
chos, ou Promoções militares feitas 
pelo intruso Governo Francez, des-
de a entrada das suas Tropas em 
Portugal até á sua expulsão, e se 
mandou que os Officiaes, que solli-
citárão mtquelle tempo do intruso 
Governo a sua demissão, apresen-
tando-se de novo sejão restituídos 
ao exercício dos mesmos Postos. Pe-
lo Alvará de 2 de Janeiro de 1807 
se regulou a preferencia en'tre os 
Officiaes effecti vos ' aggregados , e 
graduados de Patentes iguaes, e a 
ordem dos accessos, que competem 
ás 'duas ultimas classes. Os Officiaes 
addictos s~o equiparados aos aggre-
gados, De.creto de 16 de Dezembro 
de ·180 6; Alvará de 2 de Junho de 
1807. · Ord!E!nou~se pelo Decreto de 
31 qe - Jull~o de -1762 que se fizesse 
pagamentq aos Officiaes Militares no 
fim de cada dois -meses, e aos Sar-
gentos, Cabos de Esquadra, e Sol-
dados de dez em dez dias. Sobre o 
provimento dos ·Postos .clos Officiaes 
Inferiores, quaes são os -Cabes, For·· 
rieis, e Sargentos, .veja-se 0 dispos-
to no §. 8 do cap. 13 do nov-o Re-
gulamento., o Alvará de 4 de Junho 
de 1766, e os Avisos -de 22 de No-
vembro de 1799, ~ de 9 de lVIaio 
de 17 89. Os Officiaes, e Soldados 
das Ordenanças em tempo de guer-
ra estão sqjeitos ás mesmas Leis, e 
Regulameptos da Tropa de Linha, 
Portaria do Governo de 3·0 de J u-
nho de 1810. Os Officiaes Subalter-
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nos dos Corpos de Tropa de Linha 
não devem annexar-se a certas, e 
determinadas companhias, declaran-
do-se simplesmente o Regimento pa-
ra que são promovidos, Portaria do 
Governo de 28 de Dezembro de 1811. 
Officiaes Inferiores,. a que se havia 
permittido baixa do serviço dos Cor-
pos de Linha do Exercito por exce-
derem o numero completo da Re-
gulação, approvada pela Portaria de 
29 de Oulubro de 1314, forão man-
dados rt>gressar aos mesmos Corpos 
donde sabirão, Portaria do Governo 
de 22 de Abril de 1815. Pelo Aviso 
de 4 de Julho de 17 54 se declarou 
que os Officiaes dos Terços auxiliares 
das Ordenanças, ' que rodão com os 
Officiaes dos Reg·imentos pagos; pos-
são usar de galão de ouro, ou de 
prata nos seus_ chapéos. Os Officiaes 
Inferiores devem ser propostos pe-
los respectivos Commanclantes das 
Companhias , cap. 13 do Regula-
mento de lnfanteria §. 8; Aviso de 
22 de Julho de 1777, dirigido ao 
Tenente .Coronel Commandante do 
1.0 Regimento de lnfanteria de O li-
vença. Pelo Decreto de 14 de Ou-
tubro de 1808 se mandou proviso-
riamente que os Officiaes Inferiores, · 
Tambores, e Soldados dos 24 Re-
gimentos de Infanteria de Linha, 
dos 12 Regimentos de Cavallaria, 
dos 4 de Artilheria) que actaalo;:~en
t'e existem; e dos 6 Batalhões de 
Caçadores, que se mandão crear, 
sejão pagos desde ' o dia l. o de No-
yembro de 1808 em diante, na con-
formidade da Regulação, que bai-
xou com o dito Decreto. Por Aviso 
de 15 de Abril de 1812 se enunciou 
que, por Portaria de 8 do mesmo 
mes, e anno, os Offici.aes aggrega'-
dos aos Regimentos de Cavallaria 
devem perceber o mesmo soldo, que 
vencem os Officiaes aggTegados aos 
Regimentos de Infanteria de Linha. 
Pela Portaria de 14 de A gosto de 
1810 se mandárão pôr em Adminis-
tração as Casas dos Officiaes Por-
tuguezes, que estivessem a soldo da 
'Franca. Pelo Decreto de 16 de De-
zembro de 1816 se mandou que os 
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Officiàes que, tendo servido nas Co::. 
lonias , regressarem ao Reino com 
Patentes confirmadas pelo Soberano, 
e com Licença Regia, fiquem addi-
ctos aos Corpos das Armas, em que 
tivt>rem servido, até serem empre ..1. 
gados na qualidade de effecti vos, 
sem preferencia para os accessos. 
Os Officiaes Reformados devem ení-
pregar-se .nas Legiões Nacionaes ; f 
Edital do General Governador das 
Armas dá Côrte, e Estremadura de 
14 de Fevereiro de 1809. Sobre o 
mo.do dos -pagamentos aos Officiaes, 
achando-se fóra do Reino, se expe-
dia a Portaria de 2 6 de Julho de 
1813. Sobre os Officiaes Reforma-
dos vej. o Alvará de 1 q de Dezem-
bro de. 1790, Decreto de 12 de J u-
nho de J 794, Decreto de 121 de J u-
lho de 1795, Decreto de 7 de Agos-
to de 1786, Portaria de 6 de 'Julho 
de 1812. ·Pelo Edital de 20 de Ju-
lho de 1808, da Junta Provisional 
do G.overno do Porto, se mandou 
que todos os Officiaes Inferiores, e 
Soldados se reunissem aos seus Re-
gimentos. Os Officiaes Militares tem 
recompensas honorificas , contando 
vinte annos de serviça effectivo, Lei 
de 16 de DezPmbro de 1790 §. 
Os Officiaes Veteranos que ·conta-
rem cincoenta, e quarenta e cinco 
annos de serviço tem premio, De-
creto de 30 de Dezembro de 1806. 
Aos Officiaes não reformados da Ar-
mada Real se não deve descontar a 
Decirna em seus soldos, ·ou elles es-
tejão, ou· não embarcados; Aviso 
de22 de Dezembro de 1810. AsPa-
tentes dos Officiaes de Malta exis..;, 

· tentes nos Domínios Ultramarinos 
forão mandadas recolher, e anrulla-
dós os seus privilegias, Aviso de26 
de Janei'ro de 1805. Sobre a anti-
guidade, e precedencias dos Officiaes 
do Ultramar vej. os Decretos de 6, 
e de 18 de Fevereiro de 1805. Pelo 
Edital de 3 de Dezembro de 1808, 
do General encarregado do Governo 
das Armas da Côrte 7 e Provincia 
da Estrernadura, em consequenci~ 
de Ordem Regia, se determinou que . 
os Officiaes do Exercito se recolhes--
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sem aos seus Corpos dentro ele dez 
dias. Aos Officiaes do Exercito se 
determinou por Alvará de 23 de 
Abril de 17 90 os soldos, que se lhes 
devem d·ar· estando presos. Sobre a 
graàuação dos Officiaes das differen-
tes Secretarias dos Generaes, eGo-
vernos, vej. a Portaria de 9 de J a- . 
Deiro de 1811. Os Officiaes aggre-
gados aos Regimentos de Cavalla-
ria devem perceber o mesmo soldo 
que os Officiaes aggregados aos Re-
J,{imentos de lnfanteria, Portaria do 
Governo de 8 de Abtil de 1812, e 
A viso de 15 , publicado na Ordem 
do Dia de 25 do mesmo mes, e an-
no. Officiaes, e Soldados durante a 
:ma ausencia na Campanha se man-
dou' que se suspendessem todas as 
Causas, e Execuções, que contra 
elles se movessem , pelo Decreto de 
19 de Dezembro de 1808. for Por-
taria do Governo de . '19 de Novem-
bro de 1808 se ordenou que todo o . 
Offic:i.al Inferior, Tambor, ou Sol-
dado existente neste Reino, dos que 
se achavão alistados em alguns dos 
differentes Corpos do Exercito no · 
dia 30 do mes de Novembro de 1807, 
que se não apresentar para conti-
nuar no exercício do emprego, qne 
dantes· tiNha, não fazendo constar 
por documentos authenticos justo 
motivo que o escuse, seja reputado . 
desertor, e como tal preso, e pu-
nido. Pelo Edital de 19 de Feverei-
ro de 1809 do Tenente General en-
carregado do Governo das Armas da 
Côrte, e Província da Estremadura, 
se publicou a Ordem Real para os 
Officiaes, e mais indivíduos dos Re -
gimentos se reunirem aos seus Cor-
pos dentro do prazo de quatro dias. 
Por Aviso de 1 de Março de 1811 
se mandou abonar aos Offi'ciaes ag-
gregados pertencentes aos Corpos 
de Linha do Exercito os mesmos 
vencimentos para cavalgaduras co-
mo aos effectivos. Os Ofíiciaes que 
forão no Exercito auxiliar de Espa-
nha forão promovidos ao Posto im-
mediato por Decreto de 4 de Outu-
bro de 1784. A precedencia entre os 
Officiaes effecti vos ~ aggregados , e 
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graduados de patentes iguaes foi re~ 
guiada assim como a. ordem dos ac-
cessos, que competem ás duas ulti-
mas classes, pelo Alvará de 2 de J a~ 
neiro de 1807, Resolução de 21 de 
Novembro de 1764. A'cerca dos Of-
ficiaes da Se~retaria da Policia~ e 
seus emolumentos, vej. o Aviso, e 
Plano de 22 de Jullio de 1807. Os 

'Officiaes Militares, em quem reca- . 
· hir o Governo das Armas das Pro-

víncias, durante o mesmo Governo 
interino tem o Tratamento de Se-
nhoria, Alvará de 2 de Maio de 1782. 
Os O:fficiaes encarregados do Gover-
no das Armas das Províncias tem a 
mesma jurisdicção, que por Alvad 
de 16 de Março de 1757 se conce-
deu aos Directores de Infanteria, e 
Cavallaria, Decreto de I o de· Mar-
ço de 1761. Os Officiaes de Artilhe-
óa, que fizerem seus e:xames, são 
aumentados em soldos. E nenhum 
póde ·.passar a outro Posto sem os 
fazer, Alvará de 4 de Junho oe 1766 
§. 4; vej. ReSt>lução de 9 de No-
vembro d~ 1779, e Portaria de 9 de 
MaiO- de 1789. Sobre os de Enge-
nharia, e gratificações que se lhes 
mandou qar, vej. o Decreto, e Pla-
no de 12 de Junho de 180.6. Quaes 
sejão os .uniformes ·de que devem 
usar os O:fliciaes Militares vej. o De-
creto de 19 de. Maio de 1306. Por 
Decreto de 12 de Fevereiro de 180() 
se regulou as preeedencias entre os 
O:fficiaes da Mati~ha. Que qualida- · 
des devep1 ter os que pertenderern 
ser O:fficiaes da 1\1arinha , e como 
devem ser propostos, he det~rmi
nado pelo Decreto de 13 de Novem-
bro de 1~00. Deu-se nova forJLa á 
Je-rarchia do Corpo dos O:fficiaes da 
Marinha por Decre~o de 16. de De-
zembro de t-789. Regulou-se o seu 
soldo, assim em terra, 1 como em-
barcados, Decreto de 2 de Janeiro 
de '!790, vej. Aviso de 19 de Ja-
neiro de~ 764. Promoções, e Refor-
mas no dito Corpo, Decreto de 4 de 
Janeiro do mesmo anno. Derão-se 
_providencias pela Resolução Regia· 
de 18 de Setembro de 1799 para\que 
nem ao Arsenal da Marinha, nem 



O·FF 

aos Navios dos particulares faltem 
Ós o:ffi.ci~es de. Carpinteiro, e Cala-
fate. O O:ffi.cial de maior Patente, 
que se achar presente, he o que 
manda as Tropas, e haven~o con-
correnbia da mesma graduação he 
o màis antigo na ordem do serviço, 
sem que isto diminua em coiza al-
guma a jurisdicção, e mais prero-
gativas, de que gozão os Governa-
dores das Praças, Decreto de 21 de 
Julho de 1794. Por Decreto de li 
de Novembro de 1764 se regulou a 
graduação dos O:ffi.ciaes ·da Real Ar-
mada. Os O:fficiaes dos Regimentos 
dos pretos, e pardos das Capitanias 
do Brasil, denominados de = Hen-
riques, =são tirados com preferen-
cia dos da sua côr, Ai vará de 17 de 
Dezembro de 1802 § .. 16, vej. Re-
solução de 23 de. Julho de I80l. ,Os 
Offi.ciaes de pé de Castello 'não po-
dem ·ser promovidos/ a outros Pps-
tos, nem os Officiaes Reformados, 
Decreto de 6 de Julho de Í 8 02 ~§. 
4, e 6. Aos Offici1es, e Soldados 
das Guardas se concedêrão privile-
gias pelas Cartas Regias, e Leis de 
3 de Fevereiro de 1642. Por Decre-
to de 4 de Abril de 1735 foi prohi-
bido assentar praça a quem for de-
vedor :·á Real Fazenda. Os Offiéiaes 
Militares, tanto os pagos, como os 
auxiliares , são isentos 9-os cargos 
da Republica, e empregos Civis, 
Decreto de 22 de Março de I 751. 
Os Officiaes Militares que serveni 
na Província da Beira não são obri-
gados a apresentar-se com as suas 
Patentes na Thesouraria Geral das 
Tropas do Norte , bastando apresen-
tar-se aos Commissarios della na di-
ta Província, A V·iso de 2 o de J ulh'O 
ele 1778. Os Offi.ciaes aggregados não 
preferem aos effecti vos JlO serviço 
dos Corpos a que pertencem, e só 
podem ser nomeados pelos Comman-
dantes dos dito.s Corpos no impedi-
mento dos effectivos, Decrt1to de 20 
de Dezembro de 1779. Mandou-se 
por Decreto de 17 de Dezembro de 
1795 conservar o soldo de vantagem 
aos Ofiicíaes de GranaP.eiros do Ex-
erçito Auxil~r de Hespanhá, em 
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quanto não tivessem accessos a no,. 
vos Postos. Os O:ffi.ciaes Inferiores; 
e Soldados d'o dito Exercito forão 
recomendados ao Conselho de Guer-
ra para serem preferidos nos ~ostos 
pur outro Decreto de igual data. E 
por outro Decreto da mesma data se 
permittio ~os Officiaes Generaes, e 
mais O.fficia:es, Cadetes, e Soldados 
de Iufanteria usarem -do distinctivó 
de huma g-ranada no · braço, e aos Ar-
tilheiros de huma peça de Artilheria. 

Ojjicio, cargo publico civil em 
coizas de justiça, fazenda, milícia, 
ou marinha. 

Significa tambem arte mecani~ 
c'a, como officio de Pedreiro, Al-
faiate , etc. 

Officio Divino he hum Breviario 
das preces da Igreja. , 

O que he privado .de lü:lm' Offi-
cio não deve ter outro semelhante, 
Ord. Liv.1 tit.80pr. §§.14, 19, 22, 
26, e tit. 88 §. 30; Li v. 2 tit. 45 §§. 
1 7 , 2 3 , 3 5 , 3 7 , 4 2 ; e 54 ; Li v. 5 
tit. 66 §. I. 

Pela Carta Regia d~ 6 de Se-
tembro de 16'6 se mandou só se. 
consultassem para os Officios os fi-
lhos dos que os exercitárão, lenao 
as partes ne~essarias, yej. A viso de 
3 de Setembro de 1777, e Decreto 
de 27 de Outubro de 1705, e 5 de. 
Junho de 1793. Por Decreto de 22 
de Maio ,de 1706 se mando_u que se 
não provesse proprie'dade, ou ser-
ventia de Officio sem vista de Fis-
cal, e que se declare nos Alvarás 
haver-se ássim cumprid0. Prohibio-
se por Carta Regia de ·14 de Junho 
de· 16 34 aos Governn.dores o passa ... 
rem Alvarás de Officios para caza-
mentos. E por Carta Regia de 2 de 
No vem bro do mesmo anno se pro-
hibiÕ aos Donatarios darem Officios, 
ou Alvarás de leml;>rança para -ca-
zamentos. Determinou-se no Alvará 
de 27 de Abril de. I 607 qne as pes-
soas, ~ que tivessem Officios pu bli ... 
cos, se cazassem dentro de hum an-
no, e se lhes não concedesse proro-
gação de t.empo, sem embargo do 
§. 4,2 do Regimento do Desembar--
go do Paço. Os Prc1prietarios devem 
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servir . por si os seus Officios, Carta 
Regia de 6 de Setembro de l 616 , 
..Alvará' de 23 de Novembro de I 612. 
E o mesmo se ordenou nos Alvarás 
de 9 de Setembro ele J 647, e l4 de 
Fevereiro de 1648, e Leis de 22 de 
Junho de J 6 6 7 , e de 15 de Setem-
bro de 1696, e cfe 17 de Junho de 
1651. Mandou-se por Alvará de 18 
c1e Janeiro de 1499 que osOfficios, 
e Empregos fossem dados a Portu-
guezes, e foi confirmado por Alva-
rás de H> de Dezembro de 1575, de 
24 de Julho de 1595, e de 16 de 
Outubro de 1633. Os Officios . do 
Erario tem a natureza de meras ser-
ventias triennaes, sem tirarem Car-
tas, ou pagarem direitos da Chan-
cellaria, e sempre amoviveis, Lei 
de 22 de Dezembro de 1761 Tit. 6." 
§. 1. Ordenou-se por Carta Regia 
de 17 de Julho de 1678, que se não 
dessem Officios colh condições de 
casamentos, vej . us Cartas Regias 
de 2 de Novembro de 1633, de 14 
de Junho, e de 2 de No vem bro de 
1634. Não se devem prover proprie- · 
dades, ou serventias de Officios sem 
se dar · vista ao Procurador da Co-
rôa, ou da Fazenda 1 nos casos, que 
lhe pertencem, ou aos Procurado- ' 
res Fiscaes dos outros Tribunaes; e 
que assim se declare nos Alvarás, 
Decreto de 22 de Maio de 1806. 
Sobre a forma tlas Consultas para 
Mercês se proveu no Decreto de 3 
de Dezembro de 1707. Posto que os 
Officios sejão vitalícios, são sempre 
contemplados os filhos dos ultimos 
Proprietarios, e se declarâo obre-
ptieias as lVIercês delles ; pedidos 
~em declaração da sua existencia, 
vej. o Decreto de 5 de Junho de 
1793. Sobre o provimento das ser~ 
ventias dos Officios de Fazenda no 
Ultramar, e Ilhas, e novos direitos 
das mesmas serventias providenciou 
o Decreto de 20 de Outubro de 
1798. Sobre as penhoras nos O.ffi-
cios vej. o Alvará de 8 de Maio de 
1693. Os Offi.cios da Real Fazenda 
tem a natureza de serventias vitalí-
cias, ou triennaes, mas amoviveis, 
Lei de 22 de Dezembro de, l761 
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Tit. 4 §. I. Todo o Thesoureiro, 
Almoxarife, Executor_, ou outro Of-
ficial de recebimento, alcançado por 
falta de despeza, de sorte que che-
gue a ser executado , incorre em 
perdimento do Officio, se for Pro-
prietario, e sendo Serven,tuario fica 
inhabil para servir qualquer outro, 
Alvará de 6 d~ Abril de 1691. Pro-
hibio-se por Alvará de 9 de Setem-
bro de 1647 aos Ttibunaes prover 
Officios , e Serventias nos criados 
dos Ministros, que os compõe. Por 
Deereto de 15 de Junho de 1651 se 
mandou que fossem privados dos 
Officios os Officiaes de Justiça, e 
Fazenda, que não acodissem ao ser-
viço das Companhias dos privilegia-
dos. E pelo Decreto de 9 de A·gos-
to de 1668 se determinou que o Re-
gedor não . proves~e Officios , que ti-
vessem Proprietar\os, mas obrigas~ 
se a estes a servi-los. Aos Proprie-
tarios dos Officios deve-se dar a ter-
ça parte, ainda que sejão menores, 
ou mulheres , Lei de li de Agosto 

· de 1667, ' Alvará de 15 de Setem-
bro de 1696. Foi prohibido por De-
creto de ~o de Abril de 1754 admit-
tir requerimento, ou consultar re-
nuncias 4e Officios, ainda a titulo 
de Dotes, entraela em Religião, ~te. 
Em21 d~Outubro d.e .J803 sefez 
o mappa d9s Officios, que entrão 
na Casa dos Vinte e quatro, do nú-
mero doEi Mestres, ql)e tem cada 
hum, e çla intrancia "na dita Casa. 
Mandou-~e pelo A viso de 3 de Se-
tembro de J 777, dirigido ao Conse-
lho da Fazenda, consultar para a 
propriedade dos Officios os filhos, 
que ficassem_ dos Proprietarios en~ 
cartadas. Nos ordenados, ou rendi-
mentos dos Officiôs se pode fazer ' 
execução quando farão hypotheca-
dos com Authoridade Regia, Alva-
rá de 10 çle Março de 1778, quere-
vogou , como se nunca houvera ex ... 
istido, o Alvará de 25 de Janeiro 
de 1777, declarando que na Lei de 
17 de Janêiro de 1766 se não com-
prehendêtão as Execuçaes em Offi- ' 
·cio,s , orÇlenados, ou rendimentos 
delles, qt~ando fossem hypoth.ecados 
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tom Authoridade Regia , mas só 
aquelles, que sem ella se formalisa-
rão, ou qoe se intentassem de futu-
ro. Pela Resolução de 28 de Abril 

·de 1792, sobre Consulta do Des-
embargÓ do . Paço, se resolveu que 
os Decretos das Mercês de Officios 
das Terras das Ordens fossem ex-
pedidos pelo Tribunal,· a quem se 
dirigissem , com . declaração que , 
sendo dirigidos ao Desem bargo do 
Paço , o Secretario o participasse 
de Oflicio ao Secretario da Mesa das 
Ordens , para nella constar. Por 
Decreto de 18 de Julho de 1681 se 
ordenou ao Conselho da Fazenda 
que mandasse pôr Editaes', para que 
toda a pessoa, que tivesse dois Of-
ficios , renunciasse hum delles no 
termo de seis. mezes, com a comi-
nação de perder o maior. Por Alva-
rá de- 25 de Julho de 1648 se p.ro-
~ibio renuncia de Officios em pes· 
soas de maior qualidade, por teretn 
casado com as Proprietarias. Decla-
rou-se por Decreto de 3 de Agosto 
de 1753 não ter Jogar o costume do 
Reino nos Officios, que requerem 
industria pessoal, reputando-se ~a
gos pela morte dos que os possuem. 
Pelo D~creto de 27 de Outubro de 
1705 se ordenou qu'e se não consu~
tassem requerimentos de ·renuncias 
de Oflicio~ . de Justiça, .ou Fazen~a, 
não sendo nos filhos dos mesmos 
Proprietarios, salvo havenÇio caus_a 
muito justa. Ao Ouvidor da Comar-
ca de Bragança se expedio Provi-
são pela Junta da dita Casa, para 
que não passasse Provimentos de 
Officios por mais de tres meses, na 

·forma da Lei. Pelo Alvará de 26 de 
Outubro ele 1607 se mandou que se 
não admiLtissem Embargos na Chan-
cellaria contra Cartas, ou Alvarás 
de Mercê ele Oflicios, com o funda-
mento somente de terem sido dos 
Pai~, ou Pa_rentes dos ~mbargan
t es. Os Officws, que havia na Con-
tadoria Geral de Guerra~ e Vedo-
rias fical'ão abolidos com a extinc-
ção destas por Lei de 1 5 de Julho 
de 1763 .. Mas Oi Officiaes, que os 
servião, ficarão entretidos com ame-
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t.ade dos seus ordenados pelo be~ 
ereto de 21 de J ulbo do mesmo an ... 
no. Mandou-se por Decreto de 26 
de Janeiro de 1649 que se não ad'-
mittisse Proprietario alg·um a ser-
vir Officio sem Carta passada pela 
Chancellaria. O Officio de Levadot 
dos Prezos da Relação do Porto foi 
extincto por Carta Retúa ·de 3 de 
Dezembro de 1685. Nenhum Ser-
ventuario pode ser aQ.mittido sem 
s~ registar o Provimento nos Tri-
bunaes respectivos, Correições , o ti 
Provedorias, para assim se saber o 
tempo, que deixão de servir os Pro-
prietarios. Pelo Decreto de 3 de 
Novembro de 1696 se mandou que 
fazendo algum Proprietario de Ofli-
cio requerimento .para metter Ser-
ventuario, se declarassem na Con-
sulta os ü:npedimentos do Proprie-
tario. Tem lugar o· perdimento do 
Oflicio', assim no caso de ausencia 
para fora · do Reino sem Licença Re-
gia, como no ou1tro de o fazer sen-
do devedor á Real Fazenda, Decre• 
to de 23 , de Agosto de 1765, reg·i~.:. 
tado na Casa da Supplicação a foi. 
11 vers. doLiv.17. Por Provisão de 
li de Março de 1692 se declarou 
que os Ouvidores das Comarcas não 
pudéssem provêr os Officios por mais 
de1 tres méses. Os Officios · que são 
meras Serventias pessoa~s; não pó"' 
de haver nelles Serventuarios , ou 
Substitutos, Alvará d,e 20 de Maio 
de 1774. Pot Carta Regia· de 25 de 
Julho de 1640 se ordenou que~ se 
não exercessem Officios pu bli.cos por 
pessoa' que não seja de limpo san-
gue. A Resolução de 17 de Maio 
de J 709 declarou os Officios da Con-
tadoria Geral de Guerra por meras 
serventias, sem natureza de proprie-
dade. Os Oflicios de Guarda Mór 
dos Contos , e de Thesomeiro · dos 
Depositas, e de .Escrivães das Exe-
cuções ficarão abolidos pela extinc-
ção dos mesmos Contos,. o que se 
declarou peló Decreto de .29 . de De-
zembro de 1761, pelo qual se man-
dou gratificar a cada ·~mm dos so-, 
breílitos com dez annatas de~s orde-
nacloJ). Os mesmos Ofliciaes ficarão ·-
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entretidos com ametade dos orde-
dos, em quanto não fossem provi-
dos nos O:fficios, que vagarem, con-
forme a sua idoneidade, Decreto de 
2 9 de Dezembro de 17 61. Pelo Al-

-- - vará de 25 de Outubro de 1644 se 
prohibio que huma s6 pessoa ser-
visse dois Oflicios, fazendo-se disso 
caso de denuncia. Não se podem fa-
zer Execuções nos O:fficios sem Li-
cença Regia, Decreto de 26 de Ju-
nho <ie 1688. As Serventias dos Of-
ficios da Administração, ou Arreca-
dação da Real Fazenda s6 devem 
ser providas em Aulistas approva-
dos da Real Junta do Commercio, 
Lei de 30 de Agosto de 1770 §§. l.O, 
e 11 , Decreto de 1 de Abril de 1 7 9 I . 
De todos os Offi.cios da Repartição 
da Junta dos Tres Estados se man-
dou pela Resolução de 17 de Mar-
·ço de 1761, publicada em Edital de 
3 de Abril do dito annp, que se ti-
rassem Cartas , ou Alvarás , para-
passarem pela Chancellaria, e ahi 
pagarem os direitos velhos , e no-
vos. Nos Provimentos dos Officios, 
e Mercês, e Consultas a esse re~
·peito, mandou-se pela Portaria do· 
Governo de 19 de Novembro de 
1808, e Aviso de 25 de Agosto de 
:1810 preferir os que houvessem fei-
to serviços na .Restauração, ou de:-
feza destes Reinos. Não os podem 
pedir para seus filhos os que forem 
culpados em erros delles, Alvará de 
18 de Outubro de 1614. Por Aviso 
-de 29 de Março de 1800 se mandou 
regular a diminuição dos em pregos, 
e ordenados superfluos, ·e que se ti-
:rasse huma relação delles em cada 
huma das Repartições. Os providos 
nos Officios devem pagar os donati-
vos, e direitos da Real Fazenda, 
que lhe são inherentes, Carta Re-
-gia de 30 de Outubro de 1799, di-
rigida ao Vice-Rei da India. Os Of-
ficiós da Repartição de Africa, Gen-
te de Tangere, Casa de Ceuta, e 
Mazagão, que se e-xercita vão den-
tro, e .fora do Conselho da Fazen-
da, forão extinctos pelo Alvará de 
-25 de Agosto de 1770; e pelo De-
-creto da mesma data. se mandou que 
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se não provessem os Offioios, que 
vagassem nq Conselho da Fazenda, 
para nelles serem despachados com 
preferencia os Officiaes-escusos. So-
bre meias annatas aos Officios se 
passou ao Vice-Rei da India a Car-
ta Regia de 31 de Março de 1636. 
_Declarou-se na Carta Regia de 13 
de Abril de 1636 que os que hou-
vessem de ter Officio da Governan~ 
ça, ou da Justiça fossem de limpo 
sangue, vej. a outra Carta Regia 
de 25 de Julho de 1640. As datas 
dos Officios são da .Corôa, e não · 
pertence o provimento delles _a par-
ticulares, não bastando a simples 
posse, sem titulo de Mercê para is-
so, Decreto de 15 de Abril de 1792, · 
duigido ao Senado da Camara. De-
Terminou-se por Decreto de , 3 de 
Agosto de 1679 que se não con-
sultasse para Officio algum criado 
actual, ou que tenha sido de a-lgum 
Desembargador, ou que seja paren-
te at.é o quarto gráo, vej. o Decre-
to de 2 de Setelll bro de 16 8 3. :Pelo I - • . 

Decreto de 16 de Ag·osto de 1671 
se mandou tirar Informações ás pes• 
soas, que forem despachadas com 
qualqu~r Officio, antes de entrarem 
na servel!-tia delle. Aos Serventua-
rios uão se deve deixar servir os 
Officios sem mostrárem as Provisões, 
que se lhes concedêrão, Decreto de 
12 de De~embro de 1639. Declarou-
se por Alvará de 15 de Junho _de 
1671 que, havendo o Senado da Ca-
mara de prover alguns Officios , a 
não , podesse fazer em pess.oas de 
N açãq infecta, oá Estrangeiros, que 
não sejão naturalisados. E pelo De-
creto de 21 de Setembro de 1677 
se determinou que a- pessoa, quere-
querer Qfficio, sendo ProprietariGl 
de outro, sem o declarar, perca o 
que ultimamente requ~reu, . e os 
serviços, por que se lhe deu. Os 
Proprietl:\rios dos Offic.ids devem 
perceber somente a terça parte do 
fendimento dos seus Officios, Al- . 
vará de 22 de Junho de 1666. Os 
Propriet'l-rios dos Offi.cios devem en-
cartar-se dentro de tres -meses, de-
baixo d~ pena do perdimento dei-
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Ies , Alvará de Regimento de 4 provimento venal das serventias dos 
de Fevereiro -de 1755 cap. 2 §. 5, Officios de Justiça, e Fazenda no 
Alvará de 23 de Marco de 17 54 Brasil. As mercês das serventias 
cap. 1 o §. 6, vej. Deereto de J 8 de dos Officios, que se alcançarem no-
Abril de 1755. Os Officios do Era- Brasil, na forma do Decreto de JB 
rio não tem Carta, nem pagão Di- de Fevereiro de l74J , devem fazer-
reito de Chance.llaria, Lei de 22 de se cumprir dentro de tres mezes, 
Dezembro de 1761 Tit.Il §.I. Co- depois que chegarem as Frotas, sem 

- mo se avalião os Olficios, ~ujas pro- se reterem por mais tempo, Decre-
priedades o Soberano quer pagar, to de 27 de Abril de 1742. Derão-
q.uando os extingue, vej. Alvarás de se a -este resp~ito providencias na 
25 de Agosto de 1770 §. 3, e de 26 Resolução de 17 de Janeiro de1726, 

, ' de Outubro de 1765 §. 9. Aos Ser- Decretqs de 12 de ............ de 
ventuarios de Officios, que tiverem l 74(), e ,çle 26 de .Abril de 1742, 
Proprietario , se não passa Provi- Provisão · de 13 de Dezembro de 
menta sem Informação dos .Minis':.. 1756, e Alvará de 15 de Novembro 
tros competentes sobre o impedi- de 1608. Pela Provisão do Conse-
mento dos Proprietarios, Assento · lho Ultramarino de l de Janeiro de 
de 27 de Abril de I 608, vej. os De- 17 55 se mandotl que os Officios na 
eretos de 3 -de Novembro d1e 169.6, Ouvidoria d~Goiazes (a cujo Ol!vi~ 
e de 11 de Abril . de 170 l. Os Offi- dor foi dirigida) se regulassPm na 
eios da Junta do Tabaco são amo- forma dos Alvarás ae 15 de Obtu-
viveis, Decreto de 17 .de ~olho de . bro de 1754; e, :roão. querendo os 

. 1706. N ã.o se podem servir. os Offi- Arrenda tarios dos ditos Officios su ... 
,-- cios sem delles se tirar Carta, e p.a- jeitar-se a isso, se houvessem por 

. gar os novos Direitos, e -os velhos, findos os seus arrendamentos,' .resti-
Decret<i de 18 de Abril de 1755. Os tuindo-se o donativo; que entregá-
moradores da Ilha d~ Porto Santo., rão no' Real Erario. Pela Carta Re-
que .não forem Lavradores, não po- gia de 30 de Outubro de 1799 se 
dem ter Ós Officios. do Concelho, , declarou que as Mercês de Proprie· 
Alvará de 13 de Outubro de 1770 : ' dade, ou serventia vitalícia de Offi .. 
§. 2. Nenhum Offidal de al'gum Of- , cios do {!)tramar se eptendem de-; 
ficio pode ter mais de huma loja del- baixo da co11dição de pag·ar os do-
le, Ord. do Senado da· Camara de nativos, e · mais encargos, vej. a . 
16 de Fevereiro de 1768. Sobre o Resolucão de 8 de Junho de 1803. 
Provimento de Officios, e remune- Sobre ;enuncias de Offici:os vej. as 
ração de serviços na India vej. a Cartas Regias de 20 de Novembro 
Carta dirigida ao Vice-Rei de Goa de 162.2, de 29 de Setembro, e de 
de 16) de Março de 16 7 4, e A pos- 5 de Ou tu br:o de 16 33, Decreto de 
tiHa de 7 Je Abril do mesmo _anno. 3 de Junho de 164.1, e Alvará de 
Os Provimentos dos Officios de F a- 25 de Julho de 1648. Nas Consul-
zenda ·pertencem ás Juntas. da F a- tas, que delles se fazem, declara~se 
zenda ·dos Domínios Ultramarinos., o ordenado , p'r9es, e precalços, 
e Ilhas , pertencendo prover sobre Cartas Regias. de 30 dê Agosto · de 
a-s propriedades, ou serventias vita- 1622, e de 31 de Maio de 1630. Os 
licias ao Principe por Decretos, ou Officios de Escrivão da Cam 
Resoluções de Consultas dos. Tri- AJmotaceria ~ e Orfãos po 
btmaes ~ por quem se expe-dirão . as nomeados pelos Concel 
competentes Cartas, Decreto de 20 esse privilegio, Ahad .. de e Fe• 
de. Outubro. de 1798. Officio não se vereiro de 1634. Officio de J urisdic-
deve dar a q nem te Ih já outro, De- f;ão , e J u.sti ça não· se pode exerc-i· 
ereto-de 10 de Janeiro d'~ 1674. Pe- t.ar-sem Carta, com pena de nu·Jli. 
la Carta Regiâ de 20 de A rnril de dade de todos os actos, que se.m eJ .. 
17 58 se oecorreu ás desordens do la se praticarem, Assento 'de 7 de 
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Junho de 1636. Os Officios, que~ são 
providos pela Junta d~ C~Hmnercio, 
são triennaes, e amoVIveis, Estatu-
tos da dita Junta, confirmados por 
Alvará de 12 de Dezembro de 1756 
cap. 1 5 §. 1. Os de Justiça, e Fa-
zenda do Senado da Camara são 
triennaes, Alvará de 23 de Dezem-
bro· de l773 §. 9. 

Oitava. Na Igreja Catholica dá-
se este nome á outava, cujo primei-
ro dia he huma Festa solemne. 

Oitavo he hurna especie de tri-
buto censual, ou foral. Ha muitas 
terras jugadeiras que pagão o oita-
vo, isto he, a oitava parte do que 
produzem, Ord. Liv. 2 tit. 33 §. 6. 

Só são isentos de))es os Escudei-
ros, que tiverem continuadarnente 
cavallo, e dahi para cima; não já 
úS Escudeiros, que o não tiverem, 
porque estes para esse fim se repu-
tão peães, Carta do S~nhor Rei D. 
João 111, de 6 de Abril de 1538. 
São delles tarnbem isentos, por go-
zarem do privilegio de Nobres, os 
que servem na Companhia do Alto 
Douro, e nella tem dez acções; mas 
só os originarias accionistas , e não 
os cessionarios, Alvará de 24 de No-
vembro de I-764 § ... Não basta qual-
quer nobreza civil para escusar do 
pagamento dos oitavos do vinho , 
mas he preciso que se ache nos ter-
mos da Ord. do ·Liv. 2 tit. 33 §. 29, 
Alvará de 20 de Abril de 177 5 §. 63. 
Oitavos são comprehendidos ria de-
nominação de J ugadas , e só delles 
póde escusar-se quem mostrar pri vi-
legio especial, Alvará de 25 de Maio 
de 1776 §. 8. Pelo Alvará de ·13 de 
Julho de 1776 se obviou ás contro-
versias que se havião excitado en-
tre os Almoxarifes, Rendeiros, e 
Moradores da Villa de Porto de Moz, 
sobre o pagamento das Jugadas, e 
Oitavos, mandando observar alli in-
teiramente o Foral da'do a Ourern 
em 1695, e rernittindo aos Morado-
res da referida Villa os oitavos de-
cursos. Pela Provisão do Desernbar-
go ·do Paço de 18 de Janeiro de 
-1739 se concedeu ao Marquez de 
Alegrete, corno Donatario do R e-

OLI 

guengo da Villa de Torres V edras, 
o privilegio de vender privativamen-
te os Vinhos dos outavos nos pri-
meiros tres meses do anno. 

Oleiro, o que faz loiça de barro. 
Foi dado Regimento pelo Senado 
da Camara para os Oleiros, e mai~ 
pessoas que vendem loiça ~~ em 12 
de Dezembro de 1779. Ueu·se-lhes 
novo Regimento pelo mesmo Sena .. 
do da Carnara aos 21 de Janeiro de 
1797. 

Olháo (o Legar de) no Reino do 
Algarve foi pelo AI vará de 15 de 
Novembro de 1808 erigido em Villa, 
com o nome de Villa,. de Olhão da 
Restauração, permittindo-se aos seus 
habitadores pelo n{esmo Alyani o 
poderem usar de huma medalha. 

Oliva e Soiza ( Feliciano de), na-
tural do Lugar do Tojal , sito no 
Concelho de Satam , tres leguas ao 
nascente de Viseu, filho de Felicia-
no de Oliva, e Catharina de Soisa, 
estudou na Universidade de Coirn- -
bra Direito Canonico, em cuja Fa-
culdade foi graduado Doutor. Foi 
Vigario Geral do Bispado de Elvas, 
donde passou para Vigario Geral de 
Braga, e tambem o foi de Viseu . 
Compoz: 

Tractatus de Foro Ecclesire, pri-
ma pars. Conimbrico:e 1649. foi. 

Pars secunda 16 50. foi. , sahio 
com a terceira parte Colcmire Allo-
hro.qum , 16 7 8 foi. 

Oliveira d'Azemeis. Foi este I.u-
gar erigi(io em Villa pelo Alvará de 
5 de Japeiro de 1799, que creou 
para ella hum lugar de Juiz de Fo-
ra do Civel, Crime, e Orfãos, de 
que se passou Carta em 11 de Fe-
vereiro do mesmo anno. 

Olz"vcira ( D . Julio Francisco de), 
filho de Antonio Francisco de Oli-
veira, e de Lourença Vieira, nasceu 
em Lisboa a 22 de Abril de 1693. Na 
idade de 14 annos entrou na Congre-
gação do Oratorio a 16 de Julho de 
1707. Foi nomeado Bispo do Fun-
chal em I 7 3 9 , e depois de Viseu, 
para onde foi exercer o seu Offi.clo 
Episcopal; cornpoz: 

Alleg(lçáo Jw·id1'ca a favor da 
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Cvngre,qaçáo do · Oratorio em respostá 
á do Prior, e Benificiados da Igreja 
Parochial de S. Nz'coláo, Lisboa 1730 
foi. 

· Problema : quaes são os effeitos 
maiores se os do adio, se os do amor, 
Lisboa 1752 4.? 

Olivez'ra (Manoel Lopes d~) , fi-· 
lho de André de. Oliveira, Procura·-
dor Gera] da Casa de Bragança, e 
de D. Francisca Bocarra, nasceu em 
Lisboa a 18 de Abril de 16.?8. Foi 
Corregedor do Cível da Côrte, Des-
embargador de Ag·gravos, Procura-
dor da Corôa, Conselheiro da Fa-
zenda, Desembargador do Paço, e 
Chanceller Mor do Reino. Falece\}; 
de idade de 73 annos, a 9 de Abril 
de· 1711; compoz: 

Allegação- de Direito a favor · de 
D. João da &lva, Marquez de Gou-
vea , sobre a suçcessão da Casa de 
Aveiro. Lisboa 16 6 6 foi. " -

Pratica no Auto do 'levantamento 
do Senhor Rei D. João V, 1707 foi. 

Addz'tiones ad Consultatz'ones Al-
vari Valasâ. 

De alienand-is rebus minoru~. 
Olz'veira da Costa (Simão de), 

natural da Villa de Castello Branco 
na Província da Beira, filho de .Ma-
nuel de Oliveirá de Vasconcellos, 
e de sua mulher D. Elena da Costa 
de Lemos ; formou-=se na Faculdade 
de Leis na Universidade de Coim-
bra, foi Dfjsembargador do Porto, 
e da Casa da Supplicação, aonde · 
tomou posse de huma Casa de Ag·-
gravos a 10 de/Julho c;le 1666. Fa-
leceu de idade de 6 9 annos ; com-
paz: . 

De múnere Provisoris practicum 
compendiam. Ulyssipone 1670 4. •, 
e 16 70 foi. -c um Additionibus. Co-
nimbricre 1732 fol. · 

O~izião quér dizer ad versario , 
inimigo, homicida. O Senhor Rei 
D. Diniz mandou que se algum a 
fim de matar, deshonrar, ou fazer 
mal entrasse na ca~a de alguem , ou· 
o acomettesse no camil)ho , e o ag-
gressor fosse morto, chagado, ou 
deshonrado , ou qualquer dos que 
com elle f'orão, ·não seja aquelle que 

ToMo li. 

OPH 

se defender, nem aquelles que com 
elle estiverem , .omizião daquelles 
que o cometterem, nem dos que 
com elle f0:t:_em , nem de sua linha-
gem delles. E ~odo homem que con~ 
tra ~sto veer pera acoimar ou fazer 
viridicta que moira porem, Ord. Af-
fons. Li v. 4' tit. 73 §. 1. 
' Omizio, maleficio, ou crime que-

merece .morte, degredo, açoites , ou 
outra pena grave, Ord. Affons. Liv. 
5 tit. 61 §. 18. -

Omiziado, entende-se reg·ular-
mente daquelle, que se esconde d;1• 
Justiça por · algum crime que co-
mettêra. COmo prQcedão os . J ulga• 
dores contra os omiziados vej. a Lei 
de 25 de Dezembro de 1608 §. 30. 
He prohibido admitti-los em os Mos-
teiros , Carta Regia de 14 de Agos-
to de 1647. Foi prohibido por Al-
vará de 27 de Fevereiro de 1641 aos 
omiziados da Província dQ Minha, 
que se tinhão alistado, 1entrar q~la
tro legoas junto ao lugar do delict.o . . 

Ommissqo,; a falta q~e se comet-
te em não dizer, ou não fazer algu-
ma coiza, A ommissão, e commis• 
são são gradu'adas igualmente na àr-
recadação da Fazenda Real, Lei .de 
22 de Dezembro de 1761 tit. 1 §.I, 
e tit. 2 §. 16. A ommissão de · al-
guns Ministros não prejudica á ju-
risdicção, e exercício do seu succes-
sor, Alvará de 7 de DezembJo de 
J 789. 

Omnia. Toda huma herdade. Em 
Santarem chamão-se Omnias as hor-
tas, e pomares da sua ribejra, aon-
de tudo se acha, assim frutas, co-

. mo hortaliças. 
Omphalopsyco~, Deu-se este no-

me a certos Quietistas, mais conhe-
cidos pelo no1me àe Bogomiles, por 
causa da postura em que se mettião 
quando oravão. . 

Onzenar; Ord. Li v. 'i tit. 4 §. 2, 
he fazer usuras , e na opiD:ião de· al-
guns se chama assim, po~que ha 
onzeneiros que levão onze por dez, 
devendo ser hum por dez. 

Ophites, Hereges do segundo se-
calo. Seguião com pouca differença 
'Os erros dos V alentinianos. 
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Opümistas , Hereges, qqe .aome-
çárão a · dogmatizar n? Ponitficado 
de Paulo 11. Forão asSlpl chamados 
por carrsa da-s opinões ridículas, e 
e~travagat1tes ,. que sastentavão. tei-
mosam~nte, é que qaerião faz.e'r pas-
sar por outras t<tnta'S · verdades in-
contestayeis. 

Oppozíção·, a a c to de oppor-sé 
argumentando em concu'rso com ou-
tros, .para levar algum officio, car"' 
go ' · ~u ?eneficio. . 

Stgntfica tarnbem o L1bello, que 
lfum Terceirà forrna · contra o Autor, 
ou contl·a o Reo, ou junta:mente 
contra ambos. 

Sobt'e as oppozições ás cadeiras 
da Universidade de Coimbra vej. o 
Alvará de lO de Dezembro de1804, 
e a Carta Regia de 23 de Novem-
bro de 1805. A oppozição. não tem 
lugar no Juizo das denuncias das 
Capellas, porque os que quizetem 
litigar entre si o podem fazer nos 
seus respectivos Juizos, Alvará de · 
23deMaiodel775§.1. , 

Oppos1tor he o qlle pertende ca-
deira de .Lente, ou beneficio. 

Oquamir~s. Cha~a-s"e assim os 
sacrificios, que os Mingrelianos, e 
Georgianos costumão praticar , á 
imi,Lação dos Pagãos, e dos J udeos, 
ainda qpe elles fação a ·profissão de 
Christãos. . 

Oraçó:o he hum acto de Reli-
gião, pelo qual reconhecemos à So-
berania de Deos, ou lhe expomós as 
nossas necessidades' ou lhe agra-
d'écemos os seus beneficios, ou lhe 

· pedimos outros de nov·o. Este acto 
de Religião he de preceito para to-
dos os homen's. He preciso sempre 
pedir, e nunca cessar, J. C. em -S. 
Lucas ca1}. · '18. ·- Oração funebre 
h e o 'discms0, qüe se pronuncia nas 1 

exequias em obsequio de hum Gran-
dé, ·e ·que con'tt?in o seu elogio. · 1 

@rador , em estilo de Charncel-
laria Romana, he aquelle, gue pe- · 
dé hum a Graça ao Papa. · Acores- ; 
centa-se-lhe 1de ordinario a palavra , 
devoto, Devotus Orator. -' 

0raCoriq, lugar retirado para a ' 
oracão, e meditacão. Este n0roé , . , " 
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deu-se ao principio ás pequenas Ca-
pellas junto aos Mosteiros' , em que 
os Monges fazião as suas .(>reces an-
_tes que tivessem_ Igrl:)jas. . 

Oratorio (Os Padres da' Congre-
gação do),. C1erigos RegulaTes, ins-
tituídos em Roma por 8. Filippe de 
Neri, F loTentino. O fim do seu Ins-
tituto he instruir, prégar, confes-
sar, e applicar-se geralmente a to-
das as funcções dg Sacerdoéio, de-
baixo da obediencia dos Bispos. 

' 01·dem. Ordens Regias só devem 
ser cumpridas sendo emanadas da 
Repartição competente, ou dos Mi-
nistros de Estado para isso ·authori-
zados ,· A viso de 20 de Novembro: 
E pelo .Aviso de 28 de lVIarço de 
181 o se intimou a responsabilidade 
das Authoriclades na falta da exa-
cta obsf'rvancia das Ordens passa-
das no 'Real No me. 

Os Cavalleiro·s das Ordens Mili-
tares ' devem pagar os quartos, meias 
annatas, ou terços ., Alvará de 7 de 
Setembro ,de 165~. Não se procede 
a Execuçà.o . das· Sei1tenças crimes 
contra elles nos crimes de Leia Ma-
gestad-e , ~Sem preceder a eipulsão , 
e deposiç&:o da insígnia do habito, . 
Pt:_ovisões Regias ,de 25 de Abril de ' 
1641, e de 17 de Junho de 1645. 
Pertehce á Mesa da Cons'ciencia, e 
Ordens conhecer das offer sas feitas 
·aos Commendadores, Decreto de 24 
de Abril de 1660. A'cerca da Juris-

. dicção dos Bispos sobre o seu clero·' 
e Igrejas; e as-obrigações, e privi,.. 
legios dos Freires a este respeito 
vej, o Alvará de 11 de Outubro de 
1786. Os pens das Ordens. Militares 
não forão comprehendidos na dispo-
zição das Leis, que se • publicárão 

·sobre os Corpos de mão morta, Re-
solucão de 30 de Dezembro de 1768. 
Sob;e os Emprazamentos dos bens 
das OideJ1S vej. o Alvará de n de 
Agosto det1800. O Promotor da Jus-
tiça das Orde.ns appella, ex Offlcio, 

.das Seute:pças, em que são r~os os 
Cavalleiros, quando lhe patece 'o de-
ve fazer, ainda que as Partes ni:ío 
appel'lem, CârtalRegia de 25. de Fe-

. v.e~·eiTo .de -160.4, cap. 2. Mandou-se 
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pelas Cartas Regias de 6 de Julho 
de 1611, e de -22 de Novembro de 
16·22 separar os Officios de Juiz, e 
Conservador das Ordens. Por Carta 
Regia de 21 de Dezembrt) de 1618 
se derogou , a outra ,Carta \ Regia de 
24 de Outubro do mesmo anno, pa-
ra ficarem separados os Officios de 
Promotor, e Procurador das Ordens 
Militares , com declaração que o 
mesmo Procurador Geral das Ordens 
sirva juntamente de Promotor nos 
casos crimes dos Cavalléiros•, vej. a 
Carta Reg-ia de s de Junho de 1621. 
Os Cavalleiros das Ordens Militares 
são julgados em Conselhos de Guer-
ra, entrando nelles hum numero de 
Cavalleiros igual ao numero dos Of-
fi·ciaes de Patente, de que os me§_-
mos se compozerem, Alvará de 21 
de Outubro de 1763 §. 4. Com a 
Carta Regia de 1 o de Julho de 1702, 
dirigida -ao Arcebispo de Evora, se 
remetteu hum Capitulo da Concor-
data entre as Ordens Militares, e 
Ordinarios, para que em sua obser-
vancia .os Visitadores não procedão 
a embargo, e sequestro nos fructos 
das Commendas, pará reparos das 
Igrejas, ou aumento - de Congruas. 
Sobre os Ordenados, e mais Emolu-
mentos do Juiz Geral das Qrdens, 
e mais Officiaes dellas, vej. o Alva-
rá de 23 de Março de 1754 cap. 4. 
Os bens das Ordens estando vagos, 
e constituídas nelles Commendas , 
forão mandados vender, e estabele-
cer Padrões de Juro , . e COJil('), . vej. 
Decreto de 20 de Agosto de 1798. 
Derão-se pr9videncias contra os que 
us'ão sem tit1;1lo das Insignias das 
Ordens pela Resolução ·de 13 de Ou-
tubro de 171 O', pelos Decretos de 30 
de Abril de 1793, e de 23 de No-
vemhro de 1797, publicado em Edi-
tal da Mesa de 26 -de Fevereiro de 
J 798. Sobre os Emolumentos dos 
Escrivães das Cam~ras dos Mestra-
dos das Ordens, e Officiaes das suas 
Secretarias se publi~ou o Alvará de 
18· de Março de 1793, pelo qual se 
declarárão os de 23 de Março de 
1754, e de 4 de Fevereiro de 1755 . . 

Ordem Militar de Christo. O 
ToMo II. 1 
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Senhor Rei D. Affonso V fez Doa-
ção á Ordem de Christo do Padroal. 
do das Igrejas de todas as terras 
Ultramarinas conquistadas, e por 
conquistar até á In dia, vej. a Bul-
Ia do Papa Leão X de 3 de Novem-
brodel514, que vem notom; 2.0 

das Provas da Hist. Geneal. da Ca'-
za Real pag. 220 n. 43 §. 54 . Pelo 

· Alvará de 4 de Janeiro de 1 5 50, do 
Senhor Rei D. João III, se man.:. 
dou que nos Feitos cíveis podessem 
os Commendadores, e Cavalleiros 
da Ordem ser demandados perante 
os Juizes Ordinarios. · Permittio-se 
por Alvará de 18 de Julho de 1608 
ao Administrador da J urisdicção 
Ecclesiastica da Vil.la de Thomar, 
e seu Districto os exames dos que 
hão de ser providos em Beneficios 
da sua Jurisdicção. Forão confirma-
dos os seus Estatutos, e _Definições · 
por Alvará de 30 de Maio de 1627. 
·O Do,m Prior Mór da Ordem de 
Christo tem o Titulo de Conselho, 
Alvará de 6 de Abr·il de 1782. Foi 
prohibido aos Religiosos da dita Or-
dem serem providos em Officio, ou 
BeNeficio fora do Claustro , Cartas 
Regias de lO de Outubro de 1.60,8, 
e de 10 de Março de 1609. F01 res-
'tituida . ao seu primeiro Instituto , 
não obstante a reforma feita por Fr. 
Antonio de Lisboa, que foi cassada 
pelo Breve Ounct·is ubique notum de 
11 de Agosto de 1789, na confor-
midade da Sentença exectJ.torial de 
25 de Maio de 1792, proferida pelo 
Juiz Apostolico nomeado por Carta 
Regia de 15 de Junho de 1791. . 

A Ordem da Torre e Espada foi 
instaurada pelo Decreto de J 3 . de 
Maio de 1 808 . . Deu-se-lhe forma:, e 
regulamento pela Lei de 29 de No-
vembro do mesmo anno. Foi am-
pliada a dita Lei peJo Alvará de 5 
de Julho de 1809, fixando~se o nú-
mero de vinte e quatro Commenda-
dores honorarios, e de cem Caval-
leiros, e regulando-se a forma, com 
que devem receber a insígnia, de-
. terminando que só lhas devem lan-
çar os Depu ta dos da Mesa da . Con-
sciencia, e drdens. 
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Esta Ordem f()i creada na Era de 
1459 pelo Senhor Rei D. Affonso V. 

Ordem de Santa· lzabel foi crea-
da pela Serenissirna Princeza O. Car-
lota Joaquina por Alvara de 25 de 
Abril de 1804, tendo sido authori-
zada para ·isso por Decreto de 17 de 
Dezembro de 1801. 

Ordem Militar de Sant· lago. F o-
tão confirmados os seus Estatutos , 
e Definições por AI vare\ de 30 de 
Maio de 1627. Fôrão creados mais 
tres Grã-Cruzes nesta Ordem pelo 
Alvará de 10 de Junho de 1796; e 
pelo mesmo Alvará se mandou que 
a banda, e fita, que até então na 
dita Qrdem 'de Sant-Iago era v.er-
melha, fosse mudada para a côr vio-
lete. ' ' , 

Ordem Militar de A viz. Forão 
confit;,mados os seus Estatutos , e 

.Definições por Alvará de 30 de Maio 
de lp27. . 

Ordem, e Cavallaria Militar da 
Santa Casa do Hospitàl de S. João 
de J erusalem. 

Pelo AI vará de 2 5 de Julho de 
1777 se confirmarão os PrivilPgios 
'Concedidos á- dita Ordem. E forão 
ampliados por Alvará de 12 de Maio 
·de 1778, vej. Resolução de 3 de 
Agosto de 1702; A1vará dP. 4 de 
Fevereiro de 1717, Alvará de 18 de 
.Janeiro de 17 52 , e Carta de 12 de 
Dezembro do mesmo anno. Por De-
Greta de 19 de Abril de 1780 se de~ 
clarou que o Conservador da Or-
dem he Juiz priva ti v o dos Officiaes, 
e Soldados da Companhia da Côr-
te. Sobr_e a norneacão dos -Juizes 
Conservadores da dita Ordem vej. 
o Decreto de t> de Outubro de 1783. 

Ordens Religiosas. Farão dispen-
sadas das Leis da Amortização, pa-
ra poderem possuir bens de raiz , 
até á data do Decreto de 16 de Se-
tembro de 1817. "Pelo Alvará de 6 
rle Abril de 1702 se fez Mercê ao 
Provincial da Ordem da Santíssima 
Trindade, que podesse mandai im-
primir os privilegias concedidos á 
sua Religião , por se não acharem 
derogaclos., 

Orden.s Sacras. Por Decreto de 
" 

' 
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129 de Outubro , de 1644 se recom-
mendou aos Prelados não admittis-
sem _a ellas, pela necessidade, que 
havia, de soldados para a guerra. 
Pelo Decreto de 15 de Março de 
1663 se. mandou que fossem desna-
turalizados todos os que fossem to-
lflar Ordens a Càstella. E por Al-
vará de 26 de Março de 1746 se de-
clár.ou desnaturálizado o delinquen-
te, que, antes de purgado o deli~ 
cto, for tomar erdens com Dernis-
sorias falsas. · 

Ordens Terceiras. Os _respecti-
vos Provedores das .Capellas, e das 
Comarcas devem tomar-lhes contas 
da receita, e despeza, Resolução 
Regia de 15 de Novembro de 1792, 
em Consulta da Mesa do Desem-
bargo do P:;tço, Provisão da mesma 
Meza, dirigida aos Provedores dos 
Orfãos , e Capellas, de 22 de lVIar-
ço de 1793. 

Ordenado quer dizer o manti-
mento, ou salario certo, e determi-
nado. , . I 

Novo Regimentó de Ordenados 
se det;t aps Deputados, -e Officiaes 
da Junta d~Tres Estados, extin-
ctas as pl'opinas, ajudas de. custo, 
e ordinarias, que até então levavão, 
pelo Decreto de 22 de Dezembro 
de 1749. ~ '}Jelo Alvará de 7 de Ja-
neiro de 1750 se accrescentárão os 
Ordenados, e Emolumentos dos Des-
embargadores do Paç{), da Casa da 
~upplicaç;i.o, e da do PortQ; e dei <> 
Çorregedores, Provedores, Ou vi do-
res, e mais Ministros Letrados des-
tes Reinos , e se reformárão alguns 
abusos. Por Alvad de 1 o de Outu-
bro de 1 7 54 se estabelecêrão Orde-
nados, Assinaturas, e Emolumen-
tos aos Ouvidores; Juizes, e seus 
Officiaes das Comarcas das · Minas 
Geiaes, Cuiabá, Matto Grosso, S. 
Paulo, e Goyaz, e nos que ficão no 
continente do ·Governo da Bahia, e 
todos os mais que se descobrirem 
nos mesmos, ou diversos · Governos. 
Por outro Alvará da mesma data se 
estabelecêrão os Ordenado's, assina-
turas, e 11r1ais proes, e precalços dos 
Ouvidore(3, Juizes, e mais Officiaes 
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nos Do mini os da. America, nas Co- dena:dos, prqpinas, ajudas. de cuslô 
marcas de Beira mar, e Certão,. á e ordinarias, que até então . le'\5av!l~ 
excepção de Minas. Ordenados se ' o Provedor das pbras dos Paços 
accrescentárão aos Ecclesiasticos do Reaes, .4\,lmoxan~s, Escrivães, e 
Estado do Brasij· pela Carta de 8 mais Of6.ciaes da mesma Reparti,. 
de Novembro de 1608, passada por ção, assim desta· Côrte, como dos 
E!Rei D. Filippe, como· Governa- · Paços, Quintas, e Jardins ·, que esc-
dor, e Administrado.r da Ordem , e tão fora della, creando p.ara todos 
Cavallaria do Mestrado de Christo. novos ordenados. O ordenado dó 
O Ordenado dos Desembargadores Escrivão do ·Thesoureiro Geral das 
da Relãção da .Bahia foi aumentado Sizas he de 200,r$ooo reis. Regimen,. 
a 600$ 000 réis por Provisão Re_B·ia to de 5_ de Junho de 17 52 §. 2. As 
de 28 de Fevereiro de 1726. Os Ur- quintas partes dos Ordenados se. n.ão 
de nados, ajudas de custo, ordina- devem lancar aos Setventuarios de 
rias, e propinas, que dantes leva- lugares inteiramente vagos, QU se-
vão os Deputados, Provedor, Mi- jão de Presidentes , ou ele Min'ts-
nistros, e mais Officiaes da Fazen- tros, quando e~tes acabão os 'seus 
d~, Justiça, e Estado da Junta da lugares, 011 falecem nelles; e somen.., 

· Serenissima Casa ele Bragança ·, e te quando os sobr.editos forem im-
de toda a sua repartição, farão ex- pedidos por enfermidade, ou auzen-
tinctos pelo Alvará de 22 de Abril 6Ía, Aviso de 7 de Abril de 1762, 
de 17 54, pelo qual' se creárãu para e.x.ped,ido á Mesa da Consciencia, 
todos novos Ordenados corripeten- e Ordens, ratificado pelo de 3 de 
tes, com vencimento do primeiro dé Novembro 1 de 1792, e Decreto de 
Janeiro do dito anno por diante. 27 de Marco de 1802. Por Alvará. 
Pelo Decreto de 11 de Dezembro de 23 de Março de 1754 se estab~.., 
de 17 50 se mandou que os Vedares le.cêrão Ordenados para o Presidenf 
da Real Fazenda; Presidente do Des- te , Vereadores , Mínistros , e mais 
embar.go do Paço, Ré~·edor das Jus- Officiaes do Senado da Camara de 
tiças, e os Presidentes da Mesa da Lisboa. B por outro de igual data 
Consciencia e Ordens, do Co~selho se estabelecêrão os Ordenados do 
Ultramarino, dá Junta do Tabaco, Com missa rio Geral, Deputados, ' Mi-
e do Senado da Ca.mara desta Ci- . nistros, _e mais ·· Of:ficiaes da Junta, 
dade venção ·do 1. 0 de J arieiro des- e. Repartição da .Bulla da Cruzada. 
te anuo em diante 800$ o.oo réis de. Por Alvará de lp de Julho de 17'51 
seus Ordenados em cada anno . Pelo se estabelecMão os Ordenados dos 
Decreto de 22 de Novembro de 1762 Deputados, e Officiaes da Junta dos 
se ordenou que os Thesoureiros, Al- Tres Estados. Por Alvará de 25 de 
moxarifes, e Recebedores, e m.ais Agosto de I 7 50 se · estabe]ecêrãq os 
pessoas encarregadas da cobrança Ordenados dos Escrivães da Cama-
das Reaes Rendas nas Províncias ra de Sua Magestade, d'ante os Des ... 
destes Reinos, e fóra da Côrte, e embargad.ores do Paço; e Of:ficiaes 

1 Cidade de Lisboa, aonde ha The- da Mesa. Pelo Alvará de 4 de J a-
soureiro Geral, paguem os· Ordena- neiro ele 17 54 se estabelecêrão os 
dos que forem lançadus nas suas Fo-. Ordenados d'lls Secretarias de Esta-
lhas, como senipre se praticou an- do, e Of:ficiaes, e Pórteiros das Se-

.' tes da Lei -tle 22 de Dezembro de cretarias. Por Alvará de Regimen-
J 761, ficando nesta parte derogada. to de 23 de Março de 17 54 se 'esta-
O Ordenado do Governador ela Re- belecêrão os Ordenados do Presi· 
lacão do Porto foi aumentado com dente, .Conselheiros, Procurador da 
2o'o,r$ooo réis, além dos J oo ,r$ooo réis Fazt:n~da, Secretario, e mais Of:fi-
que tinha, Alvar(yle ... de....... ciaes da· Repartiç-ãqt do Conselho do 
de 1609 . Forão extinctos por Alva- Ultramar. E por outro Alvará d~ 
rá de 8 de Agosto de 17 54 os ·Or- Regimento da mesma data os Or-
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tl-enados do 'Presidente, Deputados, 
Ministros, e mais Officiaes da Me-
·sa da Consciencip, e Ordens. Orde-
nados devem rej:tõ ... los os que forem 
providos indevidamente em Officios, 
Carta Regia . de 3 de Fevereiro de 
1640. Os Ordenados dos Ministros 
da Casa da Supplicação, e dos Mi-
nistros , e Officiaes da Relação, e 
Casa do Porto farão augmentados 
pelo Alvará de 13 de Maio de 
1815. Os Ordenados dos Desem-
bargadores devem ser pagos em di-
nheiro effectivo, e não em escri-
ptos ,J Carta · Regia de 16 d~ f?e-
zembro de 1615. E deve1~-lhe ser 
pagos com presteza , Cartas. Regias 
de 4 de Junho de 1614, e de 11 de 
Agosto de 1620. Preferem no seu 
pagamento aos dos Juros, e Ten-
ças , di ta Carta Regia de I 6 de De-
zembro de I6t5. Em 5 de Outubro 
de J 674 se reso.Jveu que os Ordena-
()os, dos Ministros d·a JIUnta dos 'Tres 
Estados, que morrem no principio 
do quartel, o vencem por inteiro. 
Por Alvará de 4 de · Fevereiro de 
17 55 se estabelecêrão Ordenados ao 
Presidente, Ministros, e mais Offi-
ciaes do Tribunal do Desembargo 
do Paço. Os Ordenados dos Minis-
tros creados de novo mandou-se por 
Decreto de ,28 de Julho de 1760 que · 
se lançassem nas Folhas das Sizas 
das respectivas Terras, com venci-
mento desde o qia da posse. Os dos 
Ministros, e Officiaes de Justiça não 
se ... podem penhorar , nem arrema:-
tar, Alvará de 17 de Janeiro de 
1766. Os Ordenados dos Ministros 
se mandarão pagar com preferencia 
a quaesquer despezas por Decreto 
de 17 de Setembro de 1744. Ne-
nhum Ministro pode ter dois Orde-
nados, .ainda que tenha doi~ diffe-
rentes Officios, Carta Regia de 11 
de Setembro de i668,, e Oacreto de 
29. de J u1ho do mesmo anno. Sobre 
os OrdenadGs dos Ouvidores das Ca-
pellas do Senhor D. Affonso IV se 
publicou o A I vará ,.de 21 de Junho 
de 17 58 , registado 'na Secretaria de 
Estado dos L'l egocios do ·R e in o a 
.foi. 2·4 do Liv. 1.0 das Cartas , Al-

08D 
varás, e Patentes. O Ordenado do 
Juiz do Povo da Cidade. de Lisboa 
he de trinta mil reis, e o do se"!! 
Esc ri vão de dez mil reis , AI vará 
de. 20 de Abril de 1624. Os Orde-
nados dos Desembargadores não se 
podem reter, nem ainda para as ne-
cessidades da Guerra, Decreto de 
6 de Fevereiro de 1642. Os Orde-
nados dos PrOvidos ·em cargos do · 
Ultramar cantão-se somente do dia 
do embarque, Carta Regia ·de . 24 
de Fevereiro de 1610. Pelo Alvará 

' de Regimento de 22 de Abril de 
17 54 se exti11guír.ão todos os orde-
nados, propinas, ajudas de custo, 
e ordinarias, que até então levavtlo 
o Presidente, Deputados, Ministros, 
e mais Officiaes da Junta da Admi-
nistração, e Alfandega do Tabaco, 
creando novos Ordenados competen-
tes para se vencerem do nrimeiro 
de Janeiro de 1754 em diante. So-
bre o Ordenado do Superintendente 
Geral, 1 e mais Officiaes dos Taba-
cos vej. o ~· 12 do Regimento de 23 
de Junho de 1678, e Provisão rle 28 
de Maio d~ 1801. Não se póde -lan-
çar em Folha · o Ordenado , ao Pro-
prietario d~ algum Officio sem apre-
sentar primeiro a sua Carta passa-
da pela Chancellaria·, Decreto de 26 
de Janeiro de J649. Sobre o Orde-
d-ado do~ Officiaes da Secretaria da 
Intendenci'a Geral da Policia da Ci-
dàde de Lisboa vej. o Decreto de 
18 de Novembro de l80J. Os Orde-
'nados dos Ministros, e Officiaes da 
Junta da Casa do Infantado farão 
regÚlados por Decreto de 23 de De-· 
zem bro de 1790, que declarou o de 
J3 .de Maio de 1,758. Os Ordenados 
dos Ministros, e Officiaes de J usti- ' 
ça, e Faz~nda constituem os seus 
alimentos, e' não admittem suspen~ 
são porque _tem tracto successivo, 
Lei de 22 de Dezembro de 1761 tit. 
14 §. 11. Sobre os Ordenados, e sol-
dos do aniJo ·de 1804, e dos venci-
dos até o fim de 1803 'se expedia 
A viso em data 'de 9 de Março de 
I 804. Os Ordenados dos Ministros 
da Casa d~l Supplicação, ,e da Rela-
Ção , e Cal)a do Porto forão aumen-· 
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tados por Alv.ará d'e 13 de Mai() de 
1815; e, para sua execução se expe-
clio a Portaria do Gover.Q~ de 5 de 
Dezemb:ro do~ mesi:no rumo·: partiéi-
pa:ndo;se á Casa ~da Supplicação pe~ 
la Pertarria do Go·verno de 18 de 
Outubro de 1816 ter Sua.Mage.stade 
approvado o disposto na dita Por-
taria de 5 de Dezem br:o de J 8, I 5 , 
vej . Regimento de 4 de Fevereiro, 
de J 755 . Por Assente· de 27 de .A;bri'l 

1. de 1634 se mand'Ou que fosse prom-
pto o pagamen~o d-os Orden.ado.s aos 
Ministros da Casa da Supplicação; 
em consequencia do que, por outro 
Assento de 6 de Julho do mesmo 
anno, se decreton a prisão contra o 
Thesoureiro da Alfandega ,. 1 qNe in-
fringira o dito Assento. 

Ordenança signilica Lei , Otde: 
nação. 

Ordenanças. Soldados A ou gemte 
de Ordenança, erão os soldados, ou 
gente de guerra dada~ e paga. pelas 
Camaras, e Concelhos. 

Pela Portaria· de ·30 de Junh<i> '.de 
181 o se determinou que durante a 
guerra actual todos os/Officiaes, e 
Soldad·os das Ordenafl.ças fiquem , 

·como os da Trop-a de Linha, sujei-
tos ás mesmas Leis, e Regulamen-
tos, p&ra serem julgados em Con-
selhos de Guena pelas faltas, e cri-
mes . militares, que cometterem, ser-
vindo de Auditor o Juiz de Fora das 
Capitaes das mesmas Ordenanças, 
ou o mais visinho' dos Lugares, em 
que· se acharem reunidos. Pelo A vi-
so de 24 de Junho de 18.00, dirigi:-
do ao General, o Duque de ~afões ,, 

, t se declarou, tirando as duvidas so-
bre preferencias dos Propostos para 
occupar os Postos véilgos da Orde-
nança , devião preferir, segundo o 
Regimento das O~denanças, os mais 
nobres' os mais ricos' e os mais 
bemquistos do Povo, sem attenção 
aos Postos immediatos, que occu-
parem, quando não concorrerem nas 
suas pessoas, com os mais propos-
tos, a circumstancia de igualdade de 
merecimentos nas tres regras pres-
criptas pel6 dito Regimento. Não 
podem ser eleitos para Officíaes de 
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O.rde.bança-s os_ que o sf{o. de. j u:sti-f 
ç~, oq .lfazenda.; e @S qu.e já o fo-
r.enl. sãQ• LogQ suspHU.lsos, e ~h:~itos 
outros: nos seus luêaces, o que os 
Corre_ged'Qres·, e Pro.ved'ores das Co-
marca_,s_ darão, e f'a:rão da-r logo á 
execu~ã.o, Provisão de 15 de lv.faio 
de ' 15 74 §. "-!;. As. 0.t::denam:Ças . não 
de:v;em ser obrigadas a,. hir' á:s Fro:n- ' 
teir~JS senão em caso de tão n.otoJiio 

' p~Figo ,. <que se não ppssa .rebateu 
com os· soldados_ pa,gos, e' auxilia-
r.es., A l var.á <le 13 de Março. d.e 16 4 6, 
vej .. a Carta: Reg-ia àe 2J de Ab.IJil 
de 16.4.6 ,. que deix,0u ao arbitriOi dos 
Goveirloadore$ das Armas 0s ca~os ~· 
em q,lile se deve c0J1vocar a gente 
rl.a QtderüuJça, a qua.l he obrigada 
a obedece li, e repllesentar depois, 

· se asseJJ1LaJJ qlile o G0vernadmr exce-
' de a. Ord.tnn ~ e o mesmo se. de ela-
, rou .:ao Regiment.o de 9 de Maio de 

.i 165'1; Tit. 3 §. 35. No Brasil perten-
, ce aos Governadores, e n~lil aos Ca..: 
:pitães :móres das Capitanias prover 
' os postos dellas, Carta Jlegia de 24 
'de Janeiro de 1704. Pela. Alvará de 

1:3 de Janeiro de 1724, passado em 
virtude .da Resolução de 8 do dite; · 
mes , e anuo, em Consulta do Con-. 
~eJho Ultran!l.arino d:e 10. de Dez_em-
bro. de 1722, se ded.aro.n que a Lei 
de Zt9 de AgostlO de 1720, que pro-
hibe , o Con1merejo aos Vice-Reis, 
Gover11tadores, Ministros, e Officiaes 
de Justiça, e Fazenda, e de Guer-
ra,. r1ão ·compr.ehende os Officiaes 
ctas Ordenanças. Como se proceda 
no arranjarnento das listas', s.ortea .. 
mento das recrutas, 'etc., pelas Or-
denanças vej. o Alvará de 24 de Fe-. 
vereiro de 176 4. Não devem · ser 
elnpreg:ados erri Ordenanças Offi-
ciaes de Tropas- de Linha, ou Mi-
lícias do Exercito; Aviso de a de 
Novembro de 1809. Por Decreto de 
12 de Junho de 1809 se occorreu á 
deserção , e outras irregulai'idádes 
das Ordenanças. Sobre o uniforme 
dos Ajudantes, Alferes, . e .Sargen-
tos de lnfanteria de Ordenança da 
.Qôrte vej .. o Decreto de 4 d~ Abril 
de 1777. Pelo Alvará de 2 de Agos- . 
to de 1766 se extinguia .a forma an-

14 c 
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tiga de Ordenanças, chamadas de 
'Pé .de CasteJlo, que na Cidade de· 
Angra, e Fortalezas da sua depen-
dencia se praticão nos Presidias , 
estabelecendo para elles Tropas re-
gulares. Os que resistirem aos Offi-
ciaes das Ordenanças no a c to· das 
suas respectivas diligencias ,são jul-
gados em Conselhos de Guerra R~-: 
gimentaes, Alvará de 20 de Dezem-
bro qe 1784,- que ampliou_ !'L dispo-
sição dos de 28 de Julho âe 1761, 
e de 24 de Outubro de 1764. Man-
dou-se por Decreto de ll de De-
zembro de H3e8 qrle. se .ajuntassem 
aos ·Domingos, e Dias Santos para 
se exercitareRi no uso das armas, e 

'.• e\!oluções militares; e se impoz ·pe-
nas aos que faltassem. Pelo Aviso 
de 3l de Março de 1811 forão man-
dados recolher aos seos Districtos 
os Capitães,- e Sargentos ~ores, e 
mais Officiaes das Terras já restau~ 
:radas do inimigo. Os Soldados, e 
Officiaes das Ordenanças .não gozão 
do priv~Jegio do foro, Carta Regia 
de 31 de Julho de 1631, e Regi-

. mento de 22 de Dezembro de 1643 
-:! · 26, vej. Alvará. ·de 14 de ,Junho, 
e Decreto de 17 de J ulbo de 1642 , 
e A:lvar~ de 16 de Maio de 1646, 
que se acha a folhas 17.6 tio Liv. 2: 
.de Leis do Real Ar-chivo. :Pelo Al-
vará de 20 de Abril de 1578 se man-
dou que tudo o que respeitasse ás 
Ordenanças , e Milícias do R~_ino, 
assim como das coizas pertencentes 
ás Terças, Fortificações, e Impozi.., 
ções a ellas applicadas ; fosse da 
competencia, oe 'do privativo conhe-
cimento .de D. Manoel de Portu-
gal, Sobrinho d' E IRei. As antigas 
Ordenanças forão· extjnctas, · e sub-
stituídas pelo determinado no Re-
gulamento de 21 de Fevereir-o· de 
1816. I 

Ord~·naria quer dizer pensão, ou 
mantimento assinado' e dado regu-

. f~rmente a alguma pessoa, ou caza 
aos mezes, aos q uarteis , .ou .por 
.anno-. 

Ordinaria magna era hum dos 
~ctos, que se fazia na Universida-
-de antes da ultima reforma. 

ORF 

As otdinarias de escravos farão 
prohibidas , Alvará de I 3 •de Agos-
to de 1615. As de vinho como se 
m"andarão pagar ás Religiões do Es-
tado da· In dia , . vej. os AI v ar ás de 

·28 de Março de 1615, e de 21 de 
Fevereiro de 1617. As ordinarias an-
tigas, com que for~o fundados al-
guns Mosteiros, reputão-se como 
çrdenados ,· para o seu pagamento, 
Alvará de 17 de Fevereiro de 1655, 
vej. o Alvará de 20 de Outubro de 
16o5, e -Lei de 1'7 de 1\bril de 1789. 

Qrdinario, o que se costuma, e 
usa fazer. 

Juiz Ordinario oppõe-se a dele-
gad9, e tambem a Juiz de Fora. 

Em Direito Canonico o Ordina-
rio he o Bispo, Arcebispo, ou Pre.: 
lado na sua Diocese, ou Prelazia. 

O:il . Ordinã.rios não' entrão, nem 
entendem nas Mizericordias, e ou-
tros lugares da immediata prote~
ção ·d'ElRei, Assento de 20 de Ju-
lho de 1648; 

Orebitt,J,s, Hereges sectarios dos 
Hussitas, ,que apparecêrão na Bo-
heinia . pelos annos de 1418 , e co-
mettêrão grandes atrocidades, par-
ticl!larmepte para com os Sacerdo-
tes Catholicos. Derivavão o seu no-
me do monte Oreb, que escolhêrão 
para lugar do seu retiro, assim co-
mo os · Hussitas farão ~h amados Ta-
boritas, porque se tinhão recolhido 
a hum lugar chamado Tabor. 

Orelha , a parte exterior , que 
c~rca o ouvido, e enoâminha para 
elle o som. 

· A peq~ de orelhas cortadas teve 
algum dia lugar, vej. a· Ord .. Liv. 5 
tit. 60 §. l). E foi muito usada nas 
Leis dos antigos , · principalmente 
contra os roubadores do Templo. 

Orfandade, o .estado do que não 
tem pai, o mãi. 

Orfãa se diz aquelle, a quem· 
morreu P!li, ou mãi. Commummen-
te se entende por .orfão o que, alem 
de não ter pai, ou mãi, he de me-
nor jdade . 

Pelo .AI vará de 21 de Junho de> 
17 59 se estabeleceu a forma ·com 
que se deve J?roceder ,no Juizo dos 

~--~----------------------------~----------------- ~ 
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Orf~os, determinando os Ordenados, 
que devem haver os ,seus Of:ficiaes, 
Partidores, e Avaliadores, extingujn-
do-se os abusos, e desordens, que 

- havia nos mesmos Juizos. Pelo Al-
vará de 5 de Dezembro de 1686 se 
determinou. que se não pudesse le-
var da conta de cada Inventario 
mais que tres yintens, ainda que 
sejão muitos os menores , e que 
quande os Juizes dos Orfãos ~rem 
ás Correições não põssão levar Par· 
tidores , nem Avaliadores , nem fa-
ção lá as Partilhas. J;>ela Provisão 
do Desembargo do Paço de 11 de 
Fevereiro de 17.5'7, em virtude do 
Decreto de 4 de Fevereiro do mes-
mo anno, se mandou fazer correi-
ção dos Orfãos pelos Desembarga-
dores José Mascaranhas Pacheco Pe-
reira Coelho de Mello, Manoel José 
da Gama e Oliveira, e Agostinho 
de Novaes Campos, e pelo Prove-
dor dos Orfãos , e Capeilas , cada 
hum na sua jurisdicção. Passou-se 
em consequencia disso Edital em 
data de 26 de Fevereiro de. 1757, 
no qual vem declarado os districtos 
do Termo, que pertence a· cada hu-
m a das Repartições dos J ~izes dos 
Orfãos. Estas diligencias consistem 
principalmente na revisão dos In-
ventarias, tomando até final execu-
ção contas aos Tutores~ obrigando 
aos Escrivães a que tenhão livros 
de Tutellas, em que escrevão as 
verbas. das fianças, e das contas, e 
as mais que são 9brigados; fazendo 
recolher aos Cofres respectivos o 
que se achar pertencente aos ditos 
Orfãos , em mãos de Juizes , Escri-
vães: e particulares; admittindo as 
queixas, e denuncias, que fizerem 
os Orfãos do máo tractamento em 
suas pessoas, e bens ; informando-se 
se ha Inventarias sonegados, ou dei-
xárão de se fazer por descuido , ou 
por ou_tro respeito .; se tta Orfãos de 
quem não se tomou conta por se-
rem pobres; se nos Inventarios, ou 
contas houve bens, é rendimentos· 
sonegados; se houve conluio nas ava-
liações, ou nas rebdas , e arrenda-
mentos; se se fizerão as emancipa-

ToMo 11. , 
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ções legalmente; se os nobres s~o 
educados conforme seu estado; e os 
mecanicos aprendem os officios, etc-. 
Havia na Cidade de Lisboa algum 
dia cinco varas · de Juizes de Orfãos, 
que se réduzírão a quatro pelo De-
creto de 21 de Agosto .de 16 7 5 , com 
o predicamento de Correição ordi-
naria. He prohibido dar-se dinheiro 
do Cofre dos Orfãos, excepto para 
os fundos da Comvanhia dos Vinhos, 
por A viso de I o, e Decreto de 27 
de Setembro de 1756. ·o Alvará de 
21 de Janeiro de 1772 mandou ob-
servar o dP. 22 de Junho de .l768 no -
que fosse applicavel nas seguranças, 
com que se deve dar o dinheiro a 
juro pelas Provedorias dos Resíduos, 
Capellas, e Juizes dos Orfãos da 
Cidade de Lisboa, vej. a este res-
peito os Alvarás de 7 de Fev~reiro 
de 1636, e o de 21 de Junho de 
1759 §§. 6, e 7. A 8 de Abril de 
1802 se expedio Ordem para se re-
colher ao Etario o dinheiro dos Or~ 
fãos,. Os privilegios dos Meninos Ür• 
fãos do Collegio de Jesus da Cidade 
de Lisboa, que são os mesmos dos 
Marnposteiros dos Cativos , forão 
mandados guardar por Alvará de 15 
de Abril de 1641. E pela Provisão 
de . 7 de Dezembro de 1722 se lhe 
·confirmou o dito Privilegio, e se lhe 
nomeou Juiz privativo. Confirmou• • 
se nas Conquistas por Provisão de 
4 de Abril de 1723. Pela Provisão 
da Junta do Infantado de 17 de De-
zembro de 1721: pela· Casa de ]Jra .. 
gança por Provisão de I 9 de . J anei-
ro de 1 72 6 : pelo Conselho das Rai-
nhas por Provisão de 1-6 de Junho 
de 1726: rpelo Conselho de Guerra 1 

por Provisão de 19 de Agosto de 
1726; pela Junta dos Tres Est~dos 
por Provisão de 26 de Outubro de 
1726; pela Meza da Co,nsciencia, e 
Ordens por Provisão de 13 . de Ou-
tubro de 1729; pelo Conselho de 
Guerra por Provisão de 2 de Junho 
de 1745. Pela Provisão de 2 de Mar-
ço de 1746 se declarou que o.s Pro-
vedores das Comarcas sejão Juizes 
privativos, e Superintendentes dos 
ditos privilegios, com ordenado de 
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cinco por cento. Orfão menor se não 
entende o que tem Pai, posto que 
não tenha Mãe, Assento de 23 de 
Fevereiro de l 635. Os Orfãos, que 
ainda não tiverem yinte e cinco an-
nos, podem ser havidos por maio-
res, e se lhes fazer entrega de seus 
bens com Provisão do Desembarg-o 
do Paço, Alva:ní de24 de Julho de 
1713 §. 1. Não gozão ue privilegio 
nas culpas dé transgressão contra 
as disposições da ultima Pragmatica 
de 24 de Maio de l 749, na confor-
midade_ do cap. 29 da mesma. A 
~imples emancipação não exime os 
menores da J urisdicção, do Juizo dos 
Orfãos, assim se resolveu pela PnP 
visão do Tribunal do Desembarg-o 
do Paço de 25 de Setembro de p87. 
Por Ahvará de 24 de Outubro de 
1814 se providenciou ácerca dos 
Orfãos , especialmente ácerca dos 
da Capital, creando-se para esse fim 
o lugar de Provedor rnór dos mes-
mos Otfãos, e mandando prover pa-
ra o futuro os lug-ares de Juizes de 
Orfãos da Capital, e seu Termo em 
Desembargadores da Casa da Sup-
plicação dos mais modernos, e os 
i11ais opportunos para aquelle em-
prego. Os Tutores dos Orf~os são 
pagos das despezas , que com éll~s 
:fizerem , na forma da Ord. Li v. I 
tit. 88 §. 12, e Liv: 4 tit. 102, e 
103, dito Alvará de 24 de Outubro 
§. 1.• Os Orfãos miseraveis forãõ 
mandados recolher na Casa Pia do 
Castello, que para esse fim se instau-
I'OU, unindo'-se-lhe as rendas do Ool_. 
legio dos Meninos O~fãos da .l\1ou-
raria, dito Alvará §. 2. • Os · con·es 
delles, nas Villas, e Concelhos, em 
que não houver· Deposito Publicú, 
como em Lisboa, ~ no Porto, se 
mandarão guardar , não em poder 
de Depositarias, mas no lugar Inais 
seguro , que houver, dito Alvará 
§. 6: Aquelle; que criafr, e amf>a-
ra'r algum Orfão sem vencer estipen-
dio, e o mandar ensina~ a ler, e es-
crever, o pode conservar até á. ida-
de de dezeseis annos, e otferece-lo 
no alistamento, e sorteamento, em 
'luga.r de algum seu filho sorteado, 
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dito Alvará §. 7. o Aos .Juizes dos 
Orfãos se mandou por Portaria de 
16 de Outubro de 1810, dirigida ao 
Chanceller da Casa da Supplicação, 
que tratassem das raparigas desam-
paradas , que, não sabendo de seus 
Pais, e Mães, se achavão em total 
desamparo, com risco de sua hones-
tidade. As Orfãs , filhas donzellas 
dos Officiaes do Alemtejo, Minho, 
e do E~ercito; e da Primeira Pla-
na da Côrte, gozão de arnetade do 
soldo de seus Pais, e éomo, A viso, 
e Plano de 26 de Ag·osto de 1790, 
e Avisos de '26 de Janeiro, e de 12· 
de Março de 1791, e de 28 de Se-
tembro de 1792, vej. 'os Avisos 1 de 
19 de Feveteiro de 1793, e de 20 

. de Janeiro de 1794. Mandou-se por 
Carta Régia de 2 de Setembro de 
l 603 fazer Recolhimentos para Don-
zellas Orfãs 1 ou filhas de Pais au-
sentes na Bahia, e Pernambuco, co-
rno se ordenára na Cidade de Gôà. 
Pela Carta Regia. de 21 de Maio de 
1614 'se ~andou que os Officiús do' 
Ultramar se consultassem em pes--
soas, qúEl cazassem com as Orfãs do 
Recúlhitnentb do Cástello de Lis-
boa , vej. as Cartas Regias de 12 de 
Janeiro de 1621, e de~~ de Maio 
do rnesii)O anfiõ, Resolução de li 
de Março de 1622, e Carta Regia. 
de 23 de Dezembro de l623. Por 
Decreto de 29 de Junho de 1648 se 
mandou que os Tribunaes , cada 
hum segundo a sua possibilidad~, 
dotassen) algumas Orfãs da Vil1a de 
Olivença, cttjos Pais havião morri-

. do na gqerra. Pelo Alvatá de 24 de 
Outubro de 1814 se prohibio ao. Jui-
zes dos Orfãos depositarem 3:s Or-
fãs desacommodadas nas cad-eias pú-
blicas, devendo ser recolhidas na 
Casa P:i~. 

_Or~qenistas. Hetegés Sect~tios de 
Üt1genes. Este hútnem tão Illustra-
do do terceiro seculg, e que foi hum 
flageUo pas heresias dos V alentinia .... 
nos, e dos M·aronitas, se tornou por 
fim tarnbem herege. Sustentava que 
as pena!'! , que Oeos inflige ao peca-
dor, só erão cotrecções paternas, -que 
não d-ev.ãe durar sempte, -e que J)Ol' 
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fim todos, sem exceptuar O'S mesmos 
demonios, serião salvos. 

Ornamento, orna te, adorno, coi-
za que orna 1 Dizem-se ornamentos 
da Igreja as vestiduras, pannos do 
altar, etc. Os ornamentos dos Al-
tares, Imagens, e tudo o mais que 
serve neste ministerio não se arre-
mata em hasta . publica, mas ven-
de-se por convenção particular, nem 
se penhora senão ria falta total de 
bens, e sendo elles de grande ehi-
mação, e valor, Alvará de 22 de 
Fevereiro de 1779 §. 5. _ _ 

Ornato, adorno, enfeite do cor-
po. Os ornatos nupciaes forão regu-
lados pelo §. 7 da Lei de· 17 de Agos-
to de 1761, vej. o Decreto de 17 
de Julho de 1778. 

Orla ( Diogo Manoel de) , <llatu-
ral de Lisboa, formou-se em Direi• 
to Civil, e exerceu a Advocacia na 
sua patrià. Compoz: 

. Allegação de direito por D. Car-
los de Noronha, e D. Anna de Me-

, nezes sua mulher, sobre ·a successão 
da Casa , e Estado de V.illa Real. 

Orthf!doxo, he o nome que se dá 
aos Catholicos, cuja fé he pura, e 
conforme á doutrina da Igreja. 

Ossa, ou marcheta,, tributo que 
antigamente se pagav.a dos casamen-
tos aos senhores das terras, de que 
os noivos erão vassallos, ' ou servos 
de gleba, Ord. Li v. 4 tit. 17. · 

Osorio (Bento Cardozo), natural 
da Freguezia de S. João da- Foz no 
Concelho da Maia, Bispado do Por-
to, filho de Pascoal Rodrigues Oso'= 
rio, formou-se em hum , e outro Di-
reito. Foi Procurador da Mitra Pri-
macial de Braga, e Desembargador 
da sua Relacão, . Juiz do Tribunal 
da Legacia ,·Procurador Geral da 
Casa de Bragança; faleceu no anno 
de 1665. Compoz: 

Praxis de Patronatu Regio et sce-
eulari. Ulyssipone 1726 fol. 

Ospitaçam,.t:ermo antiquado, que 
se encontra na Ord. Affons ., Liv. 2 
art. 7.", obrigação de hospedar, e 
d~1· aposentadoria a Fidalgos, Mi-
mstros, e Pessoas da comitiva d' l:~J
Rei , e do seu servi co. , 
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Ovelha, n. femea do carneiro. Não 

podem trazer ovelhas, nem carnei-
ros as pessoas da Governança, em 
quanto servirem de Vereadores, Al-
motacé~, e Escrivãesj da Camara, e 
mais Offiéios della, e da Justiça da 
Villa, e Termo, nem mais bois, do 
que os que fotem taxados para a la ... 
voira, Ord. Li v. Í tit. 62 §. 3, o que 
se declarou no Alvará de 19 de Agos- . 
to de 1607, dirigido aos Officiaes da 
Camara de Penamacor. Prohib1o-se 
por Lei de 27 de Janeiro de 16 94 
o pastarem ovelhas/ nos campos do 
Mondeg·o, por obstar isso á creação 
dos cavallos. Pela_Provisão de 20 de 
Setembro de 16 8 7 'farão confirmadas 
as Posturas das Villas de Montemo!' 
o Velho ·., e Tentugal, que prohi= 
bem pastarem ovelhas nos campos 
de Coimbra, vej. a Provisão de 15 
de Dezembro de 1792. 

Ovença. Officin_a destinada para 
os particulares usos de huma casa. 

Ovençal, o que tem ã seu cargo 
os maptimentos, despezas, e cozi-
nhas de hum a· 'grande Casa, · ou Cor• 
.poraçfto, Despenseiro, Provisor,, Ins• 
pector, ou V edor de tudo o que per"" 
tence á U charia. 

Ovos, e lacticinios, vej. Lacti-
Cimos. 

Ourives, o que lavr.a, e trabalha 
em ouro t e pedras preciosas. 

Aos Ourives h-e 'prohibido lavrar, 
ou vender peças de ouro de menos 
de vinte e hum quilates, e valor de 
1.,$IOO ' réis a oitava, Alvará de25 
dé Fevereiro de 1669. Declarou-se 
no cap. 13 do Regimento de 9 de 
Setembro de 1686, que devia ser. 
de v·inte e dois quilates ., e a prata 
de onze dinheiros. Devf'm marcar -
as peças que fazem; e leva-las- ao 
Ensaíador: não o fazendo, ou não 
tendo as peças os quilates da Lei, 
tem penas, vej. o Regimento dos 
Ourives, e Ensaiadores, datado de 
13 de Julho de 1689, e o Regim~n
to de 10 de Marco de 1693.- Ou-
rives do Ouro · nã~ póde ser nenhum 
negro, mulato, ou Indio, posto que 
seja fôrro, Alvará de 20 de O~:~tubro 
de 16~1. Pelo Aviso de 13 de Agos-
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to de 1771 forão aos Mercador-es da 
Corporação da Capell~ mandada~ 
restituir, em observanCia do Alvara 
de 16 de Novembro de 1757, as pe-
ças que lhe forão aprehendidas. pelo 
Juiz, e Procuradores do Offic10 de 
Ourives do ouro, e que pela Pauta 
dos Generos approvados pelo dito 

, Alvará são permittidas á dita Cor-
poração da Capella, sem que os di-
tos Juizes, e Procuradores do O:ffi-
cio de Ourives possão impedi-los, ou 
perturba-los. :Foi confirm_ado o Re-
gimento dos 1Ensaiadores do~ Ouri-
ves do ouro, e prata por Decreto 
de 12 de Dezembro de 1791. Para 
terminar as questões entre as duas 
Corporações dos Officios de . Ouri-
ves do ouro; e da prata se ordenou, 
por Decreto de 14 de)ulho de 1801, 
que os Ourives do ouro não possão 
manufacturar, conservar , e expôr 
nas suas taboletas, nem vender obra 
alguma, ou peça de prata, que não 
seja esmaltada ~ e cravada com ·pe-
draria; e que os Ourives da prata 
não poderão manufacturar, conser-
var, ~ vender obra alguma de ouro, 
que não seja igualme,nte esmaltada, 
e cravada com pedraria. Por Edital 
de 9 de Agosto de 1792 se mandou · 
·que os Ourives .do ouro, e da pra-
ta nos seus Arruamentos não pu-
dessem exceder com as suas Tabo-
Jetas mais de dois palmos fóra das 
ombreiras das suas lojas, e fóra dos 
Arruame~tos mais de hum palmo ; 
se regulárão os Toldos, e se prohi-
bio aos Carregadores dos generos 
entrarem pelos passeios entre as lo-
jas, e os gigantes , fazendo qual-
quer pejamento. Devem os Juizes 
dos Officios de Ourives do ouro, ou 
da prata dar corridas , ou buscas 
com ordem do Senado nas lojas das 
suas respectivas Corporações, De-
creto de 15 -de Janeiro de 17 55. Ou-
-rives forão mandados sahir fóra do 
districto das Minas 'do Brasil, Car-
ta Regia de 18 de Abril de J 730. 

Ouro, metal mui compa'cto, pe-
zado, ductil, de côr amarella, e o 
:mais precioso de todos os metaes. 
'Ouro ·de .lavagem se diz o 9. ue se 
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apanha lavando a terr.a dos corre-
gos, ou lavras, Coll. á Ord. Liv. 4 
tit. 34 n. I § . . 1. Ouro em barra, ou 
em pó, que vier nos navios doBra-
sil, deve ser manifestado, e entre-
gue na Casa da Moeda, aliàs se ha 
por perdido, Decreto de 9 de Se-
tembro de 171.0. Mandou-se pelo Al-
vará de 11 de Fevereiro de 1719 que 
se não leve o ouro extrahido das 
Minas para (óra dellas, ~u ~m pó, 
ou em barras, sem ser- fund1do nas 
Casas Reaes das Fundições nas mes-
mas Minas: ~ pela Lei de · 1 o de 
Março de J 720 se mandou que todo 
o ouro, que viesse, do Estado doBra-
sil em dinheiro, barra, ou folheta, 
·sem ser registado na forma ordena-
da pelo Alvará de 1 de Fevereiro 
do dit'o anno, fosse confiscado para 
a Fazenda Real, na mão de qual-
quer pessoa em que for achado, ou 
seja seu, ou alheio. Pela Lei de 28 . 
de Fevereiro de 1736 se mandorl que 
todo o ouro e.rn pó, folheta, ou bar-
ra, ou lavrado em peças grosseiras, 
ou de to$co feitio, diamantes, e pe-
dras preciosas vindas do Brasil, ve-
nha tudo dentro nos cofres das N áos 
de Comboy, e vá á Casa da Moe-
da, pagl:l-ndo-se hum por cento da 
conduçãq; restringindo-se, e dero-
gando-se a Lei de 24 de Dezembro 
de 1724. Fez-se caso de devassa pe-
Io Alvará de 4 de Maio o crime de 

. misturar latão com ouro em pó ·' e 
s:e mandou castigar com as penas 
da Lei de J 7 de Janeiro de 1735. 
Para se evitar a·extracção do ouro se 
ordenou pela Lei de 1 de Julho de 
1730, que nenhuma Embarcação pu-
desse navegar dos Portos do Brasil 
para a Costa da Mina, ou de Afri-
ca, nem receber carga para esse ef-
feito , sem licença do Gov.ernadbr 
da Capitania respectiva. Por Decre-
to de 26 de Outubro de 1721 se de-
clarou que a Lei de I de Fevereiro 
de 1720 não prohibia aos particula-
res remetterem o seu ouro nos Na-
vi os Mercantes, registando-o pri-
meiro nos comboys, e pagando hu~ 
por cento. Occorreu-se ao extraviO 
do ouro, e pedras preciosas que vem 
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do Brasil, India, e outras Conquis- se devem á Real Fazenda de to(io 
tas deste Reino pelo Decreto de 1 o o ouro extra h ido no continente das 
de Março de 1755, suscitando-se o Minas. Por Alvará de 7 de Abril de 
Regimento da Alfandega , e Casa ·1770 se determinou a forma porque 
da India, e a execução das Leis de .dêva vir o outo qu.e se etnbatcat 
24 de ·Dezembro de 1734, e de 16 em Navios mercantes pertencentes 
de Agosto de I722 , ordenando-se 11 Partes, declàrando, e ampliandG 
que em nenhuma dasAlfandega~, e os Decretos de 21 de Novembro de 
Casas tributarias do Reino se désse 1757, e de 28 de Junho de 1759, e 
despacho a fazenda alguma, de qual- o Alvatá de 7 de Setembro de .1765, 
quer pessoa que seja, sem que pti- qué abolio as Frotas ; ·e Esquadras 
meiro se abrão na presença dos Of- qlle até éntão vinhão dos portos da 
ficiaes, a que pertencer; todos os Bahia, e Ri(j de J·aneiro. Do outt) 
fardos, pacas, caixas, barris, e ou- deseaminhado pertence metade ao 
tra qualquer vasilha, · observado o den'unciante~ âinda. que sPja Official, 
disposto no Aviso de . IO' de Março Al-vará de a de Outubro de 1758. 
de 17 55, impresso com o dito De- Sõbre o exttavio do 'ouro, e éOntra-
creto. Por Alvará de 15 de Janeiro bandos da Costa tia Mina veja-se a 
de 1757 se ordenou qu,e nos regis~ Lei do l.u dé Julho de 1630. Foi 
tos das Entradas para as Minas, é prohibido tirar do Brasil ouro em 
suas annexas, não se p,udessem con- pó, podendo tão somente extrahi-lo 
servar máiores quantidades de omo em bar·ra:; pata o que forão manda.:. 
em pó ~ara as modicas permutações ·das estabelecer Casas de Fundicão 
dos viandantes, que as declaradas no seu corttirtente, AI "ará de li, de 
no dito Alvará, recolhendo-se ao Fevereito de Hi 19. Derão-se varias 
Cofre todo o excesso para se remet- providencias sobte o valor do ouro, 
ter á Casa da Fundição da Comar- . tanto em barra~ C01trJo depót§ de €f1..l 
c a respectiva, , veja-se o Decreto de nhado, nas Ltili_s de 2 9 de Màrçd de 
1 de Janeiro de 1755. Ouro ~:mpó, 1642, e de 8 deMaiio de .1694; AI-
vulgarmente c-hamado folhetá,. só pó-.. , vai"ás de I 7 dé O~íetnbro, de 25 de 
de correr no districto das Minas a Fevereiró dé I669, e de 17 de De-
razão de dez tostões, por oitaiva : e .1 zem bro de 16 €i ~ ; e Catta Regia dê 
sendo em barra, depois de ft.mdido 23 de Ma.rço de Hi·94. P'ela Lei dt1 
nas Casas Reaes da Fund.Íção, cbr- 17 de J a11eifo d.e 1735 se punio com 
rerá no districto das Minas á- razão pena de morte, e· confisco, a faJsi~ 
de mil e q·uatrocentos réis por oita.... da:de de m:istura:r Ctí>m ó otHéi eU!! p<1 
va, sendó de vinte e doirs C)iÜ~ates, . outro qualquer n.reta.t, o.u getl'eY<J Ill'à 
Quando se levàr ás' Casas da Ft.w· 1iciosa•rr'rente ,. chégànd0 ao valt!it de 
dição ha de tirar-se de'lle _o q'ttinto hmn marco de pratái, € não chega•A-' 
para EIRei; e sahindo das d:itas Ca- do, com a de degre.:"l!c~) para Atgola. 
sas ha de ser cunhado nas extremi~ · Pel0 A1vará de 13 de Màio de 1'803 ~ 
dades das barras , e registado ,nos tendo-se em considetãÇão o a~Mti..J 
livros dellas, Lei de 11 de Feverei- mento, e decadencià daSI M:inás etc; 
ro de 1719. Detenni'Eárão-se penas ouro, e diama1Jtes no .Brasil, se âho~ 
no Alvq.rá de 30 cle Janeiro de 1758 lio a cirGulação do offl'õ em pQ em to..: 
contrà. os Officíaes qu.e Sl!l·gerissem das as Ca:pitanias, eFn qw.e tero éórti~ 
as pessoas que se apresentarem nas do como moeda-, 1 mandando-se trans• 
Casas- de Fundição cotn: o ouro· pa- feár· para a Capitania de MiJnàs G-e-,..: 
ra aellas se fundir, que 0 manisfes- raes a Casa da Moeda do Rio de 
tem em nome di-verso clo qu·e eMas Jàlnéiro, e para á Caj)itania. de Goia-· 
voluntariamente q'l.ilillerem à.eclarar. . zes a da Cidade da B éllhia, estabe:.: 
Pela·Lei de 3 de Dezembro de 1750' lecendo em todos os districlés Itti-" 
se derão pro~idencias para se acauté- ·neiros Casas de permuta para á tro..: 
lar os descaminhos dos Quintos que cat do ouro, e éoinprw dos diarnan-· 
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.tes ., reduzindo o Real Direito do 
Quinto ao Dizimo, descontando, e 
mandando dividir por datas os ter-
renos dos districtos diamantelros pa-
~a · se poderem lavrar, e aproveitar; 
e creando hurna Junta Administra-
tiva de Mineração, e Moedagem na 
Capitania de Minas Geraes, e hum 
Intendente Geral de Minas. Não pó-
de ser transportado sem Guia, dito 
Alvará art. 2 §. 2." Pelo Alvará de 8 
de Novembro de 1808 se derão as pro-
videncias necessarias, vedando a cir-
culação do ouro em pó em todas as 
transacções merca~tis, estabelecen-
do o methodo que se devia seguir 
no seu troco, e permittindo o giro 
de todas as moedas de ouro até en-
tão prohibido nas Capitanias miJ1e-
raes, e se derogou o §. 1." do Alvará 
de 26 de Setembro do dito anno, vej. 
a Carta Regia de 4 de Dezembro 
de 1816. · Foi · prohibido por Carta 
Regia de 1 · de Abril de 1676 ti-
rar-se ouro no sitio da Cruz de Ma-
roussos junto a Coimbra. O extravio 
delle fez-se caso de devaça por De-
creto de 3 de N<;>vembro de 1740. 
He prohibido aÇ>s Ministros, e Offi-
cia:es que fazem a visita do ouro le-

~ var comsig·o outras pessoas , Decre-
, to de 15 de Janeiro de 1744. Botões, 

e fivellas de ouro vindo de fóra não 
tem despacho nas Alfandegas , não 
assim os fabricados no Reino, Al-
vará de 21 de Abril de 1751, que 
declarou a Pragmatica de 24 de 
Maio de 1749 cap. I. O ouro em 
pó, ou em barra, logo que vem do 
Ultramar, he reduzido a moeda, ou 
.pertença á Fazenda Real, ou a p.ar-
ticul_!lres , Decretq de 2 9 de J anéiro 
de 1762, o qual com tudo ·manda 
conservar na Casa da Moeda certa 
porção de ba·rras de ouro para o for-
necimento dos Artífices · que traba-
lhão com ,este metal. 'Os Officiaes, 
por cuja imlustria se fizerem toma-
dias de buro desencaminhado as Ca-
s~s de Fundição · na quantidade de 
d_uas arrobas, ou dahi para cima, 
tem premias estabelecidos no Alva-
r~ de 3 de Dezembro de 1750 cap. 9. 
O , ·ouro pertencente á Companhia 

ou v 
do Grão' Pará e Maranhão pôde vil: 
em navios das Frotas, e Esquadras, 
ou destacados dellas ,, Carta Regia 
de 9 de Abril de 1763. Ouro em pó 
não se pôde levar em Minas para 
jornadás, sem licença do Intenden-
te, que taxa a quantia conforme p. 
equipagem, Alvará de 3 de Dezem- . 
'bro de 17 50 cap. 4 . § 3. Foi este 
Alvará declarado pelo Regimento 
de 4 de Março de 1751 cap. I §. 3. 
que determinou que nem em pe-
quenas quantidades se podesse ex-
trahir. Derão-se providencias sobre 
o extravio do ouro en1 Minas Ge-
raes nos cap. 6 , e 7 do dito Alvará. 
de 3 de Dezembro, vej. a Carta Re-
gia de 19 de Março de 1720, e Al-
varás de 25 de J aneito de 17 55 , de 
3 de Outubro de 1758, e de .5 de 
Janeiro de 1785. O guro em pó, 
moeda, folheta, e barra paga hum, 
por cento , mesmo o da Fazenda. 
~eal, f que foi . applicado para o des-
empenho da Junta do Commercio 
'Geral ; Alvará de I de Fevereiro de 
}720. I 

Ousamento, ousadia, confiança , 
atrevimento, Ord·. Affons. Liv. 2 tit. 
65 §. 20 ·, tit. 94 §. 11. 
· Ouvidqr. Por Assento de I de -
Agosto de 1684 se declarou 'que 
os Autos , que vem por Appellação 
á Ouvidoria do Crime, de culpas, ' 
que . deverião ter obrigado a livra-
mento ,. deve haver pronuncia dos 
culpados, feita no competente livro 
pelos Ouvidores, .e seus Adjunctos. 
Os Ouvidores do Crime, e Civel da 
Relação do Brasil só tem J urisdic-
ç_ão até quinze legoas, fic,ando em 
seu vigor o privilegio das vi uvas , 
e pessoas mü·~raveis, Carta Regja 
ao Vice-Rei, e Capitão General do 
Est~do do Brasil de 5 de Junho de 
1743. Ao Ouvidor da Casa de Bra-
gança, por Ordem da Junta da Fa-
zenda da mesma Casa, de 26 de 
Abril de 1768 :~. se intimou que não 
devia sahir da sua Coni'arca sem que 
actualmepte .hum dos Juizes de Fo-
ra fique servindo de Ouvidor. O lu-
gar de Quvidor da Comarca de S. 
Salvador da Bahia de todos os San-
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tos da parte do Snl foi creaclo por 

' Resolucão de 1 o de Dezembro de 
1734, sendo cabeça da dita Comar-
ca a Villa \de Santo Antonio ·da J a-
cobina, e comprehendendo alem des-
ta as Vil! as de Nossa Senhora do 
'Livramento do Rio das Conta~?, e · 
de Nossa Senhora do Bom Succes-
so das ·Minas Novas, eom alçada 
nos bens moveis de 40$000 reis, e 
nos de raiz de 32$000 reis, e nas 
penas de 12$000 reis, dando , Ap~ 
pellação ,~ e Agg-ravo para a Rela-
ção. Os Ouvidores da Universidade 
tem o predicamento de Correição 
ordinaria, e· ordenado dos Correg·e-
dores das Comarcas, não podendo 
prover-se esse lugar senão em quem 
tenha servido lugares de primeira 
intrancia, e de cabeça de Comar-
ca -, Carta Regia de 8 de Maio de 
1786 , dirigida ao Reitor 4a Uni-
versidade .. ·Pode hir a quaesque:r 
Terras do Reino 'fazer as Execuções 
da Real Fazenda da Universidáde, 
Estatutos antigos da Universidade 
Li v. 2 tit. 28 §. fin., Alvará .de 16 
de Setemb1·o de 1784. Tendo serviÍ·· 

, do .com distiocção prefere a qualT 
quer para o lug(;lr de Conservador, 
Carta Regia de 27 de Setembro de 
17 8 6. Aos OuvicLores do Rio de J a-
neiro deu-se-lhe Reg~mento em 5 de 
Junho de J,6J9. Aos do Maranhão 
em 2o ·de Setembro de 1.67.6. Aos 
de Per.a:ambuco em 22 .de Setembro 
de :t61BÍ8. A@s das Teri-as da .Rai-
nha 'em 10 de Janeiro de 1643. Aos 
da Comarea -do .Sui dD Brasi'l ein 14 
de Out:nbm <ffi 164·7. Ao Ouvidor 
de Maca'O fui ·dado movo Regimen-
to peào Al~ar.á de 26 de M.ar.çm cle 

, d 803, qne reV'o.gom o c1e 16 de Fe-
vereiro cl:a~ 4-58'Y., vey. ·Resodn.ção de 
1:7 de .líta'r<JO> .de ·ll:SOL O Ouvjdor 
da Bahia c1ewe aO>nbe.cer Uos Ãlggra-
wes para ·elle intenp(l)sdiôs, ' posto . qu~ 
~ste.j.a xra mes1na Oilruade, em que 
está -~ Relação., .q~ :BJD piXJ!le conlbe-
oer ·pniv&úàw'lllmílerrte. ·dlml·Ag.grair•<DS in-
teJrpostJos ®s Juizes da ;mesma Ci-
dade, .e .einc.o .iegoas do seu Distl·i-
ct.o, Pr«!>vi-são &o Crmselho Ultra-
marino..;de JL5 de Setemhro de 1747. . . 

. '\ 

ouv. 
PeTa Carta Regia de 6 de Maio de 
1604 se ordenou que os. Ouv.idores 
do Crato tivessem a mesma J uris~ 
dic.ção , e Alçada dos Corregedo.-
res,, e levarem assignaturas. como 
taes. Pelo Alvará de 17 de Março 
de lGGO se mandou que os Ouvido ... 
res da Casa de Bragança, dando 
conta, possão continuar o serviço , 
acabado o triennio, até serem ren-
didos. Por Alvará de l5 de Novem-
bro de 16 58 se mandou que o~ Ou 
vidores das Terras do lnfantado pro~ 
vessem as serventias dos Officios/ ~os 
Orfãos, e:x:cépto Juizes, e Partido .. -
res. Os Ouvidores das Terras da Rai~ 
nha fa:tem as vezes de Provedores, 
Decreto de 3 de Nov€mbro, e Car-
ta Regia de 15 de Dezembro de l6H. 
Por Dec1eto de 20 de Janeiro de 
164fl se facultou ao Ouvidor das di.-
tas Terras acordar em Relação com 
Adjunctos ordem de prizão, como 
fazem os Corregedores. Devem o~ 
ditos Ouvidores fazer as condemna.-
ções para o Conselho da mesma Se .. 
nhor.a , e não pa.ra a Relaçã:o , D-e-
eretos de Ul de ·Agosto de Hi44·, e 
de 23 de Agosto de 1668. O lugar 
de Ouvid.or da Casa de Bragança foi · 
declarado · de Correição !i>rdinaria, 
AlvaTá de :3 de Fevereiro de 1779, 
Pelo Alvat"á de 6 de Maio de J 6611 · 
se mandotl .que os Ouv.idorea Lat.r.a,. 
·dos do Pricwad..o âo Crato setvisse.m , · 
alem '.dos tres anDDs do .seu Proyí,. 
rne~to, em quanto p.at'e.c.er ao Gr..W 
Prior. Os Ou~idores da CaBa de Bra.r-
g.ança , do Infantadft, e dG .Arc-ebis.,. 
pa.do de Braga \Dão pod-em !pAssar 
Cartas de Seguro em ,casos de nlQr'" 
te, Decreto de 24 de Maio de ,J.68J8. 
Ouvidor G.et:al da Casa .dé> Infantar 
do foi ·extincto, CT€ando-se ~m sen 

(lng·aa- hum Juiz de.s Feitos da me.s.-
ma Casa, Ah~rá de 118 de Dez.€m ... 
b.r<> de I 1!9.@ §~ 4. Ds Ouvã.cdores da. 
Oasa de Brag:ança pode·m prov.er ;as 

1 s~rv.entlias cdos Ofificios , assim ·ca.mo 
I os Gorr.eged'(j)res , Al·vará de 2 ;de 
, .Outubro de 16,17. .Pe:Jo ,A,.Jv.ará de 

23 .de J m.lho tde 16~6 s.e faowl1tou @ 

1-mésoo.o .aos Ouvidor.es · da Casa de 
ViHa ~ei:\1. O Ouv~dor de Macáo 
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serve d~ Provedor, Contador, Juiz 
Administrador da Alfande~a, e Juiz 
dos ()rfãos, Carta Regia-de 28 de 
Fevereiro de ·1 789. Ouvidor da Ca-
sa da .Moeda foi creado por Alvará 
de 10 de Janeiro de 1521, dando-
se faculdade ao Alcaide _, e Guarda 
rnór da Moeda, que então· era An-
dré Rodrigues , para o poder no-
mear. Ouvidor da Comarca de Alco-
baça podia o Abbade nomear em 
qualquer Bachàrel Formado, Provi-
são Regia de 12 de Janeiro de 1709. 
Por Alvará de 30 de J.aneiro de 1617 
se cometteu ao Ouvidor de A viz ti-
rar as Devaças dos cortes no Pinha~ 
do Cabeção, reservando-se ao €o'n-
selho da Fazenda as licenças pará 

_ os _cortes legitin:íos; e pela· Resolu-
ção de 24 d~ Janeiro de 1701 foi 
·nomeado o dito Ouvidor Guarda mór 
do dito Pinhal do Cabeção. 1 O Ou-
vidor Geral de Pernambuco he Juiz 
privativo de todas as Causãs dos In-
dias, e Tapuias da sua Comarca, 
Carta Regia d.e 5 de Novembro de 
'1700; Devassa ex ojjicio dos homici-
áios comettidos na sua Comarca, e 

1 do livramento aos Reos com A ppel.: 
lação para a Relação da Bahia, Car-
ta Regia de 12 de Fevereiro de 1689. 
Foi-Ih~ permittido tirar segunda de-
vassa de morte, sendo a primeira 
tirada pelo Juiz Ordinario , Carta 
Regia de 27 de· Novembro de 17IQ. 
Serve de Juiz da Corôa na Capita-
nia de Pernambuco, Paraíba, e Ita-
maracá, Carta Regia de 2.4: de Mar-
ço/ de Jr707. A devassa, que o dito 
Ouvidor deve tirar d9s homicídios, 
·não comprehende o districto do Juiz 
de Fora de O linda, Carta Regia de 
8 de Outubro de 1709. Foi dado no-

·VO Regimento ao lugar de .Ouvidor 
da Cidade do No me de Deos de 
Macáo, na China, - pélo Alvará de 
Q6 de Março de :180-3, mandado res-
tabelecer peJo Decreto de 16 de Fe-
vereira de 17 8 5 , revogad~ o de 16 
·de Fevereiro ·de 1587 por muito an-
tiquado , e -alheio ·das cinmmstan-
cias do tempo pres,ente. Este Ma-~ 
-gistrado· deve ser sempre hum Mi-
rnistr-o Togado, dito Al va~;á .Pr.oeril .. 

ou v 
O mesmo Ouvidor he tambem Pr~
visor, e Contador , Juiz Adminis-
trador da Alfandega, Juiz dos Or-
fãos , . e Executor da Real Fazenda, 
dito Alvará §. I. Dá Appellaç_ão, e 
Aggravo para a Relação. do Esta-
do, _dito Alvará §. 2. E conhece das 
Appellações dos Juizes Ordinarios, 
na forma da Lei do·Reino, que não 
foi dérogada pela Lei de I o d.e J u-
lho de 1790, relativamente aos Ou-
vidores Ultramarinos, dito Alvará 

· §. 4. Os Ouvidores do Ducad@ de 
Beja, e Villa Real passa vão Cartas 
de seguro como os da Casa de Bra-
gança, Alvará de 12 de Fevereiro 
de 1658. Foi prohibido por Alvará 
de 19 de Março de 1604 prover os 
lugares de Ouvidores da India em 
criados dos Governadores della. Man-
do\1-se por Car.ta de .I 7 de Março de 
1620, escripta ao Vice-Rei, que se 
não pozessem Ouvidores Letrados, 
sem Sua Mag·estade o mandar, e 
approvar'. O Ouvi_dor da Alfandega 
he Juiz P-rivativo dos O:fficiaes da 
Contadoria Geral de Guerra , assim 
como o: ~ra dos O:fficiaes dos Con-
tos do Reino, e Casa, Alvará de 13 
de Julho de 1.660. Tem alçada até 
16$000 ;reis nos bens de raiz; e 
20$000 reis nos moveis, Lei de 26 
de Junho de 1696 §. 5. Sobre as as- 1 
signatur~s, que tem, vej: o Alvará ' 
de 7 de Outubro de 1745. O lugar 
de Ouvidor Geral das Minas de Cuia-
bá" foi cr·eado por Decreto de 6 de 
Abril de -1728. Ouvidor Geral da · 
Gente d~ - Guerra deu-se-lhe Regi-
mento por AI vará de 14 de Junho 
de· 1642. Ouvidor Geral foi creado 
pel0 Decreto · de 15 de Janeiro de 
1732 para a Capitania do Espírito 
Santo, comprehendendo não só a.s 
Vill~s da Victoria, e Guarapim, 
mas tambem as Villas de S. Salva-
dor,- -e S. J gão da Praia, de que se 
coínpõe a ·Capitanià da Paraíb-a do 
Sul , anq.e:xando-se ao dito lugar de 
Ouvidor os de Provedor da-s Fazen-
das dos defunctos, e ausentes, 'e de 
Provedor da Fazenda Real. Os Ou-
vidores Geraes do Crime ,das Rela-
ç_ões do Rio de .Janeiro , .e Bahia 



ou v 
são Juizes dos casos crimes aconte-
cidos nos séus districtos; em que 
forem reos os Cavalleiros das Or-. 
rlens Militàres, Alvará de 12 de 
Agosto de 1801. · 

Por Carta Regia de 22 de Janei-
ro de 1623 se declarou que os Go-
vernadores da America não podem 
suspender os Ouvidores. Não per-
tence ao Provedor das Capellas do 
Senhor D. Affons-o IV a regalia de 
nomear o seu Ouvidor, devendo ser 
este de immediata Nomeação Real, 
Carta Regia de 29 de Maio de 1613. 
O seu ordenado foi regulado por 
Alvará de 21 de Junho de 1758. Os 
Ouvidores das Capitanias do Brasil 
são os Juizes da Corôa para a deci- . 
são deis Recursos interpostos das Jus-
tiças E~clesiasticas, Carta Regia de 
24 de Marco de 1708. O Ouvidor 
Geral do Ct:ime do Rio de . Janeiro 
usa d~ J urisdicção · do Corregedor 
do Crime da Côrte-, Regimento da 
dita Relação de 13 de Outubro de 
1751 Tit. 6 §. 80: e o Ouvidor Ge-
ral do Cível usa da J urisdicção do 
Corregedor do Cjvel da Côrte, dito 
Regimento Tit. '7 §§. 83, e 86. Ao 
Ouvidor Geral da Capitania de Per-
nambuco se dirigio Ordem do Con-
selho Ultramarino em 6 de Agosto 
de 1715, para que elle procedesse. ás 
J ustificações summarias , que lhe 
or.denasse o Governador, p~ra . infor-
mar a Sua lVIagestade, não proce-
dendo por eTias, em quanto Sua Ma-
gesta de não resolvesse 6 que se de-
via executar: que procedesse, quan-
to aos soldados, como Auditor, se-
gundo o Regimento dos Auditores; 
e que quanto ás pessoas, que não 
fossem soldados·, pertencentes á Ad- . 
ministração da Justiça, não devia 
obedecer ao Governador, por não 
ser da sua J urisdicção. Nas Causas, 

' que elle despacha como Juiz da Co-
rôa, são seus Adjunctos o Juiz de 
Fora, e o Letrado mais antigo do 
Auditoria, sendo Formado , Carta 
Regia de 7 de Dezembro d~ 1709. 
Pot· Alvará de 14 de Abril de 1785 
se ~ccorreu ás prevaricações , que 
se tmhão ,verificado em alguns Go-

'FoMo II. 
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vernadotes, Capitães Generaes, Co~ 

·vernadores interinos , e Ouvidores 
de Moçambique, Sofala, e Rio de 
Sena, dando;-se providencias para 
que -as mesmas mais se não verifi -
quem. Os Ouvidores Geraes do Cri-
me das Relações da Bahia, e Rio 
forão authorisados por Alvará de 12 
de Agosto de ·180 l para 'conhecer 
dos crimes dos Cavalleiros das Or-
dens Militares nos seus respectivos 
districtos, Por Alvará de 3 de Ou'-
tubro de 1758 se mandou que os 
Ouvidores do Brasil; cada hum na 
sua respectiva CQ1llarca, formassem 
hum arbitramento para o sustento 
dos escravos presos, determinando 
às porções, que os Carcereiros de-
verão dar a cada hum dos ditos pre-
sos, mandando tirar devassa todbs 
os 'annos, de como os Carcereiros o 
cumprirão , e se se servirão dos 
mesmos escravos. Sobre a alçada 
dos Ouvidores da parte do Norte n::t 
India, vej. o Alvará de 9 de Feye"" 
reiro de i 618 , que te vogou a Pro-
visão de 13 de Janeiro de 16 18 , e 
mandou observar a ele 1587. Os Ou-
vidores do Crime , com os seus Ad- · 
junctos , achando nas Appellações 
que o Juizo inferior deixou de pro-
nunciar algum Reo, havendo prov·a 
capaz . de o ser, o podem pronun-
ciar, e proceder na forma da Lei, 
Assento de I de A gosto d.e 1684. 
A Jurisdicção do 9uvitlor de Ma• 
cáo foi regulada ácerca das Çausas 
do Coinmercio pela Carta Regia d~ 
15 de Maio de 1783. O Ouvidor de 
Angola s'erve de Provedor da Real 
Fazenda, em lugar do Governador ; 
que d'antes servia este lugar, Alva-
rá de 11 de Março de 1615, que se 
ach~ a folhas 16 do Li v. 3." de LeiS' 
do Real Archivo. Deu-se Regimen-
to ao Ouvidor de Angola em 23 ·de 
Junho de 17 51. 

Ouvidoria. As Ouvidorias farão 
extinctas pela Lei de 19 de Julho 
de 1790, e das Sentenças proferidas 
nas primeiras Instancias dentro das 
terras dos Donat;;trios se a'ppella pa-
rà as Relações, e forão aos Ouvido ... 
res substituídos Corregedores pela 
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.mesn1á Lei, declarada por Alvará de 
7 déJaneiro de 17$.12. As Onvid.o]jias 
do Brasi} não pertencem a DoBata-
tJós , mas éo.Mtituerm parte do Real 
Dótninio de Suá ~Iteza, Carta Regia 
de 4 de Março· de f802, dirigida ao 
Vite-Rei do Btasü. A Ouvidotia de 
1 tamaráeá foi extincta, e creado em 
seu lugar o Juiz de Fora de Goia-
na, Alvará. de 1 de Agosto de 18'08, 
A Ouvido1'Ía .do Sertão dé Pen'l:am-
buco· foi cteada por Alvará de 15 
de Janeiro de 1810. A' Ouvidoria 
de S. Paulo do .Btasil foi dado o Re~ 
gilríento de 4 de Janeiro Çe 1700. As 
Ouvidotias de Villa-Boa de Goiaz, 
e de S. J o fio dás d t1ás barras farão 
cteadas por Alvará de 18 de Março 
de 1809. Ouvidoda da Alfandega: 

OZE 
foi declarado a este lugar o pr,edica-
mento de Correiçã() ordinaula por 
Decreto de 8 de Maio de 1786. Foi 
prohibido pelo Alvará de 23 de De-
zembro de 1609 provêr Ouvidorias · 
do Estado da India em criado que 
seja, ou tenha sido do Vice-Rei, ou 
Arcebispo, ou nos que 'forem paren-
tes dentro do quarto g·ráo de con-
.sanguinidade, ou ailinidade do Chan-
celler, ou Desembargadores, e cria-
dos seus. 

Ozéas, o primeiro dos doze Pro-
fetas do antigo Testametü(), que são 
chamados pequenos, porque as suas 
Profecias são mais curtas que as dos 
outros. Este Profeta c0meçou a ex~ 
ercet o seu ministerio no Reinado 
de Osi_as pelos annos do Mundo 3180. 

•• 
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PAC 

P, decima quinta letra do Alfa-
beto. Na Arithmetica dos antigos 
valia 400. O P plicado valia 40o_$ooo. 

p 

Paceiro mór, Intendente, Vea-
dor, ou V edor, Curador, Inspector 
das obras , e fabricas, que se fa-
zião, ou precizavão fazer-se nos Pa-
ços, ou Casas Reaes, e mesmo em 
qualquer parte do Reino, sendo por 
conta da Real Corôa. Este Officio 
teve 1: 0 Reinado do Senhor Rei D. 
Diniz Lourenço Escolla. Depois se 
mudou o nome de Paceiro para Vea-
dor mór das Obras, hoje se intitula 
Provedor das Obras. 

Pacheco (Affonso Pires) natural 
de Evora, estudou Direito Canoni-
co, e Civil na Universidade de .Evo-
ra: exerceu algum tempo a Advo-
cacia na sua Patria, depois partio 
para Roma, aonde mereceu espe-
ciaes favores do Cardeal Sacheti , 
por · morte do qual se recolheu na 
Congregação do Oratorio d~ S. Fi-
lippe Neri ná Cidade de Faro do 
Ducado de Urbino. Ahi morreu no 
anno de Ü60. Compoz: 

Apolecla utriusque juris per Alpha-
beticam ordinem. Ronciolone 16 57 
in 4." 

Pachecn (F r. Miguel) natural de 
Cotmbra, Religioso da Ordem Mi-
litar de Christo, que professou no 
Convento de Thom.ar a 7 de Março 
de 1606. Foi Procurador Geral da 
sua Ordem em Lisboa, e Madrid, 
aonde faleceu no anno de 1668. Com-
poz: 

Qucestiones juridicce, ad Ordines 
militares Hispanice spectantes. foL 
rns. ' 

Discurso informatorio , e Jurídico 
del derecho , que tienen los Re_qulares 
d~ la Orden de Christo para ser Mi-
mstros proprios , de dar el halJito , y 
hacer profession a los Cavclleros del· 
la. fol. ms. 

Tol\w li. 

PAÇ 

Excellencias da Ordem de Chris~a 
to . ms. 

Vida de la Serenúsima Infanta D , 
Maria, hiJa d'ElRei D. Manoel; 
Fundador de la ~·ns(qne Capilla de 
Nuestm Sefwra de la Luz. Lisboa 
1675. 

Varias Obras mysticas. 
Pacheco.- ( Pantalião Rodrigues) 

filho de Lourenço Pacheco , e de 
Maria dos Reis, nasceu em Evora. 
Foi Doutor em Canones, Collegial 
de S. Paulo, Conego Doutoral da 
Sé de Coim b.-a, e de Lisboa , De• 
putado do Conselh~ Geral do Santo 
Oflicio, e Desembargador do Paço. 
Foi eleito Bispo de Elvas, e hum 
dos Juizes na Cauza da annullação 
do Cazamento d'EIRei D. Affon-
so VI com a Rainha D. Maria Fran-
cisca Izabel de Saboya, faleceu em 
Lisboa a 30 de Dezembro de 1667. 
Compoz hum 

Manifesto da Justiça , com que o 
Senhor Rei D. Jdáo IV subio ao Thrb ... 
no de Portugal. 

H uma Apologz"á pela Acclamaçáo 
do mesmo Senhor Rei; e • 

Dictou varias Postillas a alguns 
Textos de Dz"reito Canonico. 

. Paáenâa, virtude Christã, que 
consiste em soffrer com firmeza , e 
resignação todos os males, que nos 
acontecem. 

Pacificadores. Deu-se este nome 
aos partidistas do Imperador Zenon, 
porque pertendião que este Edicto 
fosse proprio para. pacificar todas as 
perturbações excitadas pela seita dos 
Monothelitas. 

Os Anabatistas tomarão tambem 
o titulo de Pacificadores, porque el-
les publicavão que a sua doutrina 
devia estabelecer sobre a terra hu-
ma paz universal. 

· ·Paço, Casa nobre, em que o Rei 
habita. Veja-se Palacio. · 
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PAD 

Paços do Concelho sflo a. Casa, 
aonde se faz Junta da§ Camaras. 

Padâro, o que amassa, e coze 
pão para vender. 

Declarou-se por Edital do Sena-
do de 3 de Junho de 1808, que to-
dos os Padeiros que faltarem em al-
gum dia ao fornecimento de pão que 
costumão diariamente fabricar, ten-
do em seu poder farinhas de s~be
jo , fossem presos por dois meses na 
cadêa do Limoeiro, e della pagas-
sem duzentos cn;zzados cada hum, 
em beneficio dos mesmos presos. E 
pelo Aviso de 6 de Dezembro de 
1810, dirigido ao lnspector Geral 
do Terreiro, se mandon que elle pro-
cedesse na repartição dos generos 
aos Padeiros pela forma apontada 
na sua conta de 4 de Novembro do 
mesmo anno. 

Pr;,dráo, sello 'publico para os pe- . 
sos, e medidas, Ord. Li v. I tit. 18 
§. 35. Os pesos, e medidas dl!lvem 
ser aferidos por hum sinal publico , 
Fragas . .de Regim. Reipubl. L. I 
disp. 19 n. 11. Diz-se falso o peso, 
ou medida não aferido, Barbas. 2 
de empt. et vendit. , 'Fragos. de Reg. 
Reip. L . 1 disp. 19 n. 72. 

Padrão tambem significa Titulo 
authentico , como Padrões de J lHO 
Real , etc. Nestes Padrões, quando. 
passão de Pessoa a Pessoa, se lhes 
costuma pôr Apostillas, pelas quaes 
consta na respectiva Contadoria dos 
Possuidores actuaes. Pelo Decreto 
de 9 de Ag·osto de 1751 se mandou 
restituir . os Padrões a quem elles 
pertencião, por estar preenchida a 
!mportancia das rendas applicadas 
para a decente sustentação dos Mi-
nistros da Santa Igreja. Patriarchal. 
Por Decreto de 4 de Outubro de 
1799 se mandou passar p'elo Conse-
1ho da Fazenda os Padrões dos bens 
das Ordens Militares vendidos, vej. 
Decreto de 20 de Agosto de 1798. 

. Os Corpos de mão morta não os po-
dem possuir, por se considerarem 
bens estaveis, Alvará de 31 de Ja-
neiro de 1775 §. 3." Padrões de J u-
ro Real, de qualquer modo que se 
.acharem encorporados na Corôa-; eu 
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PAD 

para o futuro se encorporarem, não 
'tendo Donatario ficão desde logo ex-· 
tinctos , e amortizados, e tendo-os, 
depois da mort.e delles, e que a$ 
doações futuras sempre se entende-
rão feitas com exclusão dos ditos 
Padrões, Alvará de 2 de Setembro 
de 1801, vej. Alvará de 20 de Maio 
de 1796. Os Padrões que possu1ão 
as Misericordias, e Hospitaes con~ 
tra as Leis da amortização, se man-
dou por Decreto de 15 de Março 
de 1800 encorporar na Corôa, fa-
zendo-se-lhes mercê delles para os 
possuírem livrtts de' encarg·os. Por 
Decreto de 12 de Outubro de 1750 
se mandárão expedir os Padt:pes de 
Juros Reaes : e por A viso de 15 do 
mesmo mes, e anno se mandárão 
entregar os Padrões de juro de qua-
tro por cento, e fazer-se relação dos 
de cinc.o por cento. As Apolices 
grandes do emprestimo gozão da 
natureza de Padrões de Juro Real , 
Alvará de 13. de Março de 1797 §. 
5: e são os mesmos na sua essencia 
que as dit'as Apolices, Decreto de 
23 de Janeiro de 180 I. Os reditos 
dos Padr~es de Juros se devem pe-
la sua m~sma natureza, e pelo ,cos-

. tume es tabelecido nestes Reinos, 
pagar annualmente, Lei de 22 de 
Dezembro de 1761 tit. 14 §. 13. 

Padrasto, o que casa ~om a viu-
va se diz padrasto a respeito dos fi-
lhos que ella teve· de outro marido. 

Padre . Sacerdote Regular, ou 
Secular. 

Os Santos Padres são os Santos 
Doutores da Igreja, cujas obras, e 
doutrinas formão o que se chama 
tradicão. O estudo dos Santos Pa-
dres he especialmente recomendado 
aos Ecclesiasticos. 

Padrinho. Chamão assim os Chris-· 
ãos áql\elle , que pega em hurna 

criança sobre a Pia Baptismal, e 
responde por ella ás perguntas, que 
fazem parte das ceremonias do Bà-
ptismo. D Padrinho contrahe cpm 
o Afilhado huma alliança espiritual. 

Padroado he o direito de Patro-
no, que adquire o que funda de no-
vo algurpa Igreja, como tambern o 
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qúe a dota" ou reedifica em parte 
principal, e que en1 consequenoia 
pode appresentar os Curas, ou Mi-
nistros, que à · sirvão, ao legitimo 
Prelado~ 

Padroado da Corôa, ainda que 
passe a Ecclesiastico , ou á Igr,eja, 
sempre fica sendo secular; e da Co-
rôa, Alvará de 26 de Setembro de 
1791. A reforma t> dos Padroados da 
Corôa no Real Archivo foi comet-
tiqa a Gaspar A I vares Louzada por 
Alvará de 30 de ndarço de 1612. _ 

Pelo Alvará. de 17 de Novem-
bro de 1617, passado em virtude da 
Carta Regia de 7 do mesmo mes, 
e anno, se mandou que o Provedor 
·dos Padroados, · em nome da Real 
Corô~, demandasse por Acção no-
va todas as pessoas, que possuírem 
Beneficios do Padroado Real; sem 
appres~ntação dos Priores como Do-
natarios da Cotôa no exercicio do 
Padroado Real.. Pelo Alvará dé 4 
de Janeiro de 1617 se determinou 
qu~ os Provedores dessem conta ao 
Capellão mór das IgrE}jas do Padr:oà. .. 
do, que vagarem~ e dos que impe-
trarem por .Bulias as ditas Ig·rejas . 
. Por Lei de 14 dé Novembro de 1742 
se declarou que os Padroadós da 
Corôa se não entendem cll)mprehen~ 
didos, sem expressa menção nas dis-
posições àa Lei mental, vej. Decre~ 
to de I de Outubro do dito -anno. 
Por Decreto de 4 de Junho de 1646 
.se mandou prencl~r huns Cleiigos 
providos em Beneficio~ do Padroado 
Real _pelo Colleitor, sem Licença 
Regia. Determinou-se, por Decre-
to de 20 de Janeiro de 1706, aos 
Provedores, que tomem pdsse das 
Igrejas do Rea! Padroado, logo que 
vagarem, e dêm conta. de estarem 
vag·as. Pela Carta Regia de 28 de 
Fevereiro de 1636 se acceitou oPa-
droado do Mosteiro de Santa Mo-
nica de Goa. Pelo Alvará de 30 de 
l\"laio del642se ded:laro'u que asus-
pensão das Cauzas sobre Padroados 
se de-ve entender somente IJos Be-
neficios da appresentação da Corôa, 
e não nos que se achão em poder 
de Donatarios, vej. A viso de 8 de 

- ~· 

Janeiro de 1641. O Padroado da 
Corôa na appresentação dos Bene.;. 
ficios do Funchal não he simples, 
mas com jurisdicção ordinaria, -e 
pleno jure da Ordem de ChristO> , , 
.Alvará de 15 de Janeiro de 1784 
§. 2. Declarou-se por Decreto de 24 
de Fevereiro de 1646 que o do BisJ. 
pado de Angra, e de todos os Be-
neficios perpetuas delle, he do So-
berano., como Grão Mestre das Or-
dens. Os Padroad~s da Corôa não se 
entendem compreherididos nas Mer.;. ' 
cês Regias, não se fazendo delleá 
expressa menção, Alvará de 4 de 
Julho de 1789. Pela Carta Regia de 
28 de Junho de 1799, dirigida ao 
Bispo de A veiro, se declarou que to-
dos os Mosteiros, que devetfi á Real 
Corôa. a sua Fundação , e as suas 
dotaçõe.s, privilegias, prerogativas, ~· 
e regahas, e a sua mesma actual 
existencia, e conservação, são do 
Padroado Real, sem que jámais per-
cão essa natureza , por se unirem a . 
Corporações Ecclesiasticas , como 
nos seculos escuros pertendeu a j u-
risprudencia Ultram~ntanà, vej. A f ... 
vará de 26 de SetembrO' 1791. OPa.;. 
droado de todas as Catliedrae& do \ 
Reino, e seus Dominios pertence j 
ao Soberano, Carta Regi11 de Ia de 
Novembro de I '799 . 1 

Padroeiro, o que tem o direitó 
_do. padroádó. 

Padroeiro. Assim se. chamava ent 
direit€Y ao que se forrava, e fazia li..: 
berto algunrseu servo, ou escravo' 
hoje se diz p<::trotío, Ord. Affons. 
Liv. 4 tit. 711§. 7. 

Padrom, o me~mo que padroei .. 
ro, patrono do liberto. Não só sé 
diz hoje do Santo Tutel\ar, e Patro .. 

1 no de hum lugar de Piedade, ou 
I Santuario ;-mas tarnbem se disse do 
que tinha direito de ápresentar o 
Paroco, ou Beneficiado. 

Padroom, antig. padrão, marco~ 
sinal de posse na terra, ÇIU demar-
cação. , . 

Paes (Fernando), natural de L1s ... 
boa, estudou em Coimbra, tenrlo 
por Mestre a Martim de AspÍloueta1 
Doutorou-se em Direito Canonico.: 
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•Foi Lente na mesma Universidade, 
e Desembargador dos Aggravos da 
Casa da Supplicação. Faleceu em 
·Montemor o Novo. Compoz: 

R epetitzó ad Missas 6 4 de Conse-
cratione Dist. I. una prceceptum de 
audienda Missa. Olyssipone 1559 4." 
· Anda . junto com este Tratado 

outro com est-e titulo : 
Utrum nume1·us liberorum excu~ 

set a muneribus publiàs patrem vel 
tutorem , et qualiter ? 

Pagador, o que faz pagamento. 
Assim se diz o Pagador das Tropas, 
o 'Pagador dos Ármazens, etc. 

Aos Pagadores dos Regimentos 
de lnfanteria de Linha, e Batalhões 
de Caçadores se mandou abonar hu-
ma ração de forragem diaria; o que 
se fez constar por Aviso de 13 de 
Agosto de 1811. 

Pagamento he o acto de pagar, 
diz-se também a paga recebida. 

Pagamento dos soldos, e mais 
despezas dos E xercitos, Praças, Ma-
rinha , Ord-enados, Juros, Tenças, e 
as outras desp-ezas correntes, que 
forem indispensaveis se mandou fa-
zer com a devida regularidade, e 
sem . preferencia pessoal, na forma 
da Lei de 22 dê Dezembro de 1761; 
e havendo sobejos se appliquem pa-
ra pagamento das Folhas atrazadas 
para a mesma regularidade, Alvará 
de 30 de Outubro de 1809. ·De que 
forma se 'devão fazer os pagamentos 
di)s Contractos Reaes das Minas, e 
das dividas Reaes ., e particulares, 
vej. Alvarás de 9 de Novembro, e 
de 21 de Dezembro de 1752 . .Sobre 
o pagamento ·d·a Tropa vej. os De-
cretos de '12 d-e Maio de 17 &6 , e 
de 31 de Julho de 1762; Carta Re-
gia de 26 de Agosto do mesmo an-
no, e Alvarás de 9 de Julho de 1763 
§§. 13, e 14, e de 14 de Abril de 
1 7 6 4. Declarou-se por Decreto de 
12 de Junho de 1799 que aoConse-
lho Ultramarino não perteoc·Ía man-
dar fazer pagamentos aos Ministros, 
e Officiaes, ·e só ·lhes compete de-

. clarar estare.m nos termos de reque-
rer pelo Real Erario o seu paga-
·tnento. Pagamentos devem fazer-se 
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ametade em metalico, e ametade 
em papel, do que gira nos respecti-
vos districtos, na forma do Alvará 
de 25 de Fevereiro de 1801, e para 
obrigar a isso se passou Ordem aos 
Ministros dos Bairros por Officio do 
Presidente do Erario de 27 'de No ... 
vembro de 1801. Não he prohibido 
fazer qualquer pagamento, de qual-
quer quantia que seja, em moeda 
papel sem concorrencia de metal, 
quando convem nisso o que ha de 
receber o pagamento, porque o per-
mittem as Leis do estabelecimento 
do papel moeda, e o pede a con-
servação, e aumento do .seu credi-
to; sendo só prohibida a convenção 
de se fazer o pagamento em metal, 
e não se receber moeda papel, De-
creto de 12 de Julho de 1802. Co-
mo se fação os pagame1~tos dos Con-
tractos Reaes vej . Lei de 22 ,de De-
zembro de 1761 tit. 2 §. 33, Alvará 
de 7 de Abril de 177 5 , e Decreto de 
1 de Setembro de 1779. Facilitarã0-
se pela Portaria de I de Setembro de 
1810 os nagamentos dos devedores . 
da Fazenc1a Real, que entrarem com 
os mesmo~ na Real Erario até o fim 
do dito a~no: a qual Portaria foi am-
pliada pelas de 16 de A gosto, e de J 2 
de, Noven,1bro de 1811, de 25 de Ja-
neiro de 1812, e de 30 de Janeiro de 
1813. Foi prohibido por Decreto de 
7 de Março de 1749 fazer-se paga-
mento por Decretos, ou outros Pa-
peis que não sejão' dirigidos aos The-
sour~iros ~ Almoxarifes, ou Recebe-
dores actpaes. Por Decreto de 4 de 
Janeiro de 17 56 se regulou a form a 
do pagamento no Real Erario. Pelo 
Decreto çle 7 de Março de 1749 se 
mandou que se não fizessem paga-
mentos de Decretos, Conhecimen-
tos, Folhas Mandadas, ou outros 
quaesquer Papeis, que não sejão di-
rigidos aos Thesoureiros, Almoxa-
rifes, Depositarios, e Recebedores 
actuaes, vencidos somente- no sell 
tempo, e não antes de entrarem a 
servil.' os seus OfficiDs . 

' Pa.9áo , idolatra, gentio. . .... 
Paganismo he a falsa. Relig1ao 

dos Gentios. 
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Pa.gar, dar dinheiro em satisfa-
t(ão do serviçb, jorn~l , di vida, ou 
multa, Ord. Liv. 5. 

Pagem, · moço de acompanhar 
pessoa nobre, que hia á guerra, le-
vando-lhe a lança, escudo, etc. Pre-

. serítemente se diz do criado, que 
serve de acompauhar, e levar ·reca-
dos. Pagem de Náo, moço de me-
nos graduação, que o Grumete. · 

Pagode, Templo de ülolatria na 
Asia. Tambem era huma moeda de 
Balagate, que valia quinhentos .reis. 
Fazer pag·odes quer dizer fazer fun-
çtíes de comidas, e bebidas, dan-
ças, e cantares licenciosos, como as 
que na As ia fazem as Bailade.i);as de 
certos P-agodes. 

Pai he o homem, JIUe fez- o fi-
lho, ou filha. . 

O que se reputa feitor delle se 
chama paí putativo. 

O mesmo se diz do macho dos 
animaes ~ que fecundou a femea. 

Pai de familias he o chefe del-
la. 

Pai dos velhacos era hum Ma-
gistrado, que havia na Cidade de 
Li~ boa ,, q ~e ·tinha inspecção so-
bre os moços vadios, que vinhão 
ter a esta Cidade, aos quaes devia 
prover de amos, ou officios. O rnes-

, mo se mandou praticar na Cidáde 
do Porto por hum Cidadão;- a quem 
ElRei mandava dar certo manti-
mento, corno consta de hurna Pro-
visão Real de 1535 . ., que se acha na 
Camarà da mesma Oidade. 

Os Pais podem administrar as 
legitimas de s.eus filhos, sem, darem 
Fiança, Ord. Li v. I tit. 88 §. 6, 
Li v. 4 tit. 91 §. fin. 

\ Paisanp se diz o homem, que 
não he soldado' e se contrapõe ao 
soldado no Regulamento Militar. 

Paiva e Pona (Antonio de) na-
tural da Cidade d~ Bragança, Pro-
v~ncia de Tras-os-Montes , aonde 
nasceu a 10 de Ou,tubro de 1665" 
fi-lho do Licenciado Pedro Fernan-
des Pona, e Catharina Rodrigues 
.de Moraes. Formou-se em Coimbra 
na F acuidade de Leis; servi o alguns 
Lugares de Letrás, e entre eUes o 
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.de Provedor de Miranda em 1711.; 
e de Evora em 1718. Compoz: 

Orphanoloqia Practica, em que se 
descreve tudo 0 que respeita aos 
Inventarias, Partilhas, e mais de-
pendencias de pupillos. Lisboa 17 J 3 
4.". Sahio accrescentada em 1769 : 
Lisboa fol. 

Paixão~ Os Christãos designão 
por esta palavra os tormentos, e a 
morte, que J.esüs Christo quiz sof-
frer para redemj:>·ção do ge11ero hu-' 
mano. Semapa da , paixão he a que . 
precede immediatamente á semana 
santa. ' 

Pala, Instrumento, de . que os 
Sacerdotes ' se servem para cobrir o 
calis durante a Missa. 

Palacio; casa grande; nobre, e 
de gtandes edificios. Por antonoma-
sia se diz Pal,acio a Casa Real. Tam-
bem se chama Paço a Casa nobre, 
em que o Rei habita. 

Chamava-s_e algum dia Palacio 
o que hoje dizemos Casa da Cama-
ra, aonde os Juizes das Terras, com 
os seus.Otliciaes, fazetJ? publicamen'" 
te justiça ás Partes. Dava-se tam-
bem este nome aos Conventos, e 
Casas Religiosas, e ate ás Casas dós 
V assallos Nobres , e honrados. Para 
ajuda da obra. dO Pa.lacio Re~l de 
Noss·a Senhora da AJuda offereceu 
o Senado da Camara de Lisboa cin-
co contos de reis no primeiro pàga-
mento, e successivamente. hum con- . 
to de reis por tempo de ires annos ;· 
e e~ta offerta fo~ a ceei ta. por Sua A 1-
teza Real , que por A viso de ao de 
Abril de 1807 mandou ao Pagador 
Joaquim· José de Azevedo receber 
estas quantias com conhecimento 
'em forma, que devia entregar ao 
Thesonreiro do Senado, Pelo De-
creto de 2 de Julho de 17 59 se de_-
c1arou a Real Resolução, de qrie o 
PaJacio da Residencia d' ElRei fos-
se edificado na elevação do terreno 
superior ao Tejo, e á Cidade de 
Lisboa, que jaz entre o largo- de S. 

'João dos Bem Casados , e o cami• 
t;~ho, que vai do Senhor Jesus da. 
Boa Morte para o Rato. 

Palanque, estacada, ou pal,issa .. 
16 c 
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(la, com que se cingia o campo da 
batalha, Ord. Affons. Liv. 5 tit.86. 

Palatino, Titulo de diversas Di-
gnidades, segundo as terras, em' que 
se usa. L- Conde Palatino em Ale-
manha he -hum Eleitor Leigo, cu-
jo territorio está ao longo do Rhe-
no.-Em Ungria he o VicP-Rei.-
Em Polonia o Governador de huma 
Província. - O Convento Palatino 
em Por~ugal era o Mosteiro de Ti-
bães. 

Palavra he h uma p.orção de som 
articulado , que significa qualquer 
dos nossos conceitos. He ás vezes 
sinonymo de promessa. Passar pala-
vra he fraze militar, que quer di-
zer dar ordem, que vai passando de 
soldado em soldado , · até o ultimo 
batalhão. 

Paleogrcifia, sciencia das letras 
antigas. Creou-se em Lisboa hum a 
Cadeira de Paleografia, eom o no-
me de Orthogra{ia Diplomatica,. Re-
solução de 21 de Agosto de 1775. 

Palha he a 'cana do trigo, mi-
Jho , cevada, e outros pães, que se 
seca para sust.ento do gado grosso, 
e caval'gaduras. 

Permittio-se aos Lavradores por 
Alvará de 2 de Maio de 1803 a li-
berdade dos preços da palha. Mas 
por Resolução de 19 de Abrjl de 
1804, tomada em Consulta do Se-
-nado da Camara, se suspendeu a ex-
ecução do dito Alvará nos annos de 
1804 ; e 1805, determinando-se a ta-
·xa do preço da venda da palha. Por 
·outra ResoluÇão Regia de ) 9 de 
Abril de 1804, que se publicou por 
Edital do Senado de 4 de Maio do 
mesmo anno, &e · determinou a taxa 
·da palha de trigo , e de cevada das 
·produções das Leziras, e Campos do 
Ribatéjo, dáquem, e dalem do Rio, 
e duas lege>as pela terra dentro, e 
as dos Campos de Alcacer do Sal, 
e ~eus ·districtos, resüictamente ao 
-referido anno de 1804, alem de ou-
tras mais providencias em beneficio 
·publico, vej. Edital de 30 de Janei-
;ro de 1797, Alvará de 2 de Maio 
-de 1802, e -Edital de 25 'de Junho 
de -1803 . ·Foi l1rohibido compra-la, 
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ou vendê-la po;r nego'cio nas Fron-
teiras , Alvará de 20 de Junho de 
1645. Para evitar a travessia da pa-
lha se derão providencias no Deere-
to de 15 de Junho de 1757. Pelo 
Alvará de I de J.ulho de 1752 se 
mandou que os pannos de Palha ti-
vessem determinado peso, e que á 
palha se fizesse em cada anno duas ' 
taxas, impondo..:se penas á travessia 
da mesma. Providenciou-se á des-
carga, peso, e carreto dos pannos 
da palha de Lisboa por Edital do 
Senado da Camara de 28 de Janei-
ro de 179 7, vej. Alvarás de 1 de J u-
lho de 1752 ., e I I de ·Fevereiro de 
1'765 . Por Decreto de 20 Maio de 
1752 se isentou os Lavradores de 

·Ribatéjo de lhe tirarem judicialmen-
te palha, ainda para as Tropas,· e 
Reaes Cavalharices. As Companhias 
do carr~to~ e condução da palha são 
obrigaçlas a fazer o peso da balança 
sem emolumento algum, Alvará de 
2 de Julho de ·I752. Por Decreto de 
17 de J uJho de 17 53 se prohibio ao. 
Alrnotacé da fmta o dar despacho 
aos barcos da palha sem. apresentar 
a Guia. $obre o frete das palhas de 
Ribatéjo se· tomou a Resolu1ção de 
5 de Novembro de 180 I, citada no 
Edital d~ 15 de Julho de 1802. So-
bre a taxa da ·palha se a:ffixou ó Edi-
tal do Senado de 25 de Junho de 
1803, vej. Alvará ·de 2 de Maio de 
1803. Pelo· crime de travessia de pa ... 
lha não se concede Alvará de fian· 
ça, Alvará de"~ de Deze.mbro de 
1753§.6. ' 

Palheiro , casa de recolher, , e 
guardar ~ palha. 

Pallio, ornamento Pontificai, que ' 
os Papas, os Patriarcas, os Prima-
zes, e os Metropolitanos trazem por 
cima dos seus vestidos Pontificaes, 
em sinal qe J urisdicção. Foi introdu-
zido o Uf!O do Pallio na Igreja Gre-
ga no 4." seculo. Começou mais tar-
de na Igreja Latina, aonde só ap~ 
pareceu ~10 6. • secu]o. 

Palm(J (José dos Sant'os) filho de 
Manoel ."l oão ; e de Ignez de Jesus , 
nasceu e\n Lisboa em o I." de No-

!vembro pe 1680 : exerceu na sua 
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Patria a Advocacia , e depois· foi 
promovido a Desem barg·ador da Ca-
sa da Supplicação. Faleceu a 28 de 
Abril de 1739, quando contava 59 
annos de idade. Cornpoz: 

Additz'ones ad decisiones Melchioris 
,, Phrebi. Ulyssjpone 1713 foi. 2 tom. 

Addições ao Re-gimento do Fis~ 
co Real, ms. · 

Additiones ' ad Decis~·anes Gabr. 
Pereira de Castro , ms. · 

Palmâro, ou Palmeirim , pere-
grino, ou estrangeiro. De trazerem 
os pe'regrinos da Terra Santa hum 
ramo de palma quando se recolhião 
á sua patria em sinal de terem aca-
bado a sua peregrinação, ou roma-
ria, se lhes grangeou o nóme de 
Palmeiras. No Porto , e Lisboa ha-
via Hospitaes de Palmeiros-, onde 
se recolhião os Estrangeiros. 

· Pan'ascaes, o mesmo que tapa-
das, ou lameiros. ·· 

· Panascos , carn pos cheios de er-
va, que se não lavrão. 

Panella he .hum ramo do direito 
das avenças da Cidade, e vem a ser 
a siza da revenda das carnes por 
miudo. ' . 

Paniguado, na Ord: Liv. 2 tit. 
53 §§. I, e 3; Ord. Li v. 5 tit. 32 
§. 2, he aquelle ·que c'omo domesti"" 
co da casa recebe todos os annos 
do senhor della alguma coiza para 
seu sustento. Chama-se assim , por-
que antigamente a ração do. pani-
guado era pão, e agua. 
. Panno he hum tecido de fios de 

linho, algodão , ou lã, para se fàzer 
delle vestidos, ou para outros quaes-
quer usos. Trazer panno de algum, 
receber roupas, e talvez libré dessa 
·pessoa, Ord. Affons. Li v. 2 tit. 59 
§. 19. Mandou-se por Decreto de 21 
de Agosto de 180 l que o t_>anno de 
linho fosse livre dos tres.por cento 
~a impozição estab~lecida pelo Al-
vará de 7 de Março de 180 I. De-
clarou-se pela Portaria de 2 de Abril 
de 1802 que o rollado, ou dobrado 
das fazendas de panno de linho não 
he que deve fazer aumentar a ava-
.liação da qualidade para o pagjl-

' mento . dos direitos, mas sim o. fió 
TOl\10 li. 
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da dita fazenda, e qualidade dellà, 
A respeito do panno de linho ve• 
jão-se a Carta Regia de I o de J U'-

nho de 1681, Regimento de 20 de 
Novembro de 1738, Decreto de 20 
de Fevereiro de 1790, e Decreto de 
12 de Julho de 1802. O Regimento 

. da Fabrica dos pannos de Portugal 
foi ordenado no anno de 1690, ám-
pliando-se o de 1570 . Pelo Alvará 
de 28 de Setembro de 1688 se de-
clarou que na prohibição dos pan-
mos obrados fora do Reino se com-
prehendem os droguetes pan·nos, pa-
ra delles se não usar, nem se des-
pacharem nas Alfandegas. ·A prohi-
bição de uso dos pannos de Ingla-
terra . se levantou por Alvará de 26 
de Abril de 1704. O Decreto de 9 
de Junho de 180"6 ampliou o Alva-
rá de 3 d«i Junho de 1788, para se 

, pag·arern por mais 7 por cento os 
pannos ·das fabricas da Covilhã, . e 
Fundão para fardamentos da Tro-
pa, fardas dos Criadas da Casa Real, 
e fornecimento dos Calcetas. Por 
A viso de 4 de Janeiro de I 802 , di-
rigido aos Prelados das Religiões, 
.se mandou que os Religiosos se ves-
tissem de pannos nacionaes. Como 
se despacha o panno de Castella, 
entrando por terra, vej. o cap. 54, 
e seguintes do Foral da Alfandega 
de Lisboa. ' 

Páo he hum a substancia sólida, 
que forma o tronco l. e os ramos das 
arvores, que recebe a sua nutrição; 
e . crescimento do humido radical, 
ou sueco da terra. 

Páo Brasil, certa qualidade de . 
páo, que se. cria no Brasil, de que 
se tira a tinta: vermelha. 

Deu-se Regimento para q Páo 
Brasil a 21 de Dezembro de '1605. 
Por Alvará de 6 de Fevereiro de 
1625, que se ach_a registado a folhas 
145 do Liv. 3. 0 de Leis do Real Ar-
chivÓ, se mandou que nas Certidões 
do Páo Brasil, que vier para este 
Reino, se declare a C~pitania, em , 
que foi produzido. Sobre a melhor 
administração do Páo Brasil se man-
dou consultar o Conselho . da Real 
·Fazenda por Decreto de 17 de J u-
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nho ne 1644. Mandou-se corrêr por 
<:onta da Real Fazenda o Páo Bra-
~il, que se administra pela Junta 
do Commercio do Estado do Brasil, 
Regimento de ~ 9 de Setembro ne 
H72 cap. 74. Por Carta Regia de 
27 de Janeiro de 1674 foi nomeado 
Juiz do Páo Brasi~ o Correg·edor do 
Cível lia Relação do Porto: acha-se 
esta Carta a folhas 198 j do Liv. 4 
da Esfera da dita Relação. Pelo De-
creto de 13 de Abril de 1678 se 
mando-u á Junta da Companhia do 
Commercio do Brasil que pagasse 
todos os mezes ao Thesoureiro da 
Casa Real o conto dé reis, que el-
la tinha de alvito dos dois mil quin~ 
.t:tes, qu.e tinha do dito Páo. Por 
·Alvará de 1 de Agosto de 169'7 se. 
prohibio a extracção do Páo Brasil, 
e se -acautelou o seu extravio. O 
Páo Brasil, bem como ps demais 
generos notoriamente estancados, fa-
rão excluídos da concessão do Com-
JDercio geral do dito Estado, Carta 
Regia de 28 de Janeiro de 1808. 

Pelo Alvará de 22 de Março de 
1668 se confirmou o Bando , que 
Gomes Freire de Andrade , sendo 
Governador , e Capitão General , 
mandou lancar sobre a colheita do 
Páo Cravo : e .pezo dos canudos 
deJle. 

Páo he a farinha dos grãos ce-. 
reaes; amassado com agua, fermen-
tada, dividida em porções, e cosi~ 
da no forno. 

Pão azymo quer dizer pão sem 
fermento, veja-se Azymo. 

Por Alvará de 10 de Janeiro de 
1523 se confirmou o contracto de 
permutação, e escambio feito entre 
o Se~hor Rei D. Manoel, e o Se-
nado da Camara em J 5 de Dezem-
bro de 1522 , para a isenção da siza 
de todo o pão , que vier á Cidade 
de Lisboa, ficando ella ·somente pa? 
gando a imposição do vinho. Pelo 
Alvará de 20 de Novembro de 1616 

.se mandou que se não procedesse 
como atravessadores contra os dois 
homens obrigados da Camara de 
Coimbra, que na Praça da mesma 
Cidade, e na Casa chamada = das 
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Farinhas= vendião todo o anno ce-
vada, trigo, e outro Pão : mandou-
se por Provisão que não os haja mais 
na dita Cidade, e seja livre a qual-
quer a venda do pão, vista a pre-
varicação, e abuso, que elles fazião 
do privilegio. Pelo Decreto de 28 
de Junho de 16 50 se prohibio a ven-
da do Pão fora do Terreiro. Contra 
os Atravessadores do Pão se publi-
colol a Lei de 4 de Outubro de 1644. 
Probibio-se a sabida do Pão do Rei-
no pela Provisão de 30 de Março de 
1680, Decreto de 12 de Outubro de 
1693·, e Portaria do Senado de 15 
de Julho de 1680. Pelo Decreto de 
7 .de Junho de 1698 se excitou a 
observancia de ,outra Resolução di-
rigida á Camara de Guimarães em 
19 de Março de 1546; mandando-se 
taxar o Pão nas occasiões de falta. 
Que a maior fBliciaade do Paiz con-
siste na abund~ncia de Pão, e dos 
IQ.ais viveres necessanos para a con-
servação d~ vida se diz no §. 20 do 
Directorio dos lndios do ·Pará , e 
Maranb~o, confirmado por Alvará 
de 17 de Agosto de 1758. QPão da 
propria lavra, ou renda be livre a 
cada hum vendê-lo, e leva-lo para 
ande quizer, Alvará de 26 de Fe- . 
vere ira de 17 71. Occorreu-se por 
Alvará de J 7 de Agosto de 1789 á' 
exportação do Pão, e se promoveu 
o seu tt•ansporte para Lisboa. Pão 
se não 4eve fabricar para se vender 
ao Povo sem o pezo da Estiva, ex-
ceptuadp só o Pão de luxo, condu-
zindo-se em direitura para casa. dos 
Freguezes, Assento do Senado de 27 
de Abril de 1793, publicado por Edi-. 
tal do mesmo Senado de I 7 de Outu-
bro do dito anno. Sobre o Pão se pu .. 
blicárão os Edi~aes de 3l de Março, 
e de 12 de Abril d'e 180 I. A bem 
do fornecimento do Pão aos mora-
dores de Lisboa se affixou o Edital 
do Senado de 3 de Junho de 1808. 
Por Aviso da Secretaria d' Estado 
dos Negocias do Reino de 8 de N~ 
vem bro de 191 o se proveu s;~bre o 
transporte ·para a Capital do Pão, 
e mais grãos, e vinho, que se achas· 
sem no~· Campos. da Chamusca até· .,~ 



Samora, Ribeira 'de lVIuge, Atéia ·, 
Gru , etc. Os Padeiros , que vende-
rem nas Casas de Pasto, Lojas de 
Bebi'das, e Tabernas o Pão peque-
no, incorrem nas penas pecuniarias, 
e affiictivas, i'mpostas aos que ven-
dem sem pezo, Edital do Senado de 
22 de Dezembro de 1810. Pão de 
munição_ prohibio-se por Resolução 
de 22 de Abril de 1708 que se dés~ 
se a quem não fosse Official, Sól-
dado, ou Artilheiro, salvo na Cam-
panha, . quando houvesse f~lta de 
mantimentos. Aos Soldados dos Re-
gimentos, c~;eadus em lugar de Pés 
ae Castello, paga-se a dinheiro, sen-
do elles casados, . Alvará de 9 de 
Abril de J 762. Foi suspenso a to-
dos os O:ffi.ciaes Subalternos, e mais 
pessoas, que o recebião, compen-
sando-se-lhes com o aug·mento do 
soldo da nova tarifa, Alvará de 16 
de Dezembr.o de 1790 §. 10. Pão de-
nominado de luxo foi' permittido fa-
zer-se de vintem ., e dez reis, não 
ficando sujeito ao pezo da Estiva, 
pelo Edital do Senado ''da ·Camara 
de 6 de Abril de 1802. -

Papa. A palavra Grega, de que 
esta se derivou, significa Pai. Nos 
prim~iros seculos da Igreja dava-se 
este nome a todos os ,Bispos. Depois 
foi dado somente ao .Bispo de Ro-
ma, ou ao Summo Pontífice .- 0 1'Pa-
pa he pois o .Bispo de Roma, Sue-
cessar de S. Pedro ,-e o Cabeça vi-

' sivel da Igrej~. Elle tem a primazia 
de honra, e de J urisdicção em to-
da a Igrej'a. _ 

Papel sue cedeu . ao pergaminho, 
do qual se usava já antes de Ptolo-
meu Filadelfo, e recebeu o nome 
da Cidade ge Pergamo , Cidade de 
Natalia, da qual, ~ por haverem re-
cebido alli á sua perfeição, recebê- · 
rão o nome. Das muitas, e differen:... 
tes ma terias, em que antigamente 
se escreveu, a mais celebrada, e 
famosa foi a do Papiro, d'onde veio 
o nome de pàpel a toda, e qualquer 
materia, eil1 que depois se escreveu, 
que tinha alguma semelharlça com .. / fj ta1 papiro. No seculo IX se vio 

\ entre os Gregos o papel de algo.dão, 
ToMo 11. · 
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seja que elles o inventassem ; oú · 
que dos Chinas o recebessem. Do 
seculo XI se achão em Napoles, Si., · 
cilia, .e Veneza muitos documentos 
neste papel, que no seculo XU pas• 
sou á Italia, aonde no seculo XIII. 
se fuz commum. O papel de linho; 
ou de farrapos, que hoje se 'pratica 
em toda a Europa, na carreira de 

· pouco~ seculos es;condeu inteiramen-
te a · sua origem. Foi inventado pe-
los annos de 1270. Os Sarracenos 
tr,ouxerão do Oriente o dito papel 
para a Hespanha, d'onde se espa-
lhou por toda a Europa. No tem-
po ' do Senhor Rei D. Diniz era já 
bem conhecido o papel em Portu-
gal, pois no Tombo Velho de 'S. 
Simão de Juaqueira Liv. 5 foi. 26 
se acha huma Provisão em papel do 
anno de 13l5. · 

Pelo A viso de 30 de Janeiro de 
J 80 l , citado no Edital do Senado 
da Camara de 12 de Fevereiro deste 
mesmo anno, se mandou que se fi-
zessem 1as vendas recebendo-se ame-
tade do preço em papel moeda, e 
ametade em metal. E- peJo Alvará 
de 25 de Fevereiro do mesmo anno 
se prohibio. reg·eitar-se em qualquer 
pagamentó ametade, Qa . quantia em 
papel moeda. Por Edital do· Erario 
Regi o de 31 de Janeiro do di Lo an-
no se . providenciou ao · credito' e 
çirculação do papel moeda, ~ sua 
progressiva extincçâo, vej. Ordem 
de Z7 cle Novembro do mesmo an-
no. Declarou-se pelo A viso de 23 · 
de Março de 1802, dirigido ao Go·-
vernador da Relacão do Porto Fran-
cisco de Almada ·e Mendonça, que 
as dividas anteriores ao estabeleci-
mento d0 papel moeda devE;m ser 
feitas na forma que se houvesse con-
vencionado. Pelo Alvará de- 3 d~ 
Julho de 1806 se concedeú o E,eal 
.Beneplacito ás Letra.s A postolicas 
sobre a prestação do anno .;!e IJlOrto. 
dos Beneficiõs para amortização do 
papel moeda. Derão-se providencias 
para a amortização do dito papel ... no 
Alvará ·de_31 de'Maio de 1800. Não 
he prohibiJo fazer qualquer paga-
mento, de qçtalquer quantia que se~; 
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.ja, em moeda papel sem concor~en~ 
cia de metal, quando _convem msso 
o que ha de receber o pag'}rnento, 
porque o permittem as Leis do es-
tabelecimento do papel moeda, e o 
pede a cunservação , e aumento do 
seu credito; sendo só prohibida a 
-convenção d~ se fazer todo o-paga-
mento em metal, e não se receber· 
moeda pap_el, D'ecreto de 12 de J u-
lho de .L802. Por Aviso de 13 de 
Fevereiro de 1812 , dirigido á Junta 
dos Juros, se declarou que S. A. E.. 
era servido no J. o de M!lrço de 1812 
se abrisse , e continuasse regular-
mente o pagarnent(} dos juros do pa-
·pel moeda. 

Pàpel sellado foi estabelecido por 
Alv~rá de lO de Março de 1797, e 
lnstrucções de J 2 de J unhó do mes-
mo anno, que forão ampliadas pelo 
Alvará de 27 de Abril de 1802. À 
respeito dell~ se publicárão o Edi-
tal de J 5 de Julho de 1797, o Avi-
$0 de 22 do mesmo mes , e anno, 
·os Editaes de 15 de. Outubro, e Por-
taria de 23 de Dezembro de 1802 etc. 
Para regular a forma da distribui-
ção do papel· sellado nos depositos 
ge~aes, -e parcíaes, segundo o §. 33 
do Alvará ' de 27 de Abril de 1802, 
e o §. 16 do Alvará de lO de Mar-
ço de J 797 § .... assim éomo para 
regular a forma da arrecadação do 
:rroducto da dita impozição, -e re-
messas ao Real Erario • e Policia no 
Governo ecohomico desté Ramo da 
Real Fazenda baixárã!J lnstrucções, 
approvadas pelo Decreto de 25 de 
:Agosto de 1802. Sobre as despezas 
do papel sellado se expedio A vi~o 
-em data de 17 de· Fevereiro de 1803. 
Por outro A viso da mesma data se 
mandou que o papel sellado fosse 
de boa qualidade. E finalmente por 
outro Aviso da mesma data se man-
-dou que os Officiaes do sello p.agas-
-~erh D ecima dos seus -Ordenados. 
Por Edital do Intendente do papel 
sellado de 1 de Outubro de 1802 se 
f~z publi-co ~ tempo em que pririci-
fHana a ter vigor, e effeito em Lis-
boa, e nas Províncias o Alvará de 
~7 de Àbril de 180 ~, a respeito do 

me·smo papel sellado. Depositarias 
Vendedores do dito papel, em exe- ' 
cução do mencionado Al v~rá de 2 7 
de Abril, se estabelecêrão pelo Edi~ 
tal do dito Intendente de J 7 de Se-
tembro de 1802. Foi extincto o uso 
do papel sell(!.do desde o 1.

0 de J u~ 
lho de 1 ~04, e nas Uhas, e Domí-
nios Ultramarinos desde o 1 .0 de Ja-
neiro de- J 805 por Atvará de 2 4 de 
J~neiro de 1804, declarado ,pelo De-
creto de 12 de Junho do mesmo l:JD -
no, que mandou êontinuar, a t axa 
do sel1o do Alvará de 2 7 de Abril 
de 1802 nos Alvarás deMercês, Car-
tas, Padrões, etc., regulando a for-
ma dá -sua cobrrtnca. Pelo Alvará 
de 2 de Agosto de· 1302 se confir-
márão as vinte e quatro Condições , 
com que foi erecta a Fabrica de 
papel na Villa de Alenquer, manda-
da erigir pelo Decreto de 15 de J u-
lho de 1802. 

Paguehote, embarcação 'ligeira 
de levar cartas, etc., . hoje se cha-
ma paquete. Pelo · Alvará de 6 de 
Outubrb 1 de 1705 se prohibio hir a 
bordo dqs paquebotes pelo perigo 
de se defiencaminharern as fazendas, 
que nelles vem, accrescentando-se 

1 

as pen~s do cap. 20 do F oral da Al-
fandega, vej. o Alvará de 16 de , 
Agosto qe 1722. _ , 

Paqu(:te, o mesmo que dantes se 
chamava paquebote. 

A çreação delles, ou de correios 
marítimos he -datada de 20 de J a-
neiro de 17 9 8 , vej. o Edital desta 
mesma data, e o Regulamento de i 
de Abril de 1799. Estabeleceu-se 
hutJ! entre o Rio de Janeiro, e In-: 
gláterra., Convenção de 19 ~e Fe-
vereiro de 1810, confirmada porCar-
ta de _26 do dito .mes, ~ anno. 

Pará, .Capitania do Brasil perto 
do Rio das Amazonas. Está em 320 
g-r. Long., e J 28 Lat. merid. 

. A Companhia do Pará e Mara-
nhão foi institúida por Alvará de 7 
de Junho de 1755, e extincta pelo -, 
Decreto de 7 de Janeiro de 1778· 
Sobre as desordéns, que excitou o -
Bispo do Pará com os seus proce~ \ 
dimento& vio,lentos, se cornetteu pe · > .J 
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lo Decreto de. 8 de Agosto de 1799 
a Mesa do Desembargo do Paço o 
conhecimento para consultar o que 
lhe parecesse, tanto a respei~o dos 
procedimentos_ do Bispo, como so-
bre os meios de restabelecer a paz 
entre o Clero daqqella Diocese. Pe-
lo Alvará de 9 de Junho de 1761 
se mandou que no Estado do Grão 
Pará e Maranhão se não 'possa fa-
zer venda, penhora, embargo, se-
questro, · ou execução nos Escravos 
que a Companhia do mesmo Estado 
vendesse , sem que ella se achasse 
in.teiramente paga , estabelecendo 
que nesse caso sempre a Companhia 
houvesse de preferir a quaesquer 
Credores para ser emb.olsada do que 
se lhe devesse. · · 

Parabolá, esta palavra, que vem 
do Grego, significa comparação, Ü;ls-
truc~ão allegorica. Achão-Sfl\ muitas 
vezes no Evangelho. Muitos Auto-
res Ecclesiasticos pensão que algu: 
mas destas para bolas . são verdadei-
ras, como as do ri_cp avarento, a do 
Samaritano, de J eric~, e do filho 

' prodigo: 
Paracleto quer dizer o que ex-

horta, defende, con'sola, intercede 
por alg·uem. D~-se o nome de Para-
eleto por excellencia ao Espírito 
Santo. 

Parada. O foro .da Parada , con-
sistia em terem Ós_ vassallos Emfi-
teutas, ou Colonos (e mesmo os Pa-
rochos ruraes, e Mosteirõs a respéi-
'to dos seus Bispos) preparado, e 
prompto tanto, ou quanto de man-
tiinentos , ou dinh.eiros para m,an-
tença, e .aposentadoria dos seus res-
pectivos Senhores, e sua comitiva . 

. A esta contribuiçã.o se appropriárão 
varios nomes, como forão Jantar, 
Comedura t? Comedoria , Collecta, 
Colheita, V ida; e no Ecclesiastico 
tambem Visitação, Procuração, Cen-
so, Direito .Pontificai, etc. 

' Parada Tavares (Leonel âe }, ·na-
. tural do Sardoal. Foi Desembarga-

dor da Casa da ·Supplica.ção, e fale-
(1 ceu em 1669. Escreveu: 
-~ : . Practzca Delegatzonum crúnina-

1 lzum, seu modus procedendi 1·n Dele-
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_qationibus criminalibus , vulgo Alça:. 
das. foi. 

_ S.ahio na segunda edição da. Obra 
de J o.ão Martins da Costa, intitu-
lada: 

Domus Supplicationis Curire Lu-
sitana: Ulyssiponensis Magistralus Sty-
l.t, Suprernique Seuatus Consulta. Olys-
sipooe apud Ernmanuelem Lopes 
Ferreira 16 9 2. 

Paraizo. Esta pal~vra, derivada 
do Hebreu ~ significa jardim. Os Se.:. 
tenta se servirão desta palavra fa-
lando do J ardi in de Eden, ou de 
delicias, que De.os creára para ser-
vi.r de morada a. Adão. No novo 
Testamento se toma pela habita-
cão , . em que as almas dos Bem-
~venturados gozarão da Bemaven-
turança eterna. Vej. V~da eterna. 
. Para.lipomenos~ Os Livros dos 
Paralipomenos, que; segundo a ety-
rnologia Grega, quer dizer os Li• 
vros das cojzas preteridas, são .hum 
Supplernento á Historia dos Reis. 
Segundo a opinião ' mais geral foi 
Esdras o seu Autor. ~~a dois Li., ' 
vros, o primeiro dos quaes se es-
tende até á Sagração de. _Sáloínão, 
isto he, até o anno 2990, o segun-
do comprehende-a sei·ie da historia 
até o anno de 3468, quando Ciro 
permittiu aos J udeos tornarem pa-
ra o seu Paiz, depois de setenta an-
nos 'Cle cativeüo. 

Paramo , ou Paranho ; honra , 
cauto, amparo, ou isento, Ord. Af-
fons. tit. 65· §. 10. 

Parasceve, nome derivado do 
Greg·o, significa preparação : dá-se 
na Igreja á Sexta feira da Ílltima 
semàna da Quaresma, dia, em que , 
Jesus Christo corlsummou na Cruz 
o Mysterio da Redempção. Os J u-
deos chamão. Parásceve á Sexta fei-

. ra, porque preparil.o n·este dia tudo 
o que he necessario para o dia se-
guinte, quê he o dia Sabbado, a 
fim de que possão observar exacta-
mente o descanço prescripto neste · · 
dia. 

Parceiro. Na nossa Legislação 
s·e deu este nome assim ao que dá,. 
como ao que recebe alguma herda-
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d·e de meias , terço , quart6 , etc. 
Morrendo algum destes não tem o 
que fica vivo, ou os herdeiros do 
defuncto obrigação de manterem o 
contracto de parçaria, excepto se a 
dita herdade es~ivêsse já lavrada, a 
vinha podada, etc. , porque então 
a devião manter os herdeiros por 
aquelle anno somente. Pelo contra-
rio, se o contracto fosse por dez an..: 
nos, ou mais, estavão obrigados os 
herdeüos, porque já o ~ontracto ti-
nha passado a Emphiteutico, Ord. 
Affons. Liv. 4 tit. -76. 

Paráario, ant. , o mesmo que 
parceuo. . 

Parcioneiro, cumplice, parcial, 
que tem parte em alguma coiza, ou 
acção. · 

Pardal, passaro bem cpnhecido. 
Cada hum dos Lavradore!3, e Sea-
reiros dos Julgados do Termo desta 
Cidade he obrigado a matar huma 

1 duzia de pardaes desde o principio 
de Janeiro até o fim de Março, o 
que s'e fez público por Editaes do 
Senado de 20 de Novembro ,de 1 .780 ~ . 

Pardieiro, casa velha, que amea-
ça ruio.a, ou já está arruinada, e 
deshabitada. · · 

Pareia , especie de p·adrão , pelo 
qual se dev.e regular a capacidade 
das pipas, que he de trinta ai mu-
des, Lei de .29 deOutubro de1765. 
Pareia das pipas para condução .de 
vinho, ou vinagre do Douro se man-
dou fazer • na Cidade do Porto, e 
em V ill a Nova de Gaia , Carta Re-
gia de 13 de Janeiro de 1803, vej. 
Alvará de 20· de Dezembro de 1773. 

Paráador, aferidor, ou medidor 
elas pipas. . . 

Foi creado hum Pareiador para 
examinar a medid-a das pipas, que 
são rernettidas da Cidade do Porto 
para transportarem os vinhos,' e para · 

. as que hão de servir no uso interior 
das Terras do AI.to Douro, Alvará 
de 20 de Dezembro de 1773 §. L 
Por quem seja nomeado, qaaes se-
jão as suas obrigações, e como se 
proceda no desempenho dellas, di-
to § .. 1. 0

, e seguintes. Goza o dito 
Paretador dos privilegias dos Offi-

PAR 
ciaes da Companhiá Geral pelo §: 
39 do Alvará' da sua Instituição, di-
to Alvará de 20 de Dezembro de 
1773 §. 9. Não he expulso antes do 
Processo ser remetfi"do á Secretaria 
d'Estado dos Negocios do. Reino, 
dito Alvará §. 8. · 

Parecer, voto de hum J uriscon~ 
salto sobre hpma questão de Direi-· 
to, ou de hum Negociante sobre 
huma questão de Commercio. 

Pa·rentesco he a relação· que ha 
entre as pessoas, que são unidas pe-
los vínculos do sangue, como a affi.-
nidade he a relação que ha entre 
duas famílias differentes , que são 
unidas por hum casamento. 

Paria, pena convencional. Da· 
qui se disserão Parios certas contri~ 
buições, que no ajuste das pazes fi-
cão pagando os vencidos em reco-
nhecim (t nto do Senhorio, ou por tri-
·huto de vassallagem , e tambem al-
gumas pequenas pensões, reconhe-
cimentos, e luvas, que se impõem 
nos Arrendamentos, Prazos, ou Con-
tractos. 1 

' 

Parochia, nome que em Grego 
quer di~er · visinhança. He h uma 
Igreja serv.ida por hum Parocho, e 
seus Vigarios, em que se ajuntão 
Qerto nup1ero de habitantes para as-
sistir aos O:fficios Divino~, receber · 
os Sacramentos, e cump.rir os deve-
res da Religião. 

Da-se o nome de Parochia tam-
bem ao territorío, a que se estende 
a Jurisdição espiritual de hum Pa-
r~cho da Cid'ade, ou do Campo. 
, Pela Bulla .Etsi Ecclesiarum de 
Benedicto XIV, alcançada a ins-
tancias qo Senhor Rei JJ. José a 19 
de Agosto de .1756, se fez nova di-
visão das Parochias de Lisboa, ap-
provada pelo Alvará de 1 9 de Abril 
de 1780, Sobre a reedificação das 
Parochias de Lisboa se derão pro-
videncias no Aviso de 16, e Alva-, 
rá de 20 de Junho de 1768, e Car· 
tas Reg·ias de 22 de Abril de 1767, 
de 18 .de Dezem'Qro de 1769, e de. ~ 
23 de D~zembro de 1775. "~ 

' Paropho. Os Parochos Reg?}a-~ '( .. 
res, de aualquer Ordem que sepo , ll 
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n~o p~dem servir suas ~grejas, nem 
em co1za alguma exercitar as suas 
funções Parochiaes, sem a institui-
ção, e approvação dos Bispos Dio-
cesanos, a cuja visita estão sujei-
tos, podendo os mesmos Bispds in-
quirir pelas suas vidas, e costumes, 
e castiga-los pelas culpas que co-
roetterem nas mesmas Igrejas, sem 1 

que os Prelados Regulares se lhes 
opponhão, ou embaracem, nem tor-
nem a inquirir, e julgar os mesmos 
del~ctos : da mesma sorte não he 
permittido a Regular algum prég~r, 1 

e confessar, sem licença expressa 
dos Bispos , excepto somente nas 
suas proprias Igrejas Regulares, sen-
do pedida a licença, e não lhes sen-
do expressamente prohibida, e de 
confessarem os Seculares seus Com-
mensaes, Pro~isão de 30 de Julho 
de 1793, vej. Provis~o de 25 de Se7 
tembro de 1732, e Decretos de 5 
de Março, e de 21 de Julho de 1779. 
Recomendou-se, pelo Decreto de 8, 
e Carta Regia de 9 ·de Maio de 1715, 
aos Parochos que não excedessem 
ôs usos, e costumes legitimamente 
consentidos nas Dioceses sobre os 
emolumentos dos suffragios, e fu-
neraes dos defunctos, vej. Decreto 
de 30 de Julho de 1790, e Aviso de 
26 de Setembro de 1792. Mandou-
se pela Carta Regia de 31 de Julho 
de 1605, que a Mesa da Conscien-
cia e Ordens proce~esse contra os 
Parochos ãas Ordens, que faltarem 
áo seu dever em ensinar o Cathe'-
cismo aos seus Freguezes. Por A vi-
so de 24 de Marco de 1741 se de-
clarou que os Par~chos não são obri-
gados a confessar os soldados, sem 
i stes lhes pagarem os direitos Pa-
rochiaes; nem tão pouco os solda-
dos são obrigados a confessar-se 
~om elles, porque os Capellães dos 
Regimentos tem essa obrigação. Os 

1 

Parochos Freires , e Beneficiados 1 

com cura d'almas das Igrejas, ~ C(}l-
legiadas das Ordens Militares, ny 
que toca ao Officio ., e Ministerio de 
Parochas, estão sujeitos á J urisd~ 
'((ào dos Bispos, excepto os Paro-
chos, e Beneficiados das· Igrejas 
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isenta:s, e ·aftectas com a qualidade 
Nullius Direcesis, Alvará de 11 de 
Outubto de 1786. Devem os ditos 
Parocos t:umprir as Ordens dos Bis-
pos respectivos, tocantes á Cura, e 
obrigação Pastoral , conformando-se 
em tudo com os Ritos da Diocese; 
e :nomeando os mesmos Bispos na 
Collecta como seus verdadeiros Pre-
lados itnmediatamente depois do 

1Pontiti.ce, dito Alvará§. 3. 
. Parriddio ,, na sua verdadeira si-

. gJilificação, he hum homi.cidio co-
1 mettido por alguem na pessoa de 
, seu pai, ou mãe, avô, ou avó, oll 
outros ascendentes. Estende-se po-
rem ao homicídio comettido na pes-
soa dos fHhos, netos, e outros des .. 
cendenles em linha recta. Tem pe .. · 
na· de morte, Ord. Li v. 5 tit. 41 §. l • 

Parteiro he hum Cirurgião; cu-
ja particular habilidade he partejar 
às mulheres. A parteira• he à mu-
lher, que faz profissão ,de partejar. 

Particularistas, P~rtidistas da 
Gr~'ça particular. Dá ... se este nome 
aos que assentão que Jesus Christõ 

I derrap1'ou o seu sangue só pelos es-
colhidos, e não por todos os. home11s 
em geral . 

Partido, parcialidades, bãhdo, 
facção. • 1 

Significa tambem o interesse ., 
que se fa~ a!) que se ajusta, para al-. 
gum servtço. 

. Partido do Porto, o Governo 
Militar da Cidade do Porto. Derão-. 

·se providencias a respeitó dos par.,. 
tidos dos Medicos, e Botiearios :no 
Decreto de 26 de Setembro de 16511 
vej. Alvará de 7 de Fevereiro de 

, 1604 _, de 18 de Fevereiro de 1606 1 
e de 20 de Agosto de 1774. Creá-
rão-se seis partidos para Círurgiões 
na Universidade de Coimbra 1 os 

1,quaes serão obrigados, alem das- li~ 
ções ordinarias, a ouvir huma de 
Anatomia , e curar .nos Hos.pitaes, 
para se fazer,erm praticas, e e:x;peri ... 

I rnentados' Carta.Regia de 18 de o~ 
tubw de l6l6, vej. o Alvará de 20 
de Agosto de 1774, que del111 nova 
forma de distribuição a estes parti .. 
tido·s. Pelo Decreto de 19 de J ulhó 
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de 17 59 se declarou haver-se sepa-
rado dô Governo das Armas da Pro-
víncia da Beira o Territorio, que jaz 
do. Rio Mondego pela estrada, que 
vai da Cidade de Coimbra á do Por-
to, pela banda do mar , para fica 
incorporado no Governo das Armas 
da mesmâ Cidade do Porto , e seu 
Partido. Pela Lei de 5 de Agosto 
de 1779 se estabelecêrão partidos 
para os Estudantes da Academia 
Real da Marinha. 

Parto, o acto de parir. Aconte-
ce ordinariamente no nono mes da 
prenhez. Algumas. crianças nasce~ 
ao setimo mez, e outras ao decimo. 
Este ultimq termo he o mais com-
prido, a não haver accidentes ex-
traordinarios. As mulhéres solteiras, 
que andarem pejadas, são· obriga-
das a dar conta dos partos, Ord. 
Liv. 1 tit. 73 §. 4, Alvará de 18 de 
Outubro d~ 1806 §. 8. O crime do 
.parto .su pposto tem pena de . degre-
do perpetuo para o Brasil, com per-
dimento dós. bens, Ord. Li v. 5 tit. 

, 55 pr. 
Pascigos, o lugar, onde pascem 

gados, Ord. Li v. 1: tit. 43 §. 14, 
Liv. 5 tit. 86 §. I. 

Pascoa, a maior das solemnida-
des da Igreja entre os J udeos, e en-
tre ós Christãos. He a Festas que 
estes celebrão no Domingo; que se 
segue immediatamente ao decimo 
dia da .Lua de Março, em memoria 
da Resurreição de Je~us Christo. 
D'antes chamavão-se Pascoas todas 
as grandes Festas. Assim dizião Pas-
coa da Natividade, Pascoa da Epi-
fania, da Ascenção, ·.e do Pente-
coste. 

Passageiro se ·diz o que vai no 
navio de passag·em , sem ser dá 
equipagem delle. Tarn:bem se diz o 
que vai passando pela rua, ou es-
trada. · 

Pela Portaria ào Governo de 9 
à e Julho de 1 B 1 o se derão provi- . 
dencias, que farão publi'cadas no 
Edital da Policia de 14 de Julho de 
·1_81 o Ji>ara o exame dos Passageiros, 
-que pelo Tejo se dirigissem a Lis-
boa, e a outros Portos do mesmo Rio, 
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referindo-se ao Alvará de 6 de Se-
tembro de 1765, quanto aos passa-
geiros paizanõs, suscitando a obser-
vancia das proyidencias de 6 de 
Março de 1810, e§. 8 do .Plano da 
creação dos Guarda-Barreiras de 
Li:;; boa de 7 de Maio ' de 1802 , co-
mo tambem as Leis de "6 de De-
'.zem bro de 166 q , e d·e 6 de Agosto 
de 1722. · 

Passagem he o acto de passar 
embarcado, ou por terra ~a outro lu-
gar. · . 

'fambem ·se diz o estipendio, 
que se paga ao Senhor do navio, 
ou barca, que passou o Viandante. 

Passagem do Gado para Espa-
nha foi permittida pelo Alv'ará do 
1.0 de Janeiro de 1605. O Contra-
cto das passagens do Rio Grande 
no Governo de Minas Geraes,, arre-
matado no Conselho Ultramadno a 
João Pereira de Carvalho por tres 
~nnos, p. principiar . do I.· de J anei-
r'O .de 1745, em preço cada anno de 
seis mil cruzados-, e cento e vinte 
mil reis livres para a Fazenda Real, 
foi confirmado por Alvará de 20 de 
Abril de 1744. O Contracto do Ren-
dimento das 'passagens do Rio Ver-

. de em lVlinas Geraes foi feito no 
Conselho da Fazenda com Domin-
gos José de Campos Magro por tres 
annos , a comecar de Janeiro .de 
1759, em preço 'de noventa mil reis 
cada anno livres para a Real Fa- ' 
zenda; e foi confirmado por Alvará 
de 15 de Outubro de 1758. O ren-
dimento das passagens para o Goyaz 
foi arrerpatado no Conselho Ultra-
marino 4 João Teixeira de Macedo 
por tres annos, a con'leç§tr no 1.• de 
Janeiro de 17 6 o , em preço de dois 
contos quatrocentos e dez mil reis 
em cada anno ·, livres para a Real 
Fazenda; e se copfirmou o dito Con· 

ltracto por Alvará de 21 de Outu-
bro de 1758. O direito 1 das passa-
gens do Rio Paraíba, e Paraibana 
foi arrematado por José Ferreira da 
Veiga por tres annos, a começar de 
Yde Janeiro de 17.60, em preço ca-\ 1. 
da anno de qu~tor~e ~on~os outo-·•;{ 
centos e dez m1l re1s hvtes para a 
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Real Fazenda, confirmado por Al-
vará de 4 de Abril de 1759. 

Passagens dos Oífici~es, e Sol-
dados dos Regimentos de A,rtilhe-
ria para outros Corpos forão prohib-i-
das pelo Decreto de 3o de Julho de 
1762; sendo porem permittidas dos 
outros Regimentos para aquelles. 

Passal, ou Passaes, recinto, ou 
ferra: hortada junto. das Igrejas Pa-
rochmes , q_ ue servia para hortas , 
pomares, e logradouro aos Parochos, 
e Ministros do Templo: Estas cer-
cas erão antigamente mais estrei-
tas, e _ se chamavão Dextros. Nas 
Igrejas ruraes, e pequenas não pas· 
savão de trinta passos. Qs Passaes 
das Igrejas Maiores, .ou Cathedraes 
excedião esta medida. Cada passo 
geomelrico tem dois pés e meio Por-
tuguezes , que são tres palmos _ e 
meio de craveira. Dos passos, a que 
se estendia a immunidade, se Chfl-
mou Passaes. Os Adros succédêrão 
aos antigos Dextros, e Passaes, e 
ainda hoje devem suffragar aos de-
linquentes nos crimes não exceptua-
dos. Não assim as Fazendas, e Quin-
tas, que hoje impropria!Jlente log·rão 
o nome de Passaes. . - -

Passalorynchites, Sectarios dos 
erros de Montano, que se distin-
guirão no segundo se/culo por huma 
affectação ·ridícula; em gu<!fdar si-
lencio. 

Passaporte he a licença por es-
cripto, que dá o Magistrado com-
petente a quem quer sahir para fo-
ra do· Reino, oú Cidade. 

Para o transito pelas Terras do 
Reino, ou para fora delle he neces-
sario Passaporte, Alvarás de 6 de 
Setembro de 1645, de 3 de Feve-
reiro, de 4 de Julho ; e de 5 de Se-
tembro de 1646, de' 6 de Dezem--
bro de 1660, de 2'0 de Março de 
1720, e de 9 de Janeiro de 1792. 
Pela Portaria de 10 de Outubro de 
1811 se mandou, em' conformidade 
dos ditos Alvarás, que ninguem pos-

s\(sa sahir para fora do Reino sem pas-
y .saporte das Sectetartas _ de Estado 

. , dos Negocias Estrangeiros , e da 
' Guerr~, ou da Marinha, conforme 
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o seu destino, -debaixo da pena de 
desnaturalização , e perdimento de 
seus bens. Os Capitães,· e Mestres 
das Embarcações devem declarar 
com . jurarhento que os indivíduos 
menoio~ados nas respec~ivas matr.i-
culas pertencem na reahdad~ á 
Tripulação, debaixo das _penas pe ... 
cuniarias: que os Mestres dás Em .. 
barcações Estrangeiras · não levarão 
Portuguez algum sem o dito Passa-
porte; e os Barqueiros, que os con-
duzirem para baixo da Torre de Be-
lem, incorrem nas penas do perdi-
mento dos Barcos, Açoites, e Ga-
lés por dois annos. Foi depois a di~ 
ta Portaria do Governo de 1 o de 
Outubro de 1811, publicada no Edi-
tal da Intendencia Geral da ' Poli .. 
cia de 2 de Novembro do dito an-
no , em virtude do A viso expedido 
para esse fjm pela Secretaria d'Es-
tado dos Negocios da Gu'erra, e 
Marinha de 24 de Outubro prece-
dente. Por qu~m , e como s~ pas-
são os Passaportes em tempo de 
peste, vej. o Regimento de 20 de 
Dezembro de 1693 cap. 4, e ' 5, 
Os Passaportes dos navios são as-
signados pelo Secretario de Esta-
do a que tocar, Alvará de 24 de 
Julho de 1713. Por Portaria de 13 
de Dezembro de 1758, assignada 
pelo Secretario de Estado dos _N e-
go cios do Reino, Sebastião José 
de Carvalho e Mello, se mandou 
que nenhuma pessoa -sahisse de Lis-
boa , e suas visin h<;tnças por mar, 
nem por terra sem Passaporte. PeJo 
Alvará. de 13 de Agosto de 1760 se 
declarárão os casos, em que se de-
vem passar os Passaportes, e Guias 
aos Viandantes , e emolumerltos, 
que por elles se devia pagar. Pela 
Portaria de 31 de Março de I 761 se 
mandou que nenhuma embarcaç-ão> 
carruagem, ou cavalgadura de alu-
guer, ou de emprestimo possa sa-
hir de Lisboa, e tres legoas ao re-
dor della sem Passaporte do. lnten· 
dente Geral da Policia. As pessoas, 
que entrarem pelas raias, ou frontei~ 
ras , a quem devem apresentar os 

' seus Passaportes, vej. o Alvará .de 
18 
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25 de Junho de 1760 §. 14, Regu-
lamento de 6 de Março de 1810 
tit. 2 §§. 3, e seguintes. Sobre os 
Passaportes dos Soldados vej. o A vi-

. so de· ~ de Junhe de 1761, o Alva-
-' ní de 6 de Setembro de 1765, e Pro-

videncias de lo de Julho de l 81 o. 
Pelo Edital de 19 de Fevéreiro de 
1 ri 11 se suscitarão ·as providencias 
do Alvará de 13 de Ag·osto de 1760, 
o Regulamento da Policia· de 6 de 
Março de 181 o , e as Pro-videncias 
de 1 4 de ' Junho do dito anno, res-
pectivamente aos Passaportes , e 
exame ' dos Víandantes. Para se im-
petrarem Passaportes marítimos se 
apontarão as circumstancias, que 
devem \verificar-se , pela Resolução 
de 24 de Fevereiro de 1807, publi-
cada por ,Edital da Real Junta do' 
Commercio de 3 de Matço do mes-
mo anno. Não se concedem aos que 
não ·mostrão estar"' livres do récruta-
rnento, Alvará de 15 de Dezembro 
de 1809 §. 17. O Mestre, ou Ar-
raes, que conduzir sem Passaporte 
para fora do Reino os N aturaes del-
]e, t.ém pena de 4'00$000 reis para 
o Fisco, e Camara Real; e,. na fal-
ta de bens , de degredo por tres an-
nos para h1,.1m dos Lu~ares d' Africa, 
Portaria do Governo de 8 de Outu-

, bro de 1812 , declarada, e ampliada 
pela de I o do mesmo 111es, e anno, 
publicada em Edital da Intenden-
cia Geral da Policia de 29 de Ou-
tubro de 1812, por effeito do Aviso 
da Secretaria de ·Estado dos Nego-
cios da Marinha de 24 do me-smo 
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te da~ Coudelarias de Torres No-
v as. Derão-se providencias no Al-
vará de 22 dE> Janeiro de 1810 §. 30 
sóbre as pastagens para o gado , 
que -vai matar-se nos açougues do 
tirasil. · · · · 

Pastel, herva, cu-ja: folha se pa· 
i:ece com a d~ tanchagem, e com 
cuja tintura os tintureiros molhão 
os pannos , a que hão de dar algu .. 
ma côr, para que a recebão melhor. 
A cultura da ruiva, e do pastel foi 
promovida pela Resolução de 2 de 
Setembro de 1817, publicada em 
Edital da Junta do Comrnercio. de 
ll de Janeiro de 1819. 

Pas-to, lugar onde pasta o gado. 
Pastos communs , derão-se provi-
dencias sobre elles nos Alvarás de 6 
de Junho de 1613, de 20 de Junho 
de 1774, e de 27 de Novembro de 
1804; e nas Provisões de 21 de Agos-
to de 1769, e de 15 de Dezembro 
de 1792. 

Pastor , o que guarda, -e apas~ 
centa gado . ps Pastores serranos tem 
muitos privilegiC!s, concedidos pelos 
Alvarás de 3 de Junho de J 605, de 
20 de Fevereiro de 1641 , e de 16 · 
de J aueiro de 1 6 7 o ; e pelas Provi-
sões de 11 de Maio de 1581, de 26 
de Agosto de 1625, e de 29 de Se-
tembro de 1628. Os Pastores de ga-
dos, que açintemente os metterem 
em lugares coimeiros, são presos, 
açoitados, e degredados, Leis ,d~ 2 
de Outubrq de 1607, e de 24 de 
Maio de 1608. Pagão coimas, exce-
dendo os p~stos determinados , Al-

mes, e anno. vará de 15 de Fevereiro de 1644, 
Passos ( Fr. Fernando de), Reli- e de 17 de Outubro de 1645 , e 

gioso professo na Ordem dos Mer- Provisões Regias de 23 de Dezem-
cenarios, viveu pelos annos de 1424. bro de 1672, de J 1 de Setembro 
Compoz: de 1722 , e de 15 de Setembro de 

De primatu Romance Ecclesice. 1729. 
ms. Pastoral, escri.to daP.o pelo Bis-

Pasta,gem , o mesmo que passi- : po, em qu~ se expõe alguma dou-
go, pasto. Que as pastagens não fo- · trina, ou 'lição, de moral aos seus 
rão prohibidas ás egoas, mas devem Subditos. 
:ficar livres as cotttadas para os bois ' He tampem o Livro, em que se 
·do serviço dos moradores; e para conte-m as Orações, as Ceremo:nias,~ 
as ego as foi por Provisão .de 7 de · os deveres , e as funcçe>es- de bom, 7 
Setembro de 1790 daJunta dosTres Bispo. As f'astv:raes dos Bispos, pa- \· 
E 'stados intimado ao Superintenden- . ra correrem, devem ser estampadas 
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com previa Approvacão-Regia, Car-
ta de 9 de Dezembro de 1768. 

Pastoreaes, fanaticos, que fize-
rão grandes destruições em França 
durante o cativeiro de S. Luiz en-
tre os Sarracenos. 

Pataca, moeda de prata das In~ 
dias de Hespanha, e tambem as ha 
cunhadas no mesmo Reino de Hes-
pan.ha. 

D'antes passavão em Portugal 
de ordinario por 7 50 . reis ' agora 
tem maior valor. . 

Ha tarnbem moeda de prata no 
Brasil com este nome, e vale 320 
reis. 

Mandárão-se cunhar nestes Rei-
nos, e .suas Conquistas todas as pà"'" 
tacas, e meias patacas Hespanho-: 
las, valendo aquellas a 480 reis, e 
estas em proporção, Alvará de 26 
de Fevereiro de 1643, Apostilla de 
8 de Março do dito anno, vej. 22 
de Setembro de I645, por que se 
ordenou que as ditas patacas, e 
meias patacas, ainda que não sejão 
marcadas, tenhão a mesma- valia, 
que as marcadas; e o mesmo se ob-
serve a respeito dos dobrões Cas-
telhanos, que entrarem no Reino. 
Ning·uem devia acceita-]as senão pe-
lo seu justo preço; Alvará de 26 de 
Fevereiro de 1644. As da nova fun-' 
dição do Perú, de duas çolumnas , 
forão mandadas cor~er neste Reino 
nor 'Alvará de 17 de Junho de 1655: 
navião sido prohibidas pelo de J 3 de 

ovembro de 1647, e mandadas 
'undir as falsificadas pela Lei de 25 

11e Fevereiro de J 6'5l. Declarou-se 
·t orma, por que podião correr neste 
H ino, Lei de 26 de Outubro de 
1& 86. Mandou-se que não corressem 
Js da Fundição , e Fabrica do Pe-
ru nova, ou antiga, Alvará de 6 de 
l t nho de 16 51. Derão-se pr.oviden-
"ias sobre as patacas de menos de 
,(te outavas e meia no A viso de 1 
· Janeiro de 1687. Sobre o preço, 

T'( r qu~ devetião correr as de sete 
• 1 t vas, vej. o Alvará de 1 o de De .. 
· IHbro do mesmo anno. Mandarão-

!orrer pelo seu peso, Assento de 
24' de Dezembro de 1688. E como 
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as denominadas de Maria da Fabri-
ca nova de-Castella, Alvará de 2 1 
de Agosto de 1702 . .Derogou-se pe-
lo Alvará de I 7 de Outubro de I 80S 
o outro de 4 do mesmo mes, e an-
no unicamente pelo que pertence 
,ás Pâtacas Hespanholas de prata, 
mandando-se ·qUe corrão . por auto-
centos reis' ficando e!ll todo o seu 
vigor ' é força quánto a todas as 
mais moedas estrangeiras, que so-
mente terão curso como genero de 
conímercio; havendo-se achado se~ 
o valor relativo das ditas patacas de 
oi:ttocentos reis, 5lem differença no-
tavel, como constou por certidão do 
Provedor da Casa da Moeda de I 3 
do ditb mes ,. e anno. Por Carta Re~ 
gia de . 11 de Agosto dé I 6 9_ 5 se , 
mandou que as patacas vasadas fos-
sem levadas á Casa da Moeda. I 

. Patacho he hum navio de alt() 
bordo , que ·s~rve na guerra para fa-
zer carreiras, e que aco.inp1mha de 
otdinario outro na vi o 

. Tainbem se chama Patacho á 
embarcação, que ha nos rios pará, 
visitar as ·mercadorias, que passãó 
para fazer-lhes pagar os direitos, ou 
para impedir o contr~~ándo. . , 

Pateiro . Nas Religiões niais re-: 
formadas pateiro he ~ nome do dis-
penseiro, que deve estar prompto; 
e patente para ministrar tudo .o que 
for necessario para o sustento dos 
Religiosos. . 

Patelieiros, h'e,reges do decimo: 
sexto seculo, assim chamados, por-
que dizião que ci Corpo de Jesus 
Christo estava na Eucharistia como 
a carne está em hum pastéL 

Patena ; chapa de prata, ou oi-
ro; so.bre a quàl os Sacerdotes da 
Igreja Catholic~ põe á Santa Hos-
tia. He algum tanto côva por den-
tro, e esta concavidade he propor.,; 
cionada á gràndeza da abertura do 
calis. Quando a patena he de prata,-
he necessario que seja inteiramente 
doirada por fora. 

. Paterinos, nome, que se den aos 
Manicheos do seculo duodecimo. 

Patrão he sino'nimo de Arraes 7 
ou Mestre do barco. 

18 À 
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Patrão mót he o que tem inspec-
Ção na construoção das náos, e seu 
aparelho, e dá aos Mestres o rre-
cessario para es fazer prestes. Tam-
bern o Senhor, ou Mestre, ou Do-
no da loja de mercadoria, e ten-
das, ou ol:ijcios he chamado Patrão 
de seus caixeiros, e servidores. -
. A creaÇão, e provime~to de Pa-

trões rnóres nos Portos Ultramari-
nos pertence ao Conselho do Alrni- . 
rantado, Resoluções Regias de 22 
de Agosto de 1795 , e de 22 de 
Març.o d~ 1797, em Consultas do 
mesmo Conselho. Patrões móros fo-
rão creados nos portos da Bahia , 
Rio de Janeiro, e Pará pelo Alvará: 
de 15 de Novembro de 1802, vej. 
3 de Junho de 1793. O O:fficio de 
Patrão mór ao Arsenal da Marinha 
da Cidade do Rio de Janeiro se se-
parou do Officio .de Piloto rnór da 
bàrra da dita Cidade pelo Decreto 
de '26 de Mai'ço de 1808; dándo-se 
ào Officio de Patrão rn6r do dito 
Arsenal o ordenado de seiscentos 
mil reis annÓaes, sem Putro alg·um 
emolumento , nà forma do Alvará 
de 15' de N~vembro de 1,202.- Pela 
Resolução de 22 de Março de i796 

· ile declarou que os lugares de Pa-
trões mores sejão' -oecupados por Of-
ficiaes marinheiros da Armada Real, 
que tiverem dado provas de intefl. 

'> }ig-enoia, etc. Sobm o Patrão mót 
do porto do Rio Grande de S. Pe-
dro rio Sul vej. o Decreto de 14 de 
Agosto de f804. Sobre o Patrão tnór 
da Ribeira .do Douro vej. o Decre-
ío .de l6 de Maio de 1787, e .Por-
taria de 12 de A gosto de 1786. Os 
Patrões, ou Arraes, que houverem 
de governar as _embarcações, que 
navegã.o ·no rjo desta Cidade, e H.i- . 
ba-Tejo, devem .ser examinados pe.f 
lo Se> ta Patrãp mór, Alvará de 11 
de Juoho de 1765, 'Edital de 11 ~e 

• - Setembro de 1806'. 
· ·Patriarca, nome derivado . do 
Grego, que significa chefe de f3jmi-
lia. Deu-$e e*'te nome . aos antigos 
Padres , ou Chefes de Gera.çoes , o e_ que se .faz. menção. deJadé f\ dão 
até -J acO'b. Chamou-.se antigamente 
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na Igreja Patriarcas os Bispos , qu 
occupavão as grandes Sés , como 
erão as de Roma, Constaotinopla, 
Alexandria., _Antiochia, e Jerusa-
lem. Ao Patriarca de Lisboa forão 
concedidas as honras , e pr'eeminen .. 
~ia.s de Cardeal pelo Decreto de li 
dç Fev~reiro de J 71 ':'/. 

Patriarcado. Dig·nidade de Pa-
triarca. · 

Designava tamb<i'm antigamente 
a Diocese, 'OU extensão da J urísdic-
ção do Bispo da principal Cidade, 
chama-do Exarca, ou Patriarca. 

Patriarcal. Por Alvará de 14 de 
Dezembro de 1743 se concedeu ao 
Juiz da Patriarcal a: J urisdicção do 
da Corôa de Santarem; e por outro 
Alvará. da mesma data se facultou 
os privilegias da Ord. Li v. 2 tit 25, 
e 58 aos Caseiros, Feitores, Cone:-
gos, e Beneficiados da PatriarcaL 
Por outro Alvará da mesma data se 
concedeu os privilegias dos Rendei-
ros Reaes àos que trouxerem rendas 
da Patriarcal de cem mil réis , ou 
dahi para ci'ma. Por outro Alvará da 
mesma dat~ se concedeu ao Colle-
gio Patriarcal nomear · J·uiz Execu-
tor, e O:ffieiaes Substitutoa com as 
qualidades dos Proprietarios. Por ou-
tro Alvará da mesma data se obri-
gou aos Emfiteutas da Patriarc~l a 
requerer o seu encabeçamento den-
tro de sessenta dias. l~orão isentas 
de direitos de Chancellariá as mer-
cês feitas á Patriarcal, Alvarás de 
I3~ de Dezembro de 1743, e de 29 
de Maio de 1744. Concedeu-se an 
Cabido ·da Santa Igreja Patriarcé I 
~ privileg·io ex~cutivo para a co-

.bran<~a de .todas as suas rendas, AI 
vará de 24 de Fevereiro de 1740: 
e por outro Alvará .de iguai data s1· 
lhe conced~u hum Tabellião pri '' 
tivo das suas Escrituras. São Íf n 
tas de A pozentjldoria as Casa. r() 
Collegio qos Principaes da S a. 
l@reja Patriarcal, ou da sua Fab · .. 
cá, Alvari). de 26 de Maio de - · 
Po.l' Alvará de 6 de. Março dt 7 
se conceq~u ao di o Collegio 
Principaes da Santa Igreja f 
cal de Lisboa privilegio par: 
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ievar todos os seus fructos aonde 
ihe parecer. Concedeu-se-lhe mais, 
por Alvará de ~o de 'Julho de 1744 ;· 

, o privil~gio de que nenhum Tabel-
lião possa- fazer Escritura de com-

. pra, ou outro contracto sobre bens 
pertencentes ao dito C.ollegio, Fa-
brica, e Igrejà, sem licenÇa por es-
crito-das pessoas, á quem competir 
a Administração dos ditos ~ens, de-
baixo da pena de nulliqadê; e de 
per..dimento do Officio' do Tabellião 
que a fizesse. Por Decrêto de 12 de 
J aneiro de 1717 se de-u aos Conegos 
da Sé!nta Igreja Patriarcal a prefe-
rencia em todos os Tr.ibunaes. Pelo 
Alvará de 24 de Fevereiro de 1740 
se fez merc~ a<J Cabido da Santa 
Igreja Patriarcal de que as suas di-ti-
das fossem cobradas executivamen-
te. Facultou-se-lhe por Carta Regia 
de ·IO de Junpo de 17'.1:8 aptesent11r 
as Vigairarias, e Curatos· annexos 
aos seus bens, como o fazião os seus 
antigos possuidores. Póde noine~r 
pessoa, qne sirva de Escrivão do 
seu Arclf,ivo, e Tabe11ião Publico, 
e Judicial para as Escrituras; e Con-
tractos, J\.lvará de 8 de .Julho de 
1744.. Póde"'ter Almoxarifes, Escri.:.: 
vães, e mais Officiaes para a arre.! 
cadação dos seus fructos , ' Alvará 
de 20 de Outubro de 17 44 , e Cár-
ta de Doação de 7 de D ezembro do 
dito anno. Por Carta de 25 de Abril 
de {744 se faz doação·,á Fabdca da 
Patriarchal dos J uncaes de Alcamé, 
e d' 4tem no Termo de Vi !la Franca, 
com quanto lhe accrescesse- até o 
Téjo. A qual doaçãÇ> foi aumet1tada 
por outra Carta de 21 d~ Maio do 

' mesmo anno, vej. Decreto de 23 de 
Dezembro de 1744, Càrtas de 9 de 
Jan_eiro de 1745, e de I, , e 2 de 
.Março de 1746, e P-rovisão de 13 de 
Ou tu br_o do mesmo anno. Pelo De-
creto de l ~ de Setembro de 17 5.3 
se mandou que em todas as Causas, 
e- Execuções , a que. respondesse o 
Pr~curador Ge_ral da Santa Igreja 
Patriarcal, respQnqa tam bem o Des-

( embárgadot Procurador da Fazenda 
) ·por despacho da Congregaçãq Ca-

mararia nos · J oizos inferiores, e na 
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Inslancia Superior seja juntamente 
ouvido, e presente com o Procura-
dor da Corôa. Por Decreto de 24 de 
Janeiro de 1801 se m.rndárão encor- ' · 
porar na Corôa as propriedades da _ 
Santa Igreja Patriarcal, pagando-se 
o valor em huma Apolice, extinctos 
todos os Officios relativos á manu-
tenção daquellas propriedades. . . 

· Patn:monio. Ninguem póde fazer 
Jlatfimonio nos bens do Reguengo 
de Tav~ra sem Provisão de dispensa 
pela Mesa do Desembargo do Paço·, 
Alvará do I." de Junho de 1787 cap. 

· 15. Os patriri1onios dos · Ec~lesiasti..: 
cos ficátã-o de fora da ·Contribuiçãa' 

· do Estado Ecclesiastiéo, Regimento 
de' s de Maio" ge 1654 cap. 2.' ·§. 2.u 
. Pavilhão, em termo de Marinha 
he a: bandeira; que se arvora no al-' 
to dos mastos de hum navio para 
'fazer conhecer a que Nação elle 
pertence, e o po"sto que t e.m o Of-
_fici_al que o comnianda. 
. .Paul; terra' e.p,ch~rcadâ' em aguas, 
brejo. . . , 

A abertura dos panes do Reino' I 

co'Iilo - deva fa:zer-se, vej. a ~arta 
Regia de 5 de Agosto de' 1623. Pa-· 1 

ra abertura dos paues , e terras .in-. 
cultas devem as Miséricordias da'r 
os seus dinheiros a juro com prefe·-
rencia a outra alguma applicação , 
Alvará · de 22 de Junho d·e 1768 '§. 
5, vej. o Aivará de 21 de Janeiro' 
de 1772. Pelo Alvad de 3 de De: 
zembro de .I603 se mandoú que os 
privilegiados do·s -paues, e Ieziras o 
não fossem senão em certos c.asos ; 
e se reduZisse o seu numera na for-
ma do Regimento·, Jvej. o Alv:~rá dé 
13 de Julho de 1605. O paql de' 
T t ava foi mandàdo abrir.· pot Decre-· 
to de 24 de.Outubro de 165&. Man-
dou-se consultat a Mes'á do Desem-
bargo do Paço sobre o·s meios mais 
convenientes para conseguir a aber-· 
tura dos panes, e especialmente dos 
apontados em hutna relação·, que' 
baixou com a Portaria de 20 de De-· 
zembro· de 1813, . . 

Pauta' , para a Alfandega dos' 
Portos sêcos, molhados-, e vedad'Os 
nas Alfandegas.· destes . Reinos 1 fot 
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dada pelo Provedof, e Feitor Mor 
da A lfandega aos 23 de Dezembro 
de 1752. Para a Affandega da Bá.- . 
hia, mandada fazer, e imprimir pe-
lo Conselho Ultramarino,. foi ap.pro-
vada por A·lvará de 3 de .Abril de 
172 7·. A do Consulado da Casa da 
India foi appr.ovada po'r Alvará de 
30 de Dezeinbro de 1722. Dos di-
reitos do Assucar se mandárão ap-
plicar quarentá cóntos de réis em 
cada anno á Repartição da Junta 
dos Tres Estados para a despeza dos 
Presídios do Reino. Pautá da Al-
fandeg;:t dos Portos sêcos, molhados, 
e 'vedados fez-se em 29 de Julho de 
J 681. Fez-se outra em 27 de Abril 
ae J 101 ; outra em 12 de Fevereiro 
de 17 14; e outra· em 4 de Janeiro 
de 1776. Pauta nova. para a Alfan-
dega Grande dé Lisboa foi confir-
mada por Decreto de 14 de Feve-
ieiró de 1782, vej. Decreto de 28 
de Março de .1783 . .. Pela Lei de 11 
de Outubro de 1688 se c6nfirmou a 

. Pau'La, que se mand~ra fàze.r dos 
preços,. por que .se havião de ven-
der todos 1 os generos de fazendas. 
A Pauta da avaliação dos generos 
para o pagamento dos Direitos no 
Para e Maranhão foi a_pprovada por 
Alvará de 4 de Maio de 17f>3. A do 
Consulado da entrada, e sabida da 
Casa da India foi confirma'da pelo 
Alvará de 15 de Dezembro de 1743. 
'A da Alfandega de Lisboa o foi · por 
Alvará de 7 de Setembro de 17.45. 
Pela Carta Regia de 4 de Julho de 
1803, que se acha a foi. 191 do 
Liv. 5 do Registo dos Decretos no 
Conselho da Fazenda, se mandou 
formalizar huma nova Pauta para a 
Alfandega Grahde de Lisboa; e se 
derão na mesma Carta Regia outras 
providencias para a mesma Alfan-
dega. · 

Paz. Capitulas, ou Artigos de 
Pazes forão celebrados entre ElRei 
de Castella, e o Senhor Rei D. Af-
fonso VI; ~ publicados no dia 1 o 
de Março de l 668, tendo falecido 
o Senhor Rei D. João I V aos 6 de 
Novembro de 1656; vem em Peg. 
ád Ord. to·m. L" pag. 12 ad .Proem. 

', 
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pag. 26. A Paz com a Franca, e 
Hespanha se mandou publica~ por 
Decreto de 25 de Março de 1763, 
dirigido ao J)esembargo do Paço. 
A Paz com a Hespanha foi qJanda-
da publicar por A viso da Secreta-
ria de Estado .de .-'.W de Julho de 
1801; vej. 24 de Maio, e 6 de Ju-
nho do mesmo anno. Foi publicada 
a Paz com os Estados Geraes, con-
clui da pelo Conde de Miranda, por 
Cartá Regia de 26- de Junho de 1664, 
que se acha a folhas 389 do Liv. 6 
de Prop. Prov. da C~m. de Porto. 
Tratado Preliminar de Paz ; e limi-
tes na America 1\'Ieridional, relati-
vo aos Estados, que nella possuem 
as Corôas de Portugal , e He'spa-
nha, assignado em Madrid pelos Ple-
nipotenciarios de Suas Magestades 
Fidelíssima, e Catholica em o 1.

0 

de Outubro de 1777, foi ratificado 
por Sua Magestade Fidelíssima aos 
1.0 de Fevereiro de 1778. Tratado 
de Paz, Amizade, e Çommercio se 
fez entrie Sua Alteza Real o Prínci-
pe R egent~ de Portugal, e Sua Ma-
gesta de · Britannica , assignado no 
Rio de J aqeiro em 19 de Fevereiro 
de 1810. Tratado de Pazes entre o 
Estado da I nd,ia, e o Bonsuló foi 
assignado em · pôa ao~ 26 de Julho 
de 1759, r~novando-se, e ratifican-
do-sé o de 25 de Outubro de 1754. 
Fez-se AcÇão de Graças no dia de 
Domingo ~o de Dezembro de 1801 
na: 'Igreja do Convento de S. Do·· 
ming-os de Lisboa, com assistencia 
das Pessoal' Reaes', por accasião da 
Paz concluída com a França, e Hes-
panha, e dos Preliminares da Paz 
Geral ; e pelo Edital do Senado de 
18 do dito mes de Dezembro se pre-
venia o epcoutro das carruagens , 
d~signandq-se o lugar, . em que ha-
vião de postar-se. Relo Alvará de 2 
de Março de 1668 se annunciou a 
Pàz feita com Castella aos 13 de 
Fevereiro, e se mandou publicar o 
Tratado da: dita Paz no dia 1." de 
Março , ppr se'r o mesmo , em que 
se havi'a d~ publicar em Madrid . .A 
2 8 de Junho de 17 I 3 se proclamá-
rão as P~zes com a Fran(/3 peh' 
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Carta Regia nessa mesma data. E 
com Castella pela Carta Regia de 
29 de Abril de 1715, vej. Provisão 
de 22, e Carta Reg-ia de 6 do mes-
mo mes, e anno. 

Paz (Jacinto da) natural de Lis-
boa, Professor de J urisprudencia ci: 
vil, compoz: 

Repet?"tio Jurú Cresarei carmine 
examett·o Latino. ms. 

Peão, plebeo, não cavalleiro : 
delles falia a Ord. Liv. 5 tit. 138 
pr. e ..... 

Tomav.a-se tambem ás vezes pe-
lo que servia a pé ; e se era Fidalgo 
se dizia Peão filho d'al,go. O que era 
de raça não fidalga, nem cavalleiro 
de linhag·em, se servia com cavai-
lo, era chamado Cavallúro peão. De-
clarou-se por Carta do Senhor Rei 
D. Diniz, confirmada por Carta do 
Senhor Rei D. João, se·u filho, de 
6 de Abril de 1538, que só não erão 
peões os Escudeiros (feitos por quem 
os podesse fazer), que tivessem con-
tinuadamente cavallo' para serem 
escusos da _paga do outavo; não as-
sim aquelles, que não tivessem con-
tinuadamente cavallo , porque es-
ses serião reputados peões. PelaRe-
solução de 27 de Ddarço de 1738 se 
declarou que entre peão, e escudei-

_ro se não devia considerar estado 
media, na forma do dito Alvará de 
6 de Abril de 153.8. Como se deva 
entender a palavra peão, que vem 
nos Foraes., para o pagamento das 
.J ugadas, e ou ta vos vej. o Alvará 
de 20 de Abrll de 1775 §. 63. Os 
que assentarem praça voluntaria-
mente, depois de servirem o tempo 
da Lei, ficão livres, e dispensados 
de todas as inbabilidades, qu~ pela 
humildade de suas origens, ou por 
qualquer outro impedimento, lhes 
posfili'i.O obstar ás Mercês, e Honras, 
que Sua Magestade Houver por bem 
fazer-lhes, Alvará de 23 de Feve-
reiro de 1797 pr. · 

Pear, castigar, obrigar á pena da 
( Lei, Ord. Affons. Liv. 2 tit. 1 art. 17. 
1 · Pe,ça, parte de algum todo, v. 

g. peca do movei da casa, ou da 
Igreja', etc.; de ouro, prata, etc. 
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Significava tambem antigamente 
muito de alguma coiza., v. g. Pefa 
ha, o mesmo que ha tempos, Ord . 
Affons. Liv. 2 tit. 65 §. 4: andáo 
peça de escudeiros, o mesmo que 
g-rande .lílÚmero de escudeiros, dita 
Ord. Liv. 1 tit. 51§. 15. 

As peças ue ouro, e prala acha-
das no Terremoto forão JI]andadas , 
rnetter no Deposito, Decreto de 17 
de Novembro, e de 10 de Dezem-
bro de 1755. Como se avalião as pe-
ças, que são vendidas em hasta pú-
blica vej. o Alvará de 21 de Maio 
de 1751 cap. 5 §. 3. He prohibida 
ás Adellas a venda de peças novas 
de our.o, ou prata, Edital do Sena-
do de 12 de ·Maio de 1791. Manda-
rão-se sel'lar as peças de seda fabri-
cadas no Reino. e forão isentas de 
Direitos por De-creto de ' 2 de Abril 
de 1757. 

Peccado he a transgressão da Lei 
de Deos. Sobre a averiguação , e 
castigo dos peccados públicos vej. 
a Carta Regia çle 20 de Setembro 
de1624; oAlvará de 2 deJunho 
de 1625, o de 13 de Novembro de 
1626, e a Carta Regia de 22 de 
Setembro de 1628. Pelo cht9 Alva~ 
rá de 2 de Junho de 1625 se extin-
guia o lugar de Juiz dos peccados 
públicos. O conhecimento dos pec-
cados públicos pertencia aos Corre-
gedores dos Bairros, na conformi-
dade dos §§. 21, e 22 do Arvará de 
25 de Dezembro de 1608; segundo 
porem o §. 12 da Lei de 18 de Agos-
to de 1769 pertence o seu conheci-
mento ao foro interior, e á espiri-
tualidade da Igreja, e. não aos Tri-
bunaes Seculares. 

Pectar, ou Peitar, pagar. 
Peculato he propriamente o cri-

me daquelles, que desvião, e des-
encaminbão os dir~itos públicos. 

Pecuho, he o pequeno patrimo-
nio, ou a porção de bens ; que o fi-
lho, ou o escravo administra sepa-
radamente do patrimonio do pai, ou 
do senhor. 

Pedida, ou pedido, finta que se 
lanf;a por cabeça. Especie de tribu-
to que os senhores das terras arre-
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cadavão de seus vassallos , o que 
depois foi prohi~ido pela Orde~a
ção do Senhor Rel D. Manoel , L1v. 
5 tit. 69, e Filip. Liv. 2 tit. 49. 

Pedidor. Os Pedidores dos Me-
ninos Orfãos forão extinctos pelo 
Decreto de 12 de Junho de ·1782, 
alem do numero taxado por Provi-:. 
são de 7 de Dezembro de 1722, e 
Alvará de 6 de Fevereiro de 1778, 
pelo abuso que se fazia deste privi-
legio , mandando-se que se não con-
fira senão a pessoas . chans , e abo-
nadas , é da classe de pedir, e "Dão 
a pessoas principaes, que o procu-
ravão para se eximir dos Cargos dos 

oncelhos. 
Peditorio , Collecta de esmolas 

para obras pias. 
Pedrada, golpe de pedra atira-

da por alguem. Quem joga as pe-
dradas deve ser preso, e condena-
do em cem mil réis, Alv.ará de 31 
de Janeiro de 1614. Os Officiaes de 
Justiça: devem acudir ao lugar aon-
de ellas se jogarem, Alvará de ~5 
de Dezembro de 1608 §. 43. A Re-
solucão de 29 de Outubro de 1659 
impÕe pena de açoites, e degTedo 
aos maiores de quinze annos, que 
jogarem pedradas. _ 

Pedraria, pedras finas, e precio-
sas. Aggravárão-se as penas a·os des-
caminhadores _da pedraria que vem 
rla India no Alvará de .7 de Outu-
bro de )614. Sobre os direitos q~e 
paga nas Alfandegas vej. os Alva-
l'ás de 4, e de 22 de Março de 1645, 
e o de 26 de Fevereiro de 1672, que 
os red.uzio a seis por cento. 

Pedro ( Fr. Accursio de S.),. na-
tural da Villa de Serpa, Província 
do Alemtejo, recebeu o habito dos 
Frades menores na Província dos 
Algarves, e jubilou na Cadeira dé 
Prima de Theologia. Foi eleito Pro-
vincial em 1653. Compoz: 

Dubia re.gularia. ms. 
Sermáo do Auto da Fé, que se 

celebrou na Cidade de Evora a li de 
Agosto de 1644, Lisboa, 4.0 

Pegado (Gaspar), natural da Ci-
dade de Elvas, foi Desembargador 
da Casa da Supplicação. Compo.z: 

PEJ 

Repetitz'o in L. inter ccetera D. de 
liber. et posthum. E borre 15 9 8 , 4 ." 

aucestümum Fiscaliu m libeilus. 
Eborre 1600. 

Practicce criminalis pars prima. 
Conimbricre 1604 4."; a ~·a parte 
não sahio á luz. ' 

Pegas ( Ma~oel Alvares), nascido 
na Villa de Extremoz no anno de 
1635 de Manoel Màrtins, natural de 
Extremoz, Feitor do Conde de Fi-
gueiró, e de Maria Alvares P~gas, 
natural de ~eja, tomou na Universi-
dade de Coimbra o gráo de Bacharel 
em 16-58, e exerceu a Advocacia em 
Lisboa, aonde faleceu aos 12 de No-
vembro de 1696. Compoz: 
· Commentaría in Ordinationes Re-

gni Portugalíce 1669 até I-703 tom. 
XIV. 

Tractatus de competentiis. Lugdu-
ni 16 7 5 foi. , et Ulyssipone 172,8 foi. 
juntamente com o opusculo 
· De alternativa Bêneficiorum. 

Resolutiones forenses practícabi-
les. Ulyssipol)e 1668 fol. ; e accres-
centadas Ulys. 1728 até 1736 6 tom. 
foi. · 

Tratado historico , e Juridicp so-
bre o sacrílego fU:rlo de Odive llas. 

'.fraclatus d.e exclus~·one, veZ in-
clusione, sucessione et erectione maio-
ratus. 

Optf..Sc~lum de Maioratus posses-
sorz·o interâz'cto. 

Tractatu~ de Ordinibus, ms. 
1 De regt'rrr.ine Senatus Aulz'ci, ms. 

Van·as Allegaçóes de Direito , das 
quaes nove forão impressas. 

Pçjamento. Lugares de pejamen-
to são aquelles que se achão. em ter-
renos publicas, ou nelles haja ca-· 
banas de pião, ou sejão occupados 
sem. ellas coJn quaesquer tendas , 
estacadas, ou tapamentos de mad~i
ra, que se . conservem com p~rmis
são do Senapo da Camara, e da lns-
pecção das O bras Publicas, e geral-
mente com ,qualquer outra coisa per-
tencente a P,articulares, que se con- ~ 
serve fazendo pejamento á Cidade '\ 
no chão publico della. P'llra estes . \ 
lugares de pejamento se deu Regu-

J Iam ento p~ra vigorar do J. • de J a-
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neiro de 1775 em diante, approva-
do pela Junta do Senado de 20 de 
Dezembro de 1774. Pelo Edital do 
Senado de 20 de Dezembro de 1765 
se publ.icou que os lugares intitrrla-
dos de pejamento ficarão constitui-
dos cóm a' natureza de Arrendamen-
tos, não podendo servir de titulo 
para a o·ccupação delles as Licen-
ças ,' q'ue alcançárão para pagarem 
no Marco, vej. o outro Edital de 
lO de Janeiro de 1766. ForãQ pro-
hibidos os- pejamentos em differen-
tes pr~ças, e lugares publicos, pelo 
Decreto de 6 'de Julho de 1775, e 
pelos Editaes de 17 de J alho, e de 
9 de Agosto de 1792. . 

Páta, tudo o que se dá para 
corromper a justiça, a virtude, a 
verdade,. a boa fé ,de alguem. Este 
delicto · he punido pela Ord. Li v. 5 

_ tit.71 .§.2. 
Peixe, animal que se cria; e vi-

ve na agua, com e!>camas, ou. sem 
ellas, com barbatanas para nadar , 
guelr::ts, espinhas, etc. Peixe esco-
lar, ou miado, Ord. Affons. Li v. I 
tit. li §. 7. Pelo Alvará de 6 de 
Agosto de 1805 se determinou que 
fosse isento dos Direitos na entrada 
desta Cidade, e mais portos do Rei-
no, corno he o do Algarve, e Ce-
zirnbra, o peixe do porto de Setu-
bal, que fôr salgado sêcco, ou em-
pilhado , depois de pagar os compe-
tentes Direitos, que actualrnente pa-
ga no porto da matança. Mandou..: 
se por Alvará de 6 de Fevereiro de 
1757 que· o peixe secco, alem dos 
mais Direitos~ pagasse dez réis por 
quintal para as despezas c!a Junta · 
do Comrnercw. He prohibido com-
prar peixe dentro das lancl?-as, Edi-
tal do ' Senado da C amara de 9 de 
Julho de 1765. Não se póde vender 
.senão nos si tios para isso ,..destina-
dos; e q uaes--<elles sejão vej. os Edi-
taes do mesmo Senado de 13 de.Se-
tembro de 1771, de 6 de Setembro 
del786, e de 26 de Junho de18l6. 

Peixoto (João do Valle) natural 
fda Villa de Guimarães na Província 
. ·do Minho. Estudou Direito Civil 

11a Universidade de Coimbra, aon-
ToMo H. 
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de recebeu a'S insígnias Doútoraes. 
Foi Arcediago de Oliveira na Igre• 
ja Primacial de Braga. Emendou, 
e amplio~: . 

Celebrzs repetitio Signorob' de ho-
modâs J. V. Consulti super ú. 1 C. 
qui admitti ad bonorum possessionem 
possunt. Romre in Campo Florre per 
Valerium Doricum, et Ludovicum 
Fratres Ariscianos 1541 fol. 

Com poz mais : 
Repertorzum rriagnum , et utile 

super omnia diversorum Doctorum 
·volumina repetitionum, ms. 

Pela,qianos, hereges do quinto 
seculo: elles pertendião que Adãu 
fôra creado mortal ; négarão o , pec-
c·ado original; sustentavão que as 
crianças podião ser· salvas sem se-
rem baptizadas ; que o peccado de 
Adão não 4e causa da morta do ge .. 
nero humano; nem a resurrei9ão de 
Christo causa da resurreição geral; 
que o homem podia viver sem ·pec-
car, e que o seu livre arbitrio bas-
tava para elle fazer bem, e que se 
podia passar sem a Graç~. PeJagio, 
monge lnglez, e Celestio, tamhem 
monge de profissão, forão os Auto-
res desta heresia; que foi d~ntro de 
pouco tempo mu\to acreditada . Es-
ta heresia foi principalrnepte com-
batida per Santo Agosti.nho, e foi 

. condemnada em muitos Concílios. 
PelLes cabruas : a extracção del-

las para fora do Reino foi prohibi-
da por A I vará de 22 de Outubro 
q~ 1788. Mandou-se pelo Alvará de . 
7 de Ag·osto de 1767 -que se ven-
dessem aos Directores da Real Fa-
brica dos Chapeos da Villa do Pom-
bal, e ás Pessoas por elles consti· 
tuidas as pelles de cos-lho, e lebre, 
prôhibida a extracção das ditas pel-
les para fora do Reino, vej. A viso 
de 7 de Setembro de J 761. PPlo' AI• 
vará de 19 de Maio de 177o se con:. 
cedeu a Patrício Ryan a faculdade 
de erigir nos subm:bios de Lisboa 
huma Fabrica por tempo de dez an-
nos, para ne]Ja fazer obrar, e pre-
parar pelles de Anta, Camurça, e 
Pellica, e de fazer dos mesmos gP-
neros yestias, calções, e luvas, de-
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baixo das Condições, que baixartlo 
com o mesmo ~]vará. As pelles pe 
marroquins, e cordovões manufa-
oturadas nas Fabricas deste Reino 
forão isentas dos direitos da sahida, 
Alvará de 22 de Outubro de 1788. 
Por Alvará de 3 de Junho de ·1793 
se derogou o §. 1 do cap. 5 do R~
girnento do Oilicio de Luveiro, que 
tinha feiio privativo do mesmo Offi.-
cio o cortimento de pelles, e a com-
pra das de cabrito. Por Decreto de 
15 de Outubro de J 760 forão isen-
tas de direitos de entrada as pelles, 
e couros das Fabricas de Cortume 
do Reino. Derão-se providencias so-
bre o despacho ; e sabida das do 
Alemtejo, e Reino do Algarve no 
§. B da Lei de 4 de Fevereir.o de 
1773. As pelles cruas de bezerro, 
:importadas de fora do Reino , forão 
permi tidas a beneficio das Fabricas 
'de Co-rtume pela Portaria 'do Go-
'Verno de 24 de Fevereiro de 1816. · 

Pelotão . designa h uma Compa-
;nhia inteira., assim como Divisão 
meia Companhia, e Secção ~ quar- . 
ta parte de huma Companhia, Ins- : 
trucções de 7 de l\tlaio d~ 1811, di-
rigidas pelo Marechal Commandan-
.te do Exercito ao Coronel N icoláo 
Trant. 

Pelote, Ord. Liv. 2 tit. 59 §. 3, 
Liv. 4 tit. 30 ., he rustica vestidura 
àe panno grosso com mangas , e 
abas grandes: poíle ser que a forras-
sem de pelles, e por issG lhe cha;. 
-massem pel~Gies, ou porque eJ'a te-
cido de panno de pello comprido. 

Pena he a expiação ·do crime 
determinada por legitimo Sup,erior 
.para ,a reparação do dano f e i to aG 
interesse g-eral, ou dos particlllares. 
Pena de sangue era a condenação , 
·ou muleta, que se impunha áquelles 
que espanc!avão, ferião, ou ma:tavão 
alguma pessoa, ainda -·que sangue 
não corresse da ferida, ·OU .contu-
são; .e tamhem se estendia aos .que · 
·dizião pal"-vras injariosas ao seu pro-
ximo , com .as q uae~ lhe faziãa vir 
·e saBgue ás faces. 

Que a ,pena deve ser confarme 
·aos ,easos., e cu~pas se diz na Lei 
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de 4 .de Dezembro de r 606; He na 
brevidade da .sua imposição, e exe-
cução que mais se satisfaz a Repu-
blica offendid~, Carta Reg·ia de 4 
de Janeiro .de 1739, Portaria de 12 
do dito mes, e anno 7 e Decreto de 
14 de Julho de I G6B. Deve ser pro-
porcionada ao dP-licto, Alvarás de 28 
de Julho ele 1751, de 12 de Junho 
dé 1769, e de 9 de Janeiro de 1792. 
As penas devem executar-se com 
igualdade nos grandes, e pequenos; 
poderosos, e humildes; porque cem 
a exet;pção de pessoas se offende 
OP.ós, e se escandalizão os homens, 
Regi.mentQ de 5 de Setembro de 
1671

1 §. 22. Penas de açoites, ga-
lés, serviço nas obras publicas, e 
dois tratos de polé forão penas esta-
belecidas para se imporem aos Reos 
sentenciados em visita , com pro-
porção á qualidade das suas culpas, 
assim como a de marca nas costas 
por furto de mais de quatrocentos 
•·éis, pelo Alvará de 31 de Maio de 
I '742 §. 8. Penas pecuniaria~ se de- · 
vem app.lic~r para os canos da Agua 
de prata de Evora (no districto res-
pectivo), Alvará de 7 de Fevereíro 

· de 1603, que se acha a foi. 30 'do 
Liv. 7 da Supplicação, vej. o Alva-
rá de 21 de Outubro de 1751.' Sobre 
a comutação das penas aos Reos cle 
delictos, que não sejão enormissi.-
mos, vej. o Decreto de 2 de Março 
de 1801 , participado ao IntendAnte 
Geral da Policia em Carta dá mes-
ma data, e declarado pelos Decre-
tos de 8, e de 11 de Janeiro de 1802, 
e de 25 de Agosto de 1803. ·Penas 
dos crimes d'armas prohibidas, fur-
tos simples, e industriosos, e o11tros 
menos g-raves, se mand:árão eomu-

1 tar nos degredos da India, e lVlo-
' çambique por Ordem Regia, parti-
cipada ao ~egedor por Av·iso de,27, 

1 de Outubro de 18.02. Pela Provisão 
de 11 de J a,neiro de 181 o , passada 

· em virt11de da Resolução Regia de 
24 de Agosto de 180·9, fcú comu-
tada aos Tieos de peua ultima n~ 
immediata, exceptuados os crimes 
atrocissimqs , e se mandou que llOS · > 

outros se ~tendess.e para m~·n{)rar a 
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pena á sua _maior, ou menor gravi-
dade, e ao tempo que os Reos ha:. 
vião tido de prisão; e quanto aos 
condenados em degredo, que fossem 
remettidos á Trafaria para dali se-
rem transportados ao seu destino. 
Pela me~ina Provisão, ampliando-se 
a disposição do Decreto , se deter-
minou que as mulherés possão ser 
degredadas indistinctamente para os 
lugares d'Africa, e dos Estados do 
Brasil , conforme o merecerem pe-
los delictos que houverem cometti-
do, preferindo-se aquelles que fo-
rem menos povoados. Pela Portaria 
do Governo de 5 de Janeiro de' 1818 
se ampliou a Regulação approvada 
na Portaria de 14 'de Junho de 1817, 
com o estabelecimento de penas cor-
recionaes para os delictos leves dos 
Presos Militares sentenciados a tra-
balhos publicos, e de fortificação. 
A .Justiça punitiva satisfaz , e , en-
che os seus fins com a impozição 
da pena, supposto se não execute 
quando ha falta de bens, Assento 
de 18 de Agosto de 1774. Que pe-
nas se possão applicar para cativos, 
vej. a Lei de 4 de Dezembro de 1775 
§. 8. Penas vis se não podem exe-
cutar nos Militares que forem 1\eos 
sem degradação das honras, e uni-
formes, Carta Reg. de 23 de Feve-
reiro de 1771. Das penas que se im-
põem aos que_ lanção· lastros no rio 
he ametade para cativos, e a outra 
ametade para os Guardas menores 
do mesmo rio; excepto quando hou-
ver denunciante, Regimento de 29 
de Dezembro de 1753 cap. 44 §. 3. 
Impozerão-se penas á introdução do 
Tabaco Estrangeiro nestes Reinos 
por Alvará de 22 de Maio de 1706. 
Pelo Alvará ·de 24 de Setembro de 
1700 se mandou que -sobre as penas 
impostas aos descaminhos do Taba-
co incoFrão as pessoas cornprehen-
didas neste crime tambem em pena 
de perdiment@ , e confiscação de 
bens, com declaração que esta pe-
:pa se não entend_erá com os fiado-
res, que somente são obrigados á 

. satisfação da pena pecuniaria, en-
. tendida assim a Lei de 6 de Junho 

ToMo li. -< 
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do dito aimo de 1700. Ordenou-se 
pela. Lei de 14 de Agosto de 1719 
que todas as pessoas que fossem 
achadas com caixas de Tabaco Cas• 
telhano , ou Italiano fosse in compre-
hendidas nas penas estabelecidas 
contra os que descaminhão Tabaco 
do Reino. Jmpoz-se por Lei de 5 'de 
Dezembro de 1674 penas aos desca-
minhos do T~baco, e aos, que o 'se-
meassem, e manipulassem, vej. Al-
vará de 3 de Junho de 1676, e Alvará 
de 28 de Fevereiro de 166-8. Os que 
venderem Tabaco por maior, ou me-
nor preço do taxado no Regimento 
incorrem nas penas dos que o des.:. 
caminhão , Decreto de 12 de Ag·os-
to de 1721. 

Penar , o mesmo que pear, isto 
h e, castigar, o brigar á pena dà Lei, 
Cod. Affons. Liv. 2 tit. l art. 5. 

Penajiel. Foi creada com 'este 
nome a Villa de Arrifana de Sousa 
por Alvará de 3 de Março de 1770, 
e se passou Carta da creação da di-
ta .Cidade a 17 do dito mes, e an.:. 
no. Declar.ou-se o Termo desta no--
va Cidade por Alvará de 28 de Ju-
nho, e Carta Regia de 2 de Agos~ 
to do dito anno. 

Penaguiáo. PeJo Alvad de 22 de 
Novembro de 1775 se abolio a. isen-
ção, em que -esta vá o Concelho de 
Penaguião da Comarca de Lamego; 
mandando-se que os Correg~dores 
da dita Comarca entrem no dito 
Concelho, creanqo nelle hum Juiz 
de Fora do Civel ; e Crime, e hum 
Juiz de Fora dos Orfãos. 

Penhora he o acto judicial, pe-; 
lo qual, em virtude do Mandado do 
Magistrado, se tirão os bens dC\ po-
der do condemnado, e se põe de-
baixo da guarda da Justiça, para 
segurança da execução. 

Penhoras senão podem fazer pol' 
dividas modernas nas rendas do Se-
nado, que tem já applicações cer-
tas, anteriores ás ditas dividas, De- . 
ereto de 11 de .Junho de l734. As-
sim mesmo se não podem fazer nos 
bens dos Concelhos, que tem apli-
caÇão pr.opria, ou estão consignados 
para di vidas mais antigas, Decreto 
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da mesma data. Não pode fazer ... se 
em Officios , nem em seus .rendi-
mentos, Dre"!'eto de 26 de Junho 
de 1 G89, vej. Resoluções de 7 de 
Agosto de 1.760, e de 9 de Junho 
de 1780, e Alvará de 7 de Janeiro 
de 1766; nem nas Tenças das Sor-
tes, Alvará de 30 de Março de 1703, 
nem nos bens hypothecados á Mi-
sericordia de Lisboa, para seguran-
ça dos dinheiros, que ella dá a juro, 
nem ainqa por di vidas Fiscaes, Al-
vará de 22 de Junho de 1768 §. 
4. Penhora he prohibido fazer-se 

·nas Tençail assentadas no. rendimen-
to da Obra · Pia, nem em outras 
quaesquer addições de Tenças , e 
Ordinarias, que andarem nas Folhas 
de outros quaesquerAlmoxarifados, 
dad~s a titulo de esmola, por ser-
v1rem de alimentos a pessoas neces-
sitadas , e. a Communidades Reli-
giosas'· Alvará de 24 de J alho de 
1773. OrdenOu-se pelo Alvará de 9 
de Julho de 1761 que no Estado do 
Brasil se não podesse fazer Penho-
r a, Embargo, ou Execução aJg·uma 

'nos E scravos, que a Companhia do 
Grão Pará, e Maranhão vendesse, 
sem esta se achar inteiramente pa-
ga. Não pode fazer-se nus Ordena-
dos' vencimentos' e emolumentos 
tios Guarda-Livros, e Caixeiros das 
Casas de C'ommercio, dos Pilotos', 
M est res, Contra-mestres, Officiaes, 
Marinheiros , e mais pessoas das 
Equipagens dos Navios Mercantes, 
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Peniche , Villa na Provincia da 
. Ext'remadura, Comarca de Leiria. 

Pelo Decreto de 7 de Dezembro de 
1808 foi nomeado o Desembargador 
João de Mattos V a~concellos Bar~ 
bosa de Magalhães para Juiz Rela-
tor da devassa, e mais diligencias, 
a que se mandou proceder pelo tu-
multo, que houve na Vi lla de Pe-
niche no dia 13 de Novembro do 
dito anno de 1808. . 

Pentateucó, nome collectivo, e 
formado do Grego, em que se com-
prehende, segundo a sua etymolo-
gia, cinco livros- Canonicos, a sa;-
ber, os de que Moysés foi Autor, 
que são .o Genesis, o Exodo, o Le-
vitico, os N umeros, e o Deutero-. . · nomw. 

P entecoste, esta palavra , que si-
gnifica o quinquagesimo dia, he o 
nome de huma Festa instituiqa pe-
la Igreja para honrar a descida do 
Espírito Santo sobre os Apostolos , 
que foi no quinquagesimo dia de-
pois da Res~rreiç~o de Jesus C}lris .. 
to , pelas nove horas da manhã , 
quando estavão juntos no mesmo. 
lugar da _Çidade de Jerusalem com 
a Virgem Santíssima. Vej. Actos 
dos A posto los cap. 4, e S. Luca 
24' 49 . 

Perdão :p.e a Graça, .que o Prín-
cipe conceqe áquelle, que se acha 
implicado em algum negocio crimi-
nal. Pelo Alvará de 29 de Novem-
bro de 1604 se concedeu perdão aos 
criminosos, que naquella occasião 
embarcassem para Malaca. Não se 
concede erp culpas de Residencia , 
Alvará de 13 de Janeiro de 1607. 
Como se concedem na lndia vej. os 
Alvarás dé 14 de Janeiro ·de 1608, • 

' Artífices;. e Serventes, que traba-
lhão J?Or jornal nos Arsenaes Reaes 
da C1dade de Lisboa, e seu Ter-
mo, Alvará de 16 de Março de 1775, 
vej. ·Decreto de 13 de Dezembro de. 
1782; nem nos soldos dos Milita-
res , nem nos máis be4JS necessarÍOS 
para serviço dos Quarteis , ou da 
Campanha, Alvará de 21 de Outu-
bro de 1763 §. J 3. Mandou-se pelo 
Alvará de 17 de Jan eiro de 1766 
que não se fizessem penhoras em 
Officios, ou seus rendimentos; e to-
das as que estivessem feitas fossem 
nullas ; impondo .penas aos Juizes, 
e Officiaes, que taes Execuções or-
denassem , e fizessem. · 

· e de 12 de Novembro de 1610. Pe-
la Carta Regia de 26 de Abril de. 
1617 se prppibio consultarem-se per· 
dões de pessoas ·, que cometterem 
delictos e~ Igreja, neml commuta-
ções de degredos Por-Carta Regia 
de 24 de S~tembro de 16 18 se man-
dou fazer as commntações dos de;-
~redos para a Asia das despezas do 
Desembargo do Paço. Não ' se c?n ... . 

. 1 cedem, selfl Consulta, d·as penas un-
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postas por culpas da Fazenda·Real, 
Carta Regia de · li de Outubro de 
161 B. Mandou-se por Carta Regia 
de 3o de Janeiro de 1630 que se 
não -admittisse réquerimento de per-
dão em crime de R esidencia. Não 
podem concede-lo os Governadores 
tias Armas das Províncias, por ·.ser 
isso privativo do Real Arbítrio,- De-

' ereto de 21 de Janeiro de 1650, vej . 
Decreto de 21 de Janeiro de 16 49 , 
Regimento de I fle Junho Çe 1678 

.§. 7. 1\pprovou-s~ por Aiva1·á de 2 
de Outubro de 1658 a formula es-. 
tabelecida pára. a ·cobranÇa dos per-
dões, que concede o Desembargo 
do Paço, · cuja formula baixou com 
o .mesmo Alv.ará. Não se concede 
no delicto de· fabricar· papeis fâlsos, 
Decreto de 16 de' Julho de 16 72 ; 
nem no delicto de pendencia feita 
sobre o -recuar das carruagens, Lei 
de 22 de Outubro de 1686; nem na 
fugida de prezo, sem elle voltar á 
cadeia, Decret'O de 2 de Junho· de 
165~. Nem nos crimes de fugida dos 
degredados do . lugar do degredo , 
Carta Regia de 13 de Marco de 
1623. Foi concedido aos preso~, pe-
lo Decreto deU de Janeiro de 1728, 
por occasião dos matrimonios do 
Príncipe com a Princeza D. Maria 
Anna Victbria, filha d'ElRei Ca-
tholico, e o da Princeza D. Maria 
com o Principé das Asturias, filho 
do mesmo Rei Catholico. Poli A vi-
so de 20 de,J ulho, de 1758 se man-
dou ao Desembargo' do Paço qüe 
não consultasse perdão dos Reos 
condemnad11s a trabalhar nas Obras 
pública~ , sem expressa Permi~são 
Reg·ia. Por- Decreto de 28 de Agosr 
to de 1761 se_· concedeu perdão aos. 
'Criminoso-s, que se acha vão presos: 
por occasião do nascimento do Prin~ 
cipe da Beira;· e aos ausentes des-
tes Reinos por crimes pelo Alvará 
de 5 de .Maio de 1762, pubhcado 
por Edital de 7 do dito mes, e an-
no. Perdão foi concedido aos Solda-_ 

. dos desertores pelo Decreto de 22 
de Junho de 1763, outro por De-

.• ereto de 6 de Setembro de I 765, 
outro por Decreto cle 9 de Outubro 
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de I '776. Foi proro.gado o tempo _ 
de!le por De·crt>to do I: de Setem-
bro de 17 80; e por mais tres mezes 
poJ• Decreto de 6 de No vem bro do 
mesmo anno. Concedeu-sr. outro per-
dão aos Desertores por Decreto de 
6 de Junho ·de 1785, e mais outro 
pdr Decreto de 17 de De~em bro de 
1789. Por Decreto de 20 de Feve-
rejro de 17!J,Z s~ concedeu perdão 
aos Desertores do .E.x:erçito, ainda 
aos ' sentenciados por primeira de-
serção. Foi ·prohibjdo po,r Decreto 
de 3 de Agosto d~ 181)3 c<>nsultar..:-
se~ e mesmo. r('q nerer-se· perdãp pe• 
-lo crime de deserçilo, Vf'j. o Decre-
to de 16 de Setembro do mesmo 
anno. Aos Desertores, que assen-
tassem praça no Exercito ~uxiliat 
da Hespanha, fqi concedido perdão 
por D~creto de 13 d~ Setembro d~ 
1793. E outro aos Desertores de I.", 
e 2.a de$erção simples_, por occa-
sião da feli.z Restauração do Gover-
D<'>, comprehendidos os individuas 
já sentenciado$ · por esse crime, Por~ 
taria .do Governo de 7 de Outubrq 
de 1808. Perdão se concedeu por 
occasião do Casamel\to da: Prinçeza 
D. Maria Thereza com o Infante 
O. Pedro Carlos por Decreto de 22 
.fie Óutubro de 18 J o, publicado por 
E.dital do Desembargo do Paço de 
23 de Fevereiro d~ l8ll. Mandou-
se pelo Alvará de 22 ·de Março de 
J 62.1 que se não dé.sse pf.rdão pelos 
Vic~-Reis, ou Governadores da In-
dia, no caso de e~travio de pimen.:. 
ta, e outras fazendas · defezas, leva~ 
das para o ,Eo;treito de Orr,ouz. Por 
Carta Regia de ll de Outubro d.e 
1618 se determinou que as conde .. 
mnações, e penas impostas por cul-
pas pertencentes., á Fazenda Real, 
ou erros de Oilicio não possão ser 
perdoadas sem Consulta de Sua Ma .. 
gestade. Perdão geral foi conçedid? 
aps delinqnentes das Ilhas dos Aço-
res por Alvará de 2 de Agosto de 
1766. Por occasião do nascime·nto 
do Príncipe . se concedeu a-os Reo::; 
prezas pelos Decretos de 30 de Agps~ 
to de 1688, e de 26 cle Outubro 
de 16 89. E Qutro por . occarsião dG 
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naséimento da Princeza, Decreto de 
9 ·de De'zembro de 1711. Pelo De-
treto de 29 de Outubro de 1807 se 
perdoou a todos os Officiaes infe-
ri ores , Soldados, e Tam bares dos 
Regimentos db Exercito o crime de 
primeir.a de~erção, apresentando-se 
nos 'seu§ corpos dentro do prazo no 
dito Decreto designado , perdoan-
do-se o resto do tempo do de-gredo 
aos que nelle farão condemnados pe-
lo crime de primeira deserção. Por 
Decreto de 8 de Mar-ço de 1 816 , 
publicado n_a Ordem do dia de 29 
de ,Setembro do mesmo anno, foi 
·concedido· perdão aos Officiaes infe-
riores , Anspeçadas , Soldados , e 
Tambores) que desertassem dos seus 
corvos ' apresentando-se nos seus 

. Regimentos, ou Corpos, ou ao Go-
vernador da Ptaça, ou Província, 
d~ntro Cle certo termo, vej. Porta-
ria de 22 de Outubro de 1816. 

' Perdimento dos bens. Todas as 
vezes, que a Lei não faz aJ;plica-
ção de1Jes, e expressamente impõe 
a p8na Jo dito perdimento, não por 
condemnação, mas pelo mesmo fa-
cto, entepde-se feita applicação pa-
ra a Corôa, Ord. Liv. 2 tit. 26 §. 30. 

Perdiz, a v e bem conhecida, boa 
}>ara comer. O que matar perdizes 
·com mu'nição incorre em pena de 
prizão, e degredo, Lei de 23 de 
Fevereiro de 1624, vej. os Alvarás 
de 12 de Outubro ·de 1612, de 16 
de Fe~ereiro de 1616, e de 1 de 
Julho de 1776. O que lhes desman-
·char os ninhos tem pena de açoi-
tes, e de degredo, e h e caso de de-
·vassa, dita Lei de 24 de Fevereiro 
·de 1624. 

Pere_qrinagem, viagem , que se 
faz a algum lugar de devoção. A 
peregrinagem mais celebre entre os 
Christãos era algum dia a da Terra 
Santa. EHa deu nascimento ás Cru-
zadas. A viagem de Roma foi tam-
·be!n fr~quente. As peregrinagens 
·a Sant-Iago maior, cujas reliq ui as 
·se diz estarem em Com postella, Ci-
·dade de GaHz_a, e de Nossa Senho-
ra do Loreto em haEa não são me-
nos ~le-bres . 

PE.R 

Pereira . (Aires Falcão), natural 
de Evora. Doutorou-se em Leis na 
Univetsiáade de Coimbra. Foi Guar-
da mór da Torre do Tombo, sue-
cedendo nesse Emprego ao Doutor 
Antonio Carvalho de Parado, que 
morreu a 12 de Dezembro de 1655. 
Escreveu 

Huma Obra jurid1á1, , de cujo ti-
tulo náo ha lembrança. 

Pereira ( Christovão de Sá Pe-
reira), natural de Monte mór o ·ve-
lho, filho de Lour;enço de Sá Sótto-
maior. Publicou : 
' Additiones ad observationes pra-
cticas Michaelis de Reirwso. Conim-
hricre 1699. ·foi. 

Pereira de Castro (Gabriel),- fi~ 
lho do Doutor Francisco de Caldas, -
e de O. Arma da Rocha de Araujo, 
filha do Doutor Antonio Francisco 
da Alcaçova, que foi Procurador da 
Corôa, nasceu aos 7 de Fevereiro. 1 
de 1571. Form'ou-se em Coimbra na 
'Faculdade de Canones, e leu varias 
Cadeiras da Universidade, d~onde 
passou a D~sembargador da Rela-
ção do Portq em 2 de Setembro de 
1606. ,Dahi foi 'transferido par:a a Ca-
sa da Supplicação, onde foi Des-
embargador de Aggravos, Correge-
dor do. Crime da Côrte, e Procura-
dor Geral das Ordens Nii.Jitares. Fa-
leceu .a 18 'de Outubro de 1632. 
Comp~z: · 

De Manu ,Regia Tractatus. To-
mus primus, Olyssipone 1622. fol 

·Tomus secundus ibi 1625. fol. Lug-~ 
duni 1673. foJ. 2 tom. Ullyssip. I 'i'42. 
foi. 2 tom. com Addiccl5es. 

Decisiones Supremz·, Eminentissi-
mi'.que Senatus Portu_qahre. Ulyssip. 
1621. fol. et l674._fol. 

Ulyssea, pu Lisboa edificada. Lis-
boa J 636. 4." 1643. 8." 

Monomachia s.obre as concordias, 
que os Reis· .fizeráo com os Prelàdos 
de Portugal. Lisboa 1738.,fol. 
, Antinomjas das Ordenaç6e8 de 
Portugal concih'adas. 8. 0 ms. 

Obras Pqetícas, em diversas lin- . 
guas, 2 tom. 4." Porto 1627. Cons-
ta hum tomo de Obras Líricas, ou- ·. 

I tro de Comedi<.•.>. 
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.~ Perúra de Castro (Luiz), nafti- - Alll_qa,çáo de Dtreito a favor do 
-ral de Braga t foi Desembargador do Excellmtissimo D. Agostinho de Lan,-
:Faço, e Embaixador ' em, varias Côr- castre, sobre a successáo da Casa de 
tes; faleceu· em 1649 . Compoz, en- Aveiro. Famili'as Portuguezas . . 4 vol. 
tre outras Obras: 'foi. ms. 

De Leye Me~tctli. 2 ,tom. foi. ms. Varias Obras Poeticas, que vem 
Re,qúuento do Tribunal da Bul- no 1.", e 2." tom. da Academia dos 

la. Lisboa. fol. Singulares. 
' Pere-ira (Gaspar), . cornpoz, e Pereira de A._quiar (Manoel), na-

publicou: · · tural de Santarem, faleceu em 172-9. 
lnforma,çáo por parte das Orden$ Cpmpoz: 

de Sanlin_go, e S. f1ento ,de Aviz, con- D'e Cceremoniis Ecclesiastz"cis. ms. 
tra o Arcch'ispo de Evora. Lisboa.; Pe1·ez (P.e Fernando), Religioso 
por Jorge Rodrigues, )630, fol. da Companhia da Jesus. Compoz: 

Perúm de Srú'Zrz ( Ignacio), na- De Sacramento. fo]. rns. 
tural fle Lisboa, filho do Doutor' An- De Restitutione. foi. tom. 2 ms. 
tonio Pereira de Soi.za, que foi Pro~ · De Matrimonio. foi. ms. 
cu·rador da Corôa, e Conselheiro da, Perfeitos, era nome, qDe toma-
Fazenda; foi Des~Pm,bargador de Agr vão a maior parte dos H~veges, que 
gravos da Çasa da Supp licação, e affectavão praticar algumas virtudes 
beputado da Mesa da Consciencia . extra.ordinarias, e que se arrogavão ' 
e Ordens. Faleceu em Lisboa a I o o direito d8 r~ formar a Igreja. 
de Novembro de Ifi76; aornpoz: . Perfilhaçáo, ou perjilhàmento-, he 

. 'Tractatus de Revisionibus. Ulis- o mesmo que adop.çào, ou adrog~-
. sip. 1672, foi. ç·ão em Díreito Romano. Na nos.s.a 

Penira ( Fr. 1\1artinho), natural Ord. Liv. ~.9 tit. a~ .§. 2 se tlil-z m.en.-
de Lisboa, filho de Jorge Fernandes, çfi.o de filhos adoptivo,s: 
-e Branca Gomes; professou na Or- Pernambuco, Pr.oviijda d.o Hra~ 

· clem da Santíssima Trindade em sil: ejltende~se ao longo t::fo mar, per-
1596. Doutorou-se mn Canones, e . t&> de sessenta lagoas. A Sl:lê,l Capi-:-
faleceu a .8 de Agosto .do J 6.6@. Com- tal h e a Cida.d.e dãO linda. Pela Car.-
poz: . ta Regia de 212 de J ullw de l766, 
· Consultas CanonictJs. ms. dirigida ao Con.de de Vill.â Flor, 

Pereira ( J\iliguel Soares), natu~ , e.nt;:1o Góv.ernador, e CapHão Ge-
ml da Cidad.e do Porto, nascido de ! n.eral i!~. Capitania ,de Pernambu.eo, 
Bernardo Pereira, e 8uQ:ana Carnei'- e Paraiba, se mandou proceder c;:o:n-
ro. Doutorou-file .e1n Canones. Fdi : tro os :Vadios, e faeinorosos, que 
Collegial de S. P,edro , e regeu a li vivem nos Sertões, obrig·ando.,.os a 
Cadeira de Chunentinas em 4 de congregarem-:se, e re,dijzirem ... se á 
MarÇo d~. l622 até chegai" á de Prí- Sociedade civil em Povoações, que 
ma. Foi De.pmtado cla lnquizição .de , tenhãp, pelo menos, .c·inco.enta. fo-
Coimbra, Coneg·o Doutoral do Por~ · g.os com Juiz Or-djna.rio, V e;-eado- . 
to, e Chan.tre da Çathedr~l de Bra- res, e Procurador do .Concelho, re-
ga. Dietou varia<S Postillas .ao;; tz't. de : . partíndo-se entr.e elles, com justa 
Appellai , de Precarúj, de 8olutzoni- : · proporção,_ as terras adjaqentes, ali.às 
hus; de Constituticmibus, de Loeato,. · serem ptlmdos como salteadores d~i: 
de Sententit"s, et re judicata. Jn ele- : 1 cam:inhos; exeep~uando, prúnáro os 
mentin. ' · . I Rosseir.os, que · com cr iados, escra-

Pereira ( Sü'J.IIão C.ardoso), fHho i ; ~os, e f~brie.a .cle Iav.oüas v:ivem na!;) 
.d~ Manoel Cardo~o, .~ Antotlia P.e~ ' ' suas fa.zefl,tlas: $egrundo, .os Ran'c:bei-

. reira. Nasc.c!!u em Lisb0a, formolib-se )
1 

1 -~:·os, ,que I)as 8S ti:adas públicas s,e 
ila Universidade .de Co·imbra, .e ex,.. i; í achã(J) ·,.es:.tahelecidos com ,seus ran-

• e:rce~ o Officio de Ad<Vogado na sua :· j ·e~ws i;>lJ.!l".a ho.~pitalid.ade, .e C?IDJll~-
Fatna. 'Compoz: ; ti~d.e .d~s ·via.ndttntes: ,terce1,ro, as 
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Bandeiras, ou Tropas, que em .cor-
po de Sociedade util, e louvavel vão 
aos Sertões , congregados em boa 
união , para nel'les fazerem novos 
descobrimentos. Por hurna Carta 
Regia d~ 4 de Fevereiro de 1603 
se mandou accrescentar dois Bene-

. ficios na Igr~ja Matriz de Pern,am-
buco. 

Persemelhante, igualmente, do 
mesmo modo, forma, ou ~aneira, 
Ord. Affons. Liv. 1 tit. 5 §. 3. 

Persigal, a vara, ou manada de 
porcos. Persigo, palavra muito usa-
da no Minh'O; pela qual entendem 
a carne de porco já cozida, ou as-
sada, e a ponto de se comer. 

Pesanle, moeda antiga, que se 
diz que era de prata, do tamanho 
dos tostões velhos. 

Pú de Çastello. Forão abolidos 
pelo Alvará de-- 9 de Abril de 1762. 
E por Alvará de 2 de Agosto de 
1766 forão extinctas as Ordenanças,. 
chamadas Pés de Castello, da Ci-
dade de Angra, e Fortalezas da sua 
dependencia , substituindo-as com 
Tropas Regulares. 

Pescar#J, todo o genero de pei-
xe. O pescado foi isento de Direitos 
pela occasião do Terremoto de 1755, 
Aviso de 3 de Novembro do dito 
anno, pirigido ao Marquez de Ale-
grete. O _pescado salgado , sêco, ou 
escalado de Cezimbra só paga vin-
te ·por cento da dizima nova, e ve-
lha, Alvará de 20 de Dezembro de 
1802. O de Setubal salgado·, sêco ,· 
~mpilhado, tendo pago os direitos 
no po~to da matança, he livre · em 
todos os mais do Reino, ~Jvará de · 

'-6 de Agosto de 1805. Sobre o pes-
cado de Ilbavo vej. a Provisão de 
26 de Novembro de l700. Derão-se 
·varias providencias a respeito do 
pescado na Ordem de 1 6 de Feve-

~reiro de 1 7 8 8. São isentos de direi-
tos todos os que se secarem , ou sal-
:garP.m no Reino, e que vierem sal-
gados ·das Ilhas adjacentes , assim 
·como·o atum que se salgar no Rei-
·no do Algarve, debaixo · de algumas 
•limitações, e cautelas, Alva'rá de 
l.le .de Junho de 171l7, · V~j. De·creto 
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de 7 de Agosto de 1790, e de 30 
de Março de 1797. Obviou-se aos 
descaminhos da Siza, e Dizima do 
pescado em Lisboa pelá' Lei de 24 
de Févereiro de J 686. E pelo Alva-
rá de 23 de Março de 17.09 forão 
aliviados os pescados d'Esgueira do 
dobro das Sizas . 

Pescador, o que vive de pesca~. 
Pelo Alvará de 9 de Agosto de J 803, 
publicado por Edital de 23 do mes-
mo mes, e anno, a respeito -dos pes-
cadores do Téjo, e Costa da Trafa-
ria, se mandou suspender em todo 
o procedimento contra elles a res-
peito das redes de que usão, ou se-
ja no alto màr, ou dentro nos rios 
de Lisboa, e Setubal ·, em quanto 
não baixava a Resolução da Con-
sulta, a qt.ie mandára proceder· so-
bro esse objecto. Foi prohibido por 
Alvará de 20 de Março de 1607 aos . 
pescadores de Setubal o uso dos 
Chinchorros. Pelo Alvará de 30 de 
Março de 1678 se mandárão execu-
tar tambem pela Casa das Dizimas 
-do Estado d~ Bragança as penas es-
tabelecidas fOntra os que desenca-
minharem os direitos da Sardinha, 
vej. Alvará de 27 de Outubro de 
1677. Os pescadores dó Reino po-
dem usar das redes chamadas ·Tar-
taranhas somente no alto mar, sem 
embargo do art. 6." do Alvará de 3 
de Maio de 1802; Avisos de 11 de 
Junho de 18"02, e de 11 de Julho 
de 1803. Os pescadores, que toma-
rem peixe nos mares deste Reino, 
devem pagar os Direitos Reaes, ain-
da que o vãp vender fóra delle, Al-
vará de 30 çle Janeiro de16J5. Por 
Aviso de 29 de Fevereiro de 1788 
se facultou aos pescadores do Al-
-garve, charpados dos Caloés, faze-
rem as pescarias _dos Chocos nos lu-
gares que Eie lhes destinarem para 
não embaraçarem os outros pesca-
dores da Villa de Setubal. Os que 
entrão com peixe em- Selir do Por-
to pagão o dizimo das pescarias , 
Alvará de 6 de Julho de 1785, vej . . 
as Cartas Regias de 12 de. Feverei-
ro de 1380 ~ e d~ 19 de Junho de · 
1387. Por Aviso de 2 .de Outubro 



.. 
de 1791 se facultou aos pescàdores 
de Setubal pescarem livremente on-de quizessem , e trazerem o peixe á 
~ibeira de Lisboa, pescando em bar-
cos, cuja tripulação não chegar a 
vinte homens, Foi este A viso de-
clarado pelo de 3, e Resolução de 
28 de Novembro dÓ mesmo anno, 

· vej . Decreto de 20 de Fevereiro de 
1783. 

Pescan·a, o mesmo que pesca. 
Pelo Alvará de 15 de Janeiro de 
1773 se confirmárão as vinte e hu-
ma condições da Companhia Geral 
das Pescarias Reaes do Alg·arve. Pa-

. ra se aun)entar . o fundo della se pro-
.rnulgou o Alvará de 13 de Julho de 
1776. Foi prorogada a dita Compa-
nhia por Alvará de 5 de Março de 
1784, e de 16 de Outubro de 1794. 
A Lei de 4 de Fevereiro de 1773 
aliviou as pescarias dos direitos que 
se pagavão das mesma~ pescarias 
na Casa da Tabola em Setubal á 
Ordem de,Santiago. Pelo Alvará de 
18 de Junho de I 787, para atalhar 
a decadencia a que havião chegado 
as pescarias de~tes Reinos, e Ilhas 
adjacentes, e animar o progresso 
dellas , se libertou , e isentou de 
todos os direitos o Atum que se 
salgar no · -Reino do Algarve, · o 
que. vier salgado das Ilhas adja .. 
centes, e todo o· que se seca.r, ou 
sqlgar neste Reino. O esta.beleci-
mento da Real Pescaria Geral em 
todo o Estado da Madeira foi con-
firmado por Alvará de 8 de ,Dezem-
bro de 1797, com todos os privile-
gios da R~al Pescaria do Reino do 
'Algarve , ampliando-se por este A l-
vará as Condições, e faculdades con-
firmadas por Alvará de 20 de ~o
vernbro de 1792, vej. Edital de 9 
deFe.vereiro de 1798 . A' Companhia 
Geral das Reaes Pescarias do Rei-
no do Algarve se . concedeu por Al-
vará de 5 dé Março de ~1784 a pro-
rogação do termo da mesma Com" 
panhia por mais seis armos, a con-
tar do I." de Janeiro ·de 1785. Foi 
o. dito termo ampliado pelo AI v ará 

. de. 4 de Setembro de 1790 por mais 
Seis annos , que se findárão em De· 
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zembro de 1796, ampliando ás fa:.. 
culdades, que lhe forão concedidas.. 
Em favor das mesmas Pescarias se 
publicou o Alvará de 17 de Março 
de 1774, prohibindo que os mora• 
dores do Algarve podessem pescar 
fóra dos limites do mesmo Reino 
sem Passaporte do Superintendente 
Geral das Alfandegas 'do Sul, ou 
dos seus Delegados, debaixo ~as pe-
pas da Ord. do Liv. 5." tit. 98 . Pelo 
mesmo Alvará foi prohibida a ven- ' 
da de Barcos de pescar pata fóra do 
Reino, ou a compra de Barcos fa-
bricados fóra delle ,. debaíxo das pe-
nas da Ord. Liv. 5 tit. 113. ,Per-
mittio-se· por Alvará de 18 de Niaio 
de 1798 armar Navios para a pesca 
das · Baleias, em qualquer parte do 
Reino, e Costas, podendo tambem 
fazer, pescarias sedentarias nas Ilhas 
de Cabo Verde. Foi extineto o .con- · 
tracto das Baleias, ficando livre a 
sua pesca , por Alvará "ele 24 ,de 
Abril_ de .1801 . Determinou-se pela 
Extrav:agante de 27 " de Outubro de 
!'677, que sobre os direitos das pes-
car:.i!ls da sardinha se pudesse ·fazer 
avença , e não se fazendq ,' se al-
guem descaminhar os direitos, que 
deve pagar , sé lhe q ueimão os Bar-
cos, e Redes , paga o ' annoveado , 
e tem pena de degredo. ~ Pelo _ Alva-
rá ãe 20 de Maio de 1803 se proro-
gou por· mais d~z annos a Compa,.. · 
nhia das Reaes Pescarias do Reino 
·do Algarve. O A viso de 11 de J u-
nho de 1803, publicado em Edital 
de 14 .do dito mes, e anno, ·e am-
pli51-do pelo A viso de 11 de Julho , 
publicado em Edital de 13 do mes-
mo anno, derogou o Alvará de 3 de 
Maio de J 802 sobre o uso das Re-
des Tartaranhas. . 

Peso he o padrão, pelo qual se 
examina O peso do CGrpo , pondo O 
peso na balança , opposto á coiza, 
que ·se pesa. Os pesos devem ser 
aferidos huma vez em cada dois me-
zes, na forma do Regimento do Al· 
motacé mór, e Lei do Reino, Edi· 
tal do Senado de 11t de No vem bro 
de 177 4, Portaria de 12 de Dezem-
bro do dito anno. Os das Alfande~ 
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-gas devem. ser aferidos pelo padrão 
·da Camara, Alvará de 20 de Julho 
de J 767' Todos os que se propose-
rem usar de pesos, e balanças gran-
des devem tirar Licenças do Sena-
do, pagando a A vença na Mesa do 
Ver o peso, Edital do Senado de 
20 de Março de 1806. Os pesos dos 
Estanqueiros do tabaco são isentos 
da jurisdicção das Camaras; devem 
porem_ ser revistos pelos Conserva-
dores, Provisões de 24 de Novem-
bro de 1749, e de 9 de D~zembro 
do mesmo anno. Pésos, e medidas 
proprias não são obrigados a ter os 
Seareiros, e Lavrádores, podendo 
medir, e pezar pelas alheias , Lei 
de 19 de Janeiro de 1756. Sobre os 
pe~os, de que devem usar os que 
traficão em varios generos de corn-
ínercio, vejão-se os Editaes do Se-
nado de 7 de Janeiro, e de 27 de 
Fevereiro de 1794. 

Pesqueira, ou Pesqueiro , lugar 
aonde ha armações de pescar. As 

· Pesqueiras, e N asceiros do Rio Dou-
to fôrão mandadas demolir pelo Al-
vará de 16 de Dezembro de 1773 
§. 14, e Resolução de 7 de Setem-
bro de 1792, publicada por Edital 
da Junta da Companhia das Vinhas 
do Alto Douro de 5 de Outubro do 
mesmo anno. 

- · Peste, doença contagiosa, cau-
sada da infecção d.o ar. Nas occa-
siões de suspeita de Peste deve-se 
observar o Regimento de 20 de De-
zembro de 1693, confirmado por 
Alvará de 7 de Fevereiro de 1695, 
em cuja conformidade se aflixarão 
os Editaes de 3, e de 4 de Julho 
de 1813. Pelo Decreto de 21 de Ou-
tubro de 1804 se creou huma .Jun-
ta destinada para ~vitar a commu-
nicação da peste, que grassava em 
Hespanha. Derão-se providencias a 
respeito da peste no Edital do Pro-
"t"edor rnór da Saude de 8 de Outu-
bro de 1804; no Avjso de 21 de Se-
tembro do dito anno ; no Regula-
mento de 7, e Portaria de 27 de 
Julho de 1&07; e nos Editaes da 
Junta da Saude de 23 de Janeiro, · 
de 3, e de 13 de Fevereiro d~ 1813. 

.PIL . 

Mandou-se por Alvará de 22 deJa .. 
neiro de. J 81 o dar algumas provi-
dencias a respeito da peste na Côr-
te do Rio de Janeiro. 

Petiçáo se diz de · hum petitorio 
succinto, formado por escrito, para 
obter Justiça, ou Graça. A presen-
tão-se Petições ao Rei, aos Minis-
tros, ao General, e a todas as pes-
soas constituídas em dignidade, ·Ou 
revestidas de alguma porção do po-
der público, quando delles se quer 
obter algum favor. PetiÇões feitas 
ao Throno devem ser assignadas com· 
o nome inteiro da pessoa, ou pes-
soas, que nellas requererem, ou de 
seus· legítimos Procuradores, Cartas 
Regias de 17 de Fevereiro, e de 20 
de Maio de 1615. Por Decreto de 
17 de Agosto de 1650 se mandou 
que se ponha data em todas as Pe-
tições, que se fizerem a EIRei, ou 
aos Triburiaes. 

Pz·a, vaso concavo de pedra, on· 
de se põe agua benta, e para ba· 
ptizar. , · 

Picada~, novos caminhos. Vej. 
fttt,'n,as. . 

Piçador, o que ensiqa o mane· 
jo aos cavallos. Pieadores nos Re-.. 
gimentos de cavallaria gozão do sol- ' 
do , e graguação de Alferes, Decre· 
to de 13 de Novembro de 1796. 

Picota~ pelourinho com suas ca-
dêas , e arP.olas , onde os criminosos 
erão expo~tos á vergonha, Ord. A.f-
fons. Liv. I tit. 28. , 

Piedad~, Virtude Christã, que 
dá a Deos, e ao proximo o tributo 
de amor, que lhe he devido. O ho· 
ruem pio ~e occupa na pratica cons-
tante, e é;l.ffectuosa dos deveres da 
Religião, o que suppõe valôr, e re-
ctidão. 

Pie#stqs, h uma especie de Lu-
theranos, que se distinguem dos ou-
tros por sentimentos particulare,s de 
huma piedade rnystica; e forçada. 

Pilarte, ou Pilastre, moeda que 
antigameQte correu em Portugal. 

Piloto he aquelle que com a car .. 
ta, e agulhá de marear governa .o 
Navio n~s · coizas concernentes· á 
derrota delle. ·Creou-se por Decreto 
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· de J 2 de Janeiro de 1751 o numero 
·de dez primeiros Pilotos, vencendo, 
não andan~o embarcados, 8$000 rs. 
de soldo cada mes, e andando em-
barcados I6,$ooot rs., ·e outros dez 
de seg·undos Pilotos, vencendo em 
cada mes 6$000 rs., e embarcados 
?$~00 rs., servindo para Sota Pilo-
tos os Praticantes da Aula da Na-
vegação, vencendo em terra 4$000 
rs. cada mes, aumentando-se o nu-
mero dos Praticantes da Aula até 
trinta . Foi o dito ~umero aumenta-
do por Resoluçffo de I o de Feverei-
ro de 1798 sobre Consulta do Con-
selho do Almirantado; e pela de .J7 
de Outubro de 1798. O Piloto Mor 
oom duas Embarcações deve andar 
cruzando a 1 barra p'ar.a conduzirem 
os navios, que a ella se dirig·irem, 
.sendo prohibido a quaesquer Pilo-
tos, ou ainda Barqueiros de Cas-
caes, Ericeira, e mais margens do 
Téjo entrar em qualquer Navio, ou 
Embarcação que procurar a barra, 
debaixo da pena de prizão, e das 
mais a arbítrio, Edital do Senado 
de 30 de Maio de 1787. O Officio 
de Piloto Mor da Barra ·do Rio de 
Janeiro foi separado do outro de 
Patrão Mor por Décreto de 26 de 
Março de '1808. E por Decreto de · 
12 de J nnho de 1808 foi creado o 
lugar. de Piloto, e Pratico da Barra 
do Rio de Janeiro, com o Regimen-
to aónexo para condução dos Na.: 
vios, a 'que pela Carta Regia de 28 
de Janeiro do dito aQno se permit-
tio a livre entrada nos portos 'da-
quelle Continente. A propriedade 
do . Officio de Piloto Mor da Barra 
da Figueira foi extincta por Decre-
to de 29 de Maio de 1772. Sobre as 
obrigações do Piloto Mor do Porto, 
lugar da sua residenci'a, etc., vf'j. 
o Regimento da Alfandega da dita 
Cidade cap. 18, e 19. Os Pilotos fi-
cão servindo de Guardas nas Em .. 
barcações em quanto não entrão os 
da Alfandega, dito Regimento cap 
2. Forão teg·uladas as obrigações do 

• Piloto Mor da Barra de Se tu )Jal pe-
la Provisão do Conselho da Fazenda 
de 17 de Agosto ' de 1773, vJü. Re-
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solução de 18 de Fevereiro d-e 1786 . 
Ao Piloto .l\1or ,-e mais Pilotos, que 
andão com elle de .~rnbargo cruzan-. 
do a Barra em occasião de receio de 
peste, pertence dar Piloto a qual-
quer Em barca9ão que eutre , pela 
Barra , debaixo de graves penas , 
que se ·cominárão .no Edital do Pro-
vedor Mor a Saude de 4 de Julho 
de 1813. A cerca dos Pilotos Prati-
cas do Maranhão , e Pará, vej. a 
Instrucção· do 1." de Março de 1803. 
O Piloto Mor da Barra da 'Cidade 
do Porto, Sota Piloto, e mais Pilo-
tos nomeados pela Camara da dita 
Cidade, somente estão sujei~os ao 
Juiz da Alfandega da mesma Cida-
de, e não ao Superintendente da 
Ribei.ra do Oiro, como se declarou 
por Provisões do Conselho da Fa-
zenda de 2 de Novembm de 1779, 
em virtude de Despacho do mesmo 
Tribunal de J 9 do dito mes, e an- . 
no. O dito Piloto Mor não só he 
obrigado a p~ecaver os perigos dos 
Navios na entrada da Barra, mas 
os contrabandos, e descaminhos, 
mandandD para isso · Piloto apto la-
go que elles cheguem á Barra, e 
dando parte ao Juiz da Alfaó.dega, 
com declaração da carga que tra-
zem, da terra donde vem, etc., Pro-
visão de 5 da Novembro de 1790, 

.passada em virtude ~'da Resolução 
de 28 de Setembro do mesmo anno. 
Sobre o que devem fazer no~ portos 
do seu desembarque os Pilotos, Ma-
rinheiros, e mais pessoas da navega-
ção d'Angola, Moçambique, e Ilha 
de S. Lourenço, vej. o Alvará de 7 
de Maio de 17,6 I. Os Pilotos da Bar-
ra que mettem os l1 ilotos nos Na-
vias, devem logo arredar-se para não 
tomarem passageiros, Lei de J 6 de 
Agosto de 1722. Providencias de 1 o 
de· Junho de 1810 §. 14, vej. Lei 
.de I 6 de Dezembro de 1·660. 

Piment(J , droga aromatica, e 
caustica-, com que se tempera o co-
mer. Prohibio-se pelo Alvará .de 16-
de Dez<.>mhro de 1604 o passar de 
Portugal para Castella pimenta, o 
·que ficou cessando pP.lo A I v ará de 
22 do dito rnes, e anno. Por Alvará 
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de 1 5 de Març~ de 16 I 6 se mandou 
devassar na India annualmente dos 
q ue negociavão r:e1la. Foi prohibidq 
]evl!-la ao E streito de Ormuz, Al-
vad de 18, e de 22 de M arço de 
162 I. De tã.o-se outras prov.idencias 
a este respeito no Alvará de 18 de 
1\1 a :·ço de 16 J 7 . N11o paga dizimas, 
e livra de todos os direitos de sahi-
da, e entrada de primeira expotta-
ção , quem plantar no Brasil pimen-
teiras da lbdia, e quaesquer outras 
plantas de especiaria, assim como 
ç1as exoticas, ou indig'en.as, que aih-
·dá se não cultivão, e das quaes as , 
folhas, flores, frutos, gommas, oleos, 
resinas, f~culas , e raizes possão for-
mar artigos de COIÍSUlTIO, exporta-
ção, e cornmet:cio, pelo seu uso, e 
·applicação ás artes, manufacturas, 
e navegaçãb. Os plantadores destas 
plantas gozão de varios privileg·ios; 
·quaes elles sejão, e a forma de se 
lhe concederem, vej. no Alvará de 
·7 de Julho de 1810. 

Pina (Antonio Coelho de), nas-
ceu no lugar de Merlaés, Fregyezia 
de S. João de Capellos, Concelho 
de Cambra, Comarca da Feira, Bis~ 
parlo do Porto, a 31 de Maio de 
J 6 3 1 , filho de João de Carvalho, e 
Maria Coelho. Formou-se em Di-
rei to Canonico na O,.iversidade de 
Co imbra, e exerceu a: Advocacia na 
Cidade do Porto. Faleceu a 27 de 
Setembro rle 1701, qu~ndo contava 
67 annos rle id.ade . Compoz: ' 

Commentarios á Ordenação do 
Reino. 9 tom. foi. ms . 

Nobiliario, que comprehende as 
· arvorf.s dos Pinhos da Terra da Fei-
ra, Carvalhos , Taváres, e Pere,_iras 
de CarrvbTa. fol. ms. 

Pina (Fernando de), Cavalleiro 
da Casa do Senhor Rei D. Manoe'l, 
filho de Rui de Pina; e de Calha-
ri na V az de Gouvêa nasceu na Ci-
dade da Guarda, e foi estudar fora 
.do Reino. O Senhor Rei D. João 
o li o nomeou no anno de J 482 Se-
·cretarí'o da Embaixada, que man-
dou a Duarte VI de Inglaterra. O 
Senhor Rei D. Manoel lhe comet-, 
teu a Reformação dos antigos Fo-

PIN 

raes dê) Reino. O Se-nhor Rei D. 
João IH o nomeou Chronisla mór' 
do Reino, e · Guarda rnór da Torre. 
do Tombo, Iqg'ares, que seu Pai ha-
via occupado. Escreve u: 

_ R efO'rrna,çáo dos Foraes do Rei-
no, distribuida e·m éínco livros, que_ 
comprehendcm as ánco Províncias , 
de E stremadura, Alemtejo , Ent·re 
Douro , e _Minha , Beira , e Tra_s-os-
montes. Conserva-se esta Ol;lta no 
Real Archivo da Torre do Tombo. 

M emorz'as dos Reis de Portugal. 
ms. 

Pinaça, em barc~ção de pequeno 
fuste, de vela, e remo, não muito 
seg ura , mas ligeira. No anno de 
132G se passou hum Alvará ao AI- · 
moxarife de Aveiro ·para que os 9ai-
xeis, e pi'naças, que alli carrega-
vão, não pagassem dizima, mas só 
tteze soldos, e outo dinheiros, em 

1 qllahlo não mandasse o contrario. 
Dize!n que , de serem de pinho -lhe 

. proviera o nome. 
Pindra, ''penhor: he frequentis• 

sima esLa palavra nos Foraes do Se-
culo XII ·' e XIII; assim como pia-
drar no senqdo de penhorar. 

Pinello ( Antonio de Leão), fi-
lho de Doming6s Lopes de Leã.o, 
naturar de Li s~oa; nasceu no P~rú, 
d'onde passou a Madrid, aonde foi 
Relator do Real Conselho das In-
dias, e Sen j:uior Reg- io na Chancel-
·laria de .'Sevilha. Vivia em Madrid . 
r>elos annos de 1650 . Com poz: 

.Epilome de la B1bliotheca Orien-
tal Nauti'ca ,, e Geognifica . .1'/Ja drid 
1629. 4."- Sahio addiccionada em 
3 tom. foJ. lVladrid 1737. 

Discurso sohre la irnportancia, y 
dispnsicion de L eys de las btdias. Ma-· 
dricl l623Jol. 

Tratado de confirmaciones 1·eales 
· de encomz'en(las de Officios, y casos, 

en qtte se reqw:eren para las l1tdias 
, Occidentales .. Madrid 1630. 4." 

Gov~ernQ Espiritual, y Ecclesias-
tico de las Jndias. Acuerdos det Crm- -
sejo Real de las Jndias. Madriclc I65 ff. 

Bullari?.fm pro J urid'ico lmperio." 
ms. _ · 

Patriarcado de las- Indias: ms. 
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ConseJo R .eal, y Supremo de las l3,de Dezembro de 1726 se mandou 
lndz'as. . observar na administração dos ditos 
. El Gmn Chanciller de las lndias. Pinhaes o Regimento de 28 de Ou-

Tratado deste Ofjtcio. tubro de 1598. Sobre os das Virtu-
RecopiLation de las Lez's de las In- eles, e--Azambuja vej. a Resolução 

dz'as. 3 Jom. foi. · de 22 de Outubro de 1751. Foi au-
Alern de outras Obras Historz'cas, thorisado pela Portaria de 27 de J u-

e ,llfysticas. nho de 1811 o Tenente Coronel do 
.Pz.nhal.' Foi dado Regimento pa Real Corpo de EF1genheiros, Duar-

ra o Guarda Mór dos P inhaes de te José Fava, para mandar fazer 
Lei ria, e Superintendente da Fa.bri- córtes de lenhas em todos os Pi-
ca da Madeira da Marinha, e seus nhaes, e Matas da Corôa, a q1,1al 
Officiaes em 25 de J u)Jho 'de 17 5 I , Portaria se remetteu com A viso Re-
pelo qual se reformou o antigo da gio em data de 28 do dito mes, e 
era de mil quir1hentos e vinte. Pelo anno ao Almirante Berkclei. Man-
Alvará de ll de Janeiro de 1783, dou-se por. Alvará de 31 de Janeiro 
abolindo-se a antig-a A~lministração de 179'8 proceder a hum Tombo ge-
dos mesmos Pillhaes, se creou em ral de todos os Pinhaes, determi-

; seu lugar hum Superintendente com nando-se a J urisdic<,:ào do J uii en..: 
os Officiaes çomr-Hentes, _revog-an- carregado dessa . düigencia. Sobre o 
do o dito Regimento de 25 de Ja- incendio nos Pinhaes se providenciou 
neiro de 1751._ Foi a soa _Superin- pela Portaria do Governo çle _z de 
tendencia ext.incta por Alvará de 17 Outubro de 1813-. Cometteu se por 
de Marco de 1790, ficando o Cor- Alvará· de 30 de• J:anei-to t:le 16'-1!7 a~ 
reg·edor :_fi~ Leiria ~endo seu Con- Ouvidor de Avr.Z devae;!lr dos edr ... 
setvador. A1:1gmentou-se o número tes feitos rros Pi-ml!J:a•es do- t.:abeção'. 
dos Guardas dos ditos Pinhaes pelo Pelá Cal'ta R<1.''g'ÍJa elb t."- de Julho 
Alvará de25 deMarco de 164l. Em de 1802 se enC'arregou ao fnteilden-
21 cJe Dezembro de '17152 o Guarda I te elas Mirras: dâs f>la'ntações de pi-
mór dos Pinhaes de Leiria ailixou \ ll'liJaes ila's praias d'o mà•1•. MaT.d!lHt-
l!~ dital em comeqnencia das Ordens , se fazer nova s ' me!'lf.eüa deJII'é'S nos 
de Sua Magestade , dando p11ovi- ! lugares, d'onde se ti'ra'và'o o'1~tros, 
dencias a tim de s-e atalhãrem os i r:{esol'uç<1o de 25 de Nlaio de 1799 
furtos, e damnos ·;-que nos ditos' Pi- : §. ·I. A sua priva-tiva Adm ini-stta~i1o 
nhaes se fazião. Derão-se ootras pro- · foi comett.ida ~ N eal Junta da ~,a-
vídencias a favor dos mesmos ú'0 zenda da .Moarj·t:h<:, pelo ·seu Regi-
Decreto de 16, e Reso·lução c:'é Z4 mento, e pela djta Resoh1ção de 25 
de Fevereiro de 17 54;· no Deén:- , de Maio de 17lJH &. 2', tomada em 
to ele 9 de SetembFO, e Aviso d'e Consulta da mesmã Junta. · ' 
31 de Dezerilbro de 1755, Resolu- i P.whrin) (O P." Francisco), na'-
ções de 15, e 18 de lt'eveJ:eiro, de · trmd da ViJJa de Go uvêà, Bisj'>ado 
5 de Junho, de 30 de Julho, de 5 de Coimbra, filho de Francisco Pi- . 
de Ag·osto, de 22 ele Setembre~, e : nheiro ·, e Maria Ribeira. 'Professou 
Decreto de 17 de Novembro de l'756; , na_ Companhia de Jesus, no Colle-
no Decreto de 30 d_e M'arço, e Avi- · gio de Coimbra, a 14 de Março de 
so de 22 de·Anril fl'e 1757, ·nos De- 1611. Doutorou-se em Theologia a 
ere tos de_ 29, e 30 de Nlar<(o·, e do 21 de J ulbo de i 633. Compoz: 
1 . • de A gosto ele 17 59 ; na Reso1u- De censu., et emphyteusi. Conim-

.ção de 23 de Fevereiro de 17 81 , e ' bric::e t 85·5. f'ol. . . 
~10 Decreto ele 20 de Outubro de~~- Tractutus de Testamen~i's. Conim-

' 1784. DerãQ-se providencias no Al'- bricro 1'68 J. . · 
vani de 9 de Dezembro de 1797 so- , Tom-us sec'lindus ilJi 1684 et l7'J o. ?re os Reaes Pinhaes da A:-a2übu·- · _Pú?het, Ci~lade na P'rovioeia da 
Ja, e dos Medos. Pela Pro VIsa o de Be1r-a, fica tres' leg-o as ao Poente da 
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Fraca de Almeida, e seis ao Nor-
dest~ da Cidade da Guarda. A sua 
fundação se attribue aas Tunlulos, 
e o seu Foral a ElRei D. Affonso 
Henriques. EJRei D. Sancho lhe 
deu novo Foral pelos annos de 1189, 
e nelle. se lhe concedêrão alguns ·pri-

, -vilegios. As suas Ar.mas são hum 
Escudo .com as Qui•nas Reaes da · 
parte direi·ta, e hum Pinheiro da 
esquerda,' e em .cima hum Falcão. 
Foi creada Cidade por Alvará de 25 
de Agosto de 1770.; e foi doada a 
Casa do Infantado por Carta de 30 
de Marco de 1781 . 

.Pinh'ez ( Ayres), nasceu em Coim-
'bra, e foi estudar a Salamanca, aon-
de teve por Mestres a Antonio Go-

'mf>s, Pprtuguez; e a Martirn Aspil-
·cueta Na varro , Castelhano. Tomou 
o gráo de Bacharel em Salamanca, 
e veio doutorar-se a Coimbra em 
Direito Civil, aonde exerceu a Ad-
vocacia; · mas qepois foi mandado 
com o titulo de Dezern bargador da 
Casa da Supplicação/ ler a Cadeira 
de V espera, de que tomou posse 
em 24 de Fevereiro de 1556. Sa-
bendo que vagava a Cadeira de Pri-
ma de Salarnanca se oppoz a ellá 
nq anno de 1559, tendo por com-
pt>tidor o Jurisconsulto PortugÚez 
-Mauoel da Costa, a quem sucedeu 
por sua morte. Compoz, alem de 
.varias Allegações : • 

' Ad Ruhr. et L. 11 Cod. de rescin-
·drnd. vendit. Cormnentaria. · Conim-
bricre 1558 foi. Salrnanticre 1568 fol. 
Venetiis 1580 4.° Colon. Agripinre 
1573 8." Antuerpire 1618 foi. Fran-
cofurt. 1696 8." cum índice ibi 1614 
8. 0 Rinteli 1667 4. 0 

De boms maternis Comme.ntaria. 
Conirnbricre 1557 fol. Venetiis 1586 
8." Francof.J587etibiJ6144. 0 An:.. 
tuerp. 1628 foi. Estas duas Obras 
sahirão juntas, Salmantic4f! 1573 foi. 
Antuerpire 1621 foi. 

Alle.gatio pro D. Federico de Por-
tugal. Salrnanticre 1562 fol. 

Alleqatio pro D. Saneio Cardona 
.Arru1onúe. SaJmant. eod. ann. foi. 

Pinhel (Bento), natural de Lis-
~boa, filho de Duarte Pinhel , e so-
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brinKo de Ayres Pinhel. Estudou 
Direito Civil na Universidade de 
Coimbra, aonde teve por Mestre a 
Ruy Lopes da Veiga. Passou á !ta-
lia, aonde foi Lente de Direito Ci-
'Vil na Universidadu de P,isa. Passou 
a Praga , aonde regeu a Cadeira de 
Prima. Compoz : 

Selecrarum Juris interpretationem, 
conáliationum, ac variarum resolu-
tionum tomus primus. Venetiis 1613 
fol. Lugduni 1670 4.u ibi 1680. 

Pinta, medida de líquidos, a que 
os Francezes ainda hoje chamão p1:n-
te. Rm Portugal tambern foi mydi-
da de solidos. A pinta dos líquidos 
constava de tres quartilhos .. 

Pinto (Gaspar Teixeira), natu-
ral do Lugar de Moz, Conselh9 de 
Tarouca, junto da Cidade de La-
mego. Formoufse em Canones na 
Universidade de Coimbra; foi Ab-
bade ~a Collegiada, de Santa Matia 
dé Lalirn , Coma.rca de Lamego ; 
Vigario da V ara do districto da Ser-
ra; e Visitrdor no de Côa desde 
1725 até 17~4. Comp9z: 

De Jurisdict'ione Ecclesiastica, Cor- . 
rectione morum, e outros Tratados 
Forenses, fol. 2 tom. ms. 

Pznto ( Gemsalo V as) , natural da 
Cidade de Evora , filho de Pedro 
Pinto, e de Izabel Bocarra, foi Len-
te de Direito Civil na Universidade 
de Lisboa, e depois em Coimbra, . 
para onde foi transferida .pelQ Senhor . 
Rei D .. João III. Foi Dezernbarga-
dor de Aggravos na Casa da Sup-
plicação. Foi seu Discipulo An to-
nio da Gama, que delle· falia na De-
eis. 303, e ;na Oecis. 147. Compoz: 

Commen~arza in z'nfortiatum. ms. 
Commen~aria ad Ordirwtiones Re-

gias. ms. 
· Pipa, v~silha de Janôa 'de guar-
dar vinhos, f!guas ardente$, azeites, 
v.inagres·, . etc. , tem tido di versas 
medidas, segundo os tempos, e as 
terras. Pela Carta Regia de 13 de 
Janeiro de 1803, publicada em Edi-
tal do1 1. o dE! Fevereiro deste anno, 
S€j de.rogou o Alvará de 20 de D~- • 
~em bro de I 7 7 3 para ser fazer na CI-
tlade do Pqrto, e Villa Nova de 
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· Gaia a Parêa das Pipas, que se trans-
portarem vasias para voltarem do 
Alto Douro com vinho, ou vinagre. 
·Não devem as Pipas. sahir da mão 

, do Mestre sem a sua Marca, e a 
contramarca do Juiz do Officio, di-
to Alvará de 20 de Dezembro de 
1773 §. 3. ' ' 

Pzpião , moeda antiga, miuda, 
que valia duas mealhas. 

Pz"res ( D. Martinho), Deão ~m 
Braga, e depois Bispo do Porto, e 
Ar c e bispo de Braga : faleceu em 
1209. Compoz: 

Constituições do Arcebispado de 
Braga. · ., 

Pistola, arma de fogo pequena: 
as maiores chamão-se de alcance, e 
as m~is pequenas de algibeira . . O 
uso das pistolas hé. geralmente pro-

, "hibido com pena pecuniaria, e de 
degredo, ou galés, conforme a qua-
lidade das. pessoas, pela Lei de 5 
de Novembro de 1673; Decreto .de 
18 de Novem"Qro de 1642, de 30 de 
Abril de 1646 ~ de 4 de O~tubrq de 
1649, de 14 de Setembro de 1686, 
de 22 de Julho de '1687, de a·o de 
Julho·· de 1614, e de 29 de Março 
de 1 719 , pelas Cartas R~gias de 7 
de Abril de 1614, de . 20 ~e Novem-
.bro de 1615, de 6 de Sete~bro de 
1616 , e Portaria. de 1'7 de Setem-
bro de 1641. Não se ~oncede neste 
delicto Alvará de Fiança, "Depreto 
de 18 de ,Novembro de 1642. Só se 
perníitte te-las em casa, e leva-las 
a concertar , ~indo descarreg~das ~ 
Decreto de 8 de Outubro. de 1'648, 
vej. os Alvarás de Jl de.Junho de 
1636, e de 23 de Fevereiro de 1647; 
os Decretos de l'o de Janeiro de 
1641, e de 18 de Fevereiro de 1647, 
e Carta,Regia de 7 de ~brilde 1614. 
Por Alvará de 9 de Dezembro de 
1702 se permittio ao Capitão, e Te· 
nente da Guarda Real levarem pis-
tolas nos coldret, quando acompa-
nhão El'Rei. 

Pistelete; peq.uena pistola. Pela 
Carta Regia de . 7 de A'bril de 1614 
se. recommendolil a observ'ancia da 
prohibição dos Pistoletes ; e a da 
Lei da Reformação da Justiça de 6 

PLA 
de Dezembro de IS12. Traze-los de 
noite he caso de devassa, incorren"' 
do em pena de degredo, e pecunia-
ria, Lei de 20 de Janeiro de 1634. 

Pz.tança era nos Conventos hum 
prato ·alem da ração ordinaria. Ho-
je dizemos pitança o que se estipu-
la alem da renda ordinaria de al-
gum predio. 

Pt.'tanceiro se diz o que recebe 
as rendas do Convento , para as dis .. 
tribuir, segundo os costumes da Or-
dem, ~ . todos os. individuas deJla. , 

Plano, s'uperficie, que corre por 
igual, sem desigualdades, ou lüti .. 
baixos. Em sentido figurado signifi-
ca a ordem , disposição; ou qelinea .. 
mento de huma obra, de huma cam ... 
panha, que h a de fazer-se,· etc. O 
Plano da divisão, e translação das 
Paro chias, na execução da Bulia 
Etsi Ecplesiarum, tlo Santo Padre 
Benedicto XIV , foi confirmado pot 
Alvará de 19 de Abril de·1780. Ve-
ja-se tambem sobre a Divisão das 
Parochias a Carta Regia de 18 de 
Dezembro de 1769. Com o Decreto 
de 12 de Maio de 1 7 58 baixou o 
Plano , no qual se deu a forma da· 
re-edificação qesta Cidade , vé)j. à 
Carta, dirigida ao Duque Regedor, 
de 16 ' de Junho do dito anno' e 
Avisos de 19, . e 30 de Junho de 
1'759, •e o Decreto, e Plano de ·á 
de Novembro de 1760. Por ·Alvará 
do ) .0 de Julho de 179 5 foi creado 
hum CorpO' fixo de , GuaJnições n() 
Algarve, segund(). o Plano, e Map-
pa, que a~ompanhou o dito Alva~ 
rá, vej. Decreto de 2 de · Janeiro 
de 1797. Planos adaptados por Sua 
Alteza Real para a boa Administra-
ção d<>- Reino forão expostos , por 
Carta Regia dirigida aó Clero, No-
breza, e Povo em data de 7 de Mar .. 
ço de 18Iq. Plano para huma Des .. 
cripção Geografica, e economica. da 
Provincia do Minho foi approvado 
pelo Decretu ,!e 27 de Abril de 1799. 
Sobre a reforma do Plano dos Es-
tudos do Collegio da Luz vej .-o Al-
vará de 18 de Maio de 1816. Sobre 
'o modo de serem visitadas as Boti• 
cas vej. o Pla,no de 16 de Julho de 
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J·so-o ; e ·os Alvarás de 22 de J aneí-
ro de 1810 §. 6, e de 30 de Janei-
ro de 1811. Plano para o exame dos 
Medicas , Cimrgiões, - e Boticarios 
foi dado a 23 de Maio de 1800. Pla-
no das Guarnições fixas foi manda-
do pôr em prática no Reino do Al-
garve pelo Decreto de 28. de ·No-
vembro de 1795. 

Pluvial, grande manto , d~ que 
se servem os Cantores na Missa, e 
:V esperas, e o Officiante na Pro,cis-· 
são, e quando incensa. O . Pluvial 
rodeia a pessoa do Sacerdote, e lhe 
})assa por diante com -dois alama-
res. Era -hum a especie de capote, 
que os Ecclesiastico·s, e os Religio-
sos leva vão ao campo para se defen-
derem- da chuva; orígem da palavra 
pluvial. 

· Pó, areia fina, que se lança na 
escripta para enxugar a tinta, ter-
mo antigo, de que se usa na Ord. 
Affons. Liv. 1 tit. 18, que he oRe-
gimentó do Porteiro da Relação. 

Pohrador d'ElRei, Magistrado, 
Ministro, - ou Pr0curador d'ElRei, 
que tinha inspecção sobre o reparo 
dos lugares fortes , e sobre a popu-
lação, e particularmente na"Provin-
cia de Tras dós Montes, e que desde 
os princípios da nossa Monarch_ia 
estava sobre modo inculta, ~ des-
povoada. · 

Pohradores, se chama vão assim 
os Cazeiros ; ou Colonos , que mo-
ra vão em algum Reguengo foreiro 
.á Corôa. Estendia-se ·não só a to-
dos, que hião povoar alguma Vil-
la; Castello, ou Terra notavel, mas 
t ambem aos que depois vierão re-
sidir, e habitar na mesma terra. 

Pebre se diz aquelle , que não 
tem o bastante para iiLS precisões da 
vida. Destes, os que não são reco-
lhidos, mas andão pedindo esmola 
pelas ruas, se chamão propriamen:... 
te ·mendigos. ·Os pobres, e indigen-
tes em extremo devem ser soccor-
ridos pelas Misericordias , e deve 
nellas eleger-se hum Mordomo pa-
ra os pobres. Os que são mendigos 
nã~ .podem v,agar de hum as_ para ou-
tras terras , sem pela M~sa da Mi-
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sericordia se lhes conceder huma , 
Carta de Guia , devendo requerer 
ás Justiças a observancia dó AI va-
rá de 9 de Jaooiro de 1604, vej. o 
Alvará de J 8 de Outubro de 1806 
§. 11. Nãe. podem pedir sem licen-
ça da Policia, ou dos seus Commis-
sarios nas Províncias, Alvará de 25 
de Junho de 1760 §. 19, vej. o Al-
vará lle 25 de Dezembro de 1608 
§. 13. 

Poer contra alguem , dar libello , 
requerer , allggar -contra alguem. 
Quando o devedor quizer poer contra 
o' credor, Ord-; Affons. Li v. 3 tit. 
101 §. 3. 

Poer em estado, escrever, apon-
tar_, ou formar accusação, queixa, 
ou summàrio contt;a algue~. N d Cod. 
Man. Liv. 1 ·tit. · 60 §. 71. Item os 
Tabelliaens ham de poer em estado, 
quando os Julgadores . nom proc:de-
rem. c?ntra os que alevantarem volta 
emJUZZO. , 

I!oldro; potro, cava1lo ainda -no-
vo. Foi penpittido vende-los, não 
sendo para fqra .do Reino-, Provisão 
de 17 de J ulpo de 17.79. 

Policia. Pelo Alvará de 25 de 
Junho de 1760 se estabelecEm a Po-
licia, e Paz publica da Côrte, e Rei-
no, creando-;se hum Intendente Ge-
ral da Polici fl. com J urisdicção pri-
vativa. Esta Lei se refere ás de 12 
de Março de 1603, de 25 de De-

' ' 

zembro de Hl08, e de 25 de Março 
de· 1742; De~~retos de 4· de 'Novem-
bro de 1755, de 6 de Dezembro de 
1660, e de 9 de Janeiro de 1604, 
feitos para , s'~ regular a Policia da 
Côrte,· e Cidade de Lisboa, os quaes 
se devem · applicar a todas as n~ais 
do Reino. Ninguem he isento dos 
procedirnentqs summarios della, Al-
vará de 21 .dr Outubro de J 763 §. 8. 
Deu-se-lhe nova forma pelo Alvará 
d~ 15 de Janeiro de 1780. Por Edi-
tal da Intend,encia Ueral da Policia 
de 17 de Dezembro de 1802 se pres-
creveu a párÉici pação aos Ministros 
dos Bairros de Lisboa dos delictos 
cornettidos ' e occorreu aos falsos .. 
rJ]mores de delictos não existentes. 
Regnlamentq de Policia para o co· 
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nhecimento dos Estrangeiros, que 
entrareJ? nestes Reinos, e dos q~e 
nelles se achão estabelecidos , foi 
dado a 6 de Março .de 1810 ., Nej. 
Portaria de , 8 de Fevereiro de 1817. 
Derão-se outras providencias sobre 
a Policia na Carta Reg·ia, Decre-
tos, e A viso de J 9 de Novembro de 
18 o I , nos Decretos de 1 5 de J anei-
ro, e de 9 d.e Março de 1802, nos 
Editaes de 28 de Agosto, e de 27, 
e 31 de Outubro de 1807, do 1. 0 de 
Janeiro de 1809 , e de 19 de Feve-
reiro de 1811 . 
. A Guarda Real da Policia foi 
determin_ada pelo Decreto de 1 o de 
Dezembro de 1801. Por Decreto de 
26 de Maio de 1802 se ampliou a 
dispozição do dito Decreto , man-
dando-se fazer hum aumento de mais 
quinze·praças, comprehendidos hum 
Sargento, hum Cabo de Esquadra, 
e ·hum Anspessada em cada Compa-
nhia de Infanteria; . e de 'mais seis 
praças, comprehendido hum . Cabo , 
de Esquadra, em cada Companhia 
de Cavallaria; havendo tambem hum 
Alferes aggregado a cada huma das 
Companhtas do dito Corpo , hum 
Porta-Bandeira para a Infanteria, e 
hum' Porta-Estandarte para a Ca-
vallaria; aumentando tambem o Es-
tadp Maior com hum Capellão, dois 
Ajudantes do Cirurgião Mor, e crian-
do finalmente hum Auditor. 

Por Decreto de ·13 de Maio de 
1809 se estabeleceu no Rio . de Ja-
neiro huma Guarda Militar de Po-
licia, e se lhe deu regulação na di-
ta data, e . junta com o mesmo De-
creto. 

Passou-se Carta Regia em data 
de 16 de Fevereiro de 1805 para 
execução do Regulamento da Poli-
cia do Porto de Lisboa, estabeleci-
do pelo Decreto de 16 de Agosto 
de 1803-. 

Polvora; compozição de salitre, 
enxofre, e carv;ão ; cujos usos são 
bem conhecidos. Por Decreto de 30 
de Junho de }753 se mandou fabri-
car polvora ,por conta da Real Fa-
renda; e por Provisão do Tribunal 
do Des~mbargo do Paço de 31 de 

ToMo li. 
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Màio do mesmo anno se providen .. 
ciou contra os que tivessem, ou ven-
dessem polvora dentro da Cidade do 
Porto. Devem os Ministros crimi-
naes dos Bairros em Lisboa, e Jui ... 
zes Ordinarios, e de Fora nas Cida· 
des ; e V illas , duas vezes cada mes 
dar busca nas lojas em que se sup-
põe, ou ha suspeitas ·de haver pol-
vora·, Alvará de 9 de Julho de 1754. 
A Fabrica da polvora, ·que se acha-
va estabelecida na Ribeira de AI· 
cantara , tão visinha da Cidade de 
Lisboa, e dos suburbios della ,, que 
já estavão mais povoados, foi trans-
ferida ,para a Ribeira de Barcarena; 
entregando-se as terras ~do Prazo da 
Horta na via, aonde est va o dito 
estabelecimento da polv, ra, a Gui-
lherme Stephens, para pelle estabe .. 
lecer mais commodamente os for-
nos de cal , Decreto j de I 7 de F e-
vereiro de 17 57. N~ 'se deve ven ... 
der em c·asas particutlares dentro das 
povoações, mas ~~~ente em casas 
de telha vã' e ser~ forro' fóra de 
povoado ; não~ pendo haver nestas 
casas maior qua tidade do que a de 
dois barris, AI ará de 9 de Julho 
de 1754. Mand -se pela Resolução 
de 28 de Ag~ o de 1760, em Con:-
sulta da J u à. dos Tres Estados~ . 
estabelecer um cofre .do producto 
da venda dÁ polvora, e ' sobejos que 
ficão, feitás as despezas ordinarias 
de tod,os s meses ·, e ferias em AI-
cantara, o que se mandou executar ' 
por Ord m da mesma Junta de 9 de 
Setem o do mesmo anno. Pelo Al-
vará 13 de Julho de 1778 se de-
termibou os-direitos, que se devem 
pagJr nestés Reinos , . e seus pom~
nios, da polvora fabncada em Pai--
zes ;Estrangeiros , ordenando-se a 
exacta observancia do Alvará de 9 
de/ Julho de 1754. E pelo Alvará 
de' I de Outubro do mesmo anno se 
regulou a forma dos despachos, tan-
to da polvora Estrangeira'· como da 
que se fabrica nas Fabricas N;;tcio-
naes. Abolirão-se todos os privile-
gias exclusivos para as compras, e 
veridas da polvora, observadas as 
precisas cautellas, e se permittio a 
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expott~ção della para Paizes Es-
trangeiros, sem pagar direitos al-
guns, AI vará de 28 de :1 aneiro de 
1788. Creárão-se Officinas de salitre 
por Alvará de 29 de Julho de u354, 
para se fazer polvora, nas Comar-
cas de Alem quer, Leiria, e Setu· 
bal, o que depois se estendeu por 
Apostila de 10 de Março de 1659 ás 
mais Comarcas do Reino. Antonio 
Rotver, Francez de Nação, foi o 
primeiro , que fez hum Contracto 
com ElRei, para lhe dar salitre fei-
to no Reino. A Carta Regia de 24 
de Dezembro de 1 7 6 I prohibio re-
-colher polvora, ou vender-se dentro 
da Cidade do Porto, mandando pa-
ra o mesmo fim fazer fora della Ar-
mazens, e Cazernas. Pela Lei de 9 
de Janeiro de 161 o se mandou que 
se não uzasse de fogos de polvora 
11as Festas dos Santos, nem em ou-
tras Festas, e occasiões, que haja, 
debaixo das penas de degredo , e 
pecuniaria, vej. os Alvarás de 2 de 
Agost_o de 1641, e 2 de Julho de 
I 709 , e as Leis de 3 de Agosto de 
1689, e de 2!1 da Julho de 1695. 
He livre o consumo da polvora no 
Reino; mas quem a pertender ven-
der deve pedir licença á Camara ; 
Alvará de 28 de Janeiro de ~17.88. 
A entrada da polvora estrangeira 
foi provisionalmente pe~ittida até 
o I. o de Novembro de I 7_"?, pelo De-
creto de 23 de Outubro de 1796. As vendas do salitre, e dfl. polvora 
são privativas da Real Fazepda, Al-
vará de 24 de Abril de 1801. Por 
Avisos de J 8 de Fevereiro, e de -2 
de Abril de 1795 se mandou proce.., 
der á escripturação geral das Fa-
bricas, e Armazens Reaes da pol-
vora, e se mandou continuar pelo 
outro Aviso _9-e 9 de' Agosto de 1801. 
Providenciou-se sobre a~ Reaes Fa-
bricas da polvora pelo A viso de 8 
de Setembro de 1,8 o 1. Sobre o pre-
ço da polvora vej. o Decreto de 4 
de Março de 1802, e Ordem de 20 
d·o dito mes, e anno. Pe.J.o Decreto 
da mesma data se nomeou Inspector 
das Fabricas de refino do salitre, e 
<la polvora, declarando-lhe a auto-
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ridade, e obrigações. Mandar~o-se , 
fazer diligencias para se conhecer o 
rendimento do cofre da polvora, Al-
vará de 26 de Novembro de 1801. 
A venda della na Cidade do Porto 
foi encar~egada á Junta do -Arsenal 
por Decreto_ de 12 de Junho de 
1802 §. 8, e se vende tão somente 
por conta da Fazenda Real. Os pre-
ços da polvora se fixarão na rela-
ção, que acompanhou o Decreto de 
4 de Março de I802, é se augmen-
tou o seu preço por Resolução de 
30 de Dezembro de I803. Pelo Real 
Dec"reto de l de Outubro de 1802, 
publicado por Edital do Adminis~ 
trador da Alfandega de 18 de No-
vembrd de 1802 se prohibio a en-
trada da polvora estrangeira , per· 
mittindô-se o espaço 'de tres mezes· 
para o despacllo da que vier no ca-
minho, em cobsequencia de encom-
mendas feitas antes da data do dito 
Real Decreto, vej. a Provisão de 
20 de Novembro de HJ02. Pela Re-
solução de 2 5 de Outubro de I 804 
se mandou 'substituir ao actual pre-
ço da polvora da Real Fabrica · o 
que tinha ~ntes da guerra. Mandou-
se pelà Resolução de I 9 de Julho 
de 1805 satisfazer 320 reis por cada "' 
barril de pplvora, que se recolhes-
se no Armazem de Vai form , 
pagos á boca do cofre pelos respe-
ctivos donos. A inspecção tda Fa-
brica da polvora ficou pertencendo 
á Junta dos A rsenaes, Lei de 12 de 
Janeiro de 1802. Foi estabelecida 
no Brasil fabrica de polvora, no-' 
meando-se Inspector, Thesoureiro, 
e Escrivãq por Decreto de 13 de 
Maio de 1 ~08, e pela Carta Regia 
da mesma data, dirigida ao Gover-
nador de Minas Geraes; e se man-
dou que ~o dito Gove.rno , e Junta 
da Fazenda se fixasse todos os an-
nos , por · -huma rasoavel aproxi-
mação n• que se necessitar de pol-
vora para o consumo do Re;al Ser-
viço, ·e para aquelle dos particula-
res da Capitania. Não se pode com-
prar polvqra senão ás Reaes Fabri-
cas , Decreto de 2 6 de Fevereirb 
de 1810. Bela Carta Regia de 22 de 
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' Julho ae I 811 se mandou que a Real 

Fabrica da polvora de Portugal não 
podesse vender polvora , senão pa-
ra os Portos, e Càpitanias do Pará, 
Maranhão, e Ceará, Ilhas dos Aço-
res'· Madeira, Porto Santo, e Ilhas 
de Cabo Verde. Por Alvará de 7 de 
Dezembro de 1736 se ordenou que 
os Capitães das Armadas , e mais 
Officiaes maiores não ·gastassem a 
polvora em salvas excessivas, e coi-
zas 'desnecessarias. Foi permittida ·a 
sua sabida , e a de armas p~ua Ca-
cheu, não obstapte a disposição da 
Ordenação, e da Bulla da Cêa, Re-
solucão de 9 de Junho de Ú5l. De-
rão-~e providencias sobre a conser-
vação da polvora em .Pernambuco 
por occasião de hum incendio que 
ahi houve, Lei de 7 de Agosto de 
1716. P ermi ttio-se o esta bel e cimen-
to de mais fabricas de polvora, e 
se derão varias providencias a este 
respeito no Decreto de 29 de Maio 
de 1686. 

Poly,gamz·a . Esta palavra segun-
do a etimologia Grega quer dizer 
pluralidade de mulheres. O estado 
da polygamia h e o de hum homem, 
que tem muitas mulheres ao mesmo 
tempo. O casam~nto foi instituído 
para ser a sociedade de hum só ho-
mem com huma só mulher. Por is-
so 'a pólygamia he cqntraria a esta 
instituição. Aind'a que o exemplo 
dos Patriarcas nos mostre que ella 
era permittida na Lei escrita, ella 
he condenada na Lei nova. Jesus 
Christo diz em S. Matheus 19 : El-
les serão dois em huma só carne. ' 
A Igreja sempre condenou a puly-
gamia, como o adulter_io, e a simples 
fornicação. O Concilio de Trento 
pronuncia anathema contra quem 
pertende que seja perm1t~ido aos 
Christãos ter ao mesmo tempo mui-
tas mulheres. O Direito Civil, as-
sim Romano , como Patrio, igual-
mente o probibem. · 

Polyglotto, palavra composta de 
duas Gregas, quer dizer o que he 

·composto de muitas línguas. Cha-
. JV,a-se Bíblia Polyglotta , ou sim-

ples!flente Polyglotta a que he im-
ToMo IL 
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presSà , ao menos , em tres linguas -~ 
cujos textos são dispostos em diver'-
sas columnas . 

Polytheismo, palavra Grega: quer 
dizer pluridade de Deoses. O poly..:. 
theismo. he comprehendido n~ Ido-~ 
latria. 

!'omba, a femea do pombo, ave 
domestica .bem conhecida. He pro-
hibido atirar ás pombas em distan-
cia de h uma legua dos pombaes, e. 
assim mesmo o caça-las em redes , 
ou armadilhas .. E ordenou-se por Al-
vará de 16 de Fevereiro de 1616 ao 
Corregedor de Pinhel que devaças-
se disto em Correição. Determinou-
se pelo 'Alvará d~ 14 de Novembro 
de 1524 que nas posturas feitas· em 
Coimbra para evitar matarem-se 
pombas fossem comprehendidos os 
moradores de ' Condeixa. 

Pontaria, odio ; trapassa, enre• 
do, que leva a mira, ê a conta a 
derribar, e perder o seu contrario. 
Aindà hoje se diz trazer alguem de 
ponta, por vê-lo com máos olhos, 
vexa-lo ; persegui-lo em toda a oc-
casião ' que se offerece, ou quEt se 
busca, Carta d' .ElRei D. Diniz de 1 
de Agosto de 1319 de Christo 1281. 

Ponte, obra de alvenaria, ou car-
pintaria ; he huma especie de cor-

. redor co.m parapeitos, ou passadiço 
sobre arc,.os, ou baréas, que atra-
vessa hum rio ,_ e dá passagem aos 
viandantes de huma á outra mar-
gem delle. Por hum Alvará de 9 de 
Junho de 1447 mandou o Senhor 
Rei ·n. Affonso V que não . podes-
sem os Lavradores, e Caseiros dos 
Bispos,· e Cabido da Cidade de 
Coimbra, e Mosteiros de Semide, 
de Lorvão, e de Santa Cl-ara, e ou-
tros Mosteiros da dita Cidade , -e 
seu 'F ermo, ser escuzos de pagar, e 
servir nas obras de Pontes, Fontes, 
e Calçadas, como os rÍwradores da 
dita Cidade, e seu Termo. Em 1'8 
de Junho de 1605 sé passou Provi-
são Regia · sobre o que devem ob-
servar os Corregedores nas- avalia-
ções, e obras da.s Pontes, e Fintas 
para .ellas, vem na Coll. J .a á Ord • 
Liv. 1 tit. 58 §. 43 n .o 14 11ag. 341 , 
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e em Franca tom. 2 pag. 195 n.
0 

1574. Derão-se providencias sobre 
as obr'as da ponte de Coimbra nos 
Alvarás de 27 de Julho de I6I8, e 
30 de A~rosto de 1619, e Carta de 
6 de Agosto de 1620. As diligen-
cias, ordens, fintas, e impostos pa-
ra as despezas das Pontes devem 
ser cumpridas, e executadas indis-
tinctamente em todas as terras, por 
serem de beneficio commum, Lei 
de 19 de Julho de 1790 §. 41. 

Pontificado. Dignidade de Ponti-
fice. 

Pontifical, livro em que estão 
marcadas todas as funções Episco-
paes. He o ritual dos Bispos; signi-
fica tambem a capa de longa cau-
da, e capello forrado de carmezim, 
ou arminhos, de que o Bispo usa 
na. sua Cathedral, etc. , daqui Mis-
sa de Pontificai. Pela Carta Regia 
de 4 de Fevereiro de 1603 se man-
dou que o Cabido da Sé do Brasil 
se conformasse com o novo Pontifi-
caJ. 

Pontijice, nome que se dá ao 
Papa, vej. Papa. Os Romanos ti-
nhifo hum Soberano Pontífice, que 
era o Chefe do Collegio dos Pontí-
fices , e tinha hllma autoridade ab-
solúta sobre' tudo ·o que respeitava 
á Réligião. 

Porcó, animal domestico, cer-
doso, bem conhecido, que não tem 
prestimo algum ern vida, e se ceva 
para matar. Pelo Edital do Senado 
de .10 de Dezembro de 1803 se•fez 
publico, que da data delle em dian-
te ficava permittido a todos os Cria· 
dores, e Lavradores poderem ven-
der os porcos debaixo dos seus mon-
tados a toda a pessoa de qual-
quer qualidade que seja, que lhos 
for comprar. As pessoas porem que 
comprarem este gado aos ditos Cria-
dores , e Lavradores , não sendo 
os Marchantes , devem -tirar duás 
Guias, passadas pelas Justiças ter-
ritoriaes, em que se declare o nu-
mero das cabeças compradas, e que 
vel!l em direitura para fornecimen-
to da Capital, não senào perrnitti-
~o nos Mercados, e Feiras publi-

POR 
cas ao.; ditos Criadores, e Lavrado-
res venderem os porcos senão por 
si, ou pelos seus criados, que se le-
gitimem, nem comprarem alli se-
não os Marchantes qualificados, com 
as Guias permittidas pelo Alvará de 
25 de Fevereiro de 1802, huma pa-
ra se apresentar ao Desembargador 
Juiz do Pelouro das carnes, e outra 
para com ella se hir pagar os direi ... 
tos , não podendo comprar-se , ou 
revender-se pelas estradas, tendo no 
caso contrario lugar a denuncia. Os 
porcos que ~ndarem vagando pelas 
ruas podem 

1 
ser tomados por qual-

quer pessoa do povo, e have-los a 
si como seus proprios, não ficando 
por isso obrigados a satisfação al-
guma delles, ou do. seu valor, Edi-
tal do Senado de I 4 de Dezembro 
de 1 '77 3. Derão-se providencias a 
respeito da criação dos porcos na 
Cidade de Lisboa pela Ordem de 9 
de Julho de 1789. Determinou-se 
por Edital de 5 de Dezembro de 
I 76 5 o local para a venda dos por-
cos na 'Cidade de Lisboa. Foi pro-
hibido ven~erem-se em pé no Cam-
po de Santa Anna, e outros sitios 
costumados , devendo conduzir-se 
aos açougues respectivos, .Edital do 
Senado de 20 de Novembro de I812. 

Porque, razão, catiza, motivo, 
Ord. Affons. Liv. 5 tit. 32 do que 
fere, ou mala a~quem sem porque. 

Porta , jJeçá. de madeira, ou fer· 
ro, que se revolve sobre-gonzos pa-
ra cerrar, ou abrir a entrada de hum 
edificio. Mandou-se por Edital da 
Policia de 1 de Fevereiro de 1802 
fechar logo no principio da noite as 
portas das casas de Lisboa , para 
evitar .os delictos , e impunidade 
dos assassfnos, e ladrões. Mandou~ 
se que fo~sem nova·mente numera-
das pelos Editaes de 27 de Outubro 
de I807, e de 2 de Abril de 1811. 

Porta-handàras, os que Ievão ~s 
Bandeiras dos Regimentos ; são tJ.-
rados de qrdinario da classe dos Ca-
detes, e Hássão a Alferes: Pelo De· 
ereto de 1 de Agosto de 1796 se 
ordenou· que houvesse dois Porta-· 
bandeiras em cada Regimento de 
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1nfanteria, que serião tirados den-
tre os Cadetes , e annexos á 1. ~ , e 
2.• -companhia de fuzileiros, 

· Porta cerradá, o mesmo que ca-
mara cerrada. Promc:tter pott11, ou 
camara cerrada , era deixar , dar , 
ou doar tudo que se achasse das por-
tas a dentro, sem exceptuar coiza 
alguma por mais rica, ou preciosa 
que fosse, e sem dar partilhas a ou-
tra qualquer pessoa. Esta doã~ão, 
ou promessa he prohibida, Ord. Li v. 
4 tit. 47 pr. · 
' Po-rtadigo 1 antiq. , o mesmo que 
portagem. . 

Por,taqem h~ o ,tributo, que se 
paga, dás importações, e exporta-
çõt:s das mercadorias miudas, que 
entrão pelas portas da Cidade , e 

' passão , pelas pontes , e rios , das 
quaes trata a Ord. Liv. 2 tit. 2Ó 
§. 13. Diz-se tambem o lugar aon,-
de este tributo se arrecada. Foi da-
do Foral á Mesa da Portagem da 
Cidade el-e Lisboa aos 5 de Agosto 
de 1726. He livre de Portagem o 
gado, que vem a Lisboa para la-
vrar, e criar, Forál da Cidade de 
Lisboa de 1500, Provisão de 9 de 
Mar-ço de 1715 §. 5, Portaria do 
Governo de 11 de Junho de 1814. 
Não pagão Portagem a cal, tijolo, 
grãos, legumes, farinha, arroz, lou-
ça, telha , e pedras , ·Lei de 4 d'e 
Fevereiro de 1773 §. L Nem tão 
pouco as coizas, que .para seu gas-
to compra o Hospital Real das Cal-
das, Alvará de 20 de Abril de 177fJ 
§. 5. PeJa Provisão Regia de 13 .de 
Janeiro de 1773 se declararão re-
vertidas á Corôa as Portagens do 
Reino do Algarve. Os direitos da 
Portagem a respeito da lenha 1 e 
carvão se mandou pelo Decreto de 
19 de Abril d~ 1757 que se :fizesse 
a cobrança delles na forma, que de 
tempo immemorial se haviá pratica-
do, assistindo os Officiaes da lVIesa: 
da Portagem nos lugares das Post.u· 
ras , e arrecadando-se alli os direi-
tos por competente avaliàçào. 

Portal he o frontespicio <:lo edi-
r· ficio' .aonde está a porta. 

· ,Porta-machado he o $oldado, que 

POR 
leva machado 1 alem da arma, para 
abrir Mminho em matos, etc. 

Porta-paz , peça co~ lmma 
cruz, que se dá a beijar em certas 
Missas. " 

Portaria valé o. mesmo que Car-
ta patente, e abe_rta, que não he 
assignada., nem sellada peló Chan• 
'celler. 

Portaria se diz tambem a porta 
do Convento, e o espaço junto a 
é lia. 

A Ord. Liv. 2 tit. 41 (ManoeL 
tit. 19) prohibe que se faça obra al-
guma por Portaria dada da parte 
d'ElRei, querendo assim evitar os 
inconvenientes, que . se podem se-
guir destas Fmrtarias , que são des-
tituídas das solemnidades necessa-
rias. Pelo Alvãrá de 13 de Dezem-
btó de 1604, que mandou observar 
o de25 de Setembro de 1601, se 
p.rohibio fazer:.se obra por Forta.ria 
dos Seéretarios : vem em Fraf!ça a , 
Mendes tom. ~ pag. 9; e em: Pegas 
á Ord. Liv. 2 tit. 40 tom. 14 pag. 
284. 

Portatil ~ coiza , que ge pode le-
var facilmente ., .Po:t seu pouco pe.. 
zó, ou volum(ll. 

Porte, o que se pága -pelõ car-
r-eto de 'alg·uma · coiza. Porte de N ~o 
são as toneladas , que pode levar, 
e a grandeza corr-espondente a essa 
carga. Porte hê tambem sinonirno 
de cómportamento. 

Port.eiro he o que es-tá ás portas 
das Casas , . Paços , Tribunaes , e 
Qonventos, pàra fállar a quem vem 
a ellas; o que às feéha, e abre. To .. 
ma-se tambem es.ta palãvra pelo df-· 
ficial público,' deputado para apre"-
goar os bens nos leilões, e almoe-

, das judiciaes. ·· 
Porteiro mór, Official ·da Casa -

Real, que tem a set1 cargo a guar .. 
da das portas, e tem j ilr'isdicção so-
bre todos os Porteiros da Cana, que 
são dezeseis , e provê estes Officios. 
Recebe d'EIRei Ordem dos que de-
vem -entrar a fallar-lhe , e ~espe
jar. Forão dadas lnstrucções em da-
t(l de 3 de Março de 1770 ,pelo Por-
teiro mór aos menores para saber~m 
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as pessoas, a quem devem consen-
tir a entrada no Paço, e com que 
formalidade, e a ,quem se hão de 
prohibir nas Audiencias. Foi conde-
corado o emprego de Porteiro da 
Camara (assim como o de Guarda-
joias) com o Titulo do Conselho 
por AI vará de I 7 de Dezembro de 
I808. A respeito das obrigações do 
Porteiro do Desembargo do Paço 
vej. o Alvará de I6 de Setembro de 
1586. Do do Conselho do Almiran-
tado o Alvará de 26 de Outubro de 
1796 tit. 9. Porteiro da Relacão de-

, ve a:cceitar as Petições de Aggra-
vos, e leva-las ao Regedor, Ord. 
Liv. I tit. I §. I8; e, despachadas, 
as leva 'á Audiencia de AggravQs, 
para o Desembargador, que â fizer, 
as mandar entregar ás Partes, ou a 
seus Procuradores, dita Ord. §. I9. 
Os Porteiros da Relação .devem hir 
na ultima hora do despacho buscar 
os feitos em hum saco, para os le-
va:r á Audiencia, em que se houve-
rem de publicar, pondo-se-lhes gra-
ves penas se os mostrarem, Regi-
mento da Casa .da Supplicação de 7 
de J.unho de 1605 §. 5. A favor do 
Porteiro da Chancellaria se decla-
rou por Alvará de 4 de Março de 
1746 o outro Alvará de 8 de Maio 
de I745. Foi creado Porteiro do Real 
Erario por Decreto de 2 9 de De-
zembro de 176I com o ordenado de 
400jooo reis em cada hum anno. 
Suas obrigações, Lei de 22 de :De~ 
zembro de 1761 Tit. 7. O Porteiro 
da Alfandega deve ser~ir de Guar-
da-Livros cu·mulativamente, como 
sempre servia desde a creação do 
dito Officio, Decreto de 26 de J Ur 
nho de 1754. As obrigações do Por-
teiro da Alfandéga do Porto no des-
pacho das fazendas, v,ej. no cap. 41 
do Regimento de 2 de Junho de 
1703. Aumentarão-se-lhe os emolu-
mentos, Alvará de 21 de Maio de 
1608. Sobre as obrigações do Por-
teiro da Junta do Estado e Casa de 
Bragança vej. o Regimento de I9 
de Julho de I687 cap. 24. Foi e_ste 
Officio extincto. pelo Alvará de 2 de 
Janeiro .de I ~65 §.I. Como deve ser 
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eleito o Porteiro da Administração 
do Deposito Publico desta Cidade 
vej. AI vará de 2I de Maio de I 7 51 
cap. 6 §. 3. A respeito do Porteiro' 
da Junta da Fazenda da Marinha a 
Lei de 26 de Outubro de I796 §. 60, 
e do da Academia Real da Mari-
nha o Decreto' de 27 de Setembro 
de 1800. Os Prelados Ecclesiasticos. 
podem ter hum Porteiro leigo para 
as citações, Carta Regia de 23 de 
A gosto de I 7 53. 

Porto he o lugar capaz de rece-
ber navios,. e te-los abrigad0s dos 
temporaes. 

JJortos se chamão tambem as Al-
fandegas aonde se arrecadão. direi-
tos, e aduanão os efn~itos do Com-
mercio. Portos vedados se dizem as 
Alfandegas, aonde se arrecadão di-
reitos de coizas, cujo Commercio de 
ordinario he defezo. Porto Franco 
he a Alfandega, em que he permit-
tido aos navios Estrangeiros deposi-
tar as suas carregações, para se ex-
portarem outra vez a diversos Por-
tos. 1 

Porto Franco. Foi creado, e esta-
bele.cido por Lei de 13 de Maio de 
1796, no sitio da Junq_ueira, para 
ter o seu effeito do I. o de Janeiro 
de.1797 em diante. Foi limitada pe-
lo Decreto qe I9 de Maio de 1800, 
que prohibio a entrada no dito Por-
to Franco das fazendas de Bengala, 
de Choromap'del, e China. Foi ex-
tincto o dito Porto Franco com to-
dos os Cargos,, O:fficios , e depen-
dencias pelo-Alvará de 6 de Agos-
to de I806. Os generos despacha:.. 
dos na dita Alfandega mandou.:.se 
por Decreto de 3 de Abril de 1805 
que pagassem hum por cento em lu-
gar .de tres por cento, como pagão 
as outras fazendas. 

Porto de Lisboa. Pela Carta Re-
gia de 6 de Março de 1805 foi au-
thorisado o Çommandante nomeado 
para o Porto de Lisboa ein confor-
midade do Decreto de I6 de Agos-
to de 1803, que 'regulou a Policia 
do mesmo Porto. 

Portos . . feio Edital da Mesa do " 
Desembargq do Paço de· 22 de Ou-
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tubro de 1807 s'e publicou o Dec-re- to de I 735. Mandou-se por Aviso 
to de 20 do dito mes, e anno, que do J ."· de Março de 1788 demolir 
mandou fechar os Portos deste Rei- parte do muro da Cidade do . Porto 
no á entrada dos navios, assim de para allnhamento de buma rua. Por 
Guerra, como Mercantes da Gram Edital de 19 de Março de 17 57 se 
Bretanha. Pelo Decreto de 13 de abria a devassa sobre o tumulto do 

' Junho de 1814 se ordenóu que ~os Povo da Cidade do Porto. Pór Car-
Portos .. dos Estados de Sua Magas- ' ta: Regia de ' I o de Abril d'e 17 57 se 
de ~e não empecesse mais a entrada. extinguia na dita Cidade a Casa dos 
dos navios de quaesquer Nações, Vinte e quatro, e os quatro Procu-
que a el1es vierem, nem se etnbã-' .râdotes, por occasião do mo.tim. Pe-
raçasse a sabida da:s Embarcações )a Carta Reg·ia de 14 de Ago~te de 
Nacionaes para os Portós de alg:u- . 1731 Se ·mandou pagar de subsidio 
mc:i: qellas. Esta determinação se militar do Port0 ao novo Corpo au-
mandou communicar ao Governo do gtne]1taqo ao Regi1nento da íl'tesma 
Reino de Pertugal por .Aviso de 18 Cidáde. PorAvisos·cle5, e de·3o de 
do dito nulz, e artno,, e "foi pub~ica- Setembro de 1157 s·e regulou o paga-
do por Edital do Desernba:rgo do nt€'1lto dta Tropa, que foi á Cidade 
Paço do Rio de Janeiro de 18 de do Po11t0 pat oecasião do mõtim. 
Julho do mesma• anno. . Em àpp·la!lso da Restauração dá di-. 

; Portos sêccos. .J?eu-se-lhe Regi- ta C~clade se mandarão pôr luminà-
mento a 10 de Setembro de 1668. rias por tr.es dias em• Lisb0a, ~viso' 
As Condições do Contracto dos Por- de 17 et;e Maio de· 1809' , publicado 
tos sêccos,, que foi arrema.tado por em E&ital à-o mes·mo d~a. 
tres annos pelo Censelho da Fazen- Jf'(irto CarrttirrJ (Antonio· Mar-
da a Antoiilio José de Paiva, e sems tinlS) , nasceu ém I.isboa a fi de 
S<Jcio~ em ~3 de Dezemb'FO' de 17'72·, Agosoo de 159'3 de pais nobres,. 
'Íorão appriDvad.as pet P'rovisãà do qna:es ei'rão Nlll'rio· .pias PüTto Car-
mesmo Tribm1al em da:ta de . 9 de reiro, e D. .Nnna Martins de Lima 1· 't 

Janeiro de 1773. e se·nd-o levado p·ot eHes na tenra· 
Porto. Por Resolu.ção de 28 de · idade de dois annos para• a India·; 

Setembro de 1190 se pFo-viclen~iou _ aprendelil em Cochin'l' as Letras 1Iu-' 
sobre a ent:uada. das Embarcações nianàs, Fi·losofia, e Theologia· ,. vol-
na Barra do I?or1lo·, precavendo as tamdo para Portuga•l em 1626 sal~ 
contrabandos, e extravios de direi-: vou-se de hu~ naufragio· junlto d'e 
tos , declarando as · €lbrigações do. B0·rdeos, dond'e caírnilflftou a Paris, 
Piloto mó-F, e maiJS Pilotos· cl;a mes- em cuja· Uni•ver'sidade recebeu o' 
ma Barra. E ]í>elo Decreta de 15 de Gráo de Qoutox: em Theologia. Res...; 
Fevereiro· de 1790 se estabeleceu a tituido a este Reino· foi eleito Prior 
contribuição de cem re.is por Tone- ' de Azambujra do PaütiaTchado·de'Lis-· 
lada nas Embarcações de Commei'- boa, aonde faleceu em i'656 .. A·lem 
cio, que entrarem na Barra do Por- de varias Obras .Theol'og·icas oom-· , 
to ', applícada. para as Obras da }Jles- pó-z :' 
ma Barra, E o kviso de 19 do dito· De Patronatu Reqio Lusitano. ms. 
mes ', e anno applicou p&ra a dita Tra;tado do Estàdo Ecclesz·astico 
Obra , debaixo da Inspecçkl!o d~ da Índia 01,·ientab. ms. 
Companhia dos.Vif;lhos, a metade· do Porto -( Domingos do), natural 
Real destinado. para as Ol!>ras Pu'" lda ~idade deste nome. Fez hum 
blicas da. mesma. Cidade, nomeando .Comrnentario ·á L. si alii D. de usu, 
Fiscal , e Engenheiros· para a. mes- e_! usufructu le,gato. 
ma Obra. Sobre o excesso cl~ Cl~s~ Pórtugal ( D. Monst)'), filho de 
peza da Vedt}ria!, que 11epresentou D. Affonso, Conde de 0urem, pri-

• a C amara do P,orto, se prbvitlen- 1neir-6 Marquez de V alenÇa, nasceu 
eiou em. Carta Regia de 14• de .Agos-· ,ri (i: Gidade· de E v ora, ({)i estudar a 
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Salamanca. O Senhor Rei D. João II 
a nomeou Bispo de Evora, de cuja 
dignidade lhe passou as Bulias ln-
nocencio VIII no anno de '485. Fa-
leceu ení Evora a 24 de Abril de 
1522. Escreveu: 

T1·actatus perutilis, de indulgen-
tiis. Ulyssipone apud Monasterium 
Sancti Vincentii. Não tem anno de 
~mpressão. 

No fim deste Tratado tem a se-
guinte Obra: Tractatus de Numú-
mate ad Illustr issimum Emmanue-
lem Lusitanire Regem. -

Portugal (Domingos Antunes ) , 
natural da Villa de Penamacor na 
Província dá Beira. Estudou em Sa-
Iam anca Direito Ciyil com os J uris-
consultos Francisco de Amaya , e 
Belchior de Valença. Assistio como 
Procurador de Penamacor, e Defini-
dor de Castello Branco nas Côrtes 
celebradas em Lisboa no anno de 
1641. Foi Conservador da Universi-

-dade de Coimbra , Desembargador 
da Relação do Porto, e Casa da 
~upplicação, de que tomou posse a 
a de Novembro de 1661, e dos Ag-
gravos a 24 de Maio de 1664, e ul-
timamente Qeputado do Conselho 
Ultramarino. Morreu em Lisboa a 1 
de Fevereiro de 16 7 7. Com poz : 

Tractatus de Donationibu$ Regiis 
Jurium et bonorum Regire Coronre. 
Tom. I Ulyssipone 1673fol.., Tom. 2 
ibi. 1675. S~hírão ' mais correctos em 
hum vol. · L~gd. 1680 foi. e.t ibi. 
1699 foi. 

Portugal · (Salvador Tabo.rda), 
. natural da Villa de Penamacor da 
Província da Beira. Forão seus Pro-
genitores Domingos Antunes Portu-
gal, Desembargador dos Aggravos, 
e Deputado do Conselho Ultrama-
rino, e D. Isabel Taborda de N e-
greiros. A pplicou-se na V niv.ersida-
de de Coimbra á J urisprudencia Ce-
zarea, na qual tendo recebido as in-
sígnias doutoraes foi admittido ·por 
Collegial no Collegio de S. Pedro a 
7 de Maio de 1664, regendo a Ca-
deir.a de lnstitnta, com igualações 
á .de Codigo, de que tomou posse 
a 23 de Julho de 1668. Depois de 
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ser Desembargador na Relação 'do 
Porto , dos Aggravos da Casa da 
Supplicação, Procurador Fiscal da 
Junta dos Tres Estados, e Conse-
lheiro .do Conselho da Princeza D . 
Izabel, fei eleito Enviado Extraor- ' 
dinario á Côrte de Paris , em cujo 
ministerio succedeu a Duarte R i-
beiro de Macedo , e alli assistio por 
espaço de treze annos, até que fa-
leceu no anno de 1690, quando es-
tava nomeado com o mesmo ·cara-
cter para a Côrte de Roma. Com-
poz entre outras Obras : 1 

Relectio ad Tit. Cod. · de castrens. 
pecul. , dictada quando regia a Ca-
deira do~ tres livres do Codigo. He 
allegada por seu Pai o Doutor Do-
mingos Antunes Portugal. Tract. de 
Donationib. Reg. Tom. 2 Lib. 3 cap. 
24 n. 15. 

Memorias qos sucessos,, que acon-
tecéráo em França , e na maior par-
te da Europa, nf! tempo que assistia 
naquella Cdrte com a occupaçáo de 
Enviado do Serenissimo Príncipe Re- ' 
gente, depoz's 1 Rei D. Pedro IJ, etc. , 
a ElRei Chrjstianissimo Luiz. XIV. 
Tom. I. Consta de 6 divros desde o 
anno de 167~ até 1683 foi. ·ms. 

Tom. 2.° Consta de 6 livros des-
de o armo de 1684 até 1689' foi. ms. 

Portuguez, moelfa de oiro, que 
começou no Reinado do Senhor Rei 
D. João II. O Senhor Rei D. Ma-
noel a fez la,vrar de oiro finíssimo, 
e com o valor ·d'e 4jooo reis .. Tinhão 
estes Portuguezes de huma parte a 
Cruz da Ordem de Christo com es-
ta letra : z'n }fac signo vinces; da ou-
tra o Escudq Real coroado com as 
letras seguintes: Primus Emmanuel 
R. ~· A. C. V. A. D. G., e outro 
letreiro que diz C. C. N. E. A.. P. I., 
que são os títulos que aquelle Rei 
tomou, ~ saber; Rex Portu.galire,. 
et Algarbii citra et ultra Africam Do-
rninus Guine(;,-;, e &nkor do· Commer-

.cio, Conquistq, e Navegação da Ethz'o- . 
pia , Asia, Pfrsia, lnflia. Lavrou-os 
tambem o Senhor Rei D. João III 
com o mesmo valor, e com o pezo 
de dez oitav~s menos hum quarto; .. 
agora pela ·~ondade do oiro vale-
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rião dobrado. Ó p1esmo Senhor Rei 
D. Manoel bateu .Portuguezes de 
prata com o valor de 400 reis, meios 
Portug-uezes , e quartos de Portu-
guezes . com os mesmos cúnhos, e 
letras. Destes Portuguezes nascêrão 
os cruzados, que hoje chamâmos ·ve-
lhos; que são do Senhor Rei D : 
J oão IV, e D. Pedro II. 

Pos~çóes, o mesmo qrie artigos. 
Posse he a detenção de alg-umá 

coiza' com animo de a ter para ~i . 
Dilfen:i do dominio: 1. • em que ella 
consiste em facto; e o dom~nio em 
direito: 2." a posse adquire-se pela 
occupação. , o domínio requer alem 
disto titulo habil. Posse pôde to-
mar-se por parte da Corôa do Pa-
droado das Igr~jas, quando . se en-
tenderem ser do Real . Padroado; 
ÇartaRegia de 25 de Abril d.e 1594. 
Toma-se tambetil dàs Capellas que 
se lhe julgão antes d~ a ton1arem 
os denunciantes, Alv. de ~3 de Mai.o 
de 1775 §. 5, vej . Alvará d~ . J4 de 
Janeiro de 1807 §. 2. Pelo .Alvará 
de 9 de Setembro de 1754 se man-
Jgu que a P<?Sse civil que os defun: 
ctos em sua vida tivessem passe ln-
go nos bens livres aos herdeiros es-
critos, ou legítimos, nos vinculados 
ao successor legitimo, e nos Prazos 
de nomea9ão á Pessoa que for no-
mea.da pelo defuneto 5 ou pela Lei ; 
tendo esta posse civil os mesmos 
effeitos, que a natural, sem que se-
ja necessario que esta se tome, vej. 
Assento de16 deFevereiro de1786 . 
Prohib-io-se por Carta Regia de 5 
de Dezembro de 1647 ádm.ittirem-" 
se clausulas .. nas posses. Não apro-
veita a posse immemorial pata ·'"se 
prescrever a jurisdicção, Alvar~ de 
7 de Dezembro de 1689. 

Posta se diz a casa, aonde estão 
cavallos, ou seges prestes pára le-
var alg-uma poticia a pessoa, a quem 
vem por expedição; assim como as 
pessoas, bestas, e carruagens, que 
levão depressa Cartas , Avisos , e 
Ordens. Por. Despacho da Inten-
dencia Geral da Policia de 8 de 
1\llaio de 1807 forão approvados os 
2 6 .A.rtigos, conteudos na Instrucção 
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coiu e1Je junta ;, para o Estabeled-
mento das carruagens de Posta en-
tre Lisboa., e .Mafra. Quáes forãó 
os. pri vilegios 4os . Mestres das Pos-
tas, e dos seus Postilhões se pode 

· vêr na Provisão Regia ~e I de J u-- · 
nho de 1663, e· Decreto de 16 de 
Maio de 1704. Forão esses privile-
gios confirmados por Alvarás de 2ó 
de Julho . de 1694, e de 15 de De-
zembro de I 7 o 1: P'elo Alvará de I 5 
de Dezembro de 1707 se prohibio da-
rem-se cavallos de Posta sem Ceda-
la. Os 26 Artigos conteudos na Ins-
tf ucção para o Estàbelecimento das' 
carruagens da Posta f~rão approva-
dos pelo Intendénte Geral dà Poli-
cia em datà de 8 de Maio de 1807. 

Po,<;diminfo se chamà a união 
do prinGipio ; e fim , redu~'indo i 
coiza 'llo seu priJ.riejro estado' ' serrí 

.at.tender ao que tefe no tempo me..: 
dio. ~ -

Posto , ~arg.o , o:fficio , predica~ 
mento: diz-se mais ordinariamente 
dos cargos inilitat;es; 

Conta-se a antiguidad,e_ dos pos-
tos militares ; não da patente , mas 
do. set;t re~isto .na Cont.àdoria Geràl ; 
e V edçiria da.' Provincia, Resolução 
de 9 1 de Dezembro de 16 61 , Decre-
to de 12 de Junho de 1 7 7 7 , e R e-' 
-solução do 1. 0 de Outubro de 1779. 
. Estando' os ditos Officiães impedi.:. 
dos por ta:usa do serviço' contà,.se-
lhes o tempo como promptos, De-
crett de 18 de Feveréiro de 1779. 
Mand~u-se 'porem - pela Resolução 
de 16 de Fevereiro -de 1781 que .se 
lhes contasse a antiguidade pela da-~ 
ta dos Dectetos, ou Resoluções dos 
Despachos. Ordenou-se. por Decre-
to ~e 13 de Ag-osto de 1735 que se 
não admittissem trdcas de l;'ostos'. 
milit.ares, salvo entre Officiaes dct 
mesma arma, e graduação. Sobre· 
os postos . 'dos Officiaes subalternos 
vej. os Decretós de 14 de Agosto; 
e de 5 de Setembro de 1735, b Avi-
so de 12 de Dezem.bro' de 1 7 55 , é 
a Resolução de 14 de Maio de 1781. 
Postos militares vagos no Brasil não' 
podem ser ,providos em Officia'es do' 
E xercito deste Reino , nem o Mili..r 
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tar , que for servir nos Domínios 
Ultramarinos poderá-regressar para 
o R eino, em quanto não obtiver o 
posto de Coti:mel ;· nem pertend~r 
mais do qu e o posto dê accessd, ex-
cepto os que fore in despachados pa~ 
ta Ang·ola·, Moçambique, é Estâdos 
(la India, que poderão peftender bti-
! ro, alem dó que lhes coinj:>etidá 
:por accesso , ' Decreto de 16 de Sê-
t e'mbro de 1799. Perdem os seiis 
postos os 9iliciaes Milita.res logo 
c1ue forem providos em officios, oü 
empr~gos políticos; excepto os Mes- · 
tres de Gampo Generaes, qpe pelo 
costume destes. }\einos occuparão 
sempre nel)es os ernpreg·os políti-
cos, que _são co'!lpetentes á suares-
pectiva auctoridáde; Décieto ~le 12 
de Janeiro de 1754, que foi decla-
i-ado pelos Avisos de· 30 de Dezem-
b ro de 1790, e de 29 de j áneiro de 
1791. D eclarou-se peía Resolucão 
de io de Outubro de 1796 épie.!la 
promoção de postos supe:~.:iotes aos 
de Capitãô de Fragata se não con-
sidere a tintiguidade para titulo de 
augrn~~to _de post~ .. Ninguem P?d.e 
renunciar postos mihtares, ou civis 
sem licença do Soberano, pelos Tri-
bunaes respeGtivos; Alvará de 12 
de Agosto de I793. 

Postura . As fázendas . alfandega-
das não estão sujeitas ás Posturás 
do Senadd ~ Alvará de ·1 o de Outu-
bro d~ i57I , Alvará de 18 de Ou-
tubro de 1615. Da sua transgr~são 
conhecem somente as Camaras, e 
Justiças Ordinarias, Lei de 19 de 
Janeiro· de 17 56. Decidia-se pelo 
Decreto de ~ de Março de' I792 que 
as Posturâs da Camara hão são, nem 
Beve .. m s.er litig~osas. Mandarão-se 
fazer novas nas Câmaras do Recon-
cayo da. Bahia, no districto, em que 
se seme1a tal;>aéo, sendo estas ouvi-
das, e mais pessoas da governança_, . 
e povo, Alvará de 15 de ·Julho de 
1775 §. 11. . 
· PotenCía he a somrna das forças 
de hum Estado, ou de hum a Socie-
tJade política a respeito dos outros 
E sta'Clos com qnem tem relações. 

Potestades ~ érão personagens dis-
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tinctas neste Reino. Erão Ministros 
Supre.mos, assim no Militar , como 
no c i vil , que presidião nas Provin,-
cias·., óU Comarcas, e que em razão 
do seu Ministerio, e como Vigarios 
dti Príncipe ptecedião em Portugal 
àos Infancões. Poder-lhe-hiaínos cha-
mar A lc~ides ; Ol~ Meirinhos Mo-
res; Pretores, Prepositos, Tenentes; 
J,Vlaiorinos, Adiantados. Em alguns 
Documentos como . na Doação da 
Hermidà, e Couto de ~anta Comba 
no Rio Córrego pelo Príncipe D Af-
fonso . Henriques a Fr. Jeremias, e 
seus Companheiros em 1139 se cha-
mão Príncipes estas Potesta,des. 

P6tro, ou poldro, cávallo ndvo: 
Pelo Alvará de 3 de Ju'l'ho de 1647 
se prohibio servir-se alguem de pô~ 
ho de aparelho, que tenha menos 
de 7 annos. Que sinaes devão ter 
os pôtros das Coudelarias para se-
rem bons, quando hão de ser reco-
lhidos, a quem, e em . q~1e tempo 
se po~,m vender, vej.' o §. 39 do 
Regimento 1 de 23 -de Dezembro de 
1.692. Pela Resolução de 7 de Maio 
de 1779 foi permittido vender os 
pôtros filho~ de egoas de lista, não 
sendo para fóra 'do Reino, e fazen-
do-o sabet ao St;~perinteQdente. 

Póvoa de Varzim he huma Vill a 
no districto do Porto, em qne foi 
creado Juiz de Fora pelo Alvará de 
7 de FeVf~r~iro de 1782. 

Povoam~nto, acção de povoar. 
.Pousadq, o mesmo qqe alber-

gana. 
Pousadia, o mesmo -que aposen-

tad~ria, Ord. Affons. Li v. I tit. 61 
§. I , liv. 2 'tit. 17 epigrafe. O Senhor 
Rei D. Dinis po·r huma sua Pro-
visão de 23 de Julho de 1299 pro~ 
hibio as pousádias 1 nos lVIosteiros 
de Donas d'Ordem, e as extorsões 
que lhes' f~zião os ·Fidalgos, éomo 
estava já xpandádo pelo. Papa com 
pena .de expomunhão. . . 

Praça. Este termo tem em di-
reito muitas accepçõ~s. Chal!1a-s~ 
Praça hum lugar pubhco destinado 
para a decoração de huma Cidade; 
ou ·para a commodidade. Praça si-
gnifica tam bem certos estados, e of~ 
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:ficios que não são venaes, como a 
Praça de Capitão, etc. Tambem se 
chama Praça o lugar publico esta-
belecido' nas Cidades ' de Commer-
cio, em que os Negociantes, Ban-
queiros, Agentes de Cambios, e ·ou-
tras p~ssoàs que negoceião, se achão 
em todos, ou ern certos dias da se-
mana para ahi falarem, e tratarem 
dos seus negocios. A's vezes se en-
tende por Praça toda a Corporação 
dos Negociantes de huma Cidade. 
Neste sentido dizemos a Praça de 
Lisboa, a Praça do Porto, e to. Em · 
Praça, o mesmo que publicamente, 
Cod. Affons. Liv. 4 tit. 70 §. I. Pra-
ça he tamb~m o lugar publico na~ 
Villás, e Cidades, ao_nde se fazem 
feiras, mercados , etc. Praça, ,lugar 
fortificado de muros, baiuartes, etc. 

Pelo Aviso de 23 de Novembro 
de 177 5 se participou ao Senado o 
Decreto da mesma data para a fac-
tura de htÚna Praça de fructa, e 
hortaliça, n'o terreno aonde fôra o. 
Hospital de todos os Santos, trans-
ft>rido para o edificio do Collegio 
de Santo Antão Çlos proscriptos Je-
suitas. Pelo Edital do Seuado de 17 
de Janeiro de 1785, e Portaria de 
20 de Novembro de 1797 se prohi-
hio, débaixo de determinadas penas, 
estarem h'omens nos lugart>s da dita 
Praça com as mulheres, que os tem 
de arrendamento. Foi ~ppro\rado o 
novo Regulamento della por Reso-
lução de 1 J de" Abril de' 1800. De-
rão-se varias providencias relativa-
mente a esta Praca nos Editaes de 
7 de Março de 1792, lo de Dezem-
bro de 1794, 4 de Maio de 17CJ7, 
e do 1.0 de Agosto de 1800, e Or-
dens de 30 de Agosto de 1792, ·e 

· de 22 de Dezernbrô de 1797. Pelo . 
Decreto de· 6 de J ulh.o de 1 7 7 5 , e, 
Edital do 11.u de Julho de 1809 se 
derão providencias para o despt>jo 
das Praças de Lisboa, permitt.indo-
se aos particulares , a apprehensão 
dos generos sêcos, e molhados, que 

, nellas · fizerem pejamento, e orde-
nando-~e ás Autoridades, tanto Mi-
litares, como Civis, auxiliem as re-
feridas tom adias~' vej. Edital de 6 'de 
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Setembro de I 784. · Pelo Edital do 
Senado de 3 de J·ulho de I 771 se 
derão providencias para se não pe-· 
jarem as ruas da .Praça da Ribeira 
nova no sitio de S. Paulo, prohibiu-
do-se a introdução de cab'a ,,~ as de 
pião, ou volantes, ou qua~squer ten-
das, ou sejão de madeira, ou de 
panno, ou d·e outra qualquer mate-
ria. Destinárãó-se seis Pracas da Ci- ..-I 
dade de Lisboa para a venda do ~ei-
xe nos sítios do Campo de Santa 
Anna, Largo do Rato, Praça do 

· Convento da Estrella, Largo de· S. 
Sebastião da Pedreira, Largo do In-: 
tendente, e Largo da Graça; e esse 
Estabelecimento se confirmou pela 
ResoluÇão Regia de I 9 de Agosto 
de 1817 , publicada em -Edital do 
Senado de 18 de Fevereiro de 181 9. 
Pm Decreto de 16 de Janeiro de 
17 5 é se ma:ndou fazer hum a Praça 
do Commt>rcio. Pelo Alv'ará de 27 , -
de Setembro de 180 & se regulou o 1 

numero das Praças fronteiras, e ma-
ritirnas destes Reinos, e estabelecêu 
as Graduações dos Governadores, 
e a forca dos Estados maiores~ res-
pectivos em tempo de paz. Com o 
dito Alvará baixou h11ma relação 
das Fortificações, e fronteiras ma-
rítimas, que devem continuar. a ter 
Governador , e Estado maior, em 
consequencia do mesmo Alvará, vej. 
Portaria, e Plano de 5 de Novem-
bro de 18 12. Deu-se certa forma á 
despeza das fortificações das Praças, 
e da inspecção, arrematação, ad-
ministração, e medíção das obras 
a e lias pertencentes, por A I vará de 
7 de Fevereiro de I 7 52. Mand'ou-se ' 
pela Resolução de 4 de Julho de 
17 54 observar a prohibição do cap. 
6 5 das novas Ordenanças de se c ui-
ti varen;t fossos , contra escarpas ; e 
~uralhas das Praças. Pelo Decreto 
oe 11 de Setembro de 1762 se man-
dou que os Officiaes que por Com-
missão Reg·ia, ou dos Generaes em 
Chefe dos Exercitos se acharem pes-
~oa)mente encarregados ·da défeza 
das Praças, possão, e devão com-' 
mandar os Officiáes mais graduados, 

1 que ' estiverem dentro das Dle~mai 
~2 A 
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~Pra ~as, fi·cando p!')rem a e~onmnia, 
t! .d iscip'lina interior df, eada Reg i-
·men to pertencen.~ q priv&tivame:nt~ 
aos C he.tes dellas . Ordenou-se p.elo 
Decr.eto da ~.9 de On.tijbro de l809 
q ue as Praças de.stes · Reinos fiGas- ' 
sem dahi ew. di611te na dependeo- · 
·eia, e deb'ai~w das Ordens dos Ge-
JJeraes, que gove1.1n~rem as Arma~ 
das P·rovirr:eias; , e Reino d6 Alga~:-· 
'vil . P ela Portaria <ie 5 de Novem-
:b ro de 1-812 se determinou a nov.a 
·organizaçã-o dos Estados .maiore~ de 
alg·uma.s fortificações fronteira~ , e 
·mari tim~s destes Reínos. Nã-0 ·- ~e 
·con lão como Pracas effectivas do · 
·.Ex.ercit.o ·os .pre~os' senteo'ciados em 
t'l lt.i,ma Instancia , f>ooreto de. 21 de 
.Julho d-e 1794-, Y~j . DaQreto de l2 
·.de D ezem'bro de •179 I. 

Pra.q.matt'éas tJI'.t chamão as L~is· , · 
-~HJl que sa refomrão abusos, que s~ . 
tem introdu zido em algumas acçõas, 
]Jarticul ~Fmente m:11 ~estidos, Jutos, 
ear.rruag~ns, etc. P.ragma tica sobre 

·o exaesso dús trajas, •e jogos de p&-
.:rar se promulg9u em data de ~5 de 

.Ja~il'o deHi717. ,Foi ampliad·a, € 
·dec larada por L ei de 9 de Ag<>sto 
'de 168 6 , por Al-v ará dé 5 de Ago~
to de 1688 ., ·e de 28 de Setetnbro 
do mesmo anno, dtt 15 de N overn-; 
·bro de ·1 6·90 , Lei de 6 de Maio de' 
170'8 ·a resp_eito de ves ti-dos, funa-
·faes, e carruag·ens, declarada pelo 
AlvaJ'á ·de· 31 do mesrn·o mes ., e an-
·no i a -respPito dos soldados, Alvará 
·de 21 de J ulho de 1702; e Alvarã 
·de 2 6 ·de A-bril d~ '170~ a ~·estJeito 
·dos pannos de Ing·laterra, vej. 29 
·de O utub ro de 1609, 8 de J·unho 
-de 166 8, e 5 de Out ubro de -'174.2. 
P.ela ·Pragrnat.i ca de 24 de MaiQ 

;fie I 711:9 se p1•ohibio o luxD, ·e ex-
,cesso dos trajas , ca1·ruagens ~ mo-
-veis , e ]u t.os , o uso das ·espadas .ás 
pessoas de baixa condiçã-o , e out ros 
abusos, que nec€ssitavão de refor-
ma. F oi .declarado o cap . I , e <> 9 
desta Pragmatica pe lo Alvará de 19 
·de Se tembro ·de J 149, vej. a Lei de 
21 de Abril de 1751, Assento de H 
de Maio de 1754, .Decretos de 23 de 
Maia cle 1750 , de 2 de Agosto de 
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1786, ~Edital de 31 de Maio de l80~L 
O,s Ollki.ae;:, .s~rn ordem do Mi~istro 
por escrito, pão podem fazer busca 
cl.a.s poi~às pr:o hibidas pela Pr~gma
ti<HL Nem O· Ministro lha deve pas-
·s!lr s.ern e$L~r su.fficienternente pPo-
vaga a tr.an.sgressão, a não ser pu-
blic&, e fl.otoria, Leí de 24 de Maio 
d~ J7 i !1. M~ndou-se por .AvisQ de 
11 de Outubro de 1769, dirigido aQ 
Rege.d c:H~ da~ J ustiçl;l.s, til\ar d~vas .. 
s~ con tra .0!!! que diúão que se h~: 
via estabelecido, e public~do huma 
Prl:\gmatica cheia de impo!'turas, ·ri .. 
dioularias, e absurdos, auxiliando-
se os Mi nistros, Crimina~s, e Oi vi~ 
huns aos outros , para melhor ·se 
descobrir , e punir os Autor~s da 
di~a ~esordem . Pelo Alvará de 19 
de S~tembro de 1749 !)e permittio o 
uso das rendas fabricadas nos Do-
tpi-nios cle Portug51l, exceptuando do 
dito uso o que pertencei' ao orn~to 
das pes~oas; e se ordenou qt;te _não 
tivesse effaÜ'9 por ora o cap. 9 da 
Pragtn~tica de Z4 de Maio, a rés-
peito dos negro.s , e mulatos .das 
Conquistas. . 

Pratica. Felo Alvará de 4 de Fe-
vereiro de. 1 ao3 se cr.eou hum a Es-
cola qe Praticos para as Costas do 
Maranhão, e Pará, vef.· Instrucção 
do I. • de Março do in esmo anno . . 
Piloto Praticp da Barra do Rio de 
Janeiro fo i creado pelo Decreto de 
I~ de Junho de 1808, e se lhe deu 
Regimento .... ~a mes1na data , que 
vern .JUnto aq mesn10 Decreto. 

Prata, metal branco muito com-
pa-cto; e, abaixo do oiro, o mais pe·· 
sado, e o mijis precioso dos metaes. 
Prata, ou oiro, em moeda, ou em 
barra, on de outra qualquer forma , 
he pro~übido levar-se para fora do 
Reino pela Ord. Li v. 5 tit. 113, re-
eomrpendada no Decreto de 11 de 
Março de 16 52, como · foi · publica-
ciQ por. Edital da Superintendencia 
Geral dos Contrabandos de 3.1 de 
Outubro· de 1811. Pelo Aviso de 7 
de Março qe 1801 se mandarão re-
colher todas . as pratas da.s Igrejas a · 
S.anta Oruz de Coimbra, Thomar, 
e Palmella; e por Avjso de 23 de 

\ 
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Fevereiro de 1802 se mandárão res-
tituir. Pelo Decreto de 31 de Outu-
bro de 1807 se mandou cunhar na · 
Casa da Moed:J, huma porção de 
prata da Corôa, e se insinuou aos 
particulares que fizessem o mesmo. 
Sobre o preço da prata vej . os Al,. 
varás de 24 de Julho de 1662, e de 
22 de Março de 1663, e Lei do 1. 0 

de Julho de 1641. 
'Prazontim, o' mesmo que'Estran-

geiro. Mercadores prazentins, · or~. 
Aifons. Liv. 4 tit. 4 §. I pag. 

Preadarnitas. Assim fôrão cha ... 
mados aquel1es , que adaptarão a 
opin~ão impia, e extravagante/, que 
Isaac de la Peyrere ·sustentou em 
Hollanda no anno de 1655, de que. 
tinha .bavido homens antes de A dão. 

Prebtmda, renela t~mporal affe.., 
ctada em huma Igreja Catbedt:a] , 
ou Collegial a certas funcções. A 
Conezia, pelo contJ;ario, h e hum ti-
tulo espiritual, e incórporal, inde-
pendente da renda temporal, posto 
que se lhe ache unida. Não á Pre-
benda: mas ao Canonicato he. que 
estão unidos o direito dos voto~' e 
outros direitos espirit.uaes. A Pre., 
be.nda assim distincta .do CaiJonicato · 
pode ser divi_di_d~, e confl>rid~ a Lei-
gos. Desta dlvtsao vem as me1as Pre-
bendas, que ha t>m muitas Ig-rejas 
Cathedraes, e Collegiaes. As meias 
Prebendas forão Elstabelecidas nestas 
Igrejas para recompensar a assidui., 
dade ao Coro, e aos Officios. Pre.-
benda Mestra!, ou Preceptorial he 
a qu'e se assina a hum- Mestre para 
instruir os Clerigos Moços do dis-
tricto. . 

Prebendado se diz o Titular de-
huma Prebenda. 

Precatorio. Deve'-fle exactamen-
te cumprir, Ord. Li v .. 1 tit. 7 §. 23. 
Mandou-se . por Decreto de l3 de 
!Setembro ·de 1652 que os Conser-
vadores devem avocar as Causas dos 
Soldados por. C&rta Precataria , - e 
nã.o · por Manda~os aos Escrivães. 
Pelo Assento de 13 de Novembro 
de 1670 se determinou que assim 
nos Precato rios do Corrt>geclor ·do 
Crime para os Des6lmbargado,res do~ 

PRE 

Aggravos, como nos 'de outros quaes-
~uer Desembarg·adores de huns ·pa-
ra outros, se começasse pelo nome 
do Deprecante. Por Alvará de 23 
àe Outubro de 1752 se ordenou que 
se não podessem mandar tirar Au-
tos dos Oartorios dos Escrivães, em 
que corrião, e somente se pedissem, 
quándo fosse necessario, por Pre-
catorios , deixando usar as Partes 
dos meios competentes, Precatorios 
.se ppdem pa~ar ao Inspector Geral 
do Erario, e V edores da Fazenda, 
Alvará ·de 17 de Agosto de 1768. 
Os dos Juizes Ecclesiasticos devem 
ser cumpridos pelos Ministros Secu-
lares , · prestando-lh1:1s- estes toda a. ~ 
ajuda, e auxilio, que se lhes reque-
rer, Decreto de 15 -de Maio de J 778. 
~endo Jirjgidos aos Ministros das. 
Terras das Rainhas em cobranças · 
fie Direitos R~aes; e ·Cau~as do J ui-
·zo Ecclesiastico , ou inquirito de 
Testemunhas, 'cumprem-se sem se 
dar parte ,. Provisão de 8 l de J anei., 
ro de J 770. Mandqu-se pelo Alva-
Fá de 6 de Julho de 1754 que os 
Ministros , que despacharem par~ 
se reoeber tlinheiro, ou moveis dos 
Oenositos públicos, o fação por via 
de "precatorios , não se escrevendo 
nelle#s mais do que o que d'antes se 
escr'evia nos Mandados. Nos Preca-
tarias, que passarem os Corregedo-
res do Crime das Relações aos Des-
embargadores d' Aggravos, deve qp-
meçar-se pelo nome do Deprecan-
te, por se~r esse o estilo da Casa da 
~u,pplicação , de que testemunhou 
Jorge de Cabedo, Assento da Re-
lação do Porto de 13 . de Outubro 
de 1660, tomado sobre a dúvida, 
que houve a esse respeito entre Do-
mingos Antunes Portugal, 'Desem-
bargador d: Aggravos, e J eronymll 
HenJiques, que servia de Correge-
dor do Crime. 

- Precedencia. O Desem bargo dQ 
Paço precede á Mesa da Cdnscien-
cia, mas o Presidente da Mesa da 
Consciencia precede ·aos Desembar-
g-adores do Paço, Carta do 26 d~t 
Dezembro de 1603, vej. Decreto de 
2ã de Agosto d~ 162'0. Sobre as pre4 
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tedencias entre o Mord<;>mo Mor, e 
o Camareiro Mor, veja-se o Decre-
to de 4 d.e Agoslo de 16 48, e As-
sento da Mesa do Desembargo do 
Paço de 27 de Noyembro d.o mes-: 
mo anno. Por Assento da Mesa do 
Paço de ~18 de Setembro de 1648, 
tomado ern presença d'EIRe~ ., se 
declarou que o Mordomo Mer de:ve 
preceder ao Guarda M~r da Casa 
Real e1-n . tod~s os a.ctos pu blicos ·da 
mesma, excepto ·no Acto de·Côrtes, 
em que o Guarda Mor tem a pósse 
de ficar á direita de Sua Magestade. 
Deve t'~r. pre·eed-encia na Camara de 
Ev·ora -o V ereader mais v'elho, aio- ' 
da ·concorrendo . com o .Juiz de Fo-
ra, ou com ·o Corregedo-r, :por' estar 
nE'ssa posse, Reso.lução de 24• de 
Março de 16.78, em Consulta da Me-
sa· do Desembargo do Paço. Deter-
minou-se pelo Decreto de .2 5 'de Mar-
ço de · 1802 que os Desembargado-
res Ordinarios de Aggravos, ainda 
que não tenhão , exerci cio na Mesa 
·delles, mas em oulro Lugar ·, ou 

, , Com missão da Casa, devem ·.concor- · 
rer como se -tivessem ex:ercicio effe-
clivo na dita ,Mesa des Aggravos com 
os mais Aggravistás, para ·precede-
rem entre si co·nforme sua antigu-i· 
dade, presidincdo o ·mais· an~igo , e 
que os Extl·aordinarios precedão aos 
Graduados, ·e Honorarios, e ·estes 
aos Extravagantes. Pela Portaria clo 
D~sembargo .do Paço de 19 de J a .. 
neiro de . 1604 se resolveu a duvida 
proposta -.ao Vice Rei pel-o Hegedor 
da Sup-p-licação, ·sobre. 0 lugar que 
devia occupar na Mesa dos . Aggr~
vos o Desembargador ·provido em 

, huma serventia por morte po pro-
prietario; acha-se no Liv,. 7." da 
Supplica(ção foJ. 48 j. A pre.ceden-
cia se deve regular pela maior aHti-
guidade ~de serviço, e não -pela prio-
ridade da posse entre Ministros,· que 
forão despachados na mesma pro-
moção, em quem nã0 se verifique 
mora culpavel em tomar -essa posse, 
Assento de 2-9 de Julho de 1747. 
Precedencia em razão da dignidade 
tem o primeim lugar, e exclue a 
q.ue_ procede da antiguidade, que só 
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tem lugar éntre ~guaes, Assento de 
14 de, J.unho ,de 174'0, vej. Decreto 
de 2 ., e Asse·nto de 6 de Agbsto de 
1748. Pará ella he preciso a ~ posse, 
dito Assento de 14 de Junho. So-
bre ;:t precedencia dos Ministros Ti-
tulares nos Tribunaes, vej. o De-
creto _de 16 de Junho de 1786 ; e 
sobre a dos que tem Carta de Con-
selh~ vej. Decreto de 11 de Agosto 
de de 1690, .e o Alvará de 20 de 
NoYembro de 178,6: está . a fol. 120 
do Li v. 7 . ." das Cartas, e AI varás 
da 'Secre.taria .d' Estado, véj. Decre-
to de 10 de Janeiro de J7·06. So-
bre a do Senh~r D. João Fi'llw do 
Infante D. Francisco ,, ve.j. o Decre-
to àe 19 de Maio de 1750. Consiste 
só no Real Arbítrio o principal, e 
mais solido fundamento para · a de-
terminar~ ·e regular, dito Decreto 
d·e J.9 de Maio. · 

Preceptor , antigamente S€l da-
va este ·nome àos Mestres das Or .. 
dens 1\Hlitates , assim Primarias , ' 
que chamavão Grãos Mestres , co-
mo aos secundarias, .ou subalter-
nos, como ps Commendadore~ mo-
res. . ." 

Preces, tempo de rogações pu~· 
bl.icas , de .abstinencia, e d~ procis-
sões, institu.ido pela Igreja para pe-
dir a Deos a 'sua hencão sobre os 
bens ·da terra. Estas rogações se fa-
zem nos tres dias que precedem im-
mediatarqente a Ascensão. Por Car-
ta Circular de 7 de Agosto -de 1750 
do Card-ea1 Patriarca aos Prelados 
das Religiões, de m'andado de Sua 
Magestade s.e lhes recomendou que 
fizessem preces pelo bom governo 
do mesmo Senhor. Expedio-se Avi-
so Circular !lOS Bispos em 25 de J u-
nho de 1810 para que em todas as 
Igrejas das suas Dioceses se fizes-
se.ffi preces publicas por tres Do-
mingos successivos, e p,aFa os Paro-
cos, ·e Prelados exhortarem os fieis 
pará cooperarem. para a defeza do 
Reino. · 

Pr.eço, quantidade moral, ou me- 1 

dida commum, a favor da. qual se 
póde comp~rar, e reduzir a huma 
justa igualdade não só as coizas ex-
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teriores; ínas aindà as acções que 
enLrão em eommercio, e que se não 
quer fazer. gra_tuitamente por ou-
úem. Pelo Decreto de 10 de No-
vembro de 1755 se prohibio o le-
vantarem-se os preços correntes dos 
generos, e se'Í"":iços alem dos cor-
reutes no mes de Outllbro proximo 
antecedente. Pelo A viso de 3 de De-
zembro de 1807, publicado ~mEdi
tal do Set~ado de 4. do mesmo mes, 
e ann?·, do Secre.tarió ~a _Regência 
do R:mo ao Senado, se _màndou q.ue 
se nao aumentassem os preços dos 
generos de primeirá ilecessidadl E 
por outro A viso da mesma data se 
participou esta Ord~m ao Conselho 
da Fazenda. Por A viso âe.l3 de Ou-
tubro de J 8 LO, dirigido ao Senad0, 
se mandou castigar severamente os 
que concorrião para o excesso dos 
preços dos generos, e ocoultação do 
trigo, e milho, vêj. Editaes de 8, 
e de J 9 de Outubro deste aimo. O 
preço das fazendas foi taxado, Á vi-
so de 2 de Agosto de 17 50. O dos g€l-
neros foi prohibido levanta-lo, Car.:. 
ta Regia de 14 de Agosto de 1688, 
e Lei de li de Outubt;o,- do .mesmo 
imno. Como se regula o ·preço do,s 
fructos para o pagamento da Decí-
rna , vej. lnstrucções de 18 de Ou-
tubro de 1762, e Decretos de 3 de 
'Fevereiro de 1763, e de 8 .de Fev~
reiro de 1803, e Regimento Je 9 de 
Maio de 1654 tit. 3 §. 14. Como o 
do vinho , para pagár~tento da .J uga-
da de Santarerp, veJ. o Decreto de 
lO de Março de 1803 §. 3. Como o 
do· pão para o pagamento da J uga-
da, quando se estabelece. nas que 
são recebidas pelo Hospital d:..!s Cal-
das, vej. o §·. 36 do Alvará 'de 20 
de Abril de 1775. Como para ,o pa-
g-amento do terço das Corporações 
Religiosas, Portaria de I o dê De-
zembro de 181,1. E da Decimà, Por-
taria de 26 de Agosto de- 1813. Pro.:. 
hibio-se por A viso de 2 de Agosto 
de 17 50 levantar-se o preço das fa-
zendas pretas P.Or occasião da morte 
do Senhor Rei D. João V. · 

Preconizaçáo se di~ a proposi-
ção, que se faz em Roma no Con-
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sistorio t.laquelle, que he nomeado 
em hum Beneficio consistorial. 

Predestúwçáb he, segundo os 
Theologos, hum acto da vontade de 
Deos, pelo qual el!e ,resolveu de to-
da a eternidade,, niediante' á sua bi-
vina Graça, com as boas ,Obras, con-
duzir as creaturás á felicidade eterna. 

Predestianismo , systerna erroneo 
sobre a pre,destinl.'!,ção ' e sobre á . 
Graça, que foi c.dndemnado nos Con-
cilias (\e Arles; e de Lyãõ no fim do 
V seculo. Os principaes ArÇigos des-
te systema eriio; i. a grie depois do 
peccado do primeiro homein, o livre 
arbítrio ficá ri exlincto : 2 ." q ~e J e-

, sus, Chr~sto não tinha morri do por 
'todos: 3.0 que a ptesciencia de Deos 
obrigavá os homens, e os conde-
fiava: 4. 0 que de toda a eternidade 
huús erão destinados á morte, e ou-
ttos á vida. 
, ,Predio se cháma a casa, oi.I her-

dade.. Pefa I.ei de 9 de Julho de 
1773 se declarod a Ord. Liv. 4 tit. 
ll sobre á divisão dos predios, per--
riíittindo-se por conjuntaçàlo, e ex-
tinção dos encravados. Foi declara-: 
da esta Lei j>'elo Alvar·á de 14 . de 
Outubro deste anno. Os predio~ rus-
ticos, e foros, que se acha vão · nd 
Administração do ·conselh0 da Real 
Fazenqa, e nos proprios da Corôa, 
farão mandados arrematar por De-
creto de 2 4 de Janeiro de 1801. Os' 
predios urb1anos da Cjdade de Lis-
boa, e da do Porto pàgão tres por 
centd da renda ahnual; alem da De-
cima, Alvara de 7 de Março do' di-
to anno §. 1 I. As pêrtas dós pre...: 
dios urhànos da Capital se manda-
rão numerar; e depois ; por Edital 
da Intendencia Geral da Policia de 
2 de Abril de 13 il se mandarão 
áyivrtr, e reformar os números, que 
já se a~havão ápagad9s, oú quasi 
extinctos '· pondo:..se de ·novo nas 
propriedades noyamente cQnstruÍ- ' 
das, ou r.eformádas, addindo-se ao 
número ultim? da porta anteceden-
te já num·erada humá das letràs do' 
Abecedario, segundo a suá ordem 
natural. 

P_refado. Chama-se assim hum a 
22 c 
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Oração que o Sacerdote, que cele-
bra a Missa, reéita em alta voz pa'" 
r a dispor os fieis para o gra'nde mis-
terio dá. consagração: 

Priferencia . Os concursos de pre-
ferencüi devem formar-se no J àizo 
das primeiras penh0ras; Assento •de 
p de Março ·de 1792: Exc~ptua-se 
quando algum dos concurr.entes he 
tnembro ·de alg·uma das Nações Es-
trangeiras Erivilegiadas, porque nes-
te caso elle só 'pode ser obriglldo a 
responder nO' :Juizo d.a sua respecti-
va Conservatoria, Assento de J 5 de 
Feverei·ro de i 79 t', dito Assento -de 
J 7 de Março de J 792. Nos concur-
sos de preferenoia _são ' reciproca-
mente Autores, e Reos todos os que 
pertendem pref>rir , formando cada 
hum, e contestando os respectivos 
.Artigos,' dito Assento de 17 de Mar-
ço de 1792. A preferencia que de-
verh tér os Cred'ores do Mercador 
fallido -foi, regulada pelo Alvará de 
24 de Julho de 1793, confirmando 
o' Assé.nto dà Junta do Oommercio 

·de 23 de Maio do· dito anno, pelo 
qual se declatóu que os donos das 
casas só tem hypothéca leg·al nos 
trastes introduzidos nas ·casas para 
Qrnato dellas·, e não nos 9ftlneros de 
commercio., A Companh1~ dos Vi-
nhos do Alto Douro tem nos vinhos 
dos Lavradores, a quem adianta di-
nheiros para despezas , a mesma 
preferencia. que os Senhorios das ca-
sas, §. 1l.A da dita Instituição, con-
fjrmada por Alvará de 10 de Setem-
bro de 1756. Forão dadas novas re-
gras pára as preferencias na Lei de 
20 de Junho de J 774. Sobre a pre-
ferencia dos Officiaes .das differentes 
a~:mas, concorrentes no mando das 
Tropas, vej. o Decreto d~ 21 d,_e 
Julho de 1794. 

Pr~qador he o· Ecdesiastico, que 
annuncia a palavra de Deos, e ins-
true o povo na Religião. 'A préga-
Ção he huma das mais nobres , e 

· mais importantes funções dos Mi-
• n~stros da' Igreja. Pregadores Re-

gios forão creados por Carta Regia 
de 8 de Novembro de J 802. Os Pré-
gadores pagos pelas -Gamara·s. sã_? 

por ellas escolhidos, e não pelos V i.:. 
gários, Provisão de 6 de Outubro 
de 1744. Pelo Regio Aviso de '21 
de Março de 1765 se- atTxiliou a 
Cartá escrita pelo Prior Provincial 
da Ordem dos Prégadores, aos. Pre- . 
lados Diocesanos do Reino contra 
a abusiva .Carta da Prelada do Con-
vento· das Religiosas do Santíssimo 
Sacramento de"' Alcantara, e Li vri-
nho , 'que acompanhou a mesma 
Carta. 

Prégâo he a proclamação, que 
se faz por Official competente dos 
bens , que são mettidos em hasta 
pública por auctori~ade do 'Magis-
trado. . 

Por crimes leveS' deve .ser em 
audiencia, sem distinção de pessoas; 
Resolução de 2 de Dezembrõ de 
1616. São de dez dias nos bens mo-
veis, vendidos ~~ Juizo ·das Confis-

, c ações, e de trinta nos de raiz, Re-
gimento de 1 o de Julho de l -620 
ca p. 2 7. No Juizo dos Contos erão 
t I • d res nos ~ove1s , ·· e nove nos e 
raiz, Regilfllento de 3 Setembro de 
16.2 7 cap. 7 7. Os Pregões podem 
ser renunciados pelas Partes, Ord. 
Liv . . 3 tit. 86 §. 28, Assento de 23 
de Março de 1786. 
. Preitesia o mesmo que capitula-
ção·, concerto, ajuste, Ord. Affons. 
Liv. 4 tit. I §. 26. 

Prelado, Superior Ecclesiastico, ' 
constituídO em Dignidade da Igre·· 
ja. Os Patriarchas, os Primazes, os' 
Arcebispos, · os Bispos, Geraes das 
Ordens , A,bbades Mitrados , etc., 
efltrão na ordem dos Prelados. 

Premontados , Conegos Regu!a..s 
res estabelecidos no principio do de-
cimo segundo seculo na solidão do 
Premontadp na Diocese de Laon na 
Picardia pqr S. Norberto. A sua re-
gra he tiraqa d~ de Santo Agostinho . 

· Estes Conegos Regulares vestem de 
branco par;a mostrar 'a cle'voção pa:r-
ticalar , qt,le devem . ter á Virgem 
Santíssima. " 
• Preparqtorio , em termo foren -' 

. se, se diz do que não he senão hu-· 
ma preparação para algum acto. As-
sim chamamos Sentença preparatb· 
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ria aquella, que .só tende a alguma 
illustração, como aquella, que de-
termina algum Exame, ou Visto-
ria, ou Processo verbal, ou exibi-
ção de documentos. , 

Preposz"to, o primeiro Prelado , 
e como Geral em hum só Mostei-
ro, e todas as suas Granjas, Igre-
jas, e Residencias. · . 
" Prerogativa significa em Direito 
privileg·io , preheminencia , vanta- . 
gem. O provimento de algum cargo 
confere ao provido com todos os 
seus direitos, privile~ios, preroga-
tivas, immunidades, e franquezas. 
Esta palavra se deriva do nome, que 
tinha em Roma a Centuria , que 
dava primeiro -o seu voto nos Comi-

-cios para a eleição dos Magistra 
dos : Prrerogativa quasi praJ rogata. 

Présa , em fraze de J urispruden-
cia militar, he tudo aquillo, que se 
tira ao inimigo em acção de g·uerra. 
Distingue-se a Presa · da Pilhagem. 
A Presa he a tomada dos effeii.os 
abandonados em huma Praça, ou 
s_obre o campo da batalha do ínimi'-
go vencido ., cujo despojo pertence 
ao exercito vencedor. A Pilhagem 
he hum acto de licença, de inhu-
manidade, e de bar"Qaridade sempre 
reprehensivel, qualquer que seja o 
motivo, que o General · tenha de a 
permittir aos Soldados. Deu·se· Re-
gimento aos Arma~ores , e Presas 
em 18 de Junho de 1704. Providen-
ciou-se sobre ellas no Decreto de 
16 de Dezembro de 1800. Pelo Al-
vará de 25 de Junho de 1642 se 
concedeu licença a J aques Malerbo 
para armar de guerra h uma pi naça 
sua ; ·e que as presas , que fizesse 
ao inimigo, depois de julgadas de 
boa presa, as podesse vender nos 
Portos deste Reino , pagando por 
todos os· direitos dez por cento, e 
a todos os mais, que igualmente 
quizessem, armar embarcações . de' 
corso. Ordenou-se por Alvará de 16 
de Janeiro de I 77 4 que as presas 
feitas sobre os Piratas, e Corsarios 
pertencião aos Commandantes, Of-
ficiaes, e Equipagens das Embar-
cações . de Guerra, que as apresa-
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rem., àbolindo o abusivo estilo, e 
costume dos antigos Cartazes, que 
se praticavão no Estado da lndia. 
Declarou-se por Carta Regia de 6 
de Abril de 1604 que as presas fei-
tas pelas Armadas da Corôa pagas-
sem direitos na Alfandega,. A res-
peito das presas feitas aos Mouros 
vej. as Cartas Regias de 24 de Abril; 
e de 9 de Setembro. de J 626, de 8 
de Maio de 1627, e de 24 de Se-
tembro de 1631. O systema de neu-
tralidade sobre as -presas se man-
do~ observar pelo Decreto de ·J 7 de 
Setembro de 1796, suscitando-se .a 
disposição do. outro Decreto de 30 
de Agosto de 1780, vej. Decreto 
de 3 de Junho de 1803 , e Portaria 
do Governo de 18 de Agosto de 
1812. Sobre as presas feitas debai-
xo do 'Canhão dos Fortes, e para se 
não permittir sahirem dos Portos 
Co.rsarios sobre outras Embarcações 
vej. 'o A viso de 2 de Agosto de 1789. 
A respeito das pre~as feit13s ao ini-

\migo foi dado Regimento por Al-
vàrá de 7 de Dezen1bro de 17 96; 
que teve por. base o antigo Regi-
mento de 18 de Junho de 1704, e 
foi declarado, e ampliado pelo .Al-
vará de 9 de Maio de 1797, vej. 
Carta Regia de 16 de Abril de l643, 
e Alvará de 9 de Maio de 1797. Or-
denou-se pelo Alvará de 19 de Ja-
neiro de 1803 que no Tribunal do 
Almirantado se decidissem summa-
riamente todas, as controversias ,. e 
discusljlÕes relativas a presas; fican-
do salvo o direito dos Litigantes 
para h uma discussão ordinaria, ins-
taurada perante o mesmo Tribunal. 
Mandarãb-se vender em praça as 
presas feitas em Hespanha , tiran-
do-se o qujnto para a' Corôa, Alva-
rá de 18 de Março de 1645. A Ju-
risdicção do Auditor da Marinha, 
e Juizes de Fora do Reino; Ilhas, 
e Conquistas sobre objectos de pre-
sas t'oi determinada, e regulada pe-
los · Alvarás de 7 de Novembro de 
1796, e 9 de Março de 17-97, ·e de-
clarada, e -ampliada pelo Alvará de 
4 ·de Maio de 1805. Pelo Decreto 
de 10 de Junho de 1808, datado d~ 
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Rio de Janeiro , havendo o Impera-
dor dos Francezes invadido os Es-
tados de Portugal, declarou o Prín-
cipe Regente a Guerra ao dito Im-
perador, e seus V assallos , sendo as 
tomadias, e presas cgmpletamente 
dos Apresadores, sem deducção al-
guma em beneficio da Real Fazen·· 
da. Sobre presas de navios no tem-
po da Guerra com a França vej. o 
Edital da Junta do Commercio de 
15 de MMço de I8I3. Como se re-
gula o frete das presas retomadas 
por qualquer Potencià Alliada vej. 
a Resolução de Consulta da Real 
Junta do Commercio de Il de J u-
nho de I800, publicadá em Edit~l 
da mesma Junta de 15 do dito mes, 
e anno. 

Presagio, ou Agoiro. Esta fra-
queza, que consistia em olhar como 
hum presagio do futuro os ·sucessos 
mais simples, e mais .naturaes, he 
hum dos ramos mais consideraveis 
das superstições humanas. 

.Preshz'terado. A ordem do Pres-
biterado he hum Sacramento, e hu-

. ma Ceremonia Sagrada, que dá o 
poder de consagrar, de offerecer, e 
de dispensar o Corpo , e o Sangue 
de Jesus Christo, · de remittir, ou 
de reter os peccados. 

Presbiterianos. He o nome que 
se dá em Inglaterra aos reformados, 
que não quizerão receber a Litur-
gia da Igreja Anglicana. São op-
postos aos Presb!terianos os Episco-
paes, que seguem a Liturgia An-
glica~a, e admittern à Jerarchia. . 

Presidente do Real Erario deve 
mandar tomar cont<rs aos Almoxari-

. fes, e Recebedores da Real Fazenda 
nos tempos competentes;' suspenden-
do-os entretanto, e nomeando ser-
ventuarios , Decreto de I2 de De-
zembro de 1787. A sua Jurisdição . 
foi regulada pelas Leis de 22 de De-
zembro de I761, e pelo Alvará de 
I 7 de Dezembro de J 7 9 o. Presíden 
te do Real Erario, e nelle- Lugar 
Tenente, vence por folha 9:600$ reis 
annuaes, Oecreto de 16 de Janeiro 
de 1801. E. foi nomeado Presidente· 
do dito Tribunal D. Rodrigo ·de Sou-

l'RE 
sa Coutinho por Decreto de 6 -de 
J ane1ro de I80 I. .Foi authorizado pe-
Ja Carta Regia de 19 de Novembro 
dó dito anno p.ara de acordo com o 
Intendente Geral da Policia dar as 
providencias necessarias para a ca-
ptura dos Reos ·, extendendo a sua 
authoridade a impor os castigos cor-
reccionaes , denominados economi-
cos nos livros da Policia. O ordena-
do do Presidente da Mesa da Con-
sciencia, do Conselho do Ultramar, 
da Junta do Tabaco, e do Senado 
da Camara foí elevado a 800$000 
reis , Decreto de I J de Dezembro 
de I750. Presidente da Junta do 
Co'mmercio foi nomeado , na con-
formidade do §. 2. 0 .da Lei funda-
mental de 5 de Junho de 1788, o 
Presidente do Er~rio, Conde de Re-
dondo. Por Decreto de 6 de J anei-
ro de I80I foi nomeado Presidente 
da dita Junta o Conde de Villà Ver-
de; e por outro Decreto da mesma 
data se declarou o ordenado, que 
devia vencer, e por onde o recebe-
ria. Presidente dos Leilões. Por AI .. 
vará de 22 de Fevereiro de 1779 se' 
creou hum lugar de Ministro Presi-
dente dos ~eilões na Praça do De-
posito Publico; dando outras provi· 
dencias a r-sté respeito. Ao Presi-
dente d·o Tribunal da Mesa da Con-
sciencia, e Ordens se deu Regimen-
to em I2 de Ag-osto de -I608. -0 Pre-
sidente da Camara da Cidade de 
Lisboa tem os mesmos privilegios, 
de que go~ão o R.egedor da Casa 
da Supplicação , e os Presidentes 
dos Conselhos, e Tribunaes do Rei-
no, .Alvar4 de 2' de Maio de J 609 . 
O Presidente da Camarada Cidade 
de Goa he trienna!, e deve ter o 
foro de Moço ' Fidalgo , e dahi parGt 
cima , A I vará de 15 de Janeiro de 
1774. Pre'Sidente do Conselho do 
Almiractado he o Secretario de Es-
tado da M::j.rinha , Lei d·e,2 6 de Ou-
tubro de I796 Tit. I §. I, e Al-
vará do mesmo dia, mes, e anno 
Tit. 4. 

Preso. 'J.lriandou-se por Alvará de 
26 de Fevereiro de 1593 que não 
pfJdessem !Ser soltos os presos po11 

• 
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divida~, ainda depoiS· de hum anno 
dé prizão. Pela Lei de 18 de Junho. 
de 1774 se dispoz o contrario. Os 
presos_, que estiverem á Ordem do 
De~embargo do Paço, não podem 
ser soltos sem se· dar parte a ElRei, 

- Decreto de ·3 de Julho de Hi37, vej. 
Decretos de 4 de Maio, e de 5 de 
Dezembro de 1643. Sobre os salà-
rios dos Ministros, e O:fficiaes, que 
trazem pr~sos á custa das Partes , 
vej. a Carta Reg-ia de 13 de Outu-
bro de 1603. Pela Provisão de 7 de 
Fevereiro de 1640 se mandou que 
se remettessem ao Limoeiro os pre-
sos, que tiverem idade para hir ser-
vir na lndia, com as suas culpas, 
para s~em sentenciados. E por As-
sento da Relação do Porto de I 7 do 
mesmo m~s, e anno se declarou que 
se não entendia dos presos á Ordem 
da Relação. PeJo Alvará de 9 de 
Setembro de 1647 se mandou que 
os Julgadores julgassem os presos, 
que lhes levão de. noite pessoalmen-
te por escrito , e não por recados-., 
e respostas por seus üriados. Prohi-' 
bi.o-se por Alvará de 18 de Janeiro 
de . 1624 aos Governadores, e Mi~ 
nistros do Ultramar .mandar alguem 
preso para o Reino por culpa, que-
lhe .tenhão formado , sem dar parte 
a ElRei: Presos, que vem em levas 
por Ordem d' ElRei , e trazem as 
culpas sentenciadas, e appelladas, 
devem ser sentenciados pelos Ouvi-
dores do Crime; e os _..que não tem 
Sentenç~ da primeira '- lnstancia de-
vein ser sentenciados pelo Correge-
dor. do Crime da Côrte, Assento de 
19 de Junho de 1 6 55. Qs processos 
dos presos devem sentenciar-se com 
toda a brevidade , A viso de 18 de 
·Maio d~ 17 34. Os presos da Mise-

\ ' ricordia de Coimbra, não tendo Par-
te, não podem ser conpemnados em . . d r.. pena . pecumana ; e, ten o-a, vao 
cumprir o,degredo, ainda que a não 
paguem, Alvi:irá de 3 de Deze111bro 
~E} 1647. Presas po~em s,er algumas 
pessoas, antes da culpa ÍOJrmada, nos 
casos, em que o permitte a -Lei de 
6 de Dezembro _de 1612, ampliada 
pela de 19 de Outubro de 17 54, for-
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mando-se culpa dentro de outo dias 
qepois da prisão, Alvará de 5 d~ 
Março de J 790. Os t)resos, que são 
providos pela Misericordia, conde-
mnados em degredo, vão soltos cum-
pri-lo, sem dar fiança, ainda que o 
degredo seja de mais de seis annos, 
Portaria de 8 de Maio de 1613. O 
O:fficio de Levador dos presos da 
Relação do Porto foi extincto por 
Carta Regia de 3 de Dezembro de 
16 8 5. Sobre o sustento dos presos 
pobres do Santo O:fficio d,a Inquisi-
-ção vej. o Alvará de 26 de Outubro 
de 1658. Determinou-se pel0 Alva-, 
rá de 9 de Setembro de J 697 que 
os Julgadores julguem os presos, 
que lhes levarem de noite .pessoal-
mente, e não por meio de rec,ad<>s 

-de criados. Presos podem ser os ~oi-
dados, ainda j1or furtos pE'quf.nos, 
por qualquer Miuistro de .Justiça, 
por lhe não aproveitar nPste caso o 
privilegio, DPcreto de 3l de Julho 
de 1664, vej. Decr~to de 25 de J a-
neiro de 1660 Não gozão os Mili-
tares do privilegio do Foro no caso 
de tiÍ'ada de presos das Itlãos da Jus- · 
tiça, Decreto· de 27 de Julho de 
1700: Os que tirarem presos á Jus-
tiça, ou para isso derem auxilio, 
devem ser castigadoil, sendo peões, , 
com açoites, e .degredo por dez an-
nos para Galés, e sendo nobre por 
dez annos para Angola, sem diffe-
rença, ou respeito aos Ministros, 
O!J. O:fficiaes , que os conduzirem , 
Alvará de 2 de Julho de 17 5 J , vej. 
Alvará de 23 de Setembro de 1653 •. 
He caso de devassa, Lei de .3 de 
Agosto de 1759. Os que forem pre-
sos por uso de armas prohibidas, ou 
capuzes , podem ser sentenciados 
summariamente nas Visitas, Alvará 
de 31 de Março de 1742 §. 7. Aquel• 
les , a quem pela Ordenação he im-
posta maior pena, que a de dois an-

..nos de l::legredo, não podem ser sol-
tos nas Visitas, Decreto de 25 de 
Janeiro de 1668 , vej. Regimento 
de 7 de Junho de 1605 §. ·9. Por 
Aviso de 2 J de Fevereiro de 17 58 
se mandarão mudar os presos, que 
no Limoeiro :?e acha vão enfermos, 
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para o Hospital Real, para 'O de S. 
J oã.o de Deos ; e para o Tronco. 
Presr;>s não podem ser, sem ordem 
do seu Conservador , o Provedor, 
Deputados , Secretario , e ' Conse-
1beiros da Mesa da Cornpanhia do 
Alto Douro , I ns,tituição da dita 
Companhia, confirmada por .Alvará 
de lO de Setembro de 1756 §. 43. 
E assim igualmente o Provedor, Se-
cretario, Intendentes, Deputados, 
e Conselheiros da Companhia Ge-
ral de Pernambuco, e Paraíba, Ins-
tituição da dita Companhia, confir-
mada por -Alvará de J 3 de Agosto 
de 1759 §. ál. Sobre as prisões dos 
que trazem ineompetentemente far-
damento ' ou uniformes militares' 
vej. a Alvará de 20 de Outubro de 
1763. E sobre as prisões dos Mili-
tares, feitas pelos Magistrados Ci7 
vis, vej. a Resolução de 17 de Ja-
neiro de 1768. A'cerca de perdões 
concedidos a presos vej. os Decre-
tf>s ele 28 de Agosto de 1761, 5 de 
,Maio de 1 762, 30 de Maio de 1775, 
az de Abril de 1785, 1 de Maiode 
1793, 4 de ,Abril de 1795, 16 de 
Agosto de 1799, 12 de Julho de 
1801, l4 dE! •Novembro de; 18Ó2 •, 
Portaria ('.e 7 de Outubro de t808, 
e Decreto de 22 de Outubro de 1810. 
Somente em fragante o podem ser 
t>s Officiaes, e pessoas empregadas 
JJa Companhia das Pt>scarias do AJ-
garve, Condição 31 de 8 de Janei-
J'O ,de 1773. Presos não podem ser 
os Reos por dividas cíveis, netn ain-
da ficar retidos na pr:isão por penas 
}Jecuniarias, não tendo com que as 
pag·uem , Lei de 20 de Junho de 
1774, Assento de 18 de Agosto de 
1774. Pelo Alvará de 5 de Março 
se deu nova forma para o livramen-
to dos presos. Devem s~r remetti-
rôos á caueia da Cidade, por ser a 
compfltente, os presos , .que o fo-
rem pelo Senado, e A lmotacés das 
EKecuções, Despacho do Senado de 
20 de Julho de 1793 ·sobt·e requeri-
l11ento <lo Carcereiro da dita Cadeia, 
José A nlonio Grenier. Pelo Decre-
to de 12 de 0Pzemhro de 1801 se 
dePào providencias sobre a sustenta-
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ção dos presos do Limoeiro. Os pré-
sos sentenciados de todos os Corpos 
do Exerci to, coodemnados em u). 
tima lnstancia, não · devem ent ar 
no m1mero das Praças effectivaa dos 
Regimentos, Decreto de 2l de J U• 
lho de l79i. 

Prestamdro se dizia. ·algum dia 
o que tin4a alguns bens da Real 
Corôa , consignados para sua con-
grua sustentação , ou parte della. 
Hoje se chama Pre,stameiro o que 
logra huma pensão prestimonial, ti-
rada para sempre dos reditos de al-
gum beneficio, humas vezes com 
obrigação de rezar o ,Officio Divino, 
outras sem ella, e com faculdade 
para se desfructarem in quocumque 
statu. Mas sempre deve ser tirada 
pelo mesmo Instituidor, ou Padroei-
ro, que nisto não está sujeito ao 
Bis'po, nem ao Papa. 

Preste era antigament~ o mesmo 
que Sacerdote, ou Presbítero, de 
que era contracç'ão. Preste hts tam-
bem Ollicíal dos meoores do Paço. 

Prestimónio , serviço de huma 
Capella, ou Officio perpetuo, daJo 
a hum Sacerdote habilitado, e que ' 
não he senfio huma cotnmissão de 
dizer Missa&, a que está anne~ca cer-
ta retribuição. 'fambeJri se entende 
por prestirnonio a renda estabeleci-
da pelo fundador para sustentação ' 
de hum Sa~erdo~e, sem ser eregi .. 
do em titulp de -Beneficio, a quem 
o Padroeiro nomeia< de pleno direi-
to. Finalmente chamão-se prestimo-
nios certas porções de rendas ÍU1pos-
tas spbre os beneficios, e dadas a 
Clerigos .~Poços para ajuda dos seús 
Estudos, ·op do serviço da Igreja. 
P-ela Provis~o Reg·ia de 22 de De· 
zembro de ~ 654 se mandárão dar os 
prestimonios da Casa de Villa' Real 
com o Habito de Christo, para fi-
carem Commendas, e se proverem 
como os da Casa de Bragança. 

Presumpçáo he a legitima dedu-
ção que se faz de hum facto. para o 
conhecimento da verdade de outro. 
A Presumpção de Direito he por 
si prova plenissima, e líquidissima, 
L~i de 6 d(l Junho de 17 5~, Alvará 

,.. 
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de 4 de Xgosto d'e 1:77·3 ~ Reg-imen~ 
to. de 26 de JaneR-o de. 17N oap. 2. 
Para exclui-la são. nece.ssarias 1 pro-
vas .liquidissimas, Alvará de 14 de 
Dezembro de 1775. §. 81 

PretlJs. Pela Lei de 24' de .J anei-
ro de 1756 'se' irnpo,z aos pretos, e 
mulatos no Brasil, que usarem de. 
armas prohibidas pelas Leis de za: 
de Março ·de 1719, e de 25 de} u-
nho de 1749 , a pena de cem açoi-
t es dados no Pelourinho, e repeti-
dos. dez dias altem.ados ; não se en-
t endendo isso <io.m os pretos, e mu~ 
]atos livre~ com os qu:aes se dev.em 
observar as Leis estabelecidas. Pe-
lo Alvará de 19 de Setembro de 
1161 foi pr.ohibido transportarem-se 
pretos de hum, e outro · $eXo ,dos_ 
portos da America, Africa, e Asia 
para· estes Reinos de Pqrtugal, e 
dos Algarves, ordenanQ.o-se que os 
que depois da. dita Lei viessem a es,. 
tes Reinos ficassem livres, excepto 
vindo no ser'\liço. dos N avias, . ven-
cendo soldada; e matriculados en., 
ire a gente da Eqúipagem1; '·Avis.ét 
de 7 de J~neiro de 1788 ; ve:j .l Aví-
&Ó de 22 de Fevereiro -de 1'17 '76, e 
Alvará de 10 de Março de: 1800. · 
· :Pretor, era Alcaide Mor , · e ·Se-
nhor absoluto das Terras, 'que lhe 
erão comettidas. Tinha inspecção 
nã:o só no ·militar, mas üimbem 'no 
criminal, e civil, se expressamente 
lhe não era prohibido. P~dia nomear 
hum Alcaide menor, . que . .aetual- . 
mente· residisse no'Castello, ou Pra~ 
ça., àe1que .. havia feito homenagem : 
eom obrigação de ;nelle efféetiva-. 
mente residit. , · r • 

Pretorio, sala, em que o Pretor ; 
ent re os Romanos, ..da~a audiencia , 
Bs-~e· nome hé cl.alllo no Evarige~ I 

lhe ·ao Tribunal do Govemador de 
Jemsalem, por parte dos Romanos. 

I ~ Prima · n~ . a pl'\meira da~· botas 
Canonicas · mepnres, !€ se . ségue a I 

Laudes . (r. 
, Primaz. Arcebispo que ~tem sup.e-

r ioridade de Jurisdieção sobte ·mui- : 
tos Arcebispos, .e .Bispos. · . y~ 

•Primeira Plana da Çôrte. Este : 
corpo foi abolido, _e extinota ! pelo 1 

PRI 
'Alvará de I de..Abril d~ 1805,_ que . 
regulou o, modo porque s~ deveriãq 
considerar pa_ra o futuro os OfficiaeEJ 
delle ; eom o.utras providenc.ias ~ 
respeit6 daqu.elles, que forem des-
p.ac~ados para QS Dominio~ Ultra .. 
m:annes. 

PrimicÍ!Jzs, sã;o os priweiros. fru .... 
·dos, que se tirã:o das' tet~;:~s ,, QJ!: 
d-os animaes. Era.J uso no antigo T~s-. 
tame-nto offerecer ·as Prilllicias ao 
Sa;eerdote ;. e destas oblaçõ~~ s,~ fa;?J 
mençã.01 no Exod01. Tornárão-se de 
prece.ito , como se vê do Levi'tico 
cap. 24, e do Liv. elos Numeros 

. cap. 5 , e do Deuteronomio cap. 14, 
Primogenità , o :ijlhQ varãQ mais 

'velh.o. · 
'Primo_qenitura , vej. r>irei~o d~ 

primog~ni:tura. . 
· Primordial se diz o que sobe · á 

origem de huma QOi~a. AsJ~hn o ti-; 
tulo primol'dial he o primeir-o ~itl:l}Q 
cons.titútivo de . algtn~ · estabeleci-. 
menta, . 

• Pri'ncipado . . Dignid~d.a de Prin .. 
eipe. Totna-se tamb.em p~l9 ta:rrüp~ 

· rib do PI:incipe. . . , ·,~ 
· P'l'incip11dos. Charo.ão-s~ .a§lsim o~ 

Anjos, 'qüe comp<liem l& tQroeira J~.,. 
rárchla. ~ . · · · · 

'Principal., se diq; ,o .qu!:l ·he. roa·i~ 
importante, e mais QonsideJ'.avel ~»+ 
tr~ muitas pesso.as ~ ou entr~ fll.J,Útª'ª 
co1zas. , . . . 

' .O ·principal de hu.ma reP.dll, ~u 
sómma, he o . fu~llilo • .que ptodi.J~ os 
interesses. . , 

Pdncipal he em Direittl Ec~I~ .. 
siilstico o nom~ do Sup~rior, o" P:re.-
feito d(')s Collegios. . ·. , 

Pn.rwipe. Dá-se ·este PQ~~ g~
ralmente aos ReJs, e p~rticJilar.~·!l., 
te . aos· Senhores de a}gqm;-· €stªtlo~, 
que nã:o reconhecem superiM. . 

ChamãD-se tam bem assim ô.s qye 
possúem terras com·(') tit.IJl~ de:P..in-r 
çipados, ou aqueH~s. a qu~m osJm-
per.adores, e Reis ·~o':lfer~m esté Ti ... 
tu~o·. O Príncipe dp.s Ap.o~wlo~ :he 
S. Pedro, e Principe.s dª lgn~j.a 13ão 
cha111naclos os Çarde;les, P>~'incip~ do 
sangue se diz .(') qtu~ he <la F$1-mili~ 
Real. Prin~ipe~i ()}o lmperill) e;lo 9§,_ 
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que compoem o Collegio dos Prín-
cipes, que se segue ao Eleitoral, e 
consta de Príncipes Ecclesiasticos, 
e Seculares·, Duques, Marquezes, 
Landgravios , etc. Em Portugal, e 

. Hespanh.a, Pri~cipe he o. Titulo dó 
. _ Filho p~unogentto do Rei, que lhe 

ha de succeder. O Senhor D. Affon-
so V ÍQÍ o primeiro filho herdeiro 
dos Senhores Réis, deste Reino , que 
se chamou Príncipe, porque ate en-
tão todos os outros se chamárão.In-
fantes 'prirnogenitos, herdeiros. Pe-
Ja Carta de Doação do Senhor Rei 
D .. João IV de 27 de Outubro de 
1 645 :se · mandou que os Princip.es 
P.ritnogenitos da Corôa de P,ortugal 

' tivess~m . o Titulo de. Príncipes do 
"ErasiJ. em' Titulo somente; e por ser 
este Titulo incompatível depois da 
Lei de I 6 de Dezembro de J8I 5, se 
determinou pelo Alvará de 9 de J a-
neiro de 1817 que os Príncipes da 
Corôa de Portugal tivessem dahi em 
di~nte ~Titulo de Princ,ipe Real do 
R-eino Unido de Portugal, e doBra-
sil, e Algarv.es, conservando sem-
pre o de Duque de Bragança. Pela 
Carta Regia de I 7 de Fevereiro de 
l'V34 se mand@u que os Filhos pri-
mogenitos dos Príncipes do Brasil. 
se · intitula~sem ~Príncipes da Beira. 
Este mesmo Titulo, :íioou conserva.: 
do pelo Alvará de 9 d~ _Janeiro de 
1817. O Senhor D. João Príncipe 
do Bt-asil .declarou haver-se encar-
regado do. GovernQ, por Gccasião da 
m<;~lestia ~e Sua Augusta Mãe, pe-
lo Decreto :de l'O de Fevereiro de 
1792 ·;> e foi declarado Regente pelo 
Decreto de 1p de Julho de ·_I799. 
Ad Príncipe de Mecklemburg se 
deu a Patente de Ténente General 
das Tropas Portuguez~s, datada. de 
5 de Jülho de 1762. O Príncipe da 
Paz foi creado Conde de Evora Mon-
te por Carta de 2 Outubro de I 797. 
· Prior , da palavra La.tina prior , 
o primeiro, he hum titulo da maior 
parte 'dos Superiores das Communi:-
dades Reiigiosas. 

Tai_Ub~m se chama Prior aquelle 
E<:clesia.stJ.co que possue .hum bene-
ficiO a tlttdo de Priorado. 

PRI 
Gr:io Prior se diz aquelle que he 

o primeiro em huma grande Abba-
dia , corno o <;;rão Prior da Ordem 
de Malta. Por Decreto de I8 de 
Abril de 1744 se facul'tou ao Infan-
te D. Pedro Prior do Crato o pro- l 
ver os Q:fficiaes das Ordenanças, que 
estivessem vagos, ou pelo tempo 
vagassem, das Terras do dito Prio-
rado, e das mais em que a Ordem 
de S. João do Hospital de J erusa-
lern tem Comrnenda~, e de que he 
Donatiuia. Tem o Prior do Crato a 
faculdade de- nomear tres Juizes Con-
servadores nos diversos districtos da 
Orde111, para julgarem as Causas dos 
Balios, e Cornmendadores, Alvará 
·de 6 de Optubro· ae 1783. Pode por 
si, ou se1,1 Ouvidor, apurar, e con-
firmar as eleições dos Juizes, e Of-
ficiaes das C amaras , AI vará de 6 de 
Maio de 1604. E pelo Alvará de I~ 
de Abril de 1745 se lhe concedeu o 
privilegio. de Fazenda Real para a 
cobrança dàs suas dividas. Pelo AI· 
vará de . li de Outubro de 1786 se 
decla~ou a ~egitimidade dos privile-
gias de que gozão os Priores- mores 

. das Ordens fie Santiago, e de A viz, 
vej. 'Carta Regia de 6 de Setembro 
de 1613; Que· assento tem os di tos 
Priores mores em Côrtes, vej : Al-
vará de 10 pe Março de 1649. Man-
dou-se por AI vará de I 5 de Janeiro 
de I 765 que o D. Prior da prdem 
de Christo podesse usar de habitos 
Prelaticios ~ aindá fóra do Claustro, 

'assim . corno os de Santiago, e-· S, 
Bento de A viz. Tem o Titulo de 
Conselho _em quanto occupa esta 
dignidade, Alvará de 6 de Ab'ril de 
I 7~2. O D. Prior da Collegiada. de 
N9ssa ·Se,n}fora da Oliveira da VIlla 
de Guimar~es tem Carta do Consé-
lbo ,_ Alvar4 de 4 d~ Abril d~ I 795. 
Os Priores mores de Santiago , e de 
A viz ' _go:uãq os privilegias de usar 
de vestes Prel~.tticias, fazerem Pon-
tificaes , conceder Indulgencias ; e 

'ahençoa'lf soleJlllílernente' o Povo, não 
. se a.charidq presente algum Arce-

bispo , Bispo , ou Legado da Sede 
Apiistolica, Alvará de 11 de Outu-
bro .de 1786 §. 12.-
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Priorado. Beneficio de que · he 
provido hum Eeclesiastico, que se 
chama Prior. Estes Beneficios pela 
maior parte na sua origem erão sim, 
pies herdades, ou fazendas depen-
dentes das Abbadias. O A bbade 
mandava para ellas alguns Religio-
sos para dellas tratarem, e aquelle 
desses Religiosos que tinha a princi-
pal authoridade, era chamado Prior, 
ou Prrepositris. Estas Com missões, 
que erão revogaveis, vierão a ser 
insensivelmente, perpetuas. O Prio-· 
rado do Crato foi extincto, e unido 
á Casa, e Estado do Infantado por 
Bulia de Pio VI, roborada, e rati-
ficada por.Carta de Robora de 3J 
de Janeiro de 1790. As suas dividas 
cobrão-se executivamente como Fa-
zenda Real , AI v ar ás de 2 6 de No-
vembro de 1642, e de 14 de Abril 
de 1696, e Decreto d'e 21 de Janei-
ro de 1745. Derão-se providencias 
sobre-á administração das suas ren-
dàs nos Decretos de lp de Feverei-
ro, e de 29 de Novembro de 1642. 
O Priorado de Malta em Portugal 
foi tranferido da Ilha de Malta, e 
authorizado pelo Regulamento Pro-
visional de 6 de Novembro de 1799. 
Em 20 de Junho de 1807 se fizerão 
as deliberações do Venerando Prio-
rado de Portugal nos Paços da Bem-
posta de Lisboíl. _' _ 

Prioridade se diz a anticipação, 
que alguem te-m sobre outro. Esta 
prioridade ·dá · ordinariamente a pre-
ferencia entre os Credores da mes-
ma especie. A prioridade da hypo-
theca dá a preferencia ao credor 
~ais antigo sobre o que he poste-
•nor. 

Prisão he hum lugar de seguran-
ça' em que se retem o accusado ' 
que mereceu. que se passasse contra 
elle ordem de ptisão. Não deve pro-

, ceder-se a ella contra alguem sem 
culpa formada, Ord. Li v. 5 tit. ll7 
§. 12 , excepto em crimes grav.es, 
.Ord. Liv. 1, tit. 3 §. ll, Liv. 5 tit. 
134 pr., vej. as Leis de 6 de De-
zembro de 1612 , . e de 19 de Outu-
bro de 1754. Prisão não tem lugar 
por dívidas~ excepto o _caso de oc-
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cultação de bens por fr~ude, Lei de 
20 de Junho de 1774 §. 19, ainda 
que · essas di vidas procedão de pe-
nas pecuniarias, e ' ainda _que os de-
vedores já estivessem presos ao tem-
po ,da dita Lei, Assento de 18 de 
Agosto de 1774. 

Priscillianz'stas, Sectarios de Pris-
cilliano. Este discípulo de hum cha-
mado Marcos , Egypcio de nasci-
mento' e lVIanicheo de profissão ' 
ajuntou aos erros do seu Mestre os 
dos Gnosticos ~ e os sorihos dos As-
trologos. Elle formou h uma Seita, 
que, se espalhou pela Hespanha no 
fim do IV seculo. 

Prz'sioneiro he aquelle , que foi 
tomado , ou preso ·na guerra . . 

Os prisioneiros de g·uerra ven-
cem em Portugal o soldo das Tro-
pas Portuguezas, remettendo-se os 
soldados ás P~aças, e e os Offi.ciaes 
para alguma terra interior do Rei• 
no , A viso de 25 de Outubro de 
1762, ' vej. a respeito dos prisionei-
ros Castelhanos, que se fizerão na 
g-uerra da Acclamação , a Carta Re~ 
gia de 18 de JunHo de 1645. 

Privile,qiado se diz o que goza 
de certos privilegios, ou de algum 
lugar , em que se goza de certas 
isenções . . O Privilegiado não pode 
usar de privilegio contra outro igual .. 
mente privilegiado, Assento de ao 
de Agosto de 1779, excepto quan-
do a causa do privilegio he a lesão, 
e o damno, porque então dá-se ain-
da contra igual privilegiado_, sem .. 
pre que elle se verifique, dito As-· 
sento, vej. Decretos de 12 de Ou .. 
tubro d'e 1713, e de 21. de Novem-
bro de 1718. Os Privilegiados dos 
Paúes, e Leziras não gozão do pri· 
vilegio nas Causas Crimes, Alvará 
de 13 de Julho de 1605, vej. o Al-
vará de 3 de Dezembro de 1603. Os 
Privilegiados do Santo Offi.cio da In-
quisição são esc-usos de aboletamen· 
tos, assim como os da Universida· . 
de, Carta Regia de 14 de Maio de 
1639. Os da saude não podein ser 
demandados em outro Juizo , senão 
nó da sua Conservatoria, AI vará de 
17.~ de Janeiro de ) 7 3 9. Os da Com .o 

23 c 



, 

PRI 

panhia da Côrte tem por seu Juiz 
privativo Q Conservador de Malta, 
Decreto de 19 de Abril de I780 , 
vej. os Alvarás de 2 5 de Julho de 
-1777, e de27 de Novembro de 1797. 
Pela Lei de 12 de Agosto de 1688 
forão declarados isentos de huma 
Finta dos Prelados os Privilegiados 
das Taboas Vermelhas de Santa Ma-
ria de Guimarães, véj, o Alvará de 
1 de Março dé 1707. 

P,rivilegio significa a distincção 
util, ou honrosa, de que gozão cer-
tos membros da sociedade, e de que 
outros não gozão. Os privilegias são 
pessoaes, ou reaes. Aquelles ou são 
inhere.ntes á pessoa pelo seu nasci-
mento , ou estado , ou são concedi-
dos especialmente por Provisões do 
Príncipe. Os primeiros se chamão 
de Dignidade~ os s~gundos de ne-
cessidade. -Do abuso dos privilegias 
nascem dois inconvenientes rimito 
consideraveis: 1.0 que a parte dos 
Cidadãos a mais pobre he sempre 
~ebrecarregada alem das suas for-
ças: 2. 0 que os privilegias desgos-
tão as pessoas de talento, e de edu-
cação nas Magistraturas , e profis-
sões, que exigem trabalhe , e .ap:. 
plicação. Privilegio do Foro, con-
cedido em razão do. exercício de al:-

. gum Emprego, não tem lugar quan-
do esse exe.rcicia se nã_o ve11ifica, 
não bastando o IJimples Titulo, Lei 
de 6 de Dezembro de I612 §. 9, 
Decreto de 14 de Agosto de 172-3, 
Aviso de 23 de Fevereiro de 1807. 
Privilegio especial., dado em forrpa 
de Contracto•, não se entende revo-
gado por privilegio . algum, depois 
delle dado a outras pessoas ,, Assen-
to de 8 de Abril de 1634. O privi .. 
legio do Faro, concedido ás Nações 
alliadas, .se verifica àinda nas Cau-
sas de Força nova, e outras .quaes-
quer summarias, Assento de 9 de 
Março de 1782, Assento de 1'5 de 
Fevereiro de 1791. PrivilegiÓ geral, 
eu particular não ha para deixar de 
ser executado perante o Pr-ovedor 
ma Alfandega, F oral da Alfandeg.a 
qa Cidade de Lisboa de I.ã de Ou-
tubro d·e 15·87 cap. 109. Privilegio 
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de' Foro nos casos crimes compete 
aos Officiaes ; e Soldados da Guar-
da, Carta Regia de 3 de Fevereiro 
de 1642, vej. Provis.ão de 3 de Fe-
vereiro de 1728. Não gozão do pri-
vilegio do Foro os Militares, que. 
resistiFem ás Justiças, tirando-lhes 
os presos, impedindo as prisões, ou 
offendendo-a, e perdenda'-lhe o res-
peito, Alvará de 23 de Setembro 
de 16·53 , nem nos furtos de arma- ( , 
mentos, munições, e petrechos co-
mettidos fora dos Quarteis, e Alo-
,lltmentos , AI v a 'r á de 18 de Setem-
bro de 1784. Não ha privilegio, que 
isente dp pagal'nento da Decima , 
Regimento . de 9· de Maio de 1654 
tit.~ 2 §. 1 , nem dos direitos dos vi- -1 nhos, Alvará de 26 de Ou.tubro de 
1765 §. 25, nem do novo Imposto, 
Alvará de 7 de Março de ISO 1. Os 
privilegias encorporados em Direito · 
não podem renunciar-se ,. nem ai-nda 
por consentimento .das Partes, Al-
vará de 22 de Maio de 1733, Pro-
visão de 22 de Julho de 18l3. Não I . . 
valem nas culpas . de transgressão 
contra -as pisposições da Pragmati-
ca; de 2.4 de MaiO' de I749 , dita 
Pragmat'ic"' cap: 29. Privilegio do 
Foro compete aos Officiaes das Se-
cretarias qe Estado, Alvará de 9 
de Março de 1782. Os ·privilegias 
affectados, ou já findos, ·forão cas-
sados pelá Resolução de 14 de Agos-

. to de 1723. Q privilegio dos Fami-
liªres do Santo Officio ·prefere ao 
dos· Moedeiros nas Causas, em que 
aquelles forem Reos, Aviso de 28 
de Julho de 1685. ·Pelo Assento de 
'15 _de Fevereiro de 179I se de-
clarou que o privilegio do Foro , 
concedido á. Nação Britannica pele' 
Fora!; a qpe se refere a Ord. Liv. l 
tit. 52 §. 9, .que ·se alterou a res-
peito doJ~iz, competencia dos Re-

. cursos, e termo das demandas pelo 
Artigo '7 do Tratado de 16 54, e de· 
pois se communicou ás- outras Na-
ções Alliadas , precede getal , e in-·. 
distinctam~nte a todos os privilegias 
nacionaes, posto que encorporados 
nas Ordenações, e concedidos, ou 
em contemplação das pesso~s, ou 
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'das Causas, Alvarás de I 6 de' Se-
tembro de 1665, e de 7 de Abril 
d.e 1685, Decretos de ,12 de No-
'vembro de 1698, e de 5 de Feverei-
ro de 1699-, excepto somente as Cau-
sas Fiscaes, bem entendido, que nes-
tas não se comprehendem as~·pes
soas dos Particulares, a que aliàs 
competia o· privilegio 'Fiscal, como 
a respeito dos Privilegiados do Ta:. 
baco se deClarou pelo Assento de B 
de Abril de Hl34. Quaes sejão os pri-
vilegiQs dos Estrangei•ros vej. ·Car-

. ta de 20 de Março de 1452. Privi-
legias dos Paues, e Leziras só tem 
lugar em certos casos, devendo o 
número dos seus privilegi3;clos redu-
zir-se na forma do Regimento, se-
gundo o Alvará de 3 de Dezembro 
de 1603. Pelo Alvará de 20 de Fe-
vereiro de 1641 se confirmarão ·os 
Privilegias dos Pastores Serranos 
destes Reinos, que são os de sere·m 
isentos de coimas por Provisão de 
11 de Maio de 1581, e poderem pas-
tpr fora das suas Comarcas, Provi-
são de 26 de Agost~ de 1625, vej. 
o Alvará de 3 de Junho de 1605·. 
Os privilegias das pessoas empr~ga
das nas Coutadas forito mandados 
gu~rdar por Decreto de 21 de Ju-
nho de 1 7 51 . Os dos Cortadores dos 
Açougues farão cor1fhmados por Al-
vará de 6 de Setembro de 1753, vej. 
Alvarás de 5 de Julho deste anno. 
e de 7 de Janeiro de 1790, e De~ 
ereto de 4 de Novem.bra de 1644. 
Sobre os privilegias dos Meninos Or-
fãos, e seus pedidores vej. o Alvará 
de 15 de Janeiro de l59o,1 as Pro-
visões de 12 de Agosto âe 1615, de 
15 d~ Abril de 1641, de 13 de Maio 
de 1713, de 7 de Dezembro de 1i22, 
de 4 de Abril de -1723, de 17 rle 
Dezembro de 17~5, de 19 de Ja-
neiro, de 16 de Junho, ,de 19 de 
Agosto , e de 26 de Outubro de 
1726, de 13 de Outubro de 1729 
de 2 de Junho de 1745. de ~ de 
Março, de 2.8 de Setembr:o: e de 28 
de Outubro de- 1746, e de 20 de 
Outubro de. 1768, e Üf>creto de 12 
de Junho de 1782. Os privilegias 
da Confraria do Sa.ntissimo SaC.,t,'~-
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mento da Sé de Coimbra for~o con-
firmados por Alvará de 7 de De·. 
zembro de 1752. Os do Hospital 
Real de todos os Santos forão con-
firmados por. Alvará de 25 de Ju-
nho de 1618. A' l\1isericordia da 
Cidade de Lisboa foi concedido por -
Carta Regia de 30 d-e Janeiro · de 
1672 o mesmo privilegio, que tinha 
o dito Hospital Real a respeito des 
seus foreiros. Sobre os privilegios 
dos Cidadãos do Rio de Janeiro vej . . 
o Alvará ge 10 de Fevereiro de 1642, 
e Provisão de 14 de Outubro de 
1670. Ao,s Habitantes do Brasil, e___.:_.. 
Domínios Ullramarinos foi concedi-
do o privilegio de não serem exe-
cutados na propriedade dos enge-
nhos, e lavoiras de assucar ,pelo AJ-
vará de 21 de Janeiro de f809, que 

' declarou , e ampliou o de 6 de J u-
lho de 1807, e·_fixou a intelligencia. 
do Alvará de 20 de Junho de J 774, 
a respeito das Execuções nas Fa-
bricas dos Eng,'3nhos, e Lavoiras de 
Cannas. Aos Habitantes do Rio de 
Janeiro se concedêrão privilegios por 
Decreto de 6 de Feve~:eiro de 1818. 
Os privilegio\ da Fabrica de vidros 
da Marinha grande farão confirma-
dos po_r Alvar~ de ll de Dezembro 
de 1780. E prorogados pelos Alva-. 
rás de 12 de Outubro de 1786; e -
de 7 de Outubro de 1'799, e Decré-
to de 7 de Maio de 1794. Derão-:se 
privil.egios á. Fabrica de fia~ão de 
seda de Simão de Oliveira por Al .. / 
vará de 8 de Janeiro de 1791. Am· 
pliarão-se os privileg·ios concedidos 
á Fabrica de refinar ãssucar pelo 
Decreto de 13 de Janeiro de 1755. 
A' de Chapeos de Pombal _se derão 
privilegios por Alvará de 25 de Ju-
nho de 1775. O privilegio, que ti-
nha o ·Officio de Juveiro, da com-
pra' e cbrtimento das pelles de ca-
brito, foi derogado pelo Alv~rá de 
3 de Junho de 1793. ·Privilegio ex-
clusivo por dez annos foi concedido 
á Fabrica de louça ·de pó de pedra 
do Portó pelos Alvarás de 20 de 
Dezembro de 1793, e de 15 de Fe: 
ve.reiro de 1794. Concedêrão-se pri-
vilegio~ ál3 .Fabricas de lanificio~ de / 
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~Si,~n,ãp ~~r{\il(a .,Ça ·~il;va _n(l ;C.Ci>tVÜ\1:~ ~~ I d.e 1.638, o .de 6 de _No;v,embno .d~ 
·.P?/ P,.] 1vapL~!3 q! ~\e}ul);w ~~~ 17_!3_8 . ,16.86., o ~e .2 ,t;l~Dez~ml>-.ro de 1..6·87,, o 
~ ,~ ~~!>riq{l d~ p~Jtl\0' ~~~ P,o,l!t~J~-· ·de 23 ~o:ll)eS_I)'lo .me~, ~e atn~o., jl;l.S C~ri 
..g·.r,~ , A),va;rá de 2~ .d~ ~Vf,arçp ,<:1~ -t.as .IJ;egu~s ·de 2 c;l~ ,A.pr,rl .do ~~t~ 
J 7~s ., e ás ~e} 9~0 Bap_Gisl~ .L9Y!l'" . .~m10, e ,sl~ 11~ ,~ , 3-.0 de .A.Pr~l.l;\e 16,.3.6., . 
·tf11li ,, .~~v-!l~á.~ ~e 4 .._de J)e:~ern~·ra ~~ ~ •p Nvar,~ ~~ :2;2 d~ •Ü!·lMJ,bra ,de 

.. U·P '(, . ~ .dç fi ,~\é J .~~_i.ro 1de ). '171. 17l:J ~ e j:;am;~-.n ·a -Ç,a,rta cJ.e i8 - d~ 
;Pfiv.i~~g.i9s_, ~ ,G ,r:l}-ça~ fqr~o Ç{Oiji_C~Gli,. 1~o~e.w,~to d~ ~:1-~;3 tcl €ra 'de 1Ce .. 
A,9f:i ;a~s .qu,e s.~ ~~~t~:j\(il;~n ~9)1~-ntfl,- s;w: . (I3~Ji da de .C~~r-isto), .PS A,lva ... 
-,j-ynfW.,te u,9s · ij,egNn.ef)t&S .~-o ,E;xer- r ás d.~ ·2 -~ ,de J..~~iro ~le J 5~ 1 , ·d~ 
'~h~9, Alvt;trá ·.de f? ·,d~ ;F~y~ftWr~ f!.le . ~o çl,e.J~.aeir.p -~ _15;5 ·1 ., 4€ ·~· 5 de Se-
p~7, . . Pelf! Prp1v1~'9 çl~ - ,5 ,(jl,e f,e-v~J .t~bli6 ~~ 15:5,~~ {I~ J6 o(ie .D.ezem. 

T@il'o ~le 1,897 ~e ,clec)~rpp ,gb,, ~ .sij.p- 'bfo .d~ JfJ5'J, qe .~ .ql-e _N.~.v:ew'bro ,ftle 
r\~pt.~pi~ ·o priYi)egip ~~c!Msjvp p~~ 1711' ~ Res<i)~t)Ç~O .((1~ .J jl de Feve-

·Fe9i.~g if. JA~é .Ff.PÚ~ par~ }!flp.rjw~r r~iro d~ .175!). Os prjvjle,g,ios dos Me-
f! m~;l?lH -~~flHPiU'W ·.%\~ ·pr~Q9~ OOf• ni.no~. Orf:~o~ ~9. C9JJ~.gjp de J-esus 

' req~e~ P,ps g~J}.efü{) 'C<;>mm~fPHle§· A d~· ÇJcw~ ~l~ Lt:SP9íl fO!I'ãG mapda· 
·-rJ~$1}~ · tq -~~s prjvileg~0~ ~ J»ilipi_~- . dos gm,trdar por 4l~!lrá de 15 de 
_ .gp~ :vpj. ·o Alyfl.rá fÍP l." cJ.e .~çt.em-, ~bríJ de 1641, e for.ãa confirmados 
RfP. d~ 1BPO 2. q .. ~vi§~ 'Q~ H ~ .Qq.-, . p~l.a Provjsão de t de Abril de l723.-
Hr~ro flEl1WF, ~ p ~~gulam~~t.Q i4e A.'s ;\mas dos Eç.geitf!dos fGrio con-
f.~ f}t; ·.Q~!p\m~ 4e 1?08 .. V9r ÇQn.- . · ~~P.idos prjvilerl!üo~ pela Lei de 3l • 
vt!~~~q ~~r~ f ·Ç>tt!-ma}, -~ ij:~§P~~h§t; de :t.Vlai9 de ~ 502 , ~ forãq-lh.e~ con~ 

-:f.~ittt ,e1n J..i~·l?.o~ .~QS ~~ ~~ Setem,- firmadas peiQ§ A1v~r.ás de ~9 . de 
ÀllÇ> 4e ~q}o pelqs fJe'pip~t.e,,qpi~r!o~, Agost~ ü-e 1654, de ·2~ de J~neiro, 

'~ lia-t.'J.fieail~ ·p~lm~ l"~~yec't_tYpsJ!ove.r- e de 22 ~~ ~ DezeJqbrQ de 1f;i9!í, de 20 
118~, fi.Gl1:f~A ~t;~saJ?.À-9 o~ privjJ~gios 9-e Març.9? e dl3 Hl de Abrii de 1696, 

'l;eq~pJ."<!f!P~h p~l~ que r~spett~ ' flo~er- ' de 26 4~ Oqtub;ro de 1701, de 9 de 
YHr~ '"Jlil\t"ar. 1i1~F~o Go.q~edhlQ~ pFi- Novembro d~ 1802, e de 18 de Ou .. 
YiJ~gÜ1S <}O~ JY:I.Pi~a~s pelps 41v~rá~ tt;~bro de 180~. Privilegios do Capi .. 
·dq J." qe ~g~stp-QfJ T7~lh 'de ~1 ~ {$o, q{l, G~arda 1\ ·l~mã, .Alvará de 
'QP,t,ql)r.q q~ 1, 7)}~, P~creto ~e 5 d~ i ~3. ,d.e F~v-1f3reiro d~ 164;2. Aas Ale .. 
·qo_LiJi;lF<? q~ q1§:, provisão d~ ~Çl : nlães Sf! concedêrãQ privilegias pe-
·iTe J~1~ho ele J6~p., Pf-<;:-r.et·o de 13 , losj\.Jy-~Fá~ de 1l7 de Agosto de 1705, 
· ct~ ~<i!~ de. 1?~9, ~lyMá pe I "f, 'e / e Çle ql d~ Março de 1716 ~ e pelo 
~Yl~Ç\ ~1~ J~ qe QtfLubro qe '{79,t.> Alvar~ q~ 3:1 de Janeiro de .1778, 
q~ 1 f~yi-lf?g:ÍAs. p~·t!llÇ~f\'tes ~~ _Qr-- .

1 

qj:l~ EJe 'l:c4a ~;t ft>lh.~~ 177 d.o Liv.l!J 
~J'J!'9. ~a. f{e4-~wpç_ao fl{{s ·CatJV.(ils. , do R.eg·u~t9 Q&. Casa da Supplica-
·'l.Ç-~~-s~ .nos Alv~~&s de ~o d~ ~a:~- ç~o., se. mafldªrão observar os de 
:çr ~e ! ~§-~, de J 1 de 04·~nbrÇ>. -d~ 'ql!~ ellf's AlQ~tl';:\§iSftm posse imme-
~~§t2 -~e~'!= qe Setembw çle 15~.~, moria:l. Ús pri\fi-leg;ioE! da Real Casa 

·d~ ~.? dJe No-v.~m.bro d~t 16,317, cJ~ le ·de Saqto 1\r.\itQn.i(j). for&o·oeonfirmados 
· d11l\'!~:rço d~ 1{)52, , d:e 2'5 ·d«} J·ulho ]Jor- Ahamí çle 18 qe- Maio de .1752, 
·d~ -~?,?ti 1 c\e i qe D-ezenrhi,"o de · vrej. Alva'f4 çle 3 d~ Outubro de 
lti; ~. s. , d~ ~ ~~ ~ i\gQ~to, q~, tf)94 1 .e · l7.V _, Por~aria de J 1 d~ Março, e 

-d~ 6 Çe A._gt'-ll c e ·no~, JJa,s Prov~- J?rovJ!?ão d~ 15. ~e Fgv~reuo -de 1815. 
S:Õ(jB , ~~ Iq Q.~ Nfqi~ A~ · ~ 7. I:?, d(fl. 1-i Pa;r Al'V<\r<=Í 'de 4 de Fevereil:o de 
df::'l J ulh<? 4ç. k7~-2, de . ~~ ~.~· Qez~q1- , 17rl.7, se .cpr~~n~arão os privilegi~s 
br.o de ~ 7_~7 t ~~ 1 O. Çe N..huo d.e 'P· ~ ·~, da Santa Ça;sa do Hospital de S. 
n=;1.~ Çat;~~s ~-eg-!a~ de 13 de ~-unlw '· J.oã~ de JerU:~\deQl, e depois por Al-

-~ -de ·3,0 ç\<f ~e;~~l}\b.ro SY. p7.~" ~ nq VtSJl)jás, ~e 1.8 'd~ DezembrQ de 1728, 
D:~·<tr~,\p .df 1;9 ;çl~ Ju.J'pq cJe ~71 1~ . .! d~1 118. qe. Janeira. de 1752, e de 25 
r.e. _i>fe~tÇ>. dÇ.fi .P:l[ivikg.âo~ CWE! M<;>e-. ·, d~ J 41lh.o. qe 1777, vej. Carta de 6 
-.J~~\fÇ>§ 'V~j=· qs~,l~a~~el~.·~~~~-, ~ d~: l\(l~o. d~ l604, Decreto d~ 18 
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-de Abril, e de 23 de Dezembro de 
{744, Alvará de 20 de Março de 
1745, e Carta de. 12 de Dezembro 
de 17 52. N ã'O gozão de privilegio 

·as pessoas .miseraveis nas culpas de 
transgressão contra· as disposições 
da Pragmatica de 24 de Maio de. 
1 '749, na conformidad~ do cap. 29 
da mesma. Privilégios da Misericor-
dia da Cidade de Lisboa, vej. Re-
solução de 16 de Maio, e Provisão 
de 15 de Junho de 1717, Alvará 
de 2 de Março de I 553, Provisão 
de 17 de Outubro de 1775. Da Mi-
se~icordia de Macáo, Alvará dé 15 
de Janeiro de 1639. Por Decreto de 
I-3 de No vem bí'o de H.i 91 se man-
darão observar os privilegias dos 
Castelhanos corno os dos lnglezes, 
França a Mendes tom. 2 Liv. I cap. · 
2 §. 6 pag. 158. Privilegias dos Es-
tanqueiros do Tabaco, Decreto de 
22 de Setembro de 1100, e de 21 
de Novembro de 1707, Resolução · 
de 5 de Maio de 1738, e Alvarás de 
22 de Novembro de 1755; e de 24 
qe Fevereiro de 1764, e Provisões 

' de 27 de Julho de 1802, e de 17 de 
Fevereiro de 1807. Aos Estanquei~ 
r os das Cartas · de Jogar foi conce-
dido o privilegio de Apozentadória 
pela Portaria de 18 de Fevereiro de 
18 12. O privilegio de De sem barg·a-
dor não se estende aos seus Cazei-
ros, e Lavradores, para serem isen-
tos de pagar coimas, Alvará· de 18 
de Setembro de 161 o , . e de 2'7 de 
Setembro de 1613. Não tem os Des-
embargadores privilegio em mate-
rias de Coudelarias, Dec,eto de 18 
de Junho ·de 1681. .Aos Familiares,_ 
e O.fficiaes' do Santo O.fficio da In-
quisição forão concedidos pri vile-
gios pelas Leis de 14 de pezeil)bro 

\ de 1562, de 18, e de 20 de Janei-
ro de 1580, de 31 de Dezembro de 
15 8 4., Carta Regia de I 4 de Maio 
de 163.9, Alvará de 28 ·de Março de 
16 43, Decreto de I ·de Janeiro, A vi-
so de 28 de Julho, e Decreto de 8 
de Agosto de 1685. Privilegias da 
Bulia <la Crusada, vej . . os AI v ar ás 
de 5 de Março de 1594, de 26 de 
Março de 1603, de 6 de Setembro 
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de 16.21 , de 20 de Outubro de 16 5'7 , 
do 1.

0 de Julho de 1673, de 24 de 
Fevereiro de 1764, e de 10 de De:.. 
zembro de 1803, os Decretos de 5 
d~ Julho de 1696, e de 14 de No-· 
·V-éJilbro d~ 1'7'63, as Cartas Regias 
de 4 de Junho cl'e 1644, e de 6 de 
Outubro de 1646, o Aviso de 3 de 
Janeiro de 1803, a Provisão de lO 
de Agosto de 1·804, e a Portaria de 

· 25 de Setembro de 1811. 
Prohahik'dad~, qualidade ~e h u-

ma ·opinião provavel. Esta npinião 
he hum acto, pelo qual a-alma em 
virtude de hum motivo grave, mas 
com tudo fallivel, julga prudente-
mente que h uma coiza he licita, ou 
illicita. Se os motivos que determi- · 
não a julgar são fundados na mes-
ma natureza da coiza, a probabili-
dade se chama intrjnseca. Se tem 
respeito á authoridade dos DD. , 
que sustentão huma opinião, ou das 
Testemunhas, que depõe de algum 
facto, a probabilidade he extrínse-
ca .. Esta suppõe de ordinario a pri-
meira. 

P.rohqnte se diz de hum instru-
mento' , que prova . alg·uma coiza. 
Diz-se huma Escrithra em forma 
probante, quando. ella he extrahida 
da Nota, e assinada pelo Tabellião 
co~ sinal publico. 

· Processo se diz a instrucção ju..: 
dicial da Causa, seja civil, seja cri-
minal. Processo civil p.e aquelle que 
só te·nde a fazer regular ·algum ob-
jecto civel. Criminal h e . o que tem 
por objecto a reparação çle algum 
delícto. Processo verbal l1e a rela-· 
ção do que se faz, e diz na presen-
ça de hàm Offitial publico, e do 
que elle mesmo fez nesta occasião' 
etc. Processos, verbaes se mandárão 
formar por Decreto de 4 de N overrí-
bro de,1755, contra os Reos d~ rou-. 
bos, e sacrilegios comettidos na Ci-
dade. Processos militares de crimes 
não capitaes devep~ - formar-se n~ 
conformidade das IQstrucções, que. 
acornpanhárão a Cartà Regia de 6 
de Outubro de 1809, e qüe vem in-
sertas na Ordem do dia de 14 de 
NoveJ.'llbro de 181 J. Os crimes ca-
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pitaes, devem processar-se na .forma de 18 de Maio de 1608, Alvará dê 
do Alvará dei765. Porem ao lVlare- 15. de Julho d,e 1621, e de 16 de 
chal General dos Exercitas de Portu- Agosto de 1630, e na Portaria de 
gal foi dada ampla faculdade de man- 20 de Maio de 1636. Providenciou-
dar processar os Reos de crimes ca- se sobre a Procissão da Bulia da 

• pitaes verbalmente, derogados 'para Cruzad~, no Alvará' de 20 de Outu-
esse effeito o novo Regulamento de bro de 1621, na Oarta Regia de 14 
Infantaria, e o Alvará de 4 de Setem- de Janeiro de l 6381

, no Decreto de · 
bro de 1765. Elle mandou emtanto 18 de Sêtembro de 1741, e nas Re-
gue . os Reos de crimes· capitaes se soluções de 22 de Novef!1bro de 
processassem 11aforma prescripta nas 1637, e d~ to de Novembro de 1717. 
~nirecções,publicadas na Ordem do Nas .Procissões são repartidas as Jus-
dia de 2 7 de. A gosto de 18 I 1 pêl~ so- tiças ordi na rias pelo Regedor, e as 
bredita Ordem do dÁa de l4.de No- extraordinarias pelo Preside~te ·do · 
vem bro d@ mesmo anno. Processo Desemhàrgo do Paço, Decreto de 
surnmario he ordenado no caso dos 29, de Maio d~ J 654. Por Alvará de 
crimes de contrabandos, e descami- 2·2 de Agosto. de· f609 se prohibio 
nhos dos direitos das Alfandegas, darem-se tochas na Pr'ocissão do 
Alva rá de 26 de Maio de 1766. Corpo de Deos da Cidade de Coim-

Proássáo. Ce'rernonia Ecclesias- bra senão aes Cidadãos, segundo o 
tica conduziuá por Ecclesiasticos, antigo costume; e aos que nãó qui-
que caminhão em ordem, recitando zessem acceita-las se lhes mandou 
Orações, ou cantando os louvores de . impor a pt!ma de cem cruzados, e 
D eos. Pertence ao Bispo, e na sua dois annos de degredo para dez }e-
falta ao Vigario Gera1, regu)ar as goas fóra da Cidade. Pela Provisão 
Procissões como está decidido pela de 12 de Junho de 1641 se mandou 
Con~regação dos ~itos. A Prooissã~ reno.var a l>rocissão annua'[ pela Vi-
-do ~antissimo Sacramen.t.o ·' ou do' ctoria de f\ lj u barro ta, em ves pera 
·Corpo de Deos, ~e deve fazer em de Santa lVJaria de Agosto. Por ~vi-
·cada Cidade, ou Villa particular. so Regío. de 22 de Maio dg 1792 se 
Os.Conegos daCathedral podem fa- ordenou·qpe a Procissão do CorpQ 
zer Procissão na extensão do distri- de Deos sahisse da Igreja do Con.-
cto das Parochias sem pedir lieen- vento de 8. Domingos, rua Augus-
ça aos Parocos. Os Regulares, e ta á rua nova d' ElRei ~ voltando pe- , 
Fnembros d~ Confrarias Leigas não la rua Aurea a recolher-se á mesma 
.pod'em fazer Procissões for; da Igre- Igreja, o q_ue fez publico o Sen"ado 
ja, o~ ~os Claustros·, e nos limites da Camata por Bando dado aos 26. 
de .buma Parochia, sem o conserlti- de Majo do mesmo anno. Devem 
·menta, ou a Cruz do P~roGo, ex- acornpanh~r a Proçiss-ão do Corpo 

. eepto,. o-s Religiosos, e as Confra- de Deos os Ministros, e pessoas 'que 
Tias, qúe tem privilegio de isenção. 1 fazem o Cprpo de Tribunal, e 13ão 
A dtrecção pas Procissões, que he . as Estações, ·e Officiaes Subalternos, 
hnma .coiza de :P-acto, pertence ao Aviso ·de 4 dé Junho de t175L Pelo. 
Bispo, nã-o obstante qualquer posse · . Aviso de '9 de Maio de '1756, 'di-
·oontraria. A Procissão do Corpo de rígido ao Marquez de Ategrele, Pre-
Deos .só os Mini~tros dos Tribunaes,. sidente do Senado, se mandou que 
e não as Estações subalternas, são o mesmo Senado fizesse as prepar.a-
óbrigados. a acompanha ... la,_Aviso de ções necessarias para a Procissão 
4 de Junho de 1751. Hel'ã0-8@ pro- de Corpus Christi. As Procissões da 
:videnoias a. respeito do Ceremonial Cidade, 'que dantes hião á Santa 
da Procissão do Corpo de De-os da 1 Igreja Patr~archal d~ Lisboa vão 

" Cidaoe do Porto nas Cartas Regias : agora á Igreja Basilica de Sánta Ma-
·de 15 de Maio de 1607, de ·~1, e ria, A viso de 2 de Ju1ho de 1792 ~ 
·{le 25 l-e Julho de 1630, Provisão ' dirigido ao ~arquez deCastelJoMe-
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)hor. Pela Portaria do Senado da peJo Pecreto de 26 de Janeiro de 
Camara de 19 de Setembro de 1808 1686 que assistissem na ljtelação ao . 
se regulou o Tríduo, e Proéissão Despacho dos respectivos Feitos, os 
solemne, que o mesmo Senado fez Procuradores dó Conselho do UI-
em Acção de Graças pela Res.tau- tramar, Junta do Commercio, e dos 
ração destes Reinos. Tres Estados, aliviando desse tra-

Proclamaçóes, e· papeis sedicio- ba.lho· o Procurador da Real Fazen-
sos dos 'Francezes se prohibio a sua da. Pelo Alvará de 28 de Março de 
circulação pelo Edital de 6 de Se- 1617 se ordenou que os Feitos da 
tem br~ de 181 o, vej. Decreto de 20 , Fazenda do Estado dli In dia se não 
qe ).\;{arço de 1809. Proclamação se . possão despachar , a final , s m ser 
fez"'pelos Governadores do Reino á ouvido _ o Procurador da Fazenda. 
Nação Portugueza ·em '9 de Dezem- He ouvido nos Feitos do Juizo das 
,bro de 1808, convi<\ando os Portu- Capellas da Corôa, assim como o 
· guezes ás armas. · . Procurador da Corôa, Decreto de 7 

Procuração, ou Mandato he hum de Maio de 1678. Não' podendo as-
act.o , pelo qual aquelle, que não . sistir; por causa de suspeição , ao 
pode por si tratar de algum nego- despachó de algum Feito o Procu-
cio, dá poder a outro para o fazer radar da Fazenda, deve assistir. em 
por elle 1 como se fosse present~. seu lugar o Procuràdor da Corôa, 

Procurador se diz o que trata· Decreto de 16 de Junho de 1659. 
negocios de .outrem em virtude de Pelo Decreto de 5 de Màio de 1663 
Mandato, ou Procuração, ou sejão se ,mandou que · se não despachasse 
negocias privados, ou do Povo, ou Feito algum, em que seja Parte a 
das Cidades, ou Villas, em Côrtes, Real Fazenda, sem que seja presen-
ou dos· nego.ciós da Corôa, ou dos te o Procurador della, na forma que · 

• feitos della, ou da Fazenda Real, dispõe a Ord. ·, e o Regimei)'to. Por .. 
. ou. de alguma Communidad·e, Reli- Assento de 10 de Dezembro de 1665' 

giosa, Cabido, Confraria, etc. Pro- se declarou que o Procurador da Fa-
curador de Causas s~ diz o que sol- zenda he obrigado a responder quan-
Jicita o _seu progresso. Tambem os do for mandado por Acordão, re-
Advogados são chamados Procura- querendo o que lhe parecer. Deve 
dores. Os papeis, em que d ve res- ter asseúlo nos bancos· do Conselho 
ponder o Procurador da Corôa~ não da Fazenda com os J ui!les, Cartas 
se devem entregar ás Partes, · mas Regias de 6 de· Abril, e de 20 de 
remetter-se-lhe emmaçados, Decre- Julho de I 623. O lugar de Pracura,. 
to de 28 de Novembro de 1674. Pe- dor da Fazenda do Ultramar foi de- _ __. .. -
lo Decreto de 21 de Agosto de 1637 clarádo ser lugar da Casa da Sup-
se prohibio consultar-se ínateri'as de plicação por Hecreto de 28 de Mar=-
jurisd.icção, sem vista:. do Procura- ço de 17 52. q Procurador da F a_., 
dor da Corôa. O Alvará de 10 de zenda deve ser ouvido no Juizo das 
Setembro de 1807, suscitando o.§. 5 Cape lias, assim como ·o Procurador 
dô Alvará de 25 de Setembro de da Corôa, Decreto de 7 de Maio de 
·1655, manda que assista o Procura- 1678. Procuradqr Fiscal do Real 
dor da Corôa da Casa do Porto não Erario foi creado por Decreto de 8 
só ás sentenças, tiU-e se derem sp- de Março de 1804. O Procurador 
bre Djzimas no Juizo .da Chance!- Fiscal da J untà dos Tres Estados 
laria, mas tambem aos Aggravos, responde no · Conselho da' Fazenda 
que do dito Juizo· se interpozerem em todas as Caus~ concernentes ao 
para a Mesa dos Ag.gravos da mes- pagamento da Tropa, Lei de 22 de· 
ma Casa. Podem~ os Proc'uradores Dezembro de 1761 tit. 2 §. 22. De- , 
da Corôa escrever por outra pessoa clarou-se pela Provisão de.l3 de Fe-
as Respostas, que derern, Decreto vereiro de 1713, passada em virtu-
de 27 de Maio de 1674. Mandou-se de da Resolução de 17 de Outubro -
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"<le 1712 , que o Procurador dos Ca:. 
ptivos não deve ser condemnado em 
custas. Os Ministros, e Oíficiaes, e 
suas mulheres, e filhos não podem 
ser Procuradores das Partes, ou nos 

-seus, ou n'outros Tribunaes, De!. 
-ereto de I 9 de Novembro de 1722, 
·e de 9 de Jáneiro de 1723. PorCar-
ta Regia de 3 de Marc;o de J 698 se 
mandou norr1ear Procuradores, e 
Curadores aos Reos, que tiverem 
Partes po'derosas. O P.rocurador da 
Junta das Coudelattias h e ouvido nas 
'Causas, e livramentos a ella .perten-
·centes, Decr.et.o de 20 de J.u!ho de 
J 736. Dispen.sou-se pelo Decreto de 
l 5 de Fevereiro de 168.() no cap. 1 ." 
do Regimento de 19 de Janeiro de 
1671 a favor dos Procuradores das 
CÔrtes do anno 1 de · 1649 poderem 
.requerer serviços, aind-a de men'os 

, :annos, que os ahi prescriptos. Por 
Decreto de 13 de Maio de 1698 con-
cedeu-se aos Procuradores de Côr-
tes desse apno a mesma Mercê , 
que se f<}cultara aos das 8ôrtes de 
1679. ' . 

Prodigalidade he a vã profusão 
daquelle, que gasta •cornsigo, ou dá 
-a outrem ·com excesso, sem razão, 
sem conhecimento, e serp pro<viden-
cia. O prodigo he aquelle, ·que des-
arranja os seus negocjos por huma 

• despeza insensata, consequencia or-
·dinarja do luxo, e da corrupção dos 
costumes. 

Profecias são predições de ·su- · 
.cess.os futuro-s consignados na Escri-
tora Sagrada, de que ellas fazem 
hnma impo,rt..ante parte. Nel1as ·se 
-estabeleceu a verdade da revelação. 
As quatro mais celebres Profecias 
tocante ao Messias são : 1." a de J a-
?ob, abençoando seu quarto filho 
·.Judá, Gen. 49 j. 10; 2.a a do Pro-
feta Daniel, C. 9; 3.a a do Profeta 
Aggeo, C. 2; .4.A a do Profeta Ma-
lachías, C. 3. 

Prujed1áo se diz em direi(o .. do 
·que provem de outra parte. Costu-
ma-se ajuntar á palavra peculio, e 
. .ambas ,significãó os ganhos que hum 
.filho famílias adquire com o di"nhei-
J"O, , ou oom os bens, de que seu pai 

J 

PRO 
lhe confi~u a administração, vej. Pe-
culio. · · · 

Professor he aquelle que prqfes-
sa, e que ensina alguma sciencia, 
ou arte em huma Universidade, ou 
e~ hum Collegio. Aos Professores 
Regios foi concedida A pozenta'do-
·ria activa por Decreto de 3 de Se-
tembro de I 75~, e de 27 de Outu-
hro de 1? 13. ·Forão. dispensados de 
pagar novos direitos das Cartas por 
Decreto de 3 de Setembro de 17 53 ; 
·e lhe forão remittidos ·os velhos pe-
lo Decreto de 27 do dito mes, e an-
no , que se acha registado a folhas 
102 do Liv. do Registo do Conselho 
da · Fazenda. Gozão dé homenaO'em 
paTa se livrarem como seg-uros, De-
creto de 14 de Julho de 1775, a fa-
vor do Professor Regio Adrião dos 

· Sante>s, .'e Resolução de '26 de Ja-
neiro de 1764. Permittio-se porOar-~ 
la Regia de 5 de Maio de 1792 que 
os Professores dos Estudos me'nores 
.da Comarca de Co{~bra, quando 
imped1ido~, podessem nomear subs-

. .ti tu tos á s(1a custa, que :sejão ·ar-
provados, e com direito á successão 
da propriedade, se bem tiverem ser.,. . 
vido. Pela :,Resolução Regia .de 18 · 
de Agosto de 1779, em 'Consulta da 
Mesa Censoria, se mandou que em 
Lisboa se conservassem dois Profes-
sare!? Regulares·, e em Braga o Pro-
fessor de -Lfngua Grega, e se esta- ' 
belecesse nesta Corte huma Aula de 
Desenho, e que os Professores de 
Filosofia, Rhetorica, e Língua La-
tina, que ficão sem empregos, se-
jão apozeniiados com metade do Or-
denado, e que vagando os lugares 
de Professores de Ltngua Latina, de 
Ler, e Escrever, passe o ensino des-
tas .. dissiplinas para os Regulares. 
Pelo Edital de 15 de Março de 1780, 
da Real Mesa Censoria., se deter-
minou aos professores de Filo~ofia 
Racional, Rhetorica; Língua Gre-
ga, e Grau1matica Latina, e Mes-
tres de Ler, Escrever, e Contar, que 
forem providos em Cadeiras ; dentro 
de sessenta çlias viessem tirar as suas 
Cartas, e hirem exercer os seus ma-
gisterios, aliàs haver-se as mesmas 
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Cadeiras por vagas, Por Aviso de 4 
de Outubro de 1800 forão nomea-
dos os Professores que deverião ler 
nas novas Escolas ·Geraes de Lis-
boa.; e se creou hum para a Cadeira 
de Cathecismo ·com o Ordenado de 
35oAfooo reis. Os Ordenados dos Pro-
fessores de Primeiras Letras, e La-
tini·dade forão aumentados por Carta 

· Regia de 13 de Novembro de 180L 
Prcifissáo h e o estado, condição, 

(l)fficjo , que alguem abraça. Profis-
--são Religiosa he o acto, pelo qúal 
o noviço se obriga a observar aRe-
gra, que se segue em alguma Re-
.Ji·g.ião. Pela Carta rle Lei de 4 àe 
Maio de 1!765, passada em virtude 
de Alvará cle 30 de ~bril do dito 
anno, nella incorporado, com as At- ' 
testaç@es dos ~ec·retarios, e Minis-
tros de .Estado, e do Des.pacho do 
Gabinete, se attestou a veracidade 

·de cinco Pn;,fissões do quarto voto 
à e outros >tantos R~g.ulares da Com-
panhia denom1nada de. Jesus, tqu~ 
n:a mes·ma Carta de Le1 forão tras""' · 

I la dadas. 
Prohib1'çáo se di~ do que he Ve-' · 

dado pela Lei, ou por quem ten1 . 
autoridade. · j 

Prol, utilidade, ou proveito, 
Ord. Liv. I. tit. 66 §. 12. · \ 

Pmmo.(:áo, o acto de promover, ' 
eu eleva.r a posto, dignídade, offi- ' 
cio, graduacão supf'rior á em quP 
estava a pessoa, que foi promovida. 
Nas Promoctif's militares da Mari-
nha se atte~de mais ao merecimen-
to, do fJUe á antigu·idade, RPsolu·-
ção de 20 de Outubro de 1796, VP.J. 

a Resolução de 5 .de Novembro do 
dito anno. Pro~lOÇÕf's, e · accPsSos 

, não podem ter os Governadores, e 
Offic.iaes do Estado Maior . que nilo 
tem Guarnições regulares, Portarias 
de 5 de ~ovembro de I B 18, passa-
das em consequencia do Decrelo 
de 6 de Julho do mesmo anno, pu-
blicadas na Ordem do Dia de 19 de 
Dezembro do dito armo. 

Promulgação he o mesmo que 
publicação. 

Pronuncia he a s;:entença do Juiz, 
que declara o Reo suspeito do deli-
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cto, que faz o objecto <la Deva<ta, 
ou da Querella contra elle dada,, e 
o põe no numero dos culpados. Por 
Assento do-Porto de 9' de Março de 
1758 se declarou que das sustenta-
ções de Pronuncias feitas pelos Cor-
regedores do Crime , ainda mesmo 
por Acordão se ·póde aggravar para 
a R~lação. 

Propina , presente , ou dom em 
d·inh~iro, panno, on. ou .. os effeitos, 
que se dá a alguns Officiaes, Minis-
tros, Lentes, ·por assistencia, ou 
tra.:balho ex-traordinatio, por ex em• 
pio, os Doutorandos dão a cada pou-
tor 1$600 t-eis de propina, hum tan .. 
to aos Bedeis, etc. Não se devem 
i.ntredl:lzir sem úrdem Regia, Carta· 
Regia de 20 de Junho de 1742. As-
senteu-se em '30 de Janeiro de 1604 
qti•e fosse de 500 reis a propina dos 
(l}calos em cada anno, em lugar de 
200 reis que era dantes. Assentou-
se abs ll de Dezembro de 1607 que 
se ·désse a cada Desembargador a 
propina de ·dez cruzados em cada 
anne para botica. As · da Casa da 
Supplicação forão aumenta;das por 
Assehto de 22 de Agosto de 1609. · 
E as 'dos Desembargadores do Paço 
pelo Assento de 22 de Setembro do 
mPsmo anno. Sobre as. propinas do 
Governador, e Chanceller se tomou 
na Relação do Porto .s\ssento aos 25 
de .Maio de 1641. As propinas dbi 
Tribunaes reg·ulárão-se por Deqreto 
de 12 de Junho <le 1687, vej. os De .. 
eretos de 27 de Setembro de 1618, 
e de 22 de Junho de 1621, e de 27 
de Março de 1623. Foi prohibido 
assenta-las nas despezas da Relação 
sem immediata Ordem RegJa, Car-
ta Regia de 19 de Junho 1626. Man .. 
dou-se dar aos Ministros de todos 
os Tribunaes, e Conselhos, para pa· 
pel, pergamínho, tinta, e lacre, 
Provisão Regia d.e 31 de Janeiro de 
1613. Pelo Assento da Relação do 
Porto de 3 de Julho de 1738. se re-
solveu que se vencesse propina na • 
dita Relação nos dias da Victoria 
do Ameixial , e Montes Claros. As 
·propinas dos Officiaes da Junta dos 
Tres Estados, e das maii Casai!, e 

24 c 

.. 

I 
\ 



PRO 

Frstacões suba! ternas forão extinctas 
por Âlvará de 13 de Julho de -1751. 
Sobre pagamento de propinas aos 
.Ministros da Relação do Porto por , 
occasião do nascimento de hum In-
fa.nte, vej. o Assento de 3 de No-
:vembro âe 1736. Concedêrão-se pro-
pinas aos Tribunaes por occasião da 
Acclamação do Senhor Rei O. Jo-
sé , por Decreto do 1: de Setembro 
de 17 5-o .• Sobre as dos Desembarga-
aores da Relaçãp do Porto , por oc-
casião éla ·dita ·Aêclámaçilo, se to-
mou assento na mesma Relação aos 
6 de Outubro do dito anno de .l750. 
Sobre a do Escr.ivão ;da ChanceHa-
ria da Casa da Supplicação vej. ,·o 
§. 2: ·do Regulamento de 21 de Maio' 
de 1773. 

Proposta o ·que ·se propõe a a:l-
guem. A for..rna {\~s ·Propostas dos 
P ostos Militares vagos foi reg,ulada 
pela Resolução qe 21 de JY.larço de 
J7.o !) , Decreto de 4 de Abril de 
1735, Ordem do Secretario de Guer-
J:a de 2 2 de Agosto de 1744, e Avi-
sos de 5 de Jan~iro de 1778, e 6 de 
D ez.emb ·o de 1780. 

As .Propostas dos Su·perintenden-
i!as. das Coudelarias são remettidas 
aos Gene.raes das respectivas Pro-
vjncias, .Pwvisão de 29. de Julho de 
1;7 82. A respeito das propostas Re-
g-imentaes vej. o Officio de 4 de Fe-
vereiro de 1768. 

P ropriedade he Q direito que ca-
(la hum dos indiiViduos , de que hu-
t:n a Sociedade civil . he co111posta , 
tem sohre os bens que adquirio Je-
gitimam~nte. A defeza dos .dire itos 
da propriedade he a coiza m~is apre-
cia vel depois da ,defeza da- Religião, 
independen,ci.a, da Monarchia, hon-
ra, e vida, P ort-aria do Governo de 
16 {)e Agosto rle 1811. Por Decreto 
de 2S de J aneiro de 18 o 1 se man-
dou vender as Propriedades , que 
poss~1ia em Lisboa a Santa IgTeja 
P atn archal. Mandou-~e por Decreto 
de 22 de Maio de 1 70.6 que se não 
provesse propriedade, ,ou serventia 
de Officio sem vista de Fiscal , e 
~ue se declare nos Alvarás haver-se 
a~sim cun1prido . 

PRO 

Proprietan·u se diz o que tem o 
domínio de alguma coiza movei, ou 
imrnovel, corporal, ou in'corporal, 
que tem <lir13ito de gozar della, e 
de dispor como lhe parecer. Os P.ro-
prietarios são obrigados a servir por 
si os seus O.fficios, Alvarás de 23 
de Novembro Q.e 16,1 2, de 9 de Maio 
de 1642, de 9 de Fevereiro de 1648, 
Lei de 22 de Junho de 1667, De-
cretos de 12 de Dezembro de 1639, 
de 16 de Setembro de 1642, de 14 
de Setembro de 1647, de J 6 de Fe-
vereiro de 1662, de 9 de Agosto de 
1668, de 18 ·de Julho de 1681, de 
30 de Março de t686 ·, de 3 de No-
vembro de 1696, e de 22 de Maio 
de 1706. Prohibio,se consultar-sé 
renuncias de Officios, se~ ser em 
filho do Proprietario, não havendo 
causa muito justificada. Fazendo o 
Proprietario requerimento para met-
ter Serventuario , deve declarar-se 
o impedimento, que tem o froprie-
tario, Decreto de 3 de Novembro 
de 1696. 'o .Qecreto de 22 de Maio 
de 1706 manda que ~ destes Reque-
rimi:mtos se dê vista ao Procurador 
da Corôa. Nfandou-sé por Decreto 
de 26 de Janeiro de 1649 que se 
não admittis$e Proprietario algum 
a s.ervir Offic:io sem Carta passada . 
pela Chancellaria . O Proprietario 
de hum Officio, que requerer a mer-
cê de outro ~ ·perde o que ultima-
mente requereu, e os · serviços , por 
que se lhe deu, Decreto de 2 1 d'e 
Setembro de 16 7 7 .' Aos Propriet a-
rios dos Offioios deve-se dar a ter-
ça parte, ainda- que sejão menores , 
ou mulheres, Lei de I I de A gosto 
_çle 1667, Alvfl.rá de I 5 de Setembro 
de 1696. Os Proprietarios dos Officios 
devem /eneartar-se dentro de tres 
meses , debaixo da pena do perdi-
mento delles 1 Alvará· de Regimento 
de 4 de Fev~reiro de 1755 cap. 3 
§. 2.", Alvarfi de 29 d~ Dezembro 
de 17 53 cap., . § ... No Regi o A vi-
so de 20 de ~ovembro de 1795 se 
mandou que pelo Conselho da Fa-
zenda sé con$ultassem os 1}-equeri-
mentos de netos, qne ficassem de 
Proprietarios encartaflos em Offi-
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·dos, de que pertendão a Mercê, do 
mesmo modo, que Foi Servida . o'r-
denar que se lhe consultassem os Re-
querimentos de filhos, e filhas U~rri
bem de Proprietarios encartados, por 
Aviso de 3 de Setembro de 1777. 
Ordenou-se por Decreto de 13 de 
Julho de 16~H que o Proprietario, 
que tivesse dois Oflicios, renuncias-· 
se hum delles com a cominacão de 
perder o maior. , 

Prorata, são duas palavras Lati.:. 
nas, que se escrevem, e pronuneião 
como fazendo huma, e se adoptárão 
no Uso Pratico para significar a pro~ 
porção, subentendendo-se a palavra 
parte. Neste sentido se .diz dos her-
deirós, donátarios, e legatarios uni-
versaes, que elles contribuem entre 
si para as dividas cada hum prorata. 

Proro_qm· , prorogação significa 
em geral a extensão de alguma coi.:. 
za. Assim a prorog·ação do termo 
he a continuação do espaço de tem.:. 
po concedido. A prorogação de hum 
Compromisso he a extensão do tem.:. 
po prefixo aos Arbitras para decidi-
rem a questão. 

_ Pr·oscripto se entendia ás vezes 
entre os Romanos aquelle, cuj-a ca-
beça se punha a preço, porem mais 
commummente aquelles, que erão 
condenados a alguma pena, que tra-
zia comsigo a pena de morte natu-
ral, ou civil. Entre nós he tido por 
proscripto aquelle homem, que he 
notado de infamía. ' 

Proselz'to he hum novo converti- · 
do á F é , ou que já deu o seu con-
sentimento para ser instruido nos 
rnisterios da Religião. 

Prost-ituiçáo he a absoluta entre.!.· 
ga de huma mulher á impudicicia 
publi,ca. 

Protestantes , sectarios da Seita 
de Luthero. Deu .... se-lhes este nome 
em Alem~nha, porqrie errí 1524 pro-
testárãõ co11tra hu·m Decreto do Im-
perador Carlos V, e appellárão para 
hum Concilio GeraL Tambem se 
comprehendem debaixo deste nome 
os Cal vinis tas; 

Protesto he a declaração feita pG>r 
algum acto contra a fraude, oppres-

ToMo I.I . 

são, oú violencia, ou contra a huÍ:.. 
Iiaade de algum pro~edimento pará 
que não prejudjque a quem protes-
ta; mas fique a este conservado sem-
pre o seu direito para o deduzir em 
tempo, e lugar oppbrtund. 

Protesto de letra não paga he o 
Instrumento feito pelo Escrivão dos 
Protestos, qué transcreve nelle fiel.:. 
menté todo ó theor da Letra, dan-
do fé de ter notificado o A cceitan-
te para à pagar, 'e da resposta que 
este deu, ou. de que nada respon-
dêra a mesma ndtificação. _ 

Protocolo, o mesmo que livro de 
Notas : 

.Protohiedicato. Junta de Medicas 
incumbida do cuidado da saude pu-
blica; do exame dos Boticarios; e 
das drogas das boticas; de exami-
nar os Medicos, e Cirurgiões, que 
forão approvados em Paizes .Estran-
geiros, e' pertendem 'curar no Rei-:-
no, é Domínios; e finalmente da 
averiguação dos que se intrometterrt 
a curar sem serem' approvados. 

A Real Junta do Protomedicato 
fo'i e.xtincta pelós Alvarás de 23 de 
Novembro de 1808' , 'e de 7 de Ja-
neiro 'de 1809; e pelo Decreto de 7 
de Fevereiro de ·· 180 8 se nomeou Fí-
sico Mor, e Cirurgião Mor do Reino. 
A J urisdicção privativa, que· com..: 
pete ao Físico Mor, e Cirurgião Mor 
foi regulada, e declarada pelos di..: 
tos Alvarás, em que se ordenou que 
os mesmos :Físico Mor, e Cirurgião 
Mor exercitem a sua Jurisdicção nos -
Reinos de Portugal ; e AJgarve por 
seus Delegados , vej. o Edital do 
Delegado do Cirurgião Mor de 18 
de Agosto de 1809 para todos os 
Sahgradores, Cirurgiões ; Algebris ..: 
tas, Parteiros , Qculistas , e os mais 
que fazem curas particulares, com-
pareção no. Juizo da Delegacia Ge-
ral, e alli apresentElm as suas Car-
tas de Approvação, ou Licenças ; 
para serem revistas, e averbadas se-· 
gundo o Regim~nto. . 

Protonotario , significa propria-
mente o primeiro dos N otarios, o ti 
Secretarias de hum Príncipe. Os-

a Protonotarios Apostolicos são O.ffi,.; 
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ciaes da Côrte de Roma, que tem 
.hum gn{o de preerninencia sobre os 
.outros Notarios; ou Seeretarios da 
Chanoe11aria Romana. 

Protutor he aquelle; que não sen-
do tutor de hum pupillo' ou menor 
administra os seus negocios na qua-
lidade de tutor, oli elle crê-se que 
o eta, ou soubesse não o ser. . 

.. . Prava .he huma consequencia le-
gitima, que resulta de hl:!in facto 
evident~, c~ja certeza faz concluir 
que· outro facto, de que se igno-
rava a verdaue; he' ou não verda-
deiro. . , 

Provançà hé a experiencia? ou 
prova, que se faz, das disposições 
daquelJes, que pedem ser admitti-
dos a alguma Ordem Religiosa:- . 

1 Provedor. Os Provedores elas Co-
marcas tem a intendencia da.s Ca-=-
pel!as, Orfãos, Confrarias; Testa-
mentos, e outras cousas pias, Ord. 
Li v. 1 tit. 62. Só os Provedores das 
Comarcas, ou os Corregedores, que 
em razão deseus cargos servem tam-
bem de Provedores dellas , podem 
tomar contas dos Concelhos, e nao' 
os J ul.zes de Fora, e pessoas, que 
:ficarem 'servindo pelo Provedor por 
àlgum seu impedimento, Alvará de 
16 'dê Dezembro de 1577, e de 7 
lle Jàneiro de 1750. Dentro da Co-
marca mandão citar por Mandados, 
e não por Precatorios nas coisas , 
qee pertencerem ao seu Juizo~ dito 
Alvará de 7 de Janeiro de 1750. Os 
Provedores das Comarcas são tam~ 
bem Contadores da Fazenda, Lei 
de 4 tie Dezembro de 1'775, fican-
do sujeitos, quanto á inspecção, ao 
Conselho da Fazenda; e, quanto ás 
remessas, ao Erario Regio. Os mes-
mos Provedores são Juizes da _Fa-
zenda dos Càtivos; dita Lei de t1 de 
Dezembro de 1775 §. 2. Elles po-
Bern encarregar as diligencias , e 
averiguações aos Juizes de Fora, 
dita Lei §. 3. Tomão contas dos 
Concelhos, Confrarias, Albergarias, 
e Hospitaes; e os ordenados, que 
dellas devem levar , estão taxados 
pelo .A,lva:rá de 7 de Janeiro de 
17 50 • . ' 
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Provedores dos Defunctos , e 
Ausentes devem recensear as con-
tas dos Thesoureiros no fim de ca-
.da anno, Resolução, de 4 de Dezern-
hro de 1750. Não se devem intro-
metter na arrecadação das heran-
ças, que os De~t.inctos deixarão eni 
carregàdas a Feitores, ou Proct?-ra-
dores ; ou a seus Testamenteiros 
particulares, posto que a ellas haja 
legatarios, ou herdeiros forçados au-
sent_es cap: 29 do Regimento, dita 
Resolucão de 4 de Dezembro. Fo-
rão cre~dos em 1711 os lugare~ de 
Provedores das Fazendas dos De-
funétos, e Ausentes, Capellas, e 
Residuos do Rio das Mortes, Rio 
das Velhas , e do ouro preto ; e pe-
la Provisão de 24 de Março de 17ll 
se mandou que todo o dinheiro, e 
ouro das ditas Provedorias , que se 
remettesse ao Provedor das Fazen-
das dos Defunctos; e Ausentes, Ca-
pe lias , e Resíduos da Comarca do 
Rio de Janeiro se passasse em Le-
tras ségur~s para este Reino , na 
forma do ~eg·imento . Pelo Alvará 
de 4 de Março de 1802 foi authori-
sada a Mesa da Cqnsciencia, e Or-
dens para proceder contra os Pro-
vedores; e Officiaes dos Defunctos, 
e Ausentes, Capellas, e Resíduos 
do Ultran,1ar, qde for.em ommis-
s?s, ou prevaricarem nos seus Offi· 
CIOS. 

;l?rovedpr das Leziras, o que lhe 
incumbe 9- respeito da Palha, vej. 
o Alvará de 2 de Maio de 1803. De-
ve evitar que .se cortem madeiras, 
ou ramadas, ou se roteem as terras, 
ou nellas se mett.a gado, Alvará de 
14 de Julho de 1807. He Juiz dos 
livramento~,') dos culpados nas devas-
sas, que tfra, não devendo remet-
ter os ditos culpados ao Juizo dos 
Fejtos da fazenda, Decreto de 20 
de Junho de 1685. 

Provedqr dos Marachões do Cam-
po de Coimbra. Foi extincto este 
Officio por Decreto do I. • de Julho 
de 1776 , que depóis foi derogado 
peio de 2 de Fevereiro de 1778, · 
vej. o Reg,mento de 6 de Seteml9ro· 
de 1606. . 
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O Provedor da Casa da lndia 
tem -annexo ao · seu carg·o a · Inspec-
ção das Administrações dos Navios, 
que vem dos Portos da Asia, Al-
vará d'e 6 de Setembro de 1790. 

Provedor mór dos -Armazens foi 
extincto na pessoa de Fernando de 
Larre Garcez Lobo Palha e Almei-
da, compensando-se-lhe o seu orde-
nado., qne era de' 2:100$000 reis' 
com a Mercê · em tres vidas da Com-
menda de Santa Marinha de Quin-
tella, da Ordem de Christo, no Bis-
pado de Miranda, e duas vidas mais 
nos bens da Corôa, e Ordens, que 
tinha ; reservando os cabidos , na 
forma do Breve do Decennio, por 
Decreto de 12 de Junho de 1794. 

Provedor mór da ~aude da Côr-
te, e Rio de Janeiro. Foi creadQ 
e·ste Magistrado por Decreto de 28 
de J tilho de 1809. Do dito Prove-

, dor mór da Saude compete o Re-
curso para a Mesa do De sem bargo 
do Paço do Brasil, dito Regim.ento 
§. 21. 

Provedoli mór dos Orfãos foi crea-
clo por Alvará de 24 de Outubro de 
1814 , ~ em que se derão providen-
cias a bem dos Orfãos desampara-
dos. 

Provedor mór da Fazenda Real 
do Brasil, sobre a despeza da gen-
te de guerra: deuise-lhe Regimento 
em 13 de Agosto de 1638. 

Provedor da Faz.enda do Rio dE) 
Janeiro. Pelo Alvará de 8 de Abril 
de J 807 se revalidou a extincção, 
que incurialmente se havia feito do 
dito Emprego, e se reg·ularão as in-
cumbencias relativa_s aos Officios de 
Escrivães do Juizo da Cort\a , e 
Fazenda· da Relação daquella Ca-
pital. 

O Provedor da Repl Fazenda da 
Bahia foi abolido por Alvará de 3 
de Março de 1770. 

Provedor, e Feitor mór da Al-
fandega do Assucar de Lisboa: foi 
este O:fficio extincto , e com pensa- . 
do. do seu Preço o Proprietario del-
le, D. Rodrigo Antonio de Noro-
nha; por Decreto de 4 de Maio de 
1757. 
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Provedor do Reino do Algarve . 
he lugar de primeiro Banco, Alvará 
de ·9 de Março de 1782. 

O Provedor dos Resíduos da Ci-
dade de Lisboa tem a mesma J uris-
dic~ão dos Provedores das Comar-
cas, quanto á arrecadação dos bens 
pertencentes a Cativos, Lei de 4 
de Dezembro de 1775 §: 14. Pelo 
Alvará de 15 de Julho d~ 1755, em 
declaração da Lei de 7 de Janeiro 
de I '7 5o, se determinarão os ordena-
dos, e salarios do Provedor das ca ... 
pellas. 

Provedor mór da :Saude da Côr· 
te . e Reino deve prover todos os O f~ 
ficios da Saude das Terras do Rei-
no, e Conquistas, Oécreto d·e t de 
Agosto de 1688. ·Fóra . do tempo de 
peste só o pode faz~r nas Terras, que 
forem Portos ele ·mar, Decreto de 
24 de Julho de 1748. Pelo Aviso de 
29 de Abril de 1811, dirigido ao In-
tendente Geral da Policia, se man-
dou que elle tivesse, interinamente, 
J urisdicção cumulativa com a ~do 
Provedor mor da Saude. 

Proverhi9, o Livro dos Prover-
bios he hum dos Livros Canonicos, 
de ,que he Auctor Salomão. O no-
me Hebreu q.ue lhe derão os J udeos 
significa P~nabolas, ou Semelhanças. 
Por isso se lhe cháma tam bem o Li-
vro das Parabolas. 1E com effeito os 
preceitos, que elle contem st::r apre-
sentão debaixo de comparações abre-
viadas. Salomão dá neste Livro sau-
dáveis instrucções para a conducta 
dos costumes, e ensina a todos os 
homens os seus deveres para com 
Deos, e ó proximo. Os nove primei-
ros capitulas contem o elogio da 
~abedoria, por isso este Livro, o 
ela Sabedoria, e o Ecclesiastes são 
c~am~dqs especialmen~e Livros Sa-
plenczaes. 

Providencia he hum ' attribnto , 
ou huma perfeição, pela qual Deos 
dispõe d'e tudo segundo os seus pro-
jectos eternos. · 

Provimento he a Provisão , Alva- \ . 
rá, ou Carta, pela qual o Rei , ou.. 
o Tribunal Superior confere a al-
guem o Titulo para a servel'.ltia d~ 

' ~6 A. 
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algum· Pffiõio ~ etn. Dantés o.s Pro-
time:ntos dé@s Officio..S ~ão se esten~ 
dião a mais de q_uatr0 meses por 
hüma Oarta Re-gia, que ex.i~l.ia no 
Li v. lJ da Ca"Sa tia Blipp:lit:ação, pag. 
·B5~. Hoje .se c.-c>St1:1mão passaT por 
:seis meses. Ntit'O --se passão, rrem re .. 
f-ormã.o Provimentos p.ara serV'entias, 
"8en~ co.nlltat, pnr infli>tma-ção dt> Mi~
nistro ., do 1.tnpe<i~mento da.Proprie ... , 
taúo ~ : .A~ble'Oto de .27 de Abiil d-é 
l .6J()-8, e :Regüne..Bt~ de 18 de Outu-
bro G.e ·1'7-o~ ~· ~6 . .,S:onre o Provi .. · 
:.;nento de Offi.cios, e remuneração- · 
de serviç<>'S' na Indià, . vej. a Carta I 

-ao iV ice Rei de lia. aos ! 6 de Março 
de Í6U~. 

p,.éJv'i'rtcia. Antigàmente se to .. 
mo11 pelo trellritoYio; ·o:tl districto de 
hu~a Cidátle, ~u Vidla notavel, Jul .. 
gado , Gorteeih.'C), Coneição, v . . g. , 
P:rovinda .a-e Lamego , <le Braga , · 
·6'0 Portro>; etc. Nesta~ Províncias, ou 
,Camarm; .plltr:ihão ps Reis hum Mi-
nistl'li) de fDllllior A1.ça.da, chamado 
Mai.orirro_., ou Juiz do Re:i , ou So-

1 bre J ustiçá, ou Vigario, ou Presi-
tlefll(i1il. No-_tSecu·lo XV ~e deu o no-

. ' nl~ -de .P.ro-vinc3-a a qm.a.lquer Hermi-
'El<a ~ oú Oratori'O , Capella, ou R-e-
<Go~Jruim,euto ., e HQsricio Religi-oso , 

- -~m qee vli:via algum~ ou alguns ho-
menli!, ou ltllulheli.e:s, que fazião vo-. 
t-o de P,rG>cliis&'lo. Estas Províncias 
erão isantas de p..ag;arem Portagem 
peios Fomes do Sen'hor Rei ' D.Ma-
EID~l. Ainda hoj€ •Se diz Província 
da. Arrahid-a, ·etc. Provinc.ia h e tam-
b-em huma par·te '<ie ,h.um Reino, ou 
Estado. Pro·vi~Bcia Ecd:esiastiua, dis-
trinoo -de h.uma Metrop0le, ou Ja .. 

' ú:;_diçãQ de íhum Arcebispo, qtte se 
est~orle sob;re differelJt"es Dio-c~ses , 
vej. Al">CebispadD. A Igreja .conti-
nutm a o,bservar ·na distribuição das 
Provi·ncias a dos antigos Rei·s, oú 
I mpetardt>res., e poil" isso ;s~ vêm ho-
_je :Hi·sjllndos suifraganeos rla· ~esma 
Metro.p.oj~ sâtuados em di'ireren:tes 
Monarquias, ou Principad-0s. Man-
dou~se fopnalinr hmna Descripção 
geog~afica., ~ ~co:nomica da Provin~ 
-da do Minho por DeccetG de 27 de 
A br~l de i lf'S 9, · 

PRO 
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Provincial. Superior dé huma 
Provin4ia de Religiosos, No ~XIII. 
sec:olo; quando as Ordegs Religio• 
sas se estendi&rão mu.ito, começárão 
a dividir-se em Pn;)'Vinoiás "" ·e esta• 
béleoêrão .húm S111per.ior Geral aci· 
ma d-os Superio.reB partiaulares dos 
Mosll.ehes ctl>mprehen.did'Os. Eis~aíqul 
a t>rigem do nome PÍ'I(i)vinciaL A au• 
~o.rirlade deste .SU!peri!ilr se regala 
J=Jelos Estatúoos parti;eula<fes de cada 
Orném. I .. , , • 

Provistió~ significa 'em ·geral -o 
aC~O , pelo EJ:Uà•l >Se jilfOYê a)g1ID!a 
(lOlZa • 
. . Diz~se -em espécial huma espe'" 

cie' d_e. Lei, que sãe aqueDes Man" 
dad-os_ qu'é o R~i envia, pélos quafil$ 
confer.e algum Beneficio., ou cl.á al· · 
gum Qffioío .a alguem ; ou os que 
faQ: -qua:l{j_uer Tribunal .eln nome d.o 
Rei, pelo poder que delle iecebb 
nos casos d-a sua -uompe~enáa. 

P.tovisão d-e B&neticio he u 'I'ifM .. 
le Canon.ico ~ , que o Superior legiti .. 
mo conÓede 1 a hum EcclesiasticG ca• 
p.az, pàra que poSsà possuir legiti-
manrente hqm Beneficio. As ~rovi· 
sões dos Benefieie-s são dada~ pelo 
Papa, e sel:l$ Legados, oH. pelos Co} .. 
!atores ordinarios. Não se cumprem 
às P.rovisQ'es sobre Lesiras, e Paues . 
sem sé dar vista ao Provedor das 
Valias, A!vjlrá -de 26 de Agosto de 
1568. Mandpu-se pelo Alvará de 2S 
de Fe·vereir.o d-e t6fi!S .qbe os dos 
V ice Reis da In dia. passassem pela: 
Ohancella:rii:\• @s que as impetrão de 
Roma lContr11 as Graças concedidas 
a Soa Mage~t'ade , tem penas pela 
Ord. Liv-. 2." · tü. l5, cuja dispozi· 
ção se mandou o:bservar por Carta 

· Regia de 20 de Jan-eito de 161.5. De 
Provisões p11ra devaças, ou outras 
quaesqae.t· diligencias, não se deve 
dar vista, Assento de 2 9 de Agosto 
de 16'24. . 

· Prom·sarip se diz do que requer , 
c~ieridaõe, couro .as aiimentos, as 
r-eparações. , , 

Proxenet(l h e aquelle que inter• 
vem -para fazer concluir huma ven-
da , ou hUJrr casamento, o a outto 
qualquer ne~ocio. 
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Pro.ximidàde quer diter, em ma-
teria de parE:mte~;co, a pozição da-
qoelle, que está mais proJ~imo que 
outro, ou seja do defuncto,. de cuja 
herança sé tratá, ou seja daquelJe, , 
a quem se quer sncceder. I 

Prudencia; hmna das quatro vir-
tudes ear<f~ares, qne nosdicta o que 
se deve fa:z~r, ou evitar em1 qual- . 
quer genero Gle acção. Todos os 
áctos- htananQS são obje€to material 
desta virtude. O forma} he o que se 
deve seguir , ou ·fugir em ·quanto 
he, ou não conforme ao verdadeiro 
hem. ' . 

Psalmos. O Livro ·dos Psalmos 
he hum Livro Canonico da Sagrada 
Escritura, 1que faz parte do, antigo 
Testamento, e contem 150 Psaltnos, 
ou Canticos de louvores, compostos 
huns por David, Ol!lros por Moisés, 
Salomão, Asaph, Coré, etc. Forão 
collegidos em hum volu_!Jle por Es-
dras. O Canto destes Psalmos era 
acompanhado do . som de hum, ou 
muitos instrumentos, o que signifi-
ca a palavra Grega Psalmo -, donde 
este nome se deriva. · . 

· Puberdade ,/ significa a idade em 
que alguem he capaz de contrahir 
matrimonio. A idade &~ puberdade 
he de 14 annos completos, e de 12 
annos para as mulheres. 

Publicaçáo he a acçã:o pela qual 
· se faz alguma coiza publica ,r e no-

taria .; e se faz paten_te em lugares 
pub!icos para se conhecer de todos 
os que nisso tem inte"esse. 

Pugnar, ant., ·cast.igar, do ver-
~bo latino punio. Ord. Affons. Liv. 5 
_tit. 34 §. 10. 

1Puhlico, como adjectivo ~igni
fica o que respeita a todo o povo; 
corno substantivo significa o corpo 
político, que formão entrP si todos 
os vassallos de hum E ... tado; e ás 
vezes se refere aos ,Cidadãos de hu-
ma só Cidade, ou Povoação. 

Pudiàdade, virtude que consiste 
em abster-se dos prazeres illicitos. 
Ainda que a Religião- pagã fosse 
muito favoravel a deboches, com 
tudo os Romanos tinirão erigido 
Templos á Pudicidade. 

POR 

Punhal, o mesmú que ada·gá-;-
EJUCm o traz incorre em pena de pri-
zão , e pecuuiaria, Lei de 20 d~ 
Janeiro de 1634; vej. armas de f e• 
ZRSI, 

Punhar, ou punar, ant. ~ f~tzer 
to-do o esforç:o 1 e toda a boa dili-
gencia por con:e)wir a.1guma coiza 'i 
Carta d'ElRili D, Diniz de· 1317. 
Docum ·de Lonfictt .. 

Punição he a aeção de punir ai~ 
guetn. 

· funhett, ViHa na Piovincia ~a 
Extre.-nadura, distante tres Jeguas 
de Abrantes, Comarca de Th.omar. 
Fê-la Villa ElRei D. Sebastião . no 
anno de 1565. 1 

Pupillar se diz em direito do que 
pertence a liüm pupillo, como di-
nheiros pupillares~ 

Pupilleridade se diz o estado de 
hum pupillo. Este estado dura des· 
de o nascimento até a idade da· pu-
berdade, que he dos I4 annos nos 
varões, e de 12 nas mulheres. 

Pupillo, segundo o Direito Ro-
mano he húm filho, ou filha Cami ... 
lia ·, que não chega ainda ·á idade 
da puberdade' e que eslá debaixo 
(!e tutella. 

Purgaçáo se entênde das diffe· 
rentes formas de que se usava anti• 
gamente para se justificar alguem 
de algum facto, que. lhe era impu-
tado. Havia purgação vulgar, e, ca-
nonica. Aquella consistia 'pm provas 
superticiosas pela agua fria , pela 
agua fervendo , pelo fogo, pelo fer-
ro ardente, pelo combate em cam-
po rJlZO, pela Cruz, pela Euchari~
tiá, pelo pão de cevada, pelo quei-
jo de ovelhas. A ignorancia , e a 
credulidade dos povos fez introdu-
zir estas provas; _e os Juizes pouco 
illustrados as adoptárão. Adquirírão 
tanta authoridade, que erão chama-
das J uizo_s de Deos. A purgação ca-
nonica era assim chamada, porque 
era ·au tô'rizada pelos Canones. 

Pur_qatorÚJ. Os 'l'h~ologos desi- ' 
goão por este termo hum lugar, em 
que as almas, depois da sua separa-
ção do corpo , expião os pecados 
veniaes, ou sofirem a pena tempo .. 
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ral dévida aos peccados mortaes per-, 
doadO's, de que se não fez nesta vi-
da penitencia sufficiente. 

Purzdade, em linguagem antiga 
queria dizer segredo, vej. Escrivão 
da Puridade. 

Purificatorio' he o nome que se 
dá a hum pedaço de pano branco, 
no meio do qual está hum a Cruz, e 
de que os Sacerdotes' se servem pa-
ra enxugar o calix. 

Puritçznos , este nome foi dado 
&~Presbiterianos de Inglaterra, .por-

. ' 

r 
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que elles affectavão não seguir se-
não a pura palavra de De os , e I e.., 
vantando-se contra as ceremonias 
da Igreja Gallicana, pertendião res-
tabelecer a pureza do culto. 

Puro, praticamente significa ab-: 
soluto, e sem restricção. . ' 

Putativo se diz daqt~elle que he 
reputada ter hu.ma qualidade, que 
elle não tem realmente. Assim hum, 
pai .putativo he aquelle que se crê 
ser pai de seu filho, ainda que em· 
yffeito .o não seja. 

-, 
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Q, decima sexta letra do Alfabe-: 
to . Em quanto letra numeral valià 
.antigamente 500' e com til valia 
500,$0 00. : . 

Quadriennal he a qualificação ; 
Jfela qual se designão _os O:fficios , 
que só se exercem de quatro etn 
quatro annos. Assim ·cpmo ha O:ffi-
cios quadriennaes,, há outlOS trien;;. 
naes. Vej. Triennaes. . , 

Quadrilheiro he o O:fficial infe-
rior de J i:Istiça ~ nomeado pela Ca-
mara pará servir tres annos._ Dá ju-
ramento; vigia o seu bairro, anda 

. de rondá com os da sua Quadrilha; 
prende o~ incursos nas posturas ' 
acode ás · brigas, vigia sobre os va-
dios,. etc., Ord. Li v. I tiL 73. Es-
tes Officiaes correspondem aos Ofli-
ciaes, que ein Roma erão chamados 
Irenarchas, dos qriaes se faJla nô tit. 
do Cod. de Irenatchis, porque os 
Presidentes das Provinci~s , à que 
corresponde~ os nossos Cdrtegedo-
res das Comarcas, devião eleger cer-
tos homens, que vigiem, sobre o so-
cego público. Para este mesmo fim 
se determinou pela Lei de 14 de 
Agosto de 17 51, que não só dá po-
aer aos Magistrados de prender os 
dellnquentes h uns nos districtos dos 
outros , mas dá liberdade a qual:. 
quer particular de prender os delin .. 
quentes,. ou pessoas suspeitas, com 
tanto que lógo os levem em diieitu-
ra aos Magistrados dos Lugares, e 
pela outra Lei de 20 de Outubro 
de 1763 se permittio ig!falmente aos 
particulares ajuntarem-se em certas 
sociedades para prenderem os ditos 
facinorosos. Estes Alvarás não se-
rião necessariós , se se observasse 
exactamente a dita Ord. Li"f. J tit. 
73 a respeito dos Quadrilpeitos. 
Foi-lhes dado Regimento em 12 de 
Março de 1603, o qual foi manda-
do observar por Alvará dé 31 de 

Q'UA 

Março de 1742. Deste Officio niri-; 
guetp se pode escusar, posto que 
privilegiado seja , Regimento dos 
Bairros de 25 de Dezembro de 1608 
§:) 5. Deu-se-lhes novo Regimento 
errí .13 de Setembro de 1625. São 
i§entos . de pagar os . encargos das 
Bandeiras .9os Officios, a que per-
tencem; são escusos ,dos alárdos' e 
exercícios . rpilitares. Ficão-l~es per-
tencendo as armas' que to~ão nas 
pendencias, e não podem s13r obri-: 
g·ados a s~rvir por mais de tres an~ 
nos; Decreto de 11 de Fevereiro 
de 1699. 
. . Ouakers; riu · T-rernedo?es, S~ita 

de Fanatlcos em Inglatena, assim 
chamados, porque fingem que tre-
mem quando estão 'orando. Elles' 
desprezão as Leis Ecclesiasticas , 
regeitão os Sacramentos ; affirmão 
que a alma he huma parte de Deos; 
que todos os homens tem em si 
mesmos luz bastante para a sàlva-
ção; que não há outra vida, que es- -
perar;. fora deste Mundo; e que tu--
do deve sér commum . 

. Qualidade, em Diréitô, significá 
b'rdinariamente hum t!tulo pessoal, 
que habilita pará exercet ale-um di-
reito. o -

. Quem alÍegà a qualidade, e nel-
la se funda , deve prova~la , Ord. 
Liv. 1 tit. 65' §. 27. , 

Qualijicador' he húrn Theologo 
proposto para qualificar, ou decla-
rar a qualidade d~s proposições, que' 
forão deferidas a álgum: Tribunal 

. Ecclesiastico , e singularmente ao 
da Inquisição. Os Qualificadores não 
são Juizes ; elles nilo fazem mais 
que dizer o seu sentimento sobre as 
Pn;)posições, que se lhas derão a 
examinar. Os fnq:ui'sidores são os 
que julgão. 

Quarentena significa o esP,aço· dé' 
quarenta dias , A's ve~es emprega~ 
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se para significar o tempo da Qua-
resma , porque he efléctivamente 
composto de quarenta dias de je-
jum. 

Quarentena, no Codigo Maríti-
mo, he a demora, que aquelles, que 
vem do Levante, ou de outro paiz 
enfest.àdb', ou suspeito de contagio, 

·são obrigados a fazer em hum lugar 
separado da Cidade, aonde chegão. 
A esta mesma precaução, ou cau-
tella se dá o nome de quarentena, 
porqne deve durar quarenta dias. 
Quando se sabe que as Mercado-
rias, e passageiros não vem · de lu-
gares suspeitos, se abrevia esse ter-
mo, e se permiLte o desembarque 
das pessoas, e mercadorias, mas de-
poem-se humas, e outras em hum 
Lazareto, aonde se .perfumão: O tem-
po :1 que ahi se demorão , se chama 
sempre quarentena, posto que a ex-
pressão não seja exacta, mas o uso 
a tem confirn'1ado. Deu-se Regula-
mento Provisional para as Qt:Jaren-
tenas, e mais providencias nos por-
tos maritimos, pf!-ra evitar o conta-
gio, o qqal foi approvado por Pro-
Yisão da Junta da lnspecção de pro-
videncias contra a peste de 27 de 
Julho de 1807. , · ' · 

Quar~sma he o tempo de peni:.:. · 
tencia, em que. jejuamos quarenta 
dias , e nos abstemos de carne ; pa-
ra nos prepararmps para as Festas 
Paschaes, que se hão de seguir. O 
jejum da Quàresma foi instituído 
pelos Apostolos. 

Quarta se diz, em Direito, da 
quarta parte de a-lguma coiza.- Ha 
muitas sortes de quartas. 

Quarta Canonica, ou funen'tria, 
he a que se deve ao Parocho. do de-
functo, quando elle morre na sua 
Freguezia , e vai St enterrar fora 
de lia. 

Quarta Falcidia he a quarta par-
te, que as Lejs Romanas authori-
zão o herdeiro Testamentario para 
reter sobre os legados excessivos. 
Primeiro a Lei .Furia prohibio legar 
mais de mil escudos de ouro. De-
pois a Lei V oconia: prohibio dar ao 
LegatariGl mais do qüe restasse ao 

QUA 

herdeiro. Finalmente Caio Falcidio, 
Tribuno do Povo , no tempo do 
Triurnvirato de Augusto, fez a Lei 
Falcid.ia , pela qual todo o patri-
monio do defuncto 'foi dividido em 
doze onças, ou doze partes , e foi 
proliibido a todo o Testador l~gar a 
alguem ultra . drodantem, isto he , 
mais de nova onças, ou tres 1quar:.. 
tas partes da herança, fosse hum, 
ou fossem mais os herdeiros, de ma-
neira que sempre a quarta parte dos 
bens ficasse salva ao herdeirq. 

Quarta Trebell.iana he a quarta 
parte da herança, que o herdeiro 
instituído tem direito de reter, quan-
do está gravado de algum fideico-
misso, imposto no todo, ou em par-
te da herança. . 

Quartel, o mesmo que alojamen-
to, ou casa · de aposentadoria pro-
pria dos Soldados. Significa tarn bem 
o dinheiro, q11e se yence, . ou paga 
cada tres meses. Quartel Mestre Ge-
ner~l ~e o. Aposeptador rnór ?o Ex-
ercito, assvn como os Quarte1s Mes-
tres ordin~·r.ios o são de cada Ter-
ço, ou Regimento. 

Pela Portaria de 25 de Março 
de 18 i l se proveu sobre os artigos 
de lenha, fl.Zei te, e outros indispen-
saveis ao serviço da Tropa nos quar-
teis militares, aprovando as Instruc-
ções, que a acompanha vão, e cuja 
copia foi remettida ao Encarregado 
dess~ Inspecção, com A viso da mes-
ma data, vej. a Ordem de l4 de Se-
tembro de 1811 sobre o fornecimen-
to dos quarteis militares. A respei-
to do modo de fazer nelles as dili-
gencias, vej. o Alvará d-e 14 de No-
vembro de J757, e Aviso de 22 de 
Abril de p96. Mandou-se por Al-
vará de 14 de Fevereiro de 1772 §. 1 
que todas as pessoas, que tiverem 
praça assentada nas Tropas p~gas, 
que se acharem , ou forem vistas , 
em m1mero de tres, ou mais, com 
armas brancas , ou de fogo, públi-
cas, ou occultas, sejão considera-
dos corno amotinadores, que per-
turbão a paz pública, e como taes 
se lhes imponha irrernissivelmente a 
pena do 4 rtigo 15 dos Regulamen-
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tos de lnfanteria, e Cavallaria. De-
clarou-se na Ordem do Dia de 5 de 
Janeiro de 18 I I que aos Sargentos 
Quarteis ~t>stres toca o accesso pa-
ra Quarteis Mestres, e aos Sargen-
tos Ajudantes pàra Ajuâantes. Os . 
Quarteis dos Ministros , começados 
a vencer, pagão-se por inteiro aos 
seus herdeiros, .Assento de 6 de J u-
lho de 1674. Os das propinas se man-
darão tambem pagar por inteiro aos 
Ministros falecidos , ainda que as 
não tenhão de todo vencido, Reso·-
Juções de 13 de Março, e de 5 de 
Outubro de 1675. 

(Juartinlw, moeda de oiro, que 
he a quarta paPte de hum a · moeda. 

Quatro m'ntens , moeda,_ qe pra-
ta, que fez lavrar o Senhor Rei D. 
João III, e tambem D. Filippe I 
de Portugal. Tem de hurna parte a 
Corôa, e debaixo. della o nome do 
Rei, e mais abaixo o número de 80. 
O Senhor Rei D. Antonio, intitu-
lando-se Rei de Portugal fez lavrar 
moeda de prata de 80 reis, porem 
de menos pezo que a antiga. Tinh.a 
d·e huma parte p escudo do Reino 
com Corôa cerrada, e estas letra.s 
na Orla : A, 1. D. G. R. Port. et 
Algarb. No reverso tinha · a espai:la 
.de Santiago em figura· de Cruz, com 
a' letra: In hoc s~gno vinces. Igual-
mente fez lavrar moeda de cobre 
com o valor de 4 reis, e com os 
mesmos cunhos ·que a sua de 80 reis. 

Quebra se diz o abandono que 
hum devedor faz dos seu~ bens aos 
seus ·credores por causa da insolu bi-
lidade verdadeira, ou fingida; por-
que ha duas sorte~ de quebras, hu-
ma de boa fé, outra dolosa,· que 
~ropriamente se chama bancarrota. 
:As providencias do Alvará de 13 de· 
Novembro de 1756; posto que res-
trictas aos Negociantes da Praça de 
Lisboa apresentados fallidos no Tri-
bunal, ISe ampliárão aos da Cidade 
do Porto no caso da Resolução de 29 
de Outubro . de 1804, em virtude da 
qual ,se expedi o a Provisão da J u n-
ta do Commercio de 19 de Feverei-
ro de 1805 : E foi o dito Alvará · de 
ia de Novembro de 1756limitado 1 ToMo 11. 

I 
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e declarado a respeito das Praças 
do Brasil, e Domínios Ultramarino& 
pelo Alvará de 29 de Julho de uto9. 
Sobre quebras dos I,Dercadores do 
Terreiro se providenciou no Alvará 
de 29 de Junho de 1797. 

Querela be a delação, que al-
guem faz em Juizo c<;>mpetente de 
alg·um facto criminoso por interesse 
particular, ou publico. . 

Questão, em termo forense signi-
fica hum ponto contestado, e sujei-
to á_ decisão do_ Juiz. 

Questor, era entre os Romanos 
o Magistrado encarregado da guar-
da do thesouro público, e de outras 
m'!_is funcções. 
· Quinaquina , casca amargosa , e 

mui: corrob<;>rante, usada na Medi-
ema .. 

Por A viso de 6 de Setembro de 
· 1813 se mandou fazer na Universi-
dade dt> Coimbra a analyse das qui-
nas do Rio de Janeiro,. e dá do Perú. 

Quindennio, :certa quantia de di-
nheiro, que de quinze- em quinze· 
annos se pagava a Romà das. Igre-
jas annex~s, aos Conventos dos Re-
ligiosos. Tambem a Universidade de 
Coimbra o paga das rendas, que os 
Pontífices lhe annex~rão. · 

Quinhentos reis 1, moeda deste 
nome , e val6r , que correu neste 
Reino. . . 

_ Quf.nquagesima, deu-se este no-
me ao setimo Domingo antes de 
Pasc.oa. 

Quinquilheria, objeétos de fer-
ragem, e outros indete.~;minados de 
pouco valor, cuja venda he propria 
aas lojas de ferragem' e das da 
Classe da Misericordia. , 

- Pelo Decreto de 9 de Fev~reiro 
de i 7 6 1 se deu licença para se fa-
. bricarem obras vasadas de est.anho, 
'latão, e outros · metaes, como bo-
tões , ponteiras, molduras, e tud:O 
o mais pertencente a quinquilheria 
nas manufacturas de Picheleiro, e 
Latoeiro de lima, e candieiros de 
pés de estanho com. copos de vidro, 
sem que fiquem sujeitos os qu~ os 
fabricarem senão á Junta do Com-
merclo. Foi prohibido aoi .Eiiltrau.-

~6 
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QUI 

--clesiasticas, sem excepção dos que 
se denomin~o Capellas' da Corôa~ 
pagassem dois Quintos extraordina-
rios dos seus rendimentos de hum 
anno ; e o mesmo as Commendas das 
Tres Ordens Militares , as de Mal-
ta, e os Pre~timonios. Pelo Alvará 
de 3 de Dezembro de 17 50 se abo-
lia a capitação, que ao Erario pa-
ga vão os moradores ~e Minas Ge- . 
raes, e se rest~beleceu o methodo 
que os ditos moradores propozerão 
ao Conde das Galvêàs em 24 de· 
Março de 17.34, para a cobrança do 
Quinto do ouro. Vej. sobre este im-
posto as Cartas Regias de 31 de J a-
neiro de 1702, de 16 de Novembro 
del714, de '2o deOutubro de1715, 
de 28 de Maio de 1722, de 8 de Fe-
vereiro de 1730, de 24 de Abril de 
1732, de 30 'de Outubro de 173.3, 
e·de 18 de Julho de 1734. 

Quita, remissão, ou perdão de .al-

guma divida, ou obrigação. Sãa pro-
hibidas as quitas nas rendas Reaes 
Lei de 22 de Dezembro de 1761 tit: 
2 §. 34. 

Qw'taçáo , diz-se de h~m acto, 
pelo qual o credor desobnga o seu 
devedor do que elle lhe devia. A 
Quitação suppõe ordinariamente o 
pagamento, porem o credor pode 
validamente dar quitação sem ter 
recebido. 

Quota , ou. quota parte, signifi-
cá a parte, e porção, que cada hum 
deve supportar de algum encargo. 

Qu·ota, e derrama dos Commer-
ciantes da Praça de Lisboa, respe-

. ctivas á contribuição da Decima • 
forão abolidas pelo A I vará de J 2 d~ 
Novembro de 1774, estabelecendo-
se em lugar de1las outras suaves 
contribuições, dedarados os Alva-
rás de 26 de Setembro, e de ao dé 
Outuhró de 1762. 

FIM DO TOMO SEGUNDO. 
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Artigos. 

F Ahrica 

F acanha 
'Fa.llido 
F alsúJ,aqe . 
Fa7.1er 
Fé . 

· Feliw 
Ferreirq, 
E erro 
Festa 
Fiador 

.llian.ça 
F~'lueiredo 

· F~'lhar 
Florestal 
Gabinete 
Gado 
Galenistas 
Garro . 

Governador 
Governo 

Grão 

Herança 

Herdáro 

Jatobitas 
Jactancia 

Jantar 
Iconoclastas 
Identidade 
Idolatras 
Idolatria 

Jejum 
Jeronimos 
Jesuítas 

Igreja 

E R RATA S. 

Erros, 

P~reira 
são .exemptas 
Objecto 
de 1793; a 
pami&l, ou local 
o aetp 
attençã.o 
Presbitero, e 
das Ordens dos 
lugares da 
lpstituições 
in solidum, dita 

Contratadores 
Torres 
no sentido 
expressa 
Gabinet 
Menistros 
Arca nos 
D{J p[J3urnz's steundQ nuhrru,-· 

ti um 
.Â.vará 
1801. 
Proclação 
público 

pelo defunto 
vencidos 
dá modo 
1771 
apresentou 
que os faz Jitteratos sem 

moral 
costume dos jantares 
S. Damasceno 
18 de Setembro 
deu-se 
Os Romanos , e os . Gregos 
hum culto santo 
procedidas 
ou J eronimistas 
sem se communicarem 
restabelecer 
Regio Beneplacito 
de seus 

Em~ndas . 

Ferreil'a 
forão exempta~ 
Aresto 
de .1793§1;· e 
parcial , ou total · 
a a.cto 
attestação 
Presbítero Lisbonense, e 
da Ordem dos 
lugares publicos da 
Justiças 
in $Olidum , ain.da q u~ não 

assig·ne(Il os contractos ;. 
dita · 

Contadores 
Fro~s 
em sentido 
.espessa 
Cabinet 
Me~rinhos 
Artanos 
])e pamis secundo nuhen ... 

ti um 
Alvará 
1808. 
Pt'çlclamação 
púplico; ou dos celleiros 

públicos 
pe~o herdeiro do defuncto 
vendidos 
chqmado 
1711 
perpetuou 
qu~ faz os litteratos sem 

fllOral 
costume, e os jantares 
S. João Damasceno 
18 de Dezembro 
dá-sé . 
Os Romanos , os Gregos 
hu-,:n culto secreto 
precedidas 
ou J eronimitas 

' . sem commumcarem 
estabelecer 
O Regio Beneplacito 
dos seus 
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Artigos. 

Igreja 
Ilha 

Impea~·mento 
Imposição 

Irnpotencia 
IrnP..ressáo 
Impressor 
Inconfidencia 

Independenâa 
Indijferen#sta 
lndios 
Infame 
lnfanteâd~·o 
Infidelidade 
Irifieis 

Inglaterra 
Ingleses 

Inhihüoria 
Inquilino 
Inquisição 
Inquisidor 
.Tnspector 

Intendente 

I.nventan'o 

Jogo 
Jo.rdáa 
Irmandade 

Erros. 

toeos os Santos 
gentes sem lic~nça 
para commerc10 
que se prova 
da Decima, da Siza 

difinir-se 
do Rio 
fórma 
os bens do/ attentado 

para a qual nós somos 
professa indifferentismo 
Indião 
na pena 
e excepto 
exposição 
exerce 
transgidem 
Mandando-se 
1790 
E seu 
16 de Janeiro 
3 de Julho 
Familiares gozassem 

·Fé Moral 
Presidente 
Governos 
aconteceo 

·J Inspector Gera], Comman-
dante · 

7, e 28 de Fevereiro 
de de Novembro 
foi nomeado este empregOl . 
dos -generos , fazendás 

jogo da banca, e outros 
Bernardes 
Conventos do Salvador. 

Passou-se 

.· 

Emendas. 

todos os Santos 
gente sem licen~a 
para o commerc10 
provado 
Da Decima, a Impoziç~o 

da Siza 
definir-se 
no Rio 
fôrma 
os bens dos reos do atten.:. 

ta do 
para a qual somos 
professa o indifferentismo 
In dias 
nas. penas 

' excepto 
opposição 
exercer 
trangridem 
Mandou-se 
i79l 
O seu 
18 de Janeiro 
ao de Julho 
Familiares gozarião 
Fé, Moral 
Principe . 
Governadores 
acontecêra 
Inspector Geral , e Com-

mandante 
i, e 28 de Fevereiro 
de Novembro 
foi creado este emprego 
dos generos , effeitos , e 

fazendas 
Jogo da banca, e os outro$ 
Bermudes 
Conventos do Salvador, 
· Santíssima Trindade , 

Santa .Joanna, Nossa 
Senhora' da Graça, as-
sim como a de S. Bene-
dicto , e N osst;~. Senhora 
de Guadalupe , existen-
te no Convento de S. 
Francisco, go~ão do pci..:. 
vilegio de . resgatarem 
seus Irmãos Escravos , 
pagando-os por seu jus-
to valor aos Senhores dos 
mesmos Escravos , nos 
unicos dois casos de os 
tratarem os ditos Senho .. 
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Artiaos. 

Juga'da 

Juises 

Juiso 
' Junta 

Juramento 

'\ 

Jurisconsulto 
Jurisdiccáo .. 
Juro 
Justificação 
Juzgo 

Ladrão 
Lançamento 
Lal!z'dario 

Laudel 
Laudemio 
Lavor 
Lavrador 

I . 
Erros. 

deste Reinos · 
de jugadas, e oitava. 
das terras donatatias 
Ord. da Intendencia 
cumul.ativavamente 
de Conservador 
Cadêas da Côrte , e Cida-

de 
lhe forão dirÍgidas 
uso da vara 
Simão .Ferreira Lourençcr 
Alvará de 28 de Maio de 

1774§.4. 
vejão-se as Provisões ele 23 

de Junho de 1769 
conhecimento dos desc.a-

minhos 
per.ante os J uisea; 
que lhes parecesse 
furtos graves 
Ad--Apostolici 
4 de Setembro de 1610 
~ de n1aio de 1656 
Proprietarios de casas, ou 

fazendas 
Direjto 
e de 21 de Outubro 
vara branco, eomo 
a Junta dos J mos 
de Oliveira Souza 
Justiça perfeita, 
recorrer ao Presidente 
levantantando-se 
Estabeleo-se 
a Superintendencia Geral 
Os Mestres do dito Offi-

CIO 

Respectiva 
emphiteuticos feitos 
Ord. 
O dos Mosteiros 

Emendas. 

res com excesso de cas-
tigos corporaes , ou de 
os quererem vender pa-
ra fora do Reino , como 
se declarou na Próvisão 
e~pedida á dita ultima 
Irmant\ade em data de 
~9 de Novembro de 1779,· 
em virtude da Resolu-

~ ção Regia de 25 de J u-
. lho de 1779. Passou-se 

deste Reino 
de jugada, e oitavo. 

·de terras donatarias 
Ordem da Intendencia 
cumulativamente 
do Conservador 
Cadêas' da Côrte, e da Ci-

dade · 
lhe forão dirigidos 
uso de vara 

··simão .Ferreira Louçano 
Alvará de 20 de Maio de 

1774 §. 4 . 
vejão-se as Provisões de 28 

de Junho de 1769 · 
conpecimento dos ·casos t 

dps descaminhos . . 
perante os seus J uises 
quê Ih pare,cesse 
furto grave -
Ad Apostolz'ci 
4 d~ Setembro de 1810 
9 d~ Maio de 1654 
Proprietarios de casas , e 

fazendas 
Direito 
e Alvará de 21 de Outubro 
varfl branca, assim como 
á Junta dos Juros 
de Oliveira e Sóuza 
Justiça, perfeita, 

· recprrer ao Príncipe 
levantando-se 
Estabeleceo-se 
á Superintendencia Geral' 
Os Mestres deste Officio, 

destinando-se premios 
· ~os Mestres do dito Of·· 
fiei o 

Re~posta 
emphiteuticos fe,itas 
Ord. Affons, -
Os dos Mosteiros 

I 



Art.i'gos.. 

Legado 
-...-

Leg-itim..a ~ " . · 
L!}1-. I 

___.... . I 

1.-eiri.a ~ 
L eiUj,o (Francjse.o 

d ' Andrade) 
L eitão ( J .0:'-lo Ro-

drigP~.1' ) · 
Lertha 
Lente --Letra 

Levantamcn.t4 
Levitico 
Libertino 
Licença 
Limoàro 

Lisboa 
Livro 

-. -. 

· Li:r:o 
Lobo 

L(<)C(lf{j@ 
Lqfa 1 

Louça ,, 
L ouvados 
Lu,qar- Tenente 
Luiz da Cruz · 
Major 
Manfredo 
D. Maria 
MarideJ . 
. Marquez . 
Matamin_(fn · ·, 
Mathematica 

Matos 
Mello Frâre 

:Erros. · 

. n0 Reino 
pela co-nta do Testad<i>r , 
no .US@ da viuvez 
As C.artas ,de Leis· 

' entregar ao Cha.ncelley 
Themude · 
.Brito Ja Fonseca ·,· 
D !.<iHl(olO 
Conim h rire 

J urisprudencia 

Emendar. 

I.IOS Reinos . 
-pela vpnt.ade do Testador 
no caso da viuvez 
As Cartas de Lei 
entTegar ao Chanceller mór 
Themudo 
Bento da Fonseca 

.Df>ado 
· Conimbricre 

i 

Jurisprudencia civil 

se fizesse dPIIes depositos se ' .fizesse dellas ' depos,ito• 
L ente de Prima, e qe Leis Lente de Prima de Leis 
Medicicina Medicina· 
;e effectivo. oa a letra e effectivo ~ ou que a letra 
a. favor do Terreiro a ,f.avo-r de Terceiro · 
po.r Alvará de 27 ,, por A.lvarás de 27 

· trata por extenso trata muito por extenso 
em sentido mocterado em sentido moderno 
A viso de 12 crl.e Mafco A I vará de 12_ de Março ' 
nella . •. . nelle 
Alvad de 22 de Julho . Aviso de 22 de-Julho 
da Cidade Lisboa · da Cidade de Lisboa 

.tr~mblement de terra trPmblement de terre 
4: em que se promova ' 4 .0 que se promova 
os livros intituladas: Mo- os livros seguintes t· . . Ma ... 
, dus, ele. , d 'IJS, etc. 
Guimeno Gnimenio . 
cxceptuando-se as duas exceptuando as duas Gram· 

Grammaticas maticas 
em que esfavão assentadas em que estarão assentadas · 
Exame del' Originisme Examen de l'Originisme 
A Discourse on A Discourse of 
agnas, lixo . aguas, liX()S 
Polonha Eolonha 
lnsuhtilem In suhtilem 
e.tr devidas ou de vielas 
vender fazendas veHdem fazendas 
'e, em. outras muitas partes · e em outras partes- , 
~aliadores - · Alvidradores 
Ao~ Marquez de Pombal .A o L "" Marquez de Pombal 
P.rovedor· Provincial 
Rogimento · Regimento 
antm'-ailversationes p.nimadversiones 
Constlltado Consulado; ' 
PrOJvisão · r, . Procnração 
acharão aehavão . 
M aooel . ' Ma oel. . 
Julho Ju nho 
:Hroffi'ssores . Doutores, e P-rofessores ,' Doutores, ·e 

·' · Baehareis Bachan~is · 
Pos· jl,}a~ e Ti fi td os PostiUas a Titulas 
Co.r,ljmbr. Acad. ann. 177·(; f:bnimbr. Acad. ann. 177~ \ . 
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. A.rtigds. 

1Wercés 
Mest'l'-e ''' 

· Milicia1w~ 
Ministro · 

JVáo 
~Naturalisaçáo • 
.Navio ' · 

Novea · 
Novos :Direitos 
Nulhdade 
Nullo 
Ohras püblicas 

-- · 
Ordem ·..; 

Orfáo 
Ouro 

Ouvidor 

Pad11oet'ro 
Pa,qamento 
Pq.tma 

Papel 
I · • -p. ,, . ano 
Pasta,qe~ 
Perdão 

.. 

I 

Perúra ( Aires 
Falcão) 

Perfeitos 
Pescado 

Erros. 

J~e]as Partes 
·Regimento cle -1 de Juuho 

··Que para os Capitães 
·Carta Regia de I-3 de Mar-

ço de 1702 
·se -cheg-assem · 
2 9 de Maio de 18-0-7 ~ 
10 de Setembro de 166-5, 
lhe concede 
par . · 
§§. :85, e 8? hoje 
Nullidade de Processo 
TobelJião 
15 de Nav.embro de 1755 
Medidores do Co.nselho 

1 Ordenações de Fazenda 
de ·hum por cento 
Avi~o de 20 de Novembra 

12 de·- Março de 1791 
a forma, por que· deva 
se punio com pena -
deu"se-lhe Regimento 
•que o Juizo inferior 
:ao que ~e forrava 
·Folhas Mandad-as, · 
Addíções ao · Regimento 

do Fisc.o Real, ms. 
.que as di vidas ,... 

devem ser feitas 
Daqui se .disserão Pa.rios 
passigQ 
Azia 
Parado, 

Emendas . 

pelos Parentes 
-Regimento de I de Junho 
·Que para Capitães 
Carta Regia de 13 de Mar-

·ço tle 1712 
"Chegassem 
-29 de Maio de 1801. 
lO de Setembro de 1'765, 
lhes concede ·- · 
pão 
·§§. 85, e 86, (hóje 
N ullidade de Profissão 
Tabellião 
J·5 , de NoveJDbro de l75i 
Medidores do Concelho 
Ordenações da Fazenda 
do hum por cento 
Aviso de 2.0 de Novembro 

:de 1804. 
19 de Marco de 1791 
a form~, por que deve 
se pumo com a pena 
deu-se-lhes Regimento 
que ·o Juiz inferior 
ao ·que forrava 
.Folh"s , Mándados , 
Addiçóes ao Regimento do 

Fisco Real. ms. 
que qs pagamentos das di-

vidas ' · 
devem ser fei.tos 
Daqui se disserão Párias 
pascigo 
Arca . 
Parada, 

era nome era o n_ome 
-salgado, s~cco , em pilha- salgado, sêcco, ou empi.-

f' • , , -"do · · · . lhqdo 
Pimenta· · · Afv-ará de 18, e de ·22 Alva:rás de 18, e de 22 
Pinhel ( Bebto) iflterpretatz"onem ú~terprelationum 
P.óbraçl,m· . e que desde que· desde 
Policia de I 7 55 , de 6 de Dezem- de' .I 7 55 , AI vará de 6 de 

:Pontaria 
Príncipe 

·bro ·'Dezembro 
ningpem he isento · ningqein he es9uso 

·., .' · re a conta . 'e aponta 
,_,, -Carta Regia de 17 de Fe- ' . Carta Regja de 17 de De-

, :'. , ~ereiro zem bro · 
Provedor das Le- ·Alvará de l4 de Julho Aviso de 14 de Julho 

ztras 
Província 
Provisão 
-- · 

Provindas, ou · C amaras · 
ou ·os que faz 
-(_fúe os dos Vice-Reis 
-superticiosa,s , 

Provjncias, ou Comarcas · 
ou as; que faz 
que il'S do;; Vice-Reis 
wpersticiosaj · 
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E para maim· socaon:o da memoria aconselhar•á6 oos. ouvintes o uso de algürn Diccio-
nario , que po§_sâo sempre ter á máo para acharem promptamente a verdadeira signijicaçâa 
das palavras. • , 

Estatutos da Universidade de Coimbra. Ct41'S, Jurid. Li v. 2.", cap. 10., §. 42. 
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DE HUM 

DICCION A.RIO JURIDICO. · 

RAÇ RAi 
R, decima oitav,~ letra do alfabe- des, Cabidos, e Mosteiros. Todos 
to. Como letra numeral valia anti- os direitos Reaes, e particularmen~ 
gamente 8ÕO, e com hum til8o,looo. te as Jugadás, erão chamadas Ra~ 

Desde os princípios do seculo 15 çõeil, e ' cada huma dellas se d.izia 
se adaptou em Portugàl com .a no- no siógular : Jus, Res, Ditio; Domz·-
ta de 40 a letra R. ·mum, Bona, Facultas. O mesmo no-

Rabbinos he o nome que se dá me de rações conservão ainda hoje 
aos Doutores dos J udeos modernos. estes Foros, ou. J ugadas , que em 
Elles são princ~palmente instruidos numas partes são de quarto, em ou-
do ·-que respeitá á Lei oral, e á tra- tras de. quinto, de se :do, de oi ta v o, 
dição. Chama-se aos mais s'abios ~ quarteiro, e~c. V: ej. Jugada, dc-t 
d'entre 'elles Morena, ou Rau, que que Ração e~:a smommo. . , 
quer dizer Perceptor , ' ou Me~tre. Tambem se~ chamava Ração a 
São estes huma especie de Juizes porção, o_u congrua, que se dava 
Ecdesiasticos·, e ainda Civis. Elles aos Benefic4ldos, ou -~inistros da 
decidem o que ·h e permittido, ou Igreja, ou fosse em distribuições 
prohibido. Celebrão os matrimonios, quotidianas, ou ·mensaes , ou .final-
e presidem ás ceremonias do Divor- mente annuaes. Rações, e oitavos 
cio. Prégão n~s Synagogas, e ins- das fazenda~ que possuírem ,não pa-
truem nas Academias. Em togas às gão os · Empregados da Companhia 
assembleas tem os~primeiros lugares. do Douro, e da d.o Grão Pará, ~ 
Tem o poder ·de infligir penas aos Maranhão, Alvarás de 24 de No-
que violão os, preceitos da Lei, e vembro de 1764, e de lO de Feve-
até de excommunga-los, autoridade reiro 'de 1757 ~- 1. Pela Ordem "<lo , 
que os faz temíveis, e respeitaveis. dia 9 de .Janeiro de 18 H se re,. 

Ração, hoje se toma pela por- : guiou a Ração de pão; e arroz para 
ção, que a cada hum se dá para seo a Tropa. 
sustento, e usos da vida em huma Ragusa, pequena. Republi.ca àéJ, ., 
Cornmunidade, Collegio, Famil!Ía, I Eur01pa na Dal macia, c~jo Governo 
Navio, Exercito. Outras i'ações ha- he Aristocratico. O Chefe da Re-
via nos principi<!ls do Reino , e ho· : pabJica se chama Reitor, e muda 
je ·mesmo contioy.ão a pagl}-r-se da- !' . todos os meses. 
que·1J.as terras q_ ue, ou sã:o reglil.en- r Rainha. Esta palavra ., tm1;1ada 
gos, ou por Doações, e outros titó.- 1 em sentido restrícto, pertence a hu~ 
los, passárão da Real Corôa, assim 1 ma Mulher, qhle go-verna hlllm Rei:: 
a particüaares, como a, Communiàa- :· .no, e que ne.He e~erc·e Q Podér So"' 

' 
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berano. Nesta accepç~o n~o have-
ria Rainha propriamente tal em to-
dos os Estados, em que as mulhe-
res são excluídas da sue cessão á Co-
rôa. Dá-se porem o nome de Rai-
nhas ás Esposas dos Reis. O Impe-
radQr he dispensado das Leis, a Im-
peratriz lhes he sujefta ; excepto isto , 
ella tem os mesmos privilegias , que o 
Imperador. , Isto, que se disse em 
hum Fragmento ·de UJpiano, que 
Triboniano recolheu nas Pandectas, 
dá em poucas palavras hurna idéa 
exacta dos direitos , e prerogati-
vas das Rainhas. Pelo Senhor Rei 
D. João III foi outorgada á Senho-
ra D. Catharina, sua Múlher, a 
Doacão das terras chamadas da Rai-
nha; com todas as suas rendas, di-
reitos Reaes, Ofiicios, Padroados, 
AI cai darias mores , J urisdieções , 
Ouvidor, e Juizes de s.uas terras, e 
mais faculdades por Carta passada 
em 4 de Janeiro de 152 9 , e Provi-
são de 6 de Maio do -anno de 1550; 
a saber, das Cidades de Silves, e 
Faro (então Villa), e Villa de Al-
vor no Alg-arve, e Villas de Obi-
d~s, Alem quer, Cintra, Aldêa Ga-
lega, e Aldêa Gavinha, e foi con-
firmada essa Doação pelo Senhor 
Rei D. João IV por Carta de lO de 
Janeiro de 1643, vej. Carta de I o 
de Fevereiro de 1642, e Lei de 10 
de Janeiro de 1643. A' Senhora Rai-
nha D. Luiza foi conferida a Sue-
cessão, Doação, e J urisdicção das 
Villas de UJme, Chamusca, Reguen-
gos , e mais bens do Morgado do 
Príncipe de Eboli, Ruy Gomes da 
Silva, por Ca.rta de Lei, e Patente 
rle 9 de Fevereiro de 1643. E pelo 
Decreto de 26 de No'vembro de 
I 643 se fez Doação á dita Senhora 
Rainha de hum Reguengo, e Por-
tagem, em quanto se lhe não fazia 
Assentamento, como tiverão a$ mais 
Senhoras Rainhas. Foi-lhe permitti-
do mandar vir da lndia, livres 'de 
direitos, duzentos quintaes de dro-
g~s, sendo sempre a terça parte de 
pimenta, Alvará de li de Janeiro 
·p_e 1693. Por Carla Regia de 24 dé 
Outubro, e Provisão de 20 de No-

RAM 

vembro de 1692 se mandou que Sê 
fizessem á Senhora Rainha da Grã-
Bretanha as mesmas demonstrações 
na sua passagem, que são devidas 
a ElRei. Foi comettido o Governo 
do· Reino , durante a ausencia na 
ca~npanha do Senhor .Rei D. Pe-
dro li, á Senhora Ramha D. Ca .. 
tharina por Decreto de 7 de Maio 
de 1704. 

Ramadan, ou Ramazan he o no-
me do grande jejum, ou quaresma 
dos Mahometanos , assim como do 
seu nono mes, durante o qual se ' 
observa esta abstin,encia religiosa. 

Ramo, ramificação, em que se 
divide hum tronco de arvore, veia, 
arteria , família, etc. : toma-se tam-
bem por regalia, Ord. Affons. Li v. I 
tit. 16 §. 1. Ramo de loiro á porta 
de qualquer he sinal de que nella se 
vende vinha ; e, em sentido figura-
do, significa a mesma casa. Em seis 
ramos se divide o Termo da Cidade 
de Lisboa: 1.• Olivaes, e Saca vem: 
2. • Carnide, B~mfica, Bellas, e seus 
perte'nces: 3.° Campo grande, Lu-
miar, e Lpures: 4.u Santo Antonio 
do Tojal, e lV(ontes: 5.• Belem, e 
Barcarena: 6." Alverca, e Alhan-
dra. Em cada hum destes Ramos 
deve :haver hum Meirinho,. o qual, 
com o Escrivão das Sisas, vencen-
do cada hum qelles cem mil reis de 
ordenado por anno, tenhão a seu 
cargo a arrecadação dos direitos dbs 
vinhos, que e11trarem em cada hum 
dos referidos districtos, Alvará de 
18 de Novemoro de 1765. > 

Ramos · for~o prohibidos ás por· 
tas dos taverneiros por Edital de ~7 
de Março de 1765. 

pomingo qe Ramos he o nome, 
que se dá na Igreja ao Domingo, 
que precede ::)O da Pascoa, :e he o 
ultimo da Quaresma. He assim cha-
mado , porque os Christãos nelle 
trazem palmas , ou ramos bentos, 
em Procissão, para. honrar a entra· 
da triunfante, gue Jesus Chri_sto fez 
na Cidade de Jerusalem. Nesta en-
trada, que o Salvador do Mundo fez 
oito dias antes da Pascoa, o povo 
veio recebe-IQ ~razendo palma~ nas 
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mNos, como referem ~s Evangelis-
tas. , 

. Rancura , . querella, ou queixa 
judicialmente, e contra alguem da-

, da perante o Juiz. No F oral de Tho-
mar de 1174 se diz: = se alguem 
de casa de. outro, ou· de fora, ousa 
por força filhar, e seu senhor veer 
com rancura ao Encomendador, ou 
ao Alcaide, ou ás Justiças, ou ao 
Mordo·mo, em dobro componha. 

Rapliael, nome, que dá .a Es-
critura ao .Arcanjo, que Deos en-
viou para conduzir ci moço Tebias 
na viagem ' que. elle fez por man-
dado de seu Pai. Os serviços, que 
este Anjo tutelar fe,z ao dito moço, 
estão descriptos no Livro de To-
bias. O nome de Raphael significa 
em Hebreu remedio de Deos. . 

Rapto he o roubo que alguem 
faz de sua propria authoridade de 
huma pessoa, a quem conduz, ou 
faz conduzir, e deter em oulro lu-
gar differente daquelle, erri que ·es-
sa pessoa tinha a sua habitação or-
dinaria, ou com o fim de a. corrom-
per, ou.. de a esposar, ou · de lh·e fa-
zer contrahir outro algl;lm einpenho. 
Distinguem-se duas sortes de rapto, 
hum que se faz por violencia, e ape-
sar da pessoa roubada, e este he o 
rapto propriam.ente tal, e outro que 
se . chama rapto . por sedução, que 
he o qu~ se faz seli1 alguma resis-
tencia· da parte da pessoa roubada, 
e ·que tem lugar quando por a:rtifi-
cios, promessas, ou por outro mo-
do se seduzem filhos, otl filhas .me-
nores, ·e se lhes faz consentir no seu 
roubo. 

Ratijicaçâo, em term9s_ de Gram-
matica significa a approvação, que 
hum homem dá ao que se faz por 
elle fóra da sua presença. Chama-
se ratificação em ter,mos de Direito 
o acto, pelo qual hum homem con-
sente na validade , e execução de 
hum.acto, que outro· subscreveu por 
elle. 

Reag_gravaçâo se . diz a terceira 
das monições canonicas, que se em-
prega para constranger alguem a fa-
zer alguma coiza, como para o obri-. 

ToMo IU. 
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gar a revelar faétos, . de que se quer 
haver a prova. A 1." moniçffo se 
chama monitoria, e pronuncia a. pe-
na da excommunhão; a 2:, que se 
_chama ,aggravação>, -priva aquelle 
que he refractario ás monições de 
todo o uso da sociedade c i vil; a 3.\ 
que se chama reaggravação, prohi-
be publicamente a todos os Fieis 
ter communicação com o excom-
mungado, que a Igreja annuncia co- , 
mo ·hum objecto de horror, , e de 
abominação. 

Real, coiza de Rei; ou Sobera .. 
no. Assim dizemos o poder Real,· 
authoridade Real , di~eito Real. 

Real, moeda antiga portugueza~ 
Hoje he mo.eda ideal, e o ultimo 
inteiro ' que entra nos nossos com-
putos. rres reis he a menor que te-
'mos. ' · 

Real d'ag·ua he o tributo de hum 
real que. se tira na carne, vinho; 
etc., para os canos, e foi;~tes, e seu 
reparo. \ , 

Antigamente Real era o mesmo : 
que . exercito; ou arraial, em que 
está o Rei, ou o General, ou a Ban~ 
de ira, e Estandarte, Real. Ainda se 
usa nos braaos da Acclamação dos 
Reis como Real Real por D. Ma-
ria I Rainha de Portugal, isto he, 
esta he a sina, .ou ,Bandeira Real~ 
que se levanta pela Rainha 'D, Ma ... 
ria I de Portugal. . 

Real e meio. Moeda d'ElRei 
b. Sebastião, valia nove ceitis. 

Real branco continha dez reaes 
pret9s, a que chalnavão reaes . pe~ 
quenos. Cada hum destes reaes va-
lia tres libras, e meia; . Ord; Affons. 
Liv. 4 tit. 1 §. 56. . 

O Regim~nto do Real d' Agua he 
de 23 de .Janeiro de 1643. Por elle · 
se mandou que de cada arratel de 
carne que se vendesse nos açougues·. 
se pagasse hum real,, e de c3:da ca-
nada de 1 v·inho que se vendesse ata-
vernado pelo miudo, ou gros~o, ou-
tro Real. Mas pel'o' Alvará de 4 de 
Setembro de 1 6 57 se mandou que 
os Lavradores desta Cidade, e seti 
Terino pagassem os sete reis impos-
tos em cada canada de vinho, que 

B 
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vendere1n aos potes , almudes, ou 
11quartilhado fltn suas casas, ou fóra 
dellas, declarando as~im os Regi~ 
mentos dos armos de 1641 , e de 
16-13; e pela Resólução de Consultar 
do Senado da Camara de 11 de F.e~ 
vereiro de 1658 se probibio aosLa-
vradores venderem vinho, nem car- 1 
ne em suas casas, ainda que seja I 
de suas la~r~s. Pelo Alvará de ll 
de Junho de J 765 se mandou que 
os Lavradores do Termo de Lisboa, 
que venderem vinho· em sua,s casas, 
ou adegas, ainda que sejão dê sua 
Javr:a, paguem os competentes di-
reitos. Pelo Alvad de 4 de Oezem~ 
bro de 16 72 se privou a Camara de 
Coimbra da ,administração do Real 
d'ag·ua, pelo abuso que tinha feito 
na sua cobrança. Pela Carta Regia 
de 16 de Fevereiro de 1640 se au-
mentárão os· salarios dos Escrivães, 
-e Recebedor da Imposição do Real 
d'agua. Ordenou-se por Carta Re-
gia de 7 de Outubro de 1662 que 
se fizesse prompta arrecadação del-
le. Mandou .. se continuar o dito Real 
d'~gua para a fortificação das Fron-
tetras, Cartas Regias de 18 , e da 
1 ~ de ~ ulho ~e 1669. D~rão-se pro-
vid~ncias sobre a sua arrecadação 
pa PTovisão de 5 de Julho de 1676. 
Os Lavradores que recolherem, e 
'Venderem vinhos .em suas casas · pe ... 
lo miudo, ou grosso, são obrigarlos 
a manifesta-los antes de os vende-
rem, exceptuando aqueTLes que os 
venderem na me~ma terra a taver-
neiros, que o hajão de revender pe-
lo miudo, porque nesse caso recah,e 
'a obrigação sobre os mesmos taver-
neiros, Alvará 'de 4 de Setembro de 
165 '7, Decreto de 16 deOutubro do 
dito anno, Alvat·á de 11 de Junho 
de 1766, Resolução de 2 de Janeir-o 
de 177 l em Consulta d'l Junta dos 
T11es Estados, Provisão da mesma 
Junta de 11 de Outubro -de 1785. 
Declarou~se pela Provisão Regia de 
27 de Maio de 1774 dever-se pagar 
Rf'al d'agua no dislricto da colheita 
quando ahi se venda , tirando ás 
Communidacles a liberdade de ven-
derem o resid11o do gado, que man-

REA · 
darem matar. Por Alvará de 6 de 
Agosto de 1644 se mandou applicar 
o rendimento do Real d'agua para 
se acabarem as obras dé' Thomar, 
vem em Pegas á Ordenação tom. 5 
pag. 2·78. Como se cobr~ na Cidade 
do Porto o do vinho, que ahi se 
consome, ou que de lá sahe para o , 
consumo do Reino, vej. o Alvará 
de I o de Novembro de 1772 §. 3, 
Ninguem he escuso de $ervir os Of-
ficios tocantes a esta imposição, Re-
gimento de 23_ de Janeiro de 1643 
§. J 3. Por Decreto de 4 de Feverei-
ro de 1645 se impoz mais hum Real 
em Cascaes, a requerimento dos Po .. 
vos , para o alojamento da Tropa. 
A arrec·adação ' do Real d~gua deve 
fazN-se sempre em gro~so por en-
trada., e nunca pelo miudo por sa~ 
hida: o vinho porem que os Lavra-
dores venderem para debaixo de ra~ 
mo devP. ser · isento do dito tributo, 
que aJié\_s viria a pagar-se duas ve-
zes, Provisão da Junta dos Tres Es-
tados de 17 ~e Janeiro de 1771, pas .. 
sada por -:Qespacho de 8 do mes., 
mo mes, e anno. Mandou-se pPlc/ 
Alvará de 8 de Agosto de J77l 
que as incqmoencias da eontribui-
~ão do R ai d'agua sejão @Xt>r.cjta ... 
das geralmente pelos Escrivães das 
respectivas Camaras, ou pelos que 
seus lugares servirem. ' Pela Regia 
Resolucão de 13 de Fevereiro de 
J 8 I 5, t~mada em Consulta .do Con-
selho da Fazer.da de f7 de Outubro 
de 18J 4, e publicada por Edilal de· 
29 de Julho do dito anno de I 815 
se mandou que quando o rendin.en-
to da ·imposição do Real d'agua não 
fosse arrematado por falta de Lan-
çadores, e ficas~e por Administra~ 
ção da Real Fazenda, se conferisse 
o rremio de hum por cento por es-
ta arrecadação, revogado nesta par-
te o RegimerJto de 23 de Janeiro 
de 1643 , vej. Provisões de 13 de .J a .. 
neiro? e de 4 de Fevereiro de 1786. 
,Os Provedores das Comarcas são os 
Juizes privativos para conhecerem 
de todas as Causas, e depenclencias 
do Real d'agua, Resolução de 2 de 
Novembro . de 1791 1 em Consulta 
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da Junta dos Tres Estados, que de-
rogou o Regimento de 23 de .J anei-
ro de 1643, e o Alvará de 15 de 
Março de 171 o.' Deste imposto ne-
nhuma pessoa he isenta,' e ·pela Re-
gia Resolução de 23 de Setembro 
de 1793 , publicada por Edital da 
J'unta dos Tres Estados de 27 do 
dito mes, e anno se declararão abu-
sivos, e inexequiveis todos os privi-
legias em contrario. Os Administra-
dores delle por q'úem são escolhi-

\ __ dos, vej. o §. 6 do Regimento de 
23 de Janeiro de 1643. Pela Provi-
são de 27 de Janeiro de 1641 se de-
clãrou, segundo a Resolução toma-
da por ElRei em Côrtes, tinhão ces-
!ado desde o principio do dito an-
no as meias aniJ.atas, o Real d' Agua, 
e augmento da quarta parte do ca-
beção das Sisas. Foi porem manda-
da continuar por Alvará de 5 de Se-
tembro de 1641. 

Reaes, e Realetes. Esta contri-
buição, applicada para a limpeza, 
e concertos das calçadas de Lisboa, 
d'antes administrada pelo Senado da 
Camara, o passoq a ser pela lnten-
dencia Geral da Policia por Decre-
to de 19 de Maio de 1780. · 

Pelo Alvará de 2-6 de Janeiro de 
1612 se mandou que corressem · os 
Reaes singelos, não sendo cercea-
dos , ou diminutos, e pondo-se-lhes 
cunhas pequenos das Armas Reaes, 
sendo cortados os que não tiverem 
o pezo. 

Realização significa a acção de 
fazer ·real, e effectivo o que não era 
senão projecto. 

Rebatisantes. Chama-se assim to-
dos aquelles, que pertendêrão, ou 
pertendem que se deve baptizar de 
n.ovo todos aquelles, que recebêrão o 
baptismo dos hereges, com o pretex-
to de que os hereges não podem va-
lidamente administrar este Sacra-
Jnento. Este erro foi primeiro sus-
tentado por Aggrippino, depois por 
S. Cypriano, Bispos de Carthago , 
no principio do terceiro seculo, e 
foi depois adaptado no quarto seculo 
pelos Donatistas. O Papa Santo Es-
tevão resistia constantemente a S. 
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Cypriano, e aos do seu partido. San.r. 
to Agostinho refutou este erro no 
seu Livro do Baptismo. Elle havia 
sido d'antes decidido em hum Con-
cilio Geral. Quando S. Cypriano sus-
tentava esta opinião. ainda a Igreja 
não havia fallado: assim a differen-
ç·a do seu sentimento -não impedia 
que elle morresse na paz da Igreja. 

, Rebello de .Azevedo ( Francisco) t 
natural de Guimarães; filho de Gon-
çalõ Rebello, e de D. Maria de An ... 
drade, e Azevedo, e Sobrinho de 
Manoel Barbosa, que commentou a 
Ordenação. Doutorou-se em Cano ... 
nes na Universidade de Coimbra. 
Regeu a Cadeira de Sexto e~ 1581, 
e foi Conego Doutoral da Sé de Lis .. 
boa em 1582 , Desembargador da 
Casa da Supp1icação, e ultimamen-
te Desembargador do Paço; escre-
veu: . 

Allegaçáo a favfJr da Senhora D. 
Catharina , Duqueza de Bragança ; 
sobre a su.ccessão do Reino de Portu-
gal. ms. 
· Rebello (Gaspar), natural da Vil-
la de Cêa, Provinda da Beira., pro-
fessou Direito Civil Compoz l 

Cama: Gere , sive noctes Ceana: d~ 
variis Juris Civilís qucestionibus . . ms. 

Index cop1'asissimus de ·lacis , et 
materiiS' Jurís Civüis. ms. 

Rebello (Gaspar Vas) nasceu na 
Cidade do Porto,. d'onde passou á 
Cidade de Padua, e .ahi recebeu o 
gráo de Doutor na Faculdade de 
Canones. Foi Desembargador do Pa-
ço , e do Conselho do Senhor Rei 
D. João III. Compoz: 

In leg. Impenum 7 o D. de Juris-
dictione onmium Ji!,dicum. In leg. 
Admonendi D. de Jurejurando. Lug-
duni 1553. 
· Rebora, ou Robora (vej. Robo .. 

ra) o mesmo que luvas, donati.Yo 
alem do preço das compras, ve;n• 
das·, e trocas , etc. 

Rebuço, traste de cobrir o ros-
to, ou parte delle. Pelo Decreto de 
11 de_Agosto de 1649 , e Alvará de 
20 do mesmo mes, e anno se pro-
hibirão os reb.uços das mulheres; e 
pelo outro Alvará de & de Outubro 

' 

\ 

• I 
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do mesmo anno se declarou que as 
mulheres devião andar com a cara 
descoberta, ou , havendo de trazer 
biôco, clevião trazer o manto cabi-
do até os peitos. Já isso mesmo se 
havia prohibido pelas Cartas Regias 
de 10 de Outubro de 1623, e de 19 
de Junho de 1626 . . 

Recebedor·. he em geral aqnelle, 
que tem a seu cargo fazer huma 
receita, seja em dinheiro, seja em 
gêneros. 

Recebedor deve haver na Casa 
da Supplicação, com hum Escrivão 
da sua receita, e despeza; e o Re-
gedor, ou quem elle ordenar, lhe 
deve tomar contas, Ord. Liv. 1 tit. J 
§. 43, vej. o Assento de 28 de Se-
tembro de 1751. Recebedores suc-
cerlêrão aos Almoxarifes. Sobre a 
sua jurisdicção vej. o Decreto de 11 
de Fevereiro de 1771. A respeito 
dos Recebedores, e Almoxarifes da 
Fazenda Real vej. o Regimento de 
H de Outubro de 1516, e os Alva-
rás de 12 de Jun·ho de I6oo, e de 
7 de Fevereiro de 1646. Como os 
Recebedores devão pagar as Ten-
ças, e Juros, vej. os Alvarás de 4 
de Junho de 1646, e de 17 de· Fe-
vereiro de J 655. Pelo que pertence 
aos Rec.ebedores das Sizas o Regi-
mento de 5 de Junho de 1752 §§. 4, 
e :5. Os Recebedores das Sizas, elei-
tos pelos Concelhos, não podem ser 
es-cusos sem Resolução de Consulta, 
Decreto de 22 do dito mes, e anno. 

Recebidos se dizem na Religião 
de Malta aquelles, que se achão es-
criptos r1o Priorado com as P.rovan-
çàs .acceitas pelo mesmo , como 
boas, e validas inteiramente. 

··,Receptador he aquelle, que re-
colhe em sua casa huma co usa, que 
sabe ter sido roubada. D-iz-se corn-
mummenle -que se não houvesse Re..: 
ceptadores não haveria Ladrões , 
porque os Receptadores os ·entre-
tem no habito de roubar. · Os Rece-
p_tadores são de ordinario punidos 
com a mesma pena, que os Ladrõe~, 
excepto no caso de fwrtos com efra-c-
ção, ou na •estrada, ou outros se-
melhantes, Alvará de 20 de Ou tu-
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bro de 1763. Os que compr~o em . 
boa fé, e a pessoa conhecida, a coi-
za roubada, não são tidos como Re-
ceptadores, e somente são obriga-
dos á restituição da coiza roubada, 
podendo repetir o 'preço daquelle, 
que lha vendeu. 

Recesso quer dizer colleção, ou 
caderno das deliberações de huma 
Dieta. No fim das Dietas, e antes 
de se retirarem os Ministros, ajun-
tão-se todas as· deliberações, que se 
tomarão, _e co-ordenão-se por escri-
rpto. Este Auto, que as contem, he 
o que se· chama Recesso, do Reces-
sus Latino, porque· se faz quando 
o~ Ministros da Dieta estão a pon-
to de se retirarem. · 

Recidiva he a re,cahida , ou re-
incidencia na mesma culpa. A reci-
diva he punida mais rigorosamente 
que o delicto, que he comettido pe-
la primeira vez. . 

Reclamação, esta palavra em di-
reito tem diversas accepções. · 

A. 's vezes , significa .o mesmo 
que reiviQdicação. Significa tambem 
queixa, protesto, acção, como quan-
do se diz que he preciso reclamar o 
contrato dentro de dois meses. Usa-
se tambem desta palavra em mate-
ria beneficiai ~ara significar o pro-
testo de huiiJ religioso contra a 
emjssão dos seus votos, e a acção 

. I que depois deduz para os fazer an-
nullar. Pelo Edital de 1 J9 de No-
vembro de . 1 aos, do Commissario 
do Intendente Geral da Policia, se 
participou que por Ordem da Junta 
das Reclamações, e A viso da In-
tendencia Geral, elle se achava au-
thorizado para faze,r enttega · dos 
bens, que estiverão ao serviço dos 
Francezes, e que se reclamassem 
por seus respectivos donos á face 
de documento~ legaes. . 

Recolletos, ou frades menores da 
estreita observancia, ~ão huma Con-
gregação de Relig·iosos reformados 
da Ordem de 18. Francisco. Esta 
reforma se estabeleceu primeiro em 
Hespanha , e Portugal. lptroduzi-
rão-se depois em Italia, e ainda de-

. pois na França. 
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Reconciliaçáo, ceremcmia eccle& 

· siastica , absolutamente necessaria 
quando h uma Igreja., ou outro lu-
gar santo foi profanado, a fim de o 
repor no estado, em que estava an-
tes da profanação , e que se possa 
nelle celebrar o Offi.cio Divino. A 
Igreja he ptofanada: I. • pela effusão 
notavel de sangue humano feita in-
juriosamente; 2." pela morte violen-
t a nella acontecida , ainda que não 
haja effusão de sangue; a.· pela se-
pultura de hum exc.ommungado de-
nunciado tal. · 

Recondução he a renovação de 
hum arrendamento. Significa tam-· 
bem a pro rogação do Juiz , ou Ma-
gis t rado na mesma magistratura , 
ou lugar; que occupava. Quando se 
deva julgar a · recondução dos Ba-
chareis nos lugares nova mercê, 
ou continuação do mesmo lugat, se 
declarou no Assento de 29 de Julho 
de 1747. 

Reconvençáo he a acção propos-
ta pel~ Reo contra o Auto,r , pe-
rante o mesmo Juizo; em tí_ue he 
demandado. 

Reeruta se diz o soldado novo , 
bisonho·, que se fez recentemente. 
T ambem se diz a leva de gen.te pa-
ra o serviço militar. Mandou-se dar 
huma cada Fregue'zia do Reino, Pro-
visão do I." de Fevereiro, e Cartas 
R~gias do I. • de Setembro de 1608 ~ 
€ de 8 de Novembro de 1619. Man .. 
dou-se que as apromptassem as Ca-
maras, Cartas Regias de 26, e de 
31 de Dezembro de 1639, e Provi ... 
são de 2 de Abril de 16 40 . Os· Offi.-
<:iaes , e Aprendizes dos O.fficios me-
cariicos da Cidade· de Lisboa 'são 
isentos dellas, Resolução de 167 5. 
Mandando Sua Magestade levantar 
gente de .novo para recrutar os Re-
gimentos desta Côrte , e Província, 
e a todos os mais do Reino, se ex-
pedi'o Aviso em 19 de Dezembro de 
17 61 para se expedirem as Ordens 
necessarias ás Terras do Priorado 
do Crato, de que o Infante D . Pe-
dro era Grão Prior ; mandando-se 
observar a todos os Cazeiros enca-
beçados nos Casaes da Sagrada Re- j 
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ligião de Malta os seus costuniados 
privilegias. Em A viso de 2 de J u-
nho de 1762 se expedírão Ordens 
para se fazerem recrutas, e se ob-
servarem as Providencias dadas no 
papel; a que esse Aviso se refere . . 
Pelo Alvará de 24 de Fevereiro de 
1764 se deu a forma para · se faze.:. 
rem as recrutas para os Regimen-
tos db Exercito, declarando o qüe 
na factura dellas se dev.e observar, 
vej. o Alvará de 22 de Fe~ereiro 
de 1799. Pelo Alvará de 7 de Julho 
de-J 764 se declarou o de 24 de Fe-
vereiro do dito anno , para mais 
promptamente se fazerem as recru-
tas para os Regimentos do Exerci'"' 
to, removendo as controversias, que 
se podião suscitar nas Eleições dos 
Capitães Mores. Por A viso de J 3 
de Setembro de 1764 se · declarou 
isentos - das· recrutas os Estudantes 
bem applicados das Aulas Regias 
dos Estudos meno.res. ·São isentos 
de recrutas os Discipulos da Aulà 
de desenho, q!le .a frequentarem 
com applicação, Alvará de 23 de 
Agosto de 1781 §. 26. ' Pelo Alvará 
de 15 de Outubro de 1764 se decla-
rou e ampliou a Lei de 24 de 'Fe.., 
ver~iro de 1764' ordenando-se que. 
os mancebos desoccupados, que ca-
sassem-. depois da publicação da di-" 
ta Lei, ficassem não obstante isso 
suJeitos ás sortes, e recrutas. Os que 
tirão recrutas ás Ordenanças são j ul .. 
gados em Conselhos de ·Guerra Re-
gimentaes, Alvará de 20 de Dezem-
bro de 1784. Providenciou-se pelo 
Decreto de 29 de Abril de 1799 so-
bre as recrutas para a Brig·ada da 
Marinha , assignanc\o-se os distri-
ctos declarados na lista junta ao 
mesmo Decreto. Por Alvará de 28 
de .Fe-vereiro de 1791 se derogou o 
cap. 15 do Regulamento Militar de 
lnfanteria, e Lei de 24 dé Feverei-
ro de 1764, para o fim de se. pode-
rem recrutar os que tiverem sessen- , 
ta polegadas de estatura. Pela Car• 
ta Regia de 5 de Julho de 1801, de-
c'larada, e•ampliada pela d.e 17 de 
Agosto do mesmo anno, foi encar-
regado o Intendente Geral da Poli· c 
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cia das 'recrutas do Exercito. Sobre 
o mesmo assumpto se expedirão De-
cretos na mesma data, e se p_assou 
Ordem em 16 de Julho do dito an-
no. PeJa Carta Regia de .4 de Agos-
to de 1803, dirigida a Francisco de 
Almada de Mendonça, Desembar-
gador do Paço , e lnspector das Re-
partições Civís do Exercito, se lhe 
encarregou o recruta}llento das Tro-
pas nos Reinos de Portug·al , e Al-
garve , concedendo-lhe jurispicção 
privativa com inhibiÇão de qualquer 

• outra. Forão revogados inteiramen-
te por Decreto de 22 de Outubro d~ 
1802 todos os privileg-ias de isenção 
de recruta, excepto os contempla-
dos nos §§. 20, 21, 22, 23, -24, e 
26 do Alvará de 24 de Fevereiro de· 
1764, vej. Alvará de 15 de Dezem-
bro de J80D, Portaria de 17. de Ju-
nho, e Aviso de 20 de Agosto de 
1810. Mandou-se que se· fizessem 
-com granue circumspecção naquel-
les lugares, em. que -a Agricultura, 
e Artes nec.essitão de braços, Al-
vará de 28 de Abril de .1809 §. 4, 
l'ej. Provisão Regia de 4 de Feve-
r iro de 173.9, e Aviso de 18 de Se-
tembro de 17\)IL Pelo Aviso de 20 

, de. Agosto de 18 I o ao General da 
Província se participqu haver-se or-
denado aos Coroneis de Milícias 
deixarem de recrutar os Singaleiros, 
e Çarreteiros ~ que não forem Pro-
prietarios, os Almocreves, que an-
dárem éom bestas suas , os Mes-
tres Ferradores com loja aberta, os 

.Mestres Carpinteiros de Carros, e 
nas grandes Lavoiras os Feitores, 
A begÕ€s , e Maioraes dos Gados; e 
tjue, quando alguns . deiltas ultjmas 
classes lhes pertença ser Miliciano, 
na qualidade de Proprietarios serão 
Si Visados pelo S. Miguel, a fim de 
que seus amos possão, em ·tempo 
proprio. supprir a sua falta sem pre-
juizo da Lavoira. Sobre Recrutas 

- para se completarem os Corpos de 
Linha do Exercito, e para as reser-
vas determinadas P,elo Alvará de 1 á · 
de Dezembro de lS0'9, se derão re-
gras, e prov;dencias no Aviso de 8 
de Ivlaio de 1811. E sobre o modo 
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de prenderem as que se acolhem ás 
Igrejas, e como se ha de guardar a . 
immunidade dellas, vej. a Ordem 
do General de 5 de Dezembro de 
1811. 

Recrutamento. Deu-se nova. for-
ma ao Recrutamento das Tropas 
com relação aos districtos, em que 
as recrutas devem fazer-se· para os 
diversos Regimentos, pelo Alvará 
de 24 de Fevereiro de 1764, que 
foi ampliado, e declarado pelo de T 
de Julho, Aviso, e Resolução do 
1. •, e Alvará de 15 de Outubro do 
mesmo anno; pelo Aviso de 28 de 
Fevereiro de 1791, que derogou o 
cap. ·15 do Regulamento de Infan-
teria, ·e o dito Alvará de 24 de Fe-
vereiro para se poderem recrutar os 
que tiverem sessenta poleg·adas de 
estatura, derogado pelo .Alvará de 
22 de Fevereiro de 1799, sobre o 
Recrutamento para a nov.a Legião 
de Tropas Ligeiras, e pelo Alvará 
de 31 de Março de 1787, que .isen-
ta- os Iparido~, e filhos <:las amas dos 
Expos.fos de s~rem recrutados. Pelo 
Alvará de 11' de Agosto de 1801 se 
mandou dar toda a assistencia, e 
auxilio para a· prompta , e efficaz 
execução do Recrutan1ento geral do 
Exercito. São delle isentos os mari .. 
timos legitimamente matricúlados' 
e que se erppregão effectivamente 
na navegação dos Rios, em Ero-
barcações,anprovadas pela Lei~ Por· 
taria -do Governo de 29 de Março 
de 1813. Os Alumnos da Real Casa 
Pia, . durant~ a sua aprendizagem, 
e mais hum anno depois de acaba~ 
rem, A viso de 29 de Outubr d~ 
J 8.1 2 , dirigipo ao Intendente Gerai 
da Policia. Os Aguadeiros matricu. 
lados, A viso de 5 de Março de 1811. 
Os Feitores , Caseiros, e Maioraes 
de gado das pessoas de distincção. 
Os Criados domesticas .dos Fidal .. 
g-os, e Ministros, e das Communi .. 
dades, Art. 3." dos confirmados pe~ 
la Portaria de 28 de Setembro de 
1813. Os Pescadores formados em 
Sociedades, ou Companhas, estan• 
do munidos çom attestados, que pro .. 
vem a id~ntidade da pessoa, Ar~. 4 .~ 
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d.os confirmados pela dita Portaria. to do mesmo anno, foi incumbido o 
Hum Guarda-livros, ou hum Caixeiro Intendente Geral da Policia do Re-
de Negociante matrifl:ulado na Real crutamento geral , para completar 
J u11ta do Commercio, Art. 5." dito . ' os Corpos do Exercito. Pela Porta-
Os Maritimos empregados effectiva- ria de 17 de Junho de J 81 o s.e pres-
me_nte na tripulação dos Navios do crevêrão nova.s regras para limi ar, 
commercio, ou naveguem pelo alto durante a Guerra, as isenções d6 
mar, ou pela costa; e ig-ualmente Recrutamento, e formação dos De-
os que formão as Campanhas das positos, segundo o Alvará de lá de 
Embarcações , que navegão pelos ' Dezerpbro de ,l809. Sobre o Recru-
rios, e os maritimos ,_ que nas Em- tamento da Malinhagem para as 
barcações de guerra, ou mercantes Embarcações de Guerra, vej. a Por-
tiverem feito mais de tres viag·ens, taria, e Instrucções de 26 de Agos~ 
Art. 6." dito . Os Mestres, e indivi- to de J 916. A tespeito do da Briga" 
duos em pregados nos Arsenaes , e da Real da Marinha 7 vej . o DeoFe-
Fabricas Reaes, e suas respectivas to de- 29 de Abril de 1799. 
Dependencias, Art. 7." dito. Os Mes- Recursos s~à os mei~S' de Direi-
tres, O:fficiaes, e Aprendizes das Fa- to, tendentes á reforma das Senten-
bricas approvadas pela Junta do ças. O Recurso imrnediato ao So-
Commercio, por virtude de Go.llSul- berano nunca he prohibido , e tem 
ta, Art. s: dito. Os Cjrurg-iões, Ba- ' lugar em todo o tempo, Lei de 9 
ticarios, Dentistas, e Alveitares, de Maio de 1654 tit .. I §..._ 8, Lei de 
Art. 9." dito. Os Mestres, e Apren- Ul «ire Agosto de 1769 §. 2. Pela 
dizes até á idade de vinte. annos, e Carta Regia de 29 de Setembro de 
tendo dado cinco annos aos Officios 1617 se declarou que o Colleitor de-
mecanicos referidos no Art. 10." dos ve dar e>s Autos proprio! no Recur ... 
ditos. Os Ferradores, assim os ~es-- , so da& Forças; e, nã'o GS dando, se 
tres , como os O:fficiaes, e A pre:ndi- ' ha de proceder a tempo.ralidades, e 
zes, Art. 11. Q dito. Os Estudantes ' expulsão, na forma do e~lo, redu· 
do Collegio das Artes da Universi- zido a escripto, por De~reto de 21 
dade de Coimbra, e os das seis F a- de .Junho do mesmo anno. Recurso 
culdades da mesma Universidade, á Corôa tem lugar assim dos Juises 
os da Academia da Marinha de Lis- CommissarioSt, e Ordinarios do Rei ... 
boa, e Porto, da de Artilheria, For- . :no, carne> tio Auditor, e N U<Fl'eio ~ 
tificação, e Desenho, da Aula do pedindo-se em todos os. Processos 
Conimercio, Desenho, e Seminarios as respostas; e, rscusando elles da-
Episcopaes, Art. 12." dito. Os Em- ' las, se ha de proceder ávante, com 

\ pregados na Administração Publi- tanto que se jllstiíique o aggravo no 
· ca,. Civil, e Militar, séndo proprie- modo possível, Decreto d~ l 6 da 

tarios, e não serventuarios, A:rt. 13.0 
, Dezembro de 1675. Não tem lugar 

dito. Os filhos unicos de pais decre- · o Recurso á Corôa nos procedimen .. · 
pitos , que os alimentarem com a tos dos Prelados intra claustra, De• 
~lUa. agencia, vivendo na sua com- eretos de 9 de Outubro de 1651, e 
panhia, Art. 14.0 dos confirmados de 9 de Maio de 1654. Mandou-se 
pela dita Portp.ria de 1813. ·Os Es- pelo Decreto de 4 de Outubro de 
tudantes bem applicados dos Estu- 1686 que se não podessem pôr sus .. 
dbs menores, . Aviso de 13 de Se- peições nos Re-cursos á Corôa; e 
tembro de 1764. Foi authorisado tendo o Recorrente pejo em algum 
Francisco de Almada e Mendonça Ministro, c Regedor )he nomeie Ad-
para fazer o Rec,rutamento da Tro- juncto. Nos· Recursos sé são ouvi-
pa pol! Carta Reg·ia de 4 de Agos- dos o Recarrente, o Pro'curador da 
to de 1803. E pela Carta Regia de Cm:ôa, e o Juiz recorrido, Alvará 
6 de Julho -de 1801, ampliada pela de 30 de Julho de t694. Em toda a 
outra .Carta Regia de 17 de A gol'- pa~;te dos Estados do· Brasil, em que 

I 
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houver Ouvidor , de-vem formar-se 
Juntas de Justiça, para se deferir 
aos Recursos, cumprindo-se o pro-
vimento deJles logo que a primeira 
Carta Rogatoria se decidir que foi 
bem passada , sem ser necessario 
esperar pela decisão ul~ima do As-
sento da Mesa do Paço, Alvará de 
I 8 de Janeiro de J 7 6 5. Ordenou-se 
pelo Alvará de 18 de Setembro de 
1801 que no Juiso da Corôa sere-
geitassem in limine os Recursos, que 
se interpozerem, da Mesa da Con-
sciencia, e Ordens, sobre os obje-
ctos da Arrecadacão, e Administra-' . ção dos Bens d~s Ordens, especifi-
cados no Alvará de 2 de Junho de 
l i74 §. 13 , como igualmente sobre 
os lançamentos da Decima dos Be-
neficios Ecclesiasticos, vej. Resolu-
ção de 26 dé Maio de 1643. Recurso 
extraordinario nunca se deve enten-
c;ler preterido o ordinario da Appel-
lação, e Aggravo, ficando · com tudo 
livre aquelle ás Par.te·s depois des-
te, Lei de 14 de Dezembro de 1775. 
Dos Despachos dos Bispos, dirigi-
dos á observancia dos Canones, das 
Constituições, e das Leis, não· com-
pete Recurso á Corôa, nem tam-
bem da dispensa das Regras Cano- , 

· nicas, que dependem de justifica-
ção de factos, .e de circumstancias, 
sendo nessa parte Legisladores , e 
Juizes os Bispos, sendq ·só objecto 
do Recurso quando o Bispo, inver-
tendo os Canones, e suppondo hu-
ma necessidade geral, constante, e 
permanente, conceder huma dispen-
sa .generica, e indefinida, contraria 
á Regra Canonica já estabelecida, 
Aviso de 25 de Junho de 1790. 

Rede, tecido de malha mais, ou 
menos larga para pescar peixes, to-
ma'r ave.s, ,q1,1e se enredão nella ,. e 
não podem trasmalhar-se. Redes de 
arrastar são prohibidas nas Pesca-
rias , debaixo d·as penas ' da perda 
dos barcos para a fazenda da Cama-
ra do Senado, e queima das · ditas 
redes, alern da prisão ,dos Arraes, e 
suas Campanhas, o que se publicou 
po.r Edital do Senado de 5 de Se-
tel!lbr.o de 1766, ordenando-se aos 
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Almotacés das Execuç~es que ac-
ceitem as denuncias, que a esse res-
peito se lhes fizerem, coín o premio 
ao denunciante de ametade da im-
portancia, que resultar das Embar-
cações, que se venderem. Foi pelo 
Alvará de 9 de Abril de 1615 pro-
hibido pescar com redes tartaranhas 
por tempo de oito· annos. P,elo A vi-
so de Il de Junho ,àe 1803; citado 
no Edital de 14 do dito mes, e an-
no, se derogou o Alvará de 3 de 
Maio de ~ 802, sobre o uso das re-
des tartaranhas. Por Alvará de 29 
de Março de 1607 foi prohibido aos 
Pescadores de Setubal o uso dos 
chinchorros. Mandou-se por A viso 
de 9 , publicado em Edital de 23 de 
Agosto de 1803, que se suspendes-
se interinamente qualquer procedi-
mento contra os Pescadores do Te-
jo, Costa da Trafaria, e Setubal, a 
respeito elas redes, com que . os re-
feridos Pescadores costumão pescar. 
Com que redes se pode pescar no 
Tejo, e alto ~nar, vej. o §. 5 do Al-
vará de 3 de ndaio de 1802. ' 

Redempçáo dos homens he o fim, 
pelo qual e Verbo Eterno · quiz in-
carnar-se, e paixar até ás fraquezas 
da humanidade, e terminar a sua 
divina Missãq por huma morte igual-
mente cruel, e ignominiosa. 

Redemptor he o Titulo que os 
Christãos dão a Jesus Christo, que 
nos resgatou com o seu sangue. 

Reedificação , o acto de reedifi.-
car, ou levantar hu1p edificio que 
havia cahido, ou se achava inteira-
mente arruinado. 

Pelo Decreto de 29 de Novem-
bro de 1.755 se ma~ou fazer a me-
dição, e tolíl,lbo das praças, ruas, 
casas, e edi~cios publicas na parte 
da Cidade de Lisboa, que ficou ar-
ruinada pelo Terremoto, para evi-
ter futuros, pleitos, e dissensões en-
tr~ os Cidadã0s na reedificação da 
mesma Cidade. Pelo A viso de 11 de 
Dezembro d~ I 7 55 , ao Engenheiro 
Mor do Relno., Manoel da Maia, 
se mandou ~ue nomeasse Engenhei-
ros, que c~lculassem os declivios 

1 que havia desde S. Sebastião da Pa~ 
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d·aria, Ann!Jneiada, Convento de 
Corpus Christi, Igreja da Magdale-
na, e Convento da Boa-hora até o 
Terreiro d~ Paço, e Ribeira, para se 
accornmodarem os entulhos com re-

. gularidade nos lugares mais baixos. 
Pelo A viso de 22 do' dito mes, e 

· anno , dirigido ao mesmo Engenhei-
ro Mor, se o~denod , que mandasse 
pelos Officiaes Engenheiros abali-
zar o terreno, que jaz entre a Rua 
Nova do Almada, e .a Padaria, e 
dem~rcar os terrenos, que se hou-
vessem de entulhar, e a altura, a 
que nellas havia de subir o entulho 
para ficar livelado o Terreiro do Pa-
ço com o mesmo terreno. Pelo ou-
tro A viso da mesma data, ao Mar-
quez Estribeiro mór, se ordenou que 
mandasse empregar .no desentulho 
dos Bairros do Rocio, Rua Nova, 
e Romulares mais cento e cincoen-
ta Soldados, alem dos que ·havia, 
para que, sendo· ao todo trezentos, 
trabalhe,m cem ·em cada húm dos 
ditos Bairros, e que se evitem con-
fiictos de J urisdicção entre elles,, e 
os Officiaes de Justiça. Por Alvará 
de 12 de Maio de 17 58 se permit-
tio cinco annos de tempo aos donos 
dos terrenos sitos na Cidade de Lis-
boa~ para serem contados do dia, 
em que assinassem as obrigações de 
nelles edificarem . . Pelo Alvará de 23 
de Fevereiro de I 771 se houve por 
finda essa espera, e se> mandou que 
os terrenos, em que se não tivesse 
começado a reedificação , fossem 
vendidos a quem por elles mais des-
.se, praticandÇ>-se na venda delles as 
providencias estabelecidàs para a 
segurança dos capitaes vinculados ; 
e observando-se, pelo que toca aos 
bens ernphiteuticos, o determinado 
pelo Decreto de 6 de Março de I 7 6 9. 
Pelo Plano datado de 12 de Junho 
de 17 58 , que Sua Magestade man-
dou remetter ao Duque Regedor 
com o Decreto da mesma data em 
Carta Regia de 16 de Junho do 
mesmo anno, se regulou o alinha-
mento dàs ruas, e a reedificação das 
casas, que se hão de erigir nos ter-
renos, que jazem entre a Rua No-
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va do Almada, e Pádaria, e entre 
·a extremidade Septentrional do Ro-
oio até o Terreiro do Paço exclusi ... 
vamente. Por Edital de 20 de De-
zembro de 1759, a bem da reedifi .... 
cação da Cidade, se . mandou entre~ 
gar os terrenos das ruas, que antes 
se chamavão Rua Nova dos Ferros; 
Calcetaria, e dos Odreiros, as quaes 1 

todas se achão hoje unidas no lado 
Septenti'ional da Rua Nova d'El- , 
Rei, para que os interessados nelles 
dessem pr!nci pio á reedificaÇão, con-
formando-se . com as disposições d~ 
Lei de 12 de Maio de 1758, Ins· 
trucções, e Decreto de 12 d~ Junho · 
do mesmo anno. Mandou-se pelo de 
I 9 de Dezembro de 1760 que os 
Ministros Inspectores procedessem 
a fazer a adjudicação dos terrenos 
nas ruas novas, que se abrirão en-
tre a Ptaça do Cornmercio , . Rocio , 
Rua Nova do Almada, e Rua No· 
va da Princeza aos Proprietarios dos 
mesmos terrenos, ou a quem nelles 
houvesse de edificar, em conformi-
dade da dita Lei de 12 de Maio de 
1758. E pelo Decreto de 5 de Maio 

'de 1774 se d.eclarou que os Proprie-
tarios· dos terrenos da Roa Aurea, 
ou outras pessoas , que arrematas·· 
sem os terrenos da dita Rua, po-
dessem ·construir· as lojas das suas 
propriedades para o uso , qüe lhes 
parecesse, ficando isentos de serem 
inquietados para o dito Officio, e 
podendo aluga-las para differentes 
Ministerios, não sendo das outras 
Corporações, ·e Officios, que já tem 
arruamentos estabelecidos. As pro-
videncias dadas pela Lei de ' 12 de 
Maio de I 7 58 , e pelos Decretos. de 
6 de Março de 1.769, e Alvará de 
23 de Fevereiro de 177 I , a resp~i
tÇ> dos ' ch~os incendiadós, forão am:-
pliadas pelo Decreto de 7 de De-
zembro de 1772 aos pardieiros, . e 
casas arruÍJ\adas. Pelo Decreto do 
1. • de Deze1nbro de 17 55 se derão 
providencias para se não l~vantarem 
na reedificação da Cidq.de os jornaes 
dos . Operarios, nem se venderem os 
ma,teriaes por preços exorbitantes. 
E pelo Edital de 30 do dito mes, e 

D 
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anno se mandou que se não levan-
tasse propriedade alguma nos Bair-
ros da Cidade, que padecêrão rui-
na, nem se reedificassem as que fo-
rão abras·adas pelo in~endio subse-
quente ao Terremoto, até á conclu-
s~o dos Tombos, e medição das pro-
priedades, determinados por Decre-
tos de 29 do mesmo mes, . a fim de 
se evitarem pleitos , em beneficio 
publico, debaixo da pena de demo-
lição. Pelo A viso de 6 de Maio de 
1756, dirigido ao Duque 'Regedor, 
se lhe ordenou que mandasse conti-

. nuar na diligencia dos desentulhas 
nos lugares, que achasse ser con-
veniente. Derão-se outras providen-
cias sobre a reedificação nos Editaes 
de 10 de Fevereiro de 1756, de 12 
de Julho de 1 7 59 , e de 3 de No-
vem bro de 1802 , pelos Avisos de 
19, e de 30 de Junho de 1759 ·, e 
de 24 de Outubro de 1763. Foi co-
mettida ao Marquez d'Angeja, Ins-
pector .das Obras Publicas, por De-. 
ereto de 17 de Fevereiro de 1783. 
Derão-se novas providencias sobre 
a venda dos terrenos, e pardieiros 
pelo Decreto de 15 de Novembro 
de 1787. Mandou~se por Aviso de 
17 de Fevereiro de 1794 demolir -aa 
casas, ·paredes, etc .• que por sua 
antiguidade, e damnificação amea-
cem ruina. Pelo Aviso de 11 de 
de Maio de 1805 se declarou unida 
a Direcção da Planta da Cidade de 
Lisboa á lntendencia das Obras Pu-
blicas. E pelo Decreto de 23 de 
Novembro de 1805 se confirmou, e 
declarou C? Alvará de 15 de Junho 
de 1 '7 59, prohibindo-se a edificação 
na Cidade de Lisboa de qualqper 
propriedade, sem ser na conformi-
da~e do Prospecto , que a cada hum 
dos Edificantes for approvad·o pela . 
Inspecção, permittindo-se com tu-
do que nas ruas, e praças, que não 
forem as principaes da Cidade, se 
possão fazer as innovações, e ad-
mittir a variedade de prospectos , 
que melhor convenhão ao gosto, 
cor6modo, ~ cabedaes dos que edi-
ficão . 

Refece, antiq., o mesmo que 
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moeda baixa no metal, e no valor; 
preço baixo, etc. Ord, Affons, Liv. 
4 tit. 2 §. 4, tit. 4 §. 1, Liv. 2 tit. 
2 art. 7, Liv. 5 tit. 94 §. 3 pag. 
335. 

Refertadamente , corp repugnan-
cia, e reniteneia, impugnando, con-
trariando. 

Referteir·amente, aotiq., com re.., 
put;nancia, Ord. Atfons. Liv. 2 tit. 
ó art. 9, 

Re.fião, o que publicamente tem 
manceba, ou mancebia para a am-
pa.,rar, e defender por ganho illicito, 
que della leva, Ord. Affons. L . 3 
tit. 11> §§. 17, e 18. 

Reforma se diz do restabeleci-
mento da disciplina Monastica em 
huma Ordem Religiosa. 

Reforma das tropas, missão ho-
nesta do serviço , conservando-lhes 
certo ~oldo, sem exercício. Aos Of· 
ficíàes Militares, que tem servido 
trinta e cinco até quarenta annos 
effectivamente, concede-se reforma 
com soldo por inteiro, e com au-
mento grad4al da Patente, Alvará 
de 16 de Dezembro de 1790 §. 2l : 
aos que servírão trinta até trinta e 
cinco annos concede-se com acces-
so gradual do Posto, e com o soldo 
da ultíma Fatente, dito Alvará §. 
22: aos que servirão vi,nte e cinco 
até trinta a11-nos co.ncedé-se a refor-
m.a com o soldo da sua Patente, di-
to Alvará §. 2í3. Os que contão mais 
de vinte annos de serviço são refor-
mados no ri;lesmo Posto com meio 
soldo, dito fltlvará §. 24. Os que não 
tiverem servido vinte anno~ não po .. 
dem requerer reforma, salvo se se 
provar que por desastrE;!, ou grave 
molestia, adquirida no serviço, fi-
cárãojmpossibilitados de servir, por-
que então si!j.o reformados com a ter-
ça parte do soldo, dito Alvará §. 25. 
Farão poreq1 exceptuados desta ta-
rifa os CabQs de Esquadra , A nspe-
çadas, e T!:~-mbores, que por serem 
feridos no Roussillon ficárão inha-
beis para o serviço, Dec.reto de 25 
de Março qe 1 794. Extendeu-se a 
disposicão do dito Alvará de 16 de 
Dezembro aos Officiaes da Tropa 



REF 

paga dos Dominios Ultramarinos pe-
la Resolução de 29 de Dezembro 
de 18.0 l , tornada em Consulta do 
Conselho Ultramarino de 11 do 'mes-
mo rnes, e anno. Reformas dos Of-
ficiaes Inferiores; e Soldados só po-
dem requ"'erer-se dentro de hum an-
~o, contado .desde o tempo da bai-
xa; e dentro de dois annos tendo 
servido no UltramÊ.r, Decreto de 21 
de Junho de 1794. A Reforma dos 
Officiaes de Milícias do UJ tramar só 
se concede por motivo de ic).ade , 
ou de molestias habituaes., e incu~ 
raveis, Alvará de 17 de Dezembro 
de 1802 §. 23. Os O:fficiaes Inferio-
res, Soldado~, e TambÔres, que de-
pois da sua baixa obtiverem Decre-
tos, e 'Provisões de reforma , de-
yem vencer os seus soldoB desde .o 
dia da baixa em diante, Decreto de 
21 d.e Julho de 1794. 

Refugiado, o qu.e , se refugia, . e 
busca asilo, fugindo de quem o per-
segue. A favor d<m refugiados n.êsta 
Capital por occasião da invasão <J.as 
Tropas Francezas se derão providen-
cias nos Editaes da IntendenciaGeral 
da Policia de 6 de Outubro de·IBlO, 
de I o do dito mes, e anuo, e de 19 de 
Fevereiro de I 811 §. 6 , e seguintes .. 
Pela Portaria do Governo de ~ 7 de 
Outubro de 1810 se determinob que 
aquelles dos r~fugi~dos na Capit~l, 
que estivessem nas circumstancias . 

, de ser· recrutados para a tropa de 
· linha , passassem a assent~r praça 
no Deposito de V ai de Pereiro den-
tro de oito di<ls, contados da publi-
cação da dita Portaria; e, apre~en
tando:..se no dito termo, receberia 
cada hum 3$200 rs. de gratificação; 
mas passado o dito termo, as Au-
thoridades Civís, ou Militares, en-
c_arregadas do Recrutamento , pro-
cederião a recrutar os ditos. sujei-
tos, que estiv~ssem nas devidas cir-
eurnstancias. Pelo Edital de 2'7 de 
Abril de 18ll se mandou que os 
refugiados se recolhessein ás terras 

• de suas moradas, , parã o que se lhes 
darião Passaportes de graça, e se 
lhe~ facilitaria o transito por agua, 
á. custa da Real Faz.enda. A mesma 
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regressão 'dos Min·istros, das Cal)la .. 
ras, dos O:fficia~ de Justiça, e F a .. 
zen da, Medi coa, Cirurgiões, e Bo-
ticarios·' do Partido das Terr.ItS das ·-
Rainhas se determinou por A viso 
de 10 de J.\1arço de 1811, e Edital 
de 23 do mesmo mes, e anno, quan-
to ás )'erras das Rainhas; pelo Edi-
üil do Tribunal do Desembargo do 
Paço de 18 de MarçQ de 18 n., quan-
to ás Terras da Corôa. 

Regedor he o Magistrado, que 
preside ao Tribuóal da Casa da Sup-
plicação. Elle he o rnaior .Mligistra-
do entre nós. Os requisitos necessa ... 
rio.s para este Cargo são e~ptessos 
na Ord. Liv. I tit. 1 ; entre elles; he 
o de ser Fid.algo ; e o Senhor Rei 
D. Manoel na sua 0Jd. ha-via ,deter-
minado que aJem disso f.osse · paren-
te .seu. No principio desta Relação 
os mesmos Senhores Reis erão os 
Presidentes della. O S~nhor Rei D, 
João o I foi quem lhe nomeou Re,. 

. gedor. Este,Magistrado tem muitas 
prerogativas. Assenta.,se .á cabec-ei-
ra da Mesa; quaS11do os · Sephoi"eS 
Reis as.aistem ·' tem assento á :Sua 
Mão diTeita, e se c-obre .diante .del-
les. Pode prover. som~pte p~r dois 
me.zes ~s Servenh~ dos Offic10s da 
Cidade de Lisbua , Carta Regia df.l' 
13 de Fevereiro de1606, Resolução 
de 3 de Julho de· J 633. Não )po.d.e 
sus.pender os Dese.m~argadores sem 
Ordem Regia, salvo nos casos, em 
que pela Ord. fi.cão suspe}lsps,, C1)1r-
ta Reg·ia de B de Junho de l6 2,2 , 
vej. a Carta Regia de 3 de Março 
do dito anno, Pelo Decreto de 29 
de Janeiro de 1641 se declarou que 
não pode tirar Desewbargador al-
gum da Folha, sem dar conta a Sua 
Mag·estade. P9de mudar os presos., 

· q~e não estiverem á Ordem do Des-
embargo do Paço, Decreto de 11 
de Outubro de J 6b2. Mand0u-:se gor 
Decreto de H de Fevereiro de 1648 
que os despachos, que fallarem com 
o Regedor, yinda que sejão de Re-
soluções tomadas na presença d'EI .. 
Rei, sejão expedido.s pelas Secreta- ' 
rias. Excepto quando ElRei mandar 
algum Desembargador a diligencias, 

,I 
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porque bastará apresentar-lhe a Or-
dem, Decreto de 10 de Agosto de 
1667, vej. o Decreto de 18 de Ju-
lho de 1662. Mandou-se por Decre-
to de 26 de Novembro de 1667 que 
o Regedor da Casa da Supplicação 
cumprisse o seu Regimento, e con-
tra elle não observasse Decreto al-
guni ' fazendo saber o mesmo aos 
Desembargadores. Declarou-se por 
Aviso de J 8 de Novembro de 1791 
que o Regedor da Casa da S!Jppli-
·cação h e Lugar-Tenente de Sua 
Magestade na Relação, e que os 
Magistrados, ainda os que não fo-
!fem da Casa , e a ella concorre-
rem para se tomar Assento, ou vpa-
ra outra qualquer Commissão do 
Real Serviço, devem praticar a res-
peito do dito Regedor, ou do Chan-
celler, quando por elle servir, to-
(lo 0- Ceremonial, que praticão os 
Magistrados da Casa, vej. Assento 
de 16 de Junho de 1812. Na ausên-
-cia, ou impedimento . do dito Re-
gedor deve servir no seu lugar o 
Chanceller da mesma Casa, e no im-
pedimento deste o Aggravista mais 
antigo, Aviso de 8 de Fevereiro de 
}792. I 

Regencia, o acto de regel' o Rei-
no no impedimento do Soberano. O 
A viso de 8 de Agosto de 1 7 9 9 pres-
creve o Formt1lario, de que se de-
via usar no expediente das Secreta-
l"ias d'Estado, e Tribunaes por oc-
casião 'da Regencia de Sua Alteza 
Real. Pelo Decreto de 261 de No-
vembro de 1807 se creou o Gover-
no da Regencia destes Reinos, na 
ausencia de Sua Alteza o Príncipe 
Regente para o Brasil. Regencia, 
e Tl\toria do Reino na menoridade, 
ou incapacidade dos Reis Successo-
res, deu-se-lhe forma certa pela Lei 
c:le 13 de Novembro de 1674. A do 
Senhor Infante D. Pedro foi parti-
cipada aos Tribunaes por Decreto 
de 24 de Novembro de 1667. Sobre 
-a forma do Expediente do Despa-
cho do mesmo Príncipe Regente, 
vej. a Carta Regia de 5 de Novem-
bro de 1668. 

Regeneração se diz do nascimen-
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to espiritual, que recebemos no ba-
ptismo. 

Re.qente, a Pessoa que rege o 
Reino na menoridade do Rei , ou 
em outro qualquer impedimen~o. 
Por Carta do Senhor Infante D. Pe-
dro de 26 de Novembro' de 1667 se 
convocárão Côrtes para Lisboa no· 
1. • de Janeiro seguinte , para ser j u-
rado Príncipe, e -Regente do Reino 
na forma da Renuncia, que nelle 
fizera ElRei do Governó do Reino . 

Regicz'da, a pessoa que matou al-
gum ' Rei. · 

Regicidzo , o acto de assassinar o 
Rei. Pelo Edital de 13 de Dezem-
bro de 1758 se promettêrão premios 
aos que acabassem de descobrir os 
Reos do intentado Regicidio da noi-
te de 3 de Setembro dó dito anno, 
alem dos que já se acbavão prezos. 
Por Sentença de I 2 de Janeiro de 
17 59 forão condenados os Reos do 
mesmo insulto. 

Regimento be a norma , ou dire-
ctorio, em q~e se declarão as obri-
gações do cargo , officio , ou com-
missão. Assi.J,ll se d.iz o Regimento 
do Desembargo do Paço, etc. 

Na Milícia esta palavra sig·niqca 
certo numerq de Soldados, distri-
buídos por yarias Companhias, e 
commandadas por hum Coronel~ 

O Regimento da Fazenda foi da-
do em 17 de Outubro de I 5I6. Nel-
le se contem o Regimento dos Ve-
dores da Fazenda, o dos Contado-
res, o dos 1\.lmoxarifes e Recebe-
dores, e Ordenacões da Fazenda. 

O do Fisfco ·Mor he de 25 de 
Fevereiro de 1521. Acha-se em Ne-
greiros ad Leges criminales, pag. 
290. . 

O dos PiQhaes de Leiria he de 
20 de Fevereiro de 1524. 

O dos Corregedores, e Provedo-
res das Comarcas de 14 de Abril 
de 1524. ' . 

Foi dado Regimento aos Juizes 
do Crime, e Cível de Santarem aos 
6 de Outubro de 1529. · 

Ao'S Ahbotacés em · 22 de No-
vembro de 1544. 

Aos Juizes das Coutadas, Ma-
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tas, Montarias, e :Óefezas~ em· 18 
de Outubro de i 55'o. 

O das J ugadas de Santarem h e, 
de 25 de Marco de 1559: . 

O dos Ma'mposteiros Mores, e 
Menores dos Cativos de 11 de Maio 
de 15'60. 

O dõs Almoxarifados das Ilhas 
' de I 7 de Julho de 15 6 I. 

O da Arqueação dos Navios de 
11 de Janeiro de 1567. 

' O Regimento do modo . que se 
ha de observar no Conselho d'-Es-
tado he datado de 8 de Setembro 
de 1569. 

O dos Capitães Mores he de lO 
de Dezembro de 1570. · 

O do Mordomo Mor, e Mora-
dias de 3 de Janeiro de 1572. 

O das Leziras, e Paues de 24 
de Novembro de 1576. 

O do Juizo do Tombo dos bens 
da Corôa da Villa de Santarem do 
1.

0 de Óutubro de 1586. 
O da Chancellaria ,de 16 de J a-

neiro de 1589. 
. O da A 1;osentadoria de 7 de Se-
tembro de 1590. . 

O da 'Mesa da V ereação da Ci-
dade de Lisboa de 30 de Julho de 
1591. ' . 

O da Matricula Geral do Esta-
do da India de 18 de Dezembro de 
1593. 

O dos Governadores . do Algarve 
de 20 de Maio de 1595. . 

O dos Sargentos Mores 'das Com-
marcas de 28 de N'ovembro de 1598. 

O dos Quadrilheiros he de 12 de 
Março de 1603. ' 

O dos Partidos dos 1\/Iedicqs, e 
Boticarios pela Un~versi'dade de 7 
de Fevereiro de 1604. 

O po Paço da Madeira de 23 de 
Fevereiro de 1604. · 

O do Conselho da India, e mais , 
Domínios Ultramarinos de 25 de 
Julho de 1604. · 

O do Monteiro Mor de 20 de 
Março de 1605. · 

O d~ Casa da _.Supplicação de 7 
de Junho de 1605. · 
· O dos Lastros do porto de Se-
tubal de 14 de Julho de 1605.-
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· O elo Páo Brazil de 21 de De .. 

zembro de 1605. _ 
ü' do aqueducto, e canos dali 

aguas d'Evora de 17 de 1\,.bril de 
1606. 

O do Ouvidor das Ilhas de Cabo • · 
Verde de 20 de Junho de 1606. 

O do Juiz dp Tomb,o do Mos-
teiro de Lorvão de 8 de Julho . de 
1606. 

O dos M~rac'hões da Cidade de 
Coimbra de 8 de Setembro de 1606. 

O do ConseÍho da. Corôa de Por-
tugal em Madrid de 1607. 
· O do Promotor das Capellas de 
20 de Março d'e 1608. 

O do Presidente da Mesa da 
.Consciencia e Orde'ns de 12 de Agos-
to de 1608. 

O dos Bairros de 25 de Dezem-
bro de 1608. 
, O do 9uvidor de Angola de 25 
de Fevereiro de 1609. 

O da. Rela<;ão da Bahia de 7 de 
Março de 1609. 

O do Governador da Paraíba de 
3 de Abril de 1609.' 

O do Ouvidor de S. Thomé de 
24 de Abril de 1610. # - • 

. O do Juiz do Tombo do . Bispo 
de Coimbra, e do Mosteiro de San-
ta Anua da mesma Cidade, de 16 
de Junho, de ·1611. 

o· do hum por cento nas Rendas 
Reaes da India de 3 de ·Março de 
1612. 
. O Regimento sobre o modo de 

se tornarem as· contas dos bens dos 
Conéelhos he datade de I 7 de Maio 
de 1612. , _ 

O do Ouvidor de S. Thorné- de 
16 de Fe.vereiro de 1613. 

O Regimento para o governo da 
Casa das Orfãs; sita no · Castello da 
Cidade de Lisboa, he de 8 de Maio 
·de 1613. 

· O dos Cpntadores das Ordens 
Militares de 2 de Outubro de 1613. 

· O das Minas de S. Vicente foi . 
dado a Salvador .Corrêa de Sá a 4 
de Novembro de .1613. 

,. O dos Offi.ciae's dos defunctos, e 
ausentes he de lO de Dezembro de 
1613. ) 

E 
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O dos tratos, e resgates da Cos-

ta da Mina he de 20 de Março de 
1605. 

O do Capitão, e Ouvidor de Ca-
cheu , e. Rios de Guiné, de 4 de 
Abril de 1615. 

O do Governador Geral da Ilha 
de Ceilão de 9 de Outubro de 1615. 

.O dos Oflicios de Escrivães da 
Alfandega da Ilha Terceira, e S. 
Miguel, hs de 23 de Setembro de 
]617. I 

Deu.:.se Regimento para os des-
cobridores das minas do ouro de S. 
Paulo, e S. Vicente, aos 8 de Agos-
to de 1618. 

Aos Ouvidores do Rio de Janei-
ro, Espirito Santo, e S. Vicente foi 
dado Regimento· a 5 de Junho de 
1619. E outro em 21 de Março de 
1630 

Ao Ouvidor Geral do Maranhão 
se deu Regimento em 7 de Novem-
bro de 1619. 

O Regimento da Casa doi! Cin-
cos he de 18 de Janeiró de 1620. 

O das Confiscações de 10 de .lu-
lho do mesmo anno de 1620. 

o. da Pro~issão do Corpo de Deos 
da Ç1dade do Porto, formalis/ado pe-
la Camata, com acôrdo do Bispo , 
e Chanceller da Relação da mesma 
Cidade, foi confirmado por Alvatá 
de 15 de :Julho de 1621. -

O do Ouvidor Geral do Mara-
nhão he de 21 dé Março de 1624. 

O do Conselho de Estado de 3 
de Julho de 1624. 

Deu-se Regimento ao Governa-
dor do Algarve em 1624. . 

E ao Capitão, e Ouvidor de Ca-
cheu aos 14 de Outubro de 1625. 

O dos Contos he de 3 dé Setem-
bro de 1627. 
·· O dos Officiaes dos Portos Sêc-
cos de 3 de Janeiro de 1628. 

O do Ouvidor Geral do Brasil 
he de } 4 de Abril de 1628. 

O da Companhia do· Comm'ercio 
de 2 7 de A gosto do dito anno de 
1628 . 

. O da Administração do bénefi-
elO ~'O hagaço da azeitona, applica-
do a Fazenda Real, he de 16 de 
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Outubro de 1630. Foi addiccionado 
aos· 28 de Julho· de 1631. 

Deu-se Regimento para os por-
tos de mar, e eleição dos Guarda-
Mores da Saude a . 29 de Outubro 
de 163l. 

O Regimento da Junta da Real 
Fazenda, creada em Lisboa, he ,de 
28 de Junho de 1631. 

O das meias annatas. de 12 de 
Setembro de 1631. 

· O do Cirurgião mór do Reino de 
12 de Dezembro do cl.ito anno de 
1631. 

O da Bulia da Crusada he de lO 
de Maio de 1634. 

O do Escrivão do Registo da 
Real Fazenda de 30 de Janeiro de 
1635. 

O do R'"eal d'agua no vinho, e 
carne, de 31 de Outubro de 1636. 

Deu-se Regimento para a guar-
da da peste aos 3 de Junho de 1637. 

O do direito d~ Sal he de 13 dé 
Julho de 1638, 

O do Pr~v.edor .Mot da Fazenda 
Real dG Brasil h€ de 13 de Agosto 
d~ 1638. 

Q dás tn~ias Anna tas he de 1 8 
de Agosto fie 1638. E outro de 23 
de Novembro de 1639. 

O Regimento para a cobrança 
dos oitocentos mil cruza-dos_, otfere .. 
ciclos em Côrtes, he de 2 de Feve-
teiro 'de 1641. 

O RegiJllento par.a a Oecima, 'e 
mais Subsídios, he de 5. de Setem-
bro de 164l. 

O RegiJ;Dento para a cobrança 
.do real no vinho, . e carne para os 
gastos da guerra, he ~e 12 do dil.o 
mes, e anno. 

O do P~gador Geral do Exerci-
to he de 28 de Fevereiro de 1642. 

O do V e dor Geral do E:tercito 
tem a mesma data. 

O do Contadúr Geral do Exer-
cito he de ~ 6 de Março do d\tQ an-
uo de 1642. 

O Regimento. pará a visita das 
F:ronteiras he de 18 do dito mes , e 
anno. 

O da Casa da Vedo-ria de 12 de 
Agosto do :mesmo ann.o de 1642. 
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O da Casa da Contadoria de 18 

do mesmo. mes' e anno. 
O do Conselho Ultramarino de 

. 14 de Julho do dito anno de 1642. 
O do Ouvidor do Rio de J anei-' 

ro de 16 de Set.embro do n:esmo 
anno. 

· O do Ouvidor das Terras da Rai-
nha h e de J o de Janeiro de J 643. 

O da Decima de 19 de Janeiro 
do mesmo anno. 

O do real d'agua de 23 do dito 
mes, e anno. 

O dos Novos Direitos da Chan-
cellaria, e rueias, de 24 do dito mes, 
e anno. 

' O do Provedor dos viveres do 
Exercito de 3 de Março do dito 
anuo. 

O dos Escrivães do Registo das 
Fianças de 22 do mesmo mes, e 
anno. 

O do Sal de Setubal de 20 de 
Abrj} do dito anno de 1643. 

O do Ouvidor Geral do B~:azil 
·de 17 de Julho do mesmo anno: 

O do Conselho de Guerra de 22 
de Dezembro do dito anno. 

O do Correio Mor he de 17 de 
Fevereiro de 1644: 
, ' O do Conselho de Estado de 31 

de Março de 1645.' 
O do Vedar Gera], Contador, e 

Officiaes do .Exercito , de 20 de 
Agosto de 1645. . 

O do Lançamento da Decima de 
28 de Abril de 1646. 

O dos Ouvidores da Comarca do 
Sul do Brazil he de 14 de. Outubro 
de 1647. 

O do Juiz do Tombo da Casa 
de Villa Real he de 11 de Janeiro 
de 1648. 

O dos Governadores das Comar-
cas , no tocante á Milícia , do 1. o de 
Abril de 1650. 

O das Coutadas, Matas, Mon-
tarias, e Defezas, de 18 de Ou tu-
bro do mesmo anno. 

'O do Ouvidor de Angola de 23 
de Junho de I 6 h I. 

O do Registo Geral de .Guena 
de 13 de Novembro do dito anno. 

Para a cobrança da Decima se 

. \ 

REG 
deu RE>gimenío a j 9 de Junho de 
1652. E outro a 9 deMaio de 1654, 
vej. 1641, J 642, e 1646 . 

Deu-se Regimento aos Provedo-
res das Capitanias do Brazil a 17 dé 
Dezembro de 1648. 

Deu-se novo Regimento á Rela:.. 
ção da Bahia em 12 de Setembro 
de 1652. 

O dos Fornos de Valdezebro he 
de 22 de Julho de 1653. 

O da Feitoria dos Linhos ca-
nhamos de s ·antarem de 2 de De-
zembro do mesmo anno, vej. 1656, 
e 1659. 

O dos Almoxatifes dos Bastimen-
tos he de 27 de Abril de 1654. 

O da distribuicã:o das armas nas 
fronteiras de 7 de'Maio de 1654. 

O das Decimas de 9 de Maio do 
mesmo anno de 1654. 

O da cobranç(!l,, e despeza para 
o presídio, e defeza da Côrte de lO 
de Outubro do dito anno. 

O dos Superintendéntes, e O.ffi-
ciaes da Ferraria, e Minas de Tho-
mar, e Figuejró de_ 18 do mesmo 
mes, e anno. 

O dos Almoxarifes das armas, 
e munições de guerra de 22 do dito 
mes, e anno. 

O das Minas de estanho das Co-
marcas da Guarda, Viseu, e Traz-
os-Montes he de 20 de AbrH de 
1655. 

A 26 'de Junho do dito anno se 
deu Regimento para hum Banco, 
Sociedade, ou Companhia, proje-
ctaJo por Diogo Preston. 

O da Casa da lndia, Mina, e 
Guiné he de 22 de .Dezembro de 
1655. 

O da Feitoria dos Linhos ca-
nhamos da Villa de Moncorvo he 
de4deJunho ' de 1656, vej. 2 de 
Dezembro' de 1646, e 15 de MarÇo 
de J 659. 

O do Consélho da Fazenda· da 
:.Rainha he de . ll de Ou~ubro de 
1656. 

O do Correio Mor dO' Mar he 
de 9 de Ju-nho de 16ã7 . 

. O do Veropezo de 16 de Se~em
. bro de 1658. 

/ 
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O das Feitorias do Linho canha-

mo de Coimbra de J 5 ·de Março de 
1659. 

O dos Marachões de 8 de Se-
tembro de 1660. 

O do Papel sellado de 24 de No-
vembro de 1660. 

O dos Novos Direitos da Chan-
cellaria de 11 de Abril de 1661. 

O do Officio de Escrivão da Pu-
ridade de 12 de Março de 1663. 

O da Administração dos onze 
mil moios de cevad~ , e seis mil 
moios de trigo para provimento do 
Exerci'Lo de 7 de Agosto de 1663. 

O ,da Junta do Cornmercio de 
21 de Setembro de. 1663. 

O do Lançamento dos quinhen-
tos mil cruzados , offerecidos em 
Côrtes, para o provimento da ln-
fanteria, e Cavallaria .da guarnição 
das Praças, de 23 de Agosto de 
J668. 

O dos Portos seccos, molhados, 
e vedados, . de 1 o de Setembro de 
1668. 

O dos Çapateiros de 12 de Fe-
• d " . J vereuo e 166::~, veJ. 1672. ·. 

O dos Ouvidores Geraes dq Rio 
de Janeiro de ll de Março de 1669. 

Ao Governador de Pernambuco 
se deu Regimento aos 19 de Agos-
to de 1610. 

O Regimento das Mercês he de 
19 d{> Fevereiro de 16 71. 

O do Senado da Camara de Lis-
boa de 5 de Setembro de 1671. 

Deu-se novo Regimento aos Ça-
pateiros em 28 de Março de 1672. 

. E á Junta do Commercio Geral 
do Estado do Brazil em 19 de Se-
tembro do mesmo anno. 

. O Regimento do Terço dos Ma-
rinhos h e de 1 o de Fevereiro de 
1673 . . 

O do Commercio da Ilha de S. 
Thomé, e annexas , lie de 11 de 
Março de 1673 .• · ' 

O dos Arrnazens Reaes d~ 17 de 
Março de. 1674. 

O da cobrança dos reaes impos-
tos na carne, e vinho, de 19 'de No-
vembro de 1674. 

O do Juizo da Supedntendencia. 
• 

••• 
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dos Novos Direitos de 16 de Setem-
bro de 1675. 

O do Administrador das Minas 
de estanho da Guarda , Vizeu , e 
Traz-os-Montes he tambem de 16 
de Setembro de 1675. · 

O . dos Ouvidores do Maranhão 
he de 20 do dito''mes, e anno. 

O do Governo da Capitania de 
Angola he de 12 de ·F-evereiro de 
1676. ' 

O do Governador Geral do Bra-
zil de 23 de Janeiro de 1677. 

O dos trezentos Marinheiros do 
Trosso de 4 de Junho de 1677. . o da arrecadação das armas do 
armaiem do Jardim da Companhia 
he de 24 de Maio de 1678. 

O dos Governadores das Armas 
das Províncias, Auditores, e Asses-
sores do .I: de Junho de 1678. 

O do Almoxarife, e Escrivão da 
Fortaleza de S. Lourenco da Barra, 
e mais Fortalezas da~ Barras do 
Reino he de 20 do dito mes, e anno. 

O dos ·Su~erintendentes do Ta-
baco de 23 do dito mes, e anno. 

Deu-se Regimento a 18 de No-
vembro do dito anno de 1678 para 
a Povoação nova das Ter,ras de Por· 
tugal em Ruenos-Ayres, e Fortale-
za do Sacramento. 
. O Regimento dos Carcereiros he 

de 28 de Ã'brU de J 681. 
O da ordem , com que hão de 

embarcar os Negros captivos de An-
_gola para o Brasil he de 18 de M~r-
ço de .J 684; . 

O da Casq da Moeda he de 9 de 
Setembro de 1686. 

· O das Mi~sões do Pará, e Ma-· 
ranhão de 21 de Dezembro de 16 86 . 

O da Casa de Bragançá de 19 
de Julho de 1687. 

O das Cartas de jogar, e soli-
mão he do aqno de 1687. 

· , O das Eleições da Camara de 
Gôa, e das mais da lndia de 1 7 de 
Marco de l6 87. 

d dos Ouvidores de Pernambu-
co de 22 de Setembro de I 688. 

. Fez-se R~gimento, e Pauta do 
preço, por que se hão de .vender 
neste Reino varia::~ fazendas fabri-



REG 
cadas no Reino, ou fora delle a 12 
de Outubro de 1688. 

Deu-se Regimento ao Secretario 
do Governo da Capitania do Rio de 
Janeiro a 15 de Janeiro de 1689. 

O da Casa das Obras Reaes he 
datado ·de 16 de Janeiro de 1689. 

. O dos Ourives , e Ensaiadores 
de Lisboa he de 13 de Julho de 
1689. I 

O do Fisco he de 7 de Dezem-
bro de 1789. · 
· O .ga Fabrica dos pannos de Por-
tugal de 7 de Janeiro de 1690. 

O do · Escrivão dõ Registo dos 
Testamentos de 7 de Janeiro de 
169Z. 
· · O das Bandeiras , q-ue devem 
trazer os Navios Mercantes, que ti-
verem Capitão com Patente de Mar 
e Guerra };te de 25 de ,Janeiro de 
] 692. 

O da Praça de Mazagão de 6 de 
Junho de 1692. 

O do Superintendente, e Officiaes 
das Ferrarias, e Minas de Tliomar, 
e Figueiró de 11 de Junho de 1692. 

O da criação dos Cavall~ de 23 
de Dezembro de 1692 . . 

O dos Ensaiadores do Offioio de 
Óurives do ouPo .de 1 o de Março de 
1693. 

O da· saude do Porto de Bel em, 
e dos mais do Reino de 20 de De-
zembro de 1693. 

J?eu-se aos Boticario~ Regimen-
to dos preços, por que hão de ven-
der as suas medicinas, a 2 de J a-
neiro· de 1696. . 

. E a 4 de Março de 1694 se deu 
Regimento aos Provedo'res, Thesou-
reiros, Escrivães, e mais Officiaes 
dos Defuntos, e Ausent~s de Gui-
né, Brasil, Mina, Ilhas dos Acores, 
e mais partes Ultramarin-as. • 

E á Administração do Tabaco a 
6 de Dezembro de 1698. 
· O Regimento dos Verdes, e Mon-
tados de Campo de Ourique he de 
19 de Janeiro de 1699. 

O dos Cincos para se observar 
na Alfandega do, Porto, , e suas an-· 
nexas, he de27 de Janeiro de1699. 

.. O dos Lastros dos Navios, que 
To.Mo 111. 
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carregão sal em' Setubal, he de 1~ 
de Setembro de 1699. 

O da Ouvidoría de S. Paulo no 
Bra!3il de 4 de Janeiro de 1700. 

O das Minas de ouro de 19 de 
Abril de 1702. 

O do Tabaco de J B de Outubro 
do dito anno de 1 702. 

O do Juiz do Tombo do Conda-
do da Feira de 14 de Fevereiro de 
1703. 

O da Alfandega do Porto de 2 
de Junho de J 703. 

O da repartição, extracção, e .ar-
recadação dos direitos do sal de Se-
tuba!; e Alcacer de· 5 de Setembro 
de 1703. -

O dos Armadores, e Prêsas de 
18 de Junho 'de 1704. 

O das J ugada:s- de 4 de Julho do 
dít0 ann0 de 1704, 1 ' 

O da nova forma da Cavallaria, 
e Infanteria he de 15 de Novembro 
de 1707. 
· O Regimento, e Ordenanças Mi-
litares para qúando o Exe~cito esti-
ver aquartelado, ou em campanha, 
tem a data de 20 de Fevereiro de 
1708. · . . 

O do Provedor mór da Fazenda 
Real no Brasil he de 15 de Abril de 
1109. -

Deu-se Regimento sobre a forma 
das · Eleições para os postos das Go ... 
vernanças a 18 de Outubro de 1709. 

O Regimento dos A.lmoxarifes, 
e Escrivães dos mantimeatos das 
Praças he datado de ·Io de Junho 
de l 7 JO. 

1 
• 

O do Desembargo do Paço de 
24deJulhodei713. , 

O da forma da cobrança dos 
Reaes impostos na carne, e no vi- . 
nho-he de 9' de Marco de J715. 

· O dos Guardas do Numero da. 
.Alfandega de ~isboa de 27 de Ju-
nho de 1718. -

O do Piloto mó r . da Barra de 
Lisboa, e dos mais portos marit.i-
mos de 29 de Setembro de 1720. 
· -o do Campo de Mazagão, que 

os A dais devião observar, he data-
do · de_ 20 de Janeiro de 1721. 

O ·da receüa, e despeza da Real 
F 
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Junta dos Tres Estados· he de 29 de 
Dezembro de 1721. 
, Deu-se Regimento aos Capitães 
de Mar, e Guerra, e mais Officiaes 
das Fragatas da Corôa a 31 de IVI:ar-
ço de 1722. 

O Regimento dos salarios dos 
O.fficiaes de Justiça, e Fazenda de 
Minas foi ordenado por Alvará de 
1--3 de Março de 1724. r 

Deu-se Regimento para as Mi-
nas de ouro a 10 de Janeiro de 1729. 

O Regimento dos Juizes dos Or-
fãos do Brasil he de 2 de Maio de 
1732. . 

O dos Livreiros he de 23 de Ja-
neiro de 1733. 

O dos Capitã_es de Mar e Guer-
ra, que embarcarem por segundos, 
€apitães Tenentes, Tenentes , e 
Alferes, que embarcarem nas N áos 
da Corôa, he de 24 de Março de 
1736. 

O dos emolumentos das Visitas, 
que devem fazer ás Embarcações os 
Juizes, e' mais O:fficiaes das Alfan-
degas do Algarve h e de 2 5 de J a-
neiro de 1742·. 

O dos Commissarios do Fysico 
Mór de 16 de Maio de 1742. 

O do transporte dos Casaes das 
Ilhas da Madeira , e Açores para o 
Brasil de 5 de Agosto de 1747. 

O dos salarios dos Escrivães, e 
Ofiiciaes do Tribunaldo Desembar-
go do Paç1

~ he de 25 de Agosto de 
1750. 

O dos direitos do Tabaco, e As-
sucar de 1 6 de Janeiro de J 7 5 I. 

O das Intendencias, e Casas de 
Fundição no Brasil de 4 de Março 
de l75J. 

O das Casas de Inspecção âo 
Brasil do I." de Abril de I 7 51. 

O dos Pinha-es, e Fabrica de 
Madeira da Cidade de Leiria de 25 
de Junho de 17 51. 

O dos Ordenados da Junta. dos 
Tres Estados de J 3 de Julho âe · 
1751. r 

0 

• 

O da Relação 'do Rio de Janei-
ro de 13 dé Outubro de 1751. 

O da Arrecadação das Sisas de 
5 de Junho de 1752 .. 
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O da Mesa do Bem Commnm 

de 19 de Outubro de 1752. 
O da criação das raças dos Ca-

vallos do Alemtejo he de J o de Ou-
tubro de 1753. . 

O dos Ordenados do Conselho 
da Fazenda de 29 de Dezembro .de 
1753. 

O dos novos Ordenados das Se-
cretiuias de Estado he de 4 de J a-
neiro de 17 54. • 

O dos Ordenados do Conselho 
Ultramarino de 23 de Março de 
1754 . 

. O dos Ordenados do Senado da 
Carnara de 23 de Março de 1754. 

O dos Ordenadós do Tribunal 
da Bulia da Crusada de 23 de Mar- . 
ço de 1754 . . 

O dos Ordenados da Mesa da 
Consciencia e Ordens de 23 de Mar-
ço de 1754. 

O dos Ordenados da Junta do 
Tabaco de 22 de Abril de 17 54. 

O dos Ordenatlos da Junta da 
Casa de Bragança de 22 de AbriL 
de 1754. ' . 

O Reg-im~nto do Officio de Guar-
da-Livros, e Porteiro da Alfandega. 
do Tabaco he datado de 26 de J u-
nho de 1754. 

O dos Oqlenados do-Provedor, e 
Officiaes das Obras 'dos Paços Reaes 
he de 8 de Agosto de 17 54. 
- O dos Ordenados dos Oúvidores, 

Juizes, e mais Officiaes nos Domí-
nios •da America he de lO de Outu-
brode1754. 

'E o dos Ordenados dos Ouvido-
res, Juizes, e Officiae"' nas Comar-
cas de Min3rs Geraes, __ Jr".~tp Gros-
so, S/ Paulo, e Goyazes he tam-
bern de 10 de Outubro de 1754. 

O RegÍlJ'Iento dos Ordenados 4o 
Desern bargo do Paço h e de 4 de 
Fevereiro de 1755. 

E he tambem de igual data o 
dos Ordenapos da Casa da Sup'pli-
cação. 

O dos Recebedores, e Escrivães 
dos quatro por cento nas Alfande-
gas do Reinp he de 2 de Janeiro de 
1756. 

O do__j novos.. Ordenados dos Mi-
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.nistros, e Officiaes da Mesa Priora} 
qo Cràto ·de to de Junho de 1758. , 

O do Ordenado dos Ouvidores 
das Capellas do Senhor Rei D. Af-
f.onço IV he de 12 do dito .mes, e 
anuo. 

O dos J tlÍzes do~ Orfãos em Lis-
boa de 21 do dito mes, e an·no, 

O do preço da venda do Taba-
·co de 1 de Janeiro de J 759; 

O Reg·imento da Real Mesa Cen-
soria he de 18 de Maio de 1768. 

· Foi dado Regimento á Santa 
Igreja Patriarchal, confirmado por 
Alvará de 29 de ,Março de 1769. · 

O da extracção dos diamantes 
he de 2 de Agosto de In I. · 

O do Fiscal d-os diamantes de 
23 de Maio de 1772. 

O do Arsenal de Gôa de 13 de ' 
Julho de I7i3. . · 

O d.o Officio' dos Lapidarios de 
16 de Abril çle 1776 . 

O do . Terreiro Publico de Lis-
boa de · 21 de Janeiro · d~ 1777. E 
·outro de 12 de Junho de 1779 , . 
. O do registo das Mercês de ~6 
de Junho de 1790. 

O do Mosteiro de Santos__, da Or-
dem de Sant-Iago ( ma:na:;1do su~T 
pender por Deereto de ô' de Feve-
reiro de 1794) he' de 18 de Março 
de 1793. 

De)l-se Regimento dos preços 
das drogas , e medicàrnentos , para 
regra aos Boticarios, a 3 de ~arço 
de 179.5. 

O dai Sesmarias do Brasil he de 
5 de Outubro ·de 1795. 
·- O Regime11to Provisionar da Re.al 
Armada de 17 de Junho de 1796 
foi approvadÓ por Decreto qe 20 do 
mesmo· mes, e anno. 

O dos Trens da~ Províncias de 
30 de J olho de 1796. 

O Regimento da Junta da Fa-
zenda da Marinha he de 26 de Ou-
tubro de 1796. 

O das Prezas he de 1 de De-
zembro do dito anno de 1796. 
\ O dos Tav.ernei~os do I." de Ja-
neiro de 1797. 

O dos Forneiros de 21 do dito 
1mes, e ag,no. 

O do preço do Tabaco do I . o d~ 
Janeiro .de J 98-. r 

O das Reaes · Ooutadás, e Mon-
tarias, de 21 de Março de 1800. 

O das Minas, e Estabelecimen-
tos metallioos do Reino, de 30 de 
Janeiro de 1.802. 
' O da compra do panno de linho 

para o fardamento da Tropa, e ou-
' tros objeotos da Junta do Arsenal 
do Porto _, he de 12 de Julho d~ 
18.02. 

O da nova Junta Administrativa 
de mineraç~o, e moedage~ no Bra-
zil, de 13 de Maio de 1803. 

O dos Gov~rnauores, e Capitãe$ 
Generaes das Ilhf!.IS da Madeira, e 
Porto Sauto, de 26 de Olltubro de 
1803. 

O do Corriio qe a de Abril de 
l805. 

O dos .Escrivã:es do Juizo da Co-
rôa-, e Fazenda da Relaçito do Rio 
de Janeiro, de 8 de AbriJ de 1807. ' 

O do Archivo central no Brazil 
de 7 de Abril de 18()8. 

O da Relaçã:o da Cjdade- de S 
Luiz do Maranhão de l$ de Maio 
de J ~I~. 

O. ~li Ju~tfl da Sa~de de 2a d~ 
Agosto de J8J3. ' 

Pelo Decreto de 2~ de No-v-em,. 
bro de 1667 se mando1,1 gue nosTri-
bunae~ se observa;Sserp Ós Regimen ... 
tos, não obl;ltante qu11esquer Decre:-
to.s, que dispozessem contra a for-
ma deite~. E pelo Decreto de 6 de 
Julho de 1693 se ;re~olvt:m qué nos 
casos , em que a Orden11ção alterar 
·a]guma coisa, que respeite a Regi 
mentos, se ha de Guardar o ·que es~ 
tiver disposto na Ordeuação, fican-
do no mais em seu vigor. Por Carta 
Regia de 21 de Dezembro de 1604 
se, mandou crear huma Junta para 
recopilar, e ' reformar os Regimen-
tos da arrecadação da Real Fazen-
da. O inesmo se orden@U para a In-
dia por Carta Regia de 5 de Feve-
reiro de 1605. O Reg'imento da AI .. 
fandega da Cidade do Portó .deve 
observar-se em todas as ,Alfandegas 
do Norte, Alvará· de 2_2 de Novém .. 
bro deJ774 § .. J. o .~o Paço daMa· 
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(1eira se mandou observar em todas 
as Alfandegas do Reino por Decre-
to de 14 de Abril de 1807. Os Offi-
ciaes de Justiça, e Fazenda, assim 
Proprietarios, como Serventuarios; 
são obrigados a tirarem da Chan-· 
cellaria os seus Regimentos , por 
onde se hão de governar, Alvará 
de 8 ·de Novembro de 1649. 

Sobre o aumento de Regimentos 
tle Cavallaria, e reducção de outros, 
e forma de os fardar, vej. o Decre~ 
to de 29 de Dezembro de 1721. So-
bre o aumento de dois Reg·imentos 
de Cavallaria na Côrte, e lotação 
em que hão de ficar todos os do 
Reino, vej o outro Decreto do di-
to mes, e anno. 'Derão-se providen-
cias sobre o pagamento do Regi-
mento da Cidade do Porto na 'Car-
ta Regia de 14 de Agosto de 1735. 
Os de Infantaria, e Cavallaria forão 
aumentados, vej. Resoluções de 22, 
24, e · 3!J de Março de 1735, e De-
cretos de 12 de Janeiro de 1754, e 
de 28 de Agosto de 1776. Mandou-
se por Decreto de 10 de Dezembro 
de 176 l que os dois Regimentos da 
Armada passassem p~ua a V edoria 
Geral na Côrte, e Província da Es-
tremadura, para serem por êlla alis-
tados, fardados, pagos, e so·ccorri-
dos, como os mais Regimentos da 
mesma Côrt&, e Província. Por Al-
vará de 9 de Abril de 1762 se creou 
hum Regimento de Artilheria da 
Cô·rte , extinguindo-se os Pés ·de 
Castellos, Presídios, e Troço. O Re-
gimento dos Reaes Estrangeiros foi 
erigido' por Decreto de 22 de Junho 
de 1763, e pelo Alvará de 17 de 
Setembro de 1763 se ordenou o mo-
do, por · que elle devia regular-se. 
Deu-se nova forma aos Regimentos 
de Artilheria por Alvará de 4 de J u-
nho de 1766, que deélarou o de 15 
tle Julho de l7ti3, vej. os Decretas 
de 9 de Maio de 1789, de 12 de 
Dezembro de · 1791, e de 22 de Fe-
vereiro, e 23 de Março de 1801. Fo-
rão augmentadas por Decreto de 28 
de Agosto de J 776 com mais tres 
Companhias as sete, de que se com-
punha cada Regimento. Forão tam-
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bem accrescentados os de Artilhe-
ria, .Resolução d~ 29 do dito mes, 
e anno. Aos Regimentos, que au-: 
xiliarão a Hespanha, se deu distin-
ção honorífica nas Bandeiras .por De-
creto de 17 de Dezembro de 1795.: 
Pelo Decreto do 1. • de Agosto de 
179& se mandou que os Regimentos 
de Artilheria se compozessem de 
mil e duzentas Praças, assim como 
os Regimentos da Armada Real ; 
que o Regimento de Lippe se com-
pletasse na mesma proporção; e to· 
dos os mais Regimentos de Infante-
ria se subissem a 938 Praça~; e que 
os Regimentos de Cavallaria se cons-
tituão no pé de seiscentos e treze 
homens, e de quinhentos sessenta e 
cinco cavallos, na forma dos Planos 
de organisação, . que baixarão com 
o dito Decreto. Todos os Regi-
mentos de lnfanteria do Exercito 
se devem constituir em dois Bata-
lhões, e no número de mil e seis-
centas Pra9as cada hum, Decreto de 
30 de Outubrp de 1796. E depois 
forão reduzidõs a mil e duzentas 
Praças por Decreto de 29 de Outu-
bro de 1807. Hum Regimento de 
lnfanteria de linha, com a denomi-
nação de Regjmento de Lisboa, foi 
creado por Alvará de 27 de Feve-
reiro de 1801. Ordenou-se pela De-
creto de 3 de Novembro de 1807 
que os dois Regimentos de Milícias 
de Lisboa Oriental , e Occidental 
se denominem Regimentos de Vo-
luntarios Rea~s de Milícias · a pé, e 
tenhão por distinctivo sobre as cô-
res do seu unjforme , designadas no 
Ptojecto que acompanhou o Plano 
de 19 de Maio de 1806, oito casas 
de galão de prata numero 30 de ca-
da lado da farda. Pela Portaria de 
14 de Outubro de 1808 se determi-
nou que os vinte ·e quatro Regi-
mentos de lnfanteria de Linha, que 
actualmente existem , · sejão levados 
ao pé de mil quinhentas e cincoen-
ta Praças; qqe os doze Regimentos 
de Cavallaria existentes se compo-
nhão cada hum de quinhentas e no- · 
venta e quatro Praças; que os qua-

. tro Regimeo~os de Artilheria exis-
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tentes' se conservassem no mesmo 
pé em que se achavão conforme o 
Plano do I." de Agosto de 1796, 
que os quarenta Regimentos de Mi-
lícias, que devem haver em todo o 
Reino, com'o determina o Alvará de 
21 de Outubro de 1807, sejão com-
postos de mil cento e huma Praçá 
no seu estado completo, sendo to-
dos estes Corpos organizados na for-
ma dos Planos, que baixárão com a 
dita Portaria do Governo. Por Alva-
rá de 29 de Agosto de 180~ se re-
gulou a Tropa de Linha da Capita-
nia de S. Paulo, e se creou hum 
Regimento de Cavallaria de Mili-
cias. Pelo Edital do Coronel do Re-
gimento de V oluntarios ~eaes de 
lVlilicias a pé de Lisboa Oriental, o 
Conde de Rio 'Ma:ior, de 2Z de Ja-
neiro de 1809, se deçlarou ser a li-
nha geral da divisão dos dois Re-
gimentos de Voluntarios Reaes de 
Milícias a pé de Lisboa Oriental, e 
Occidental: Pelourinho, S. J ulião, 
Conceição Nova, Espírito Santo, 
Chiaá.o ,, Loreto, S. Roque, S. Pe-
dro de Alcantara, Collegio de No-
bres, Largo . do Rato, e Visconde 
de Anadia até Çampolide, com a 
advertencia de que as propriedades 
que fi cão ao Oriente desta · linha, 
que segue os meios das Praças, 'e 
tuas referidas pertencem ao dito Re-
gimento de V oluntarios Reaes de 
Milícias a pé de Lisboa Oriental, e 
as que ficão ao Oc~idente perten-
cem ao outro Regimento de Milí-
cias a pé de Lisboa Occidental. Nos 
Regimentos de Linha' , e Corpos de 
Caçadores se augmentou o Estado 
Maior, e nos Regimentos de Caval-
laria mais hum Sargento pqr Çom-
panhia, Portaria dd Governo de 20 
de Novembro de 1809. Os Regi-
mentos de Milícias das Províncias 
da Estremadura, Beira, e Traz-os-
lVIontes farão licenciados pelo De-
creto do intruso Governo Francez 
de ll de. Jàneiro de .1808. E pelo 
de 15 de Fevereiro do mesmo ~nno 
se licenciou os Regimentos existen-
tes nas Províncias do Minha, Alem..: 
tejo , Algarves, e Comarca de SetÚ-

·ToMo III. · 
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ba1. Pelo Edital da Junta Provisio-
nal do Governq,no Porto se. mandou 
organizar os dois Regimentos da 
Guarnição da dita Cfdade, que ha-
vião sido dissolvidos pelo intruso 
Governo Francez. O Plano da crea-
ção dos dois Regimentos de Caval-
Iaria, e Infanteria, denominados Vo-
lúntarios Reaes .do Commercio foi 
approvado por Carta Regia de I 2 
de Agosto de 1810, vej. Decreto d~ 
28 de Dezembro de 1808. Pel~ Por-
taria do Governo de 29 de Julho de 
1809 se fez alter.ação nos Regimen-
tos de binha, e Corpos de Caçado-
res, augmentando-se em cada Com-
panhia o numero de segundos Sar-
gentos, e Soldados, e diminuindo-se 
o dos Cabos de. Esquadra, e Ans-
peçadas. Hum novo Regim ento, de-
nominado da Artilhería da Marinha, 
foi creado por Decreto de 13 de 
Dezembro de 179 I. Derão-se provi-
dencias sobre os Regimentos de Ca-: 
vallaria nos Decretos do 1." de J a-
neiro, e de 8 de Fevereiro de 1800: 
Sobre os de Artilheria nos Decretos 
do 1." de Agosto de 17~6, e de 23 
de Março de 1801, e no Aviso de 
24 de Dezémbro de 1790. Forão no~ 
varnente organizados. pelo Decreto . 
de 20 de Outubro de 1809. Por Al-
vará de 12 de Março de 1810 se 
creou hum CÔnselho de Administr~
ção em cada hum dos Regimentos 
da Côrte, e Capitanía do Rio de 
Janeiro. 

Registo he o livro público, que 
serve para guardar as memorias , 
actos, e mi.qutas, e para recorrer a 
'elle nas occasiões precisas , a fim de 
servi~ de prova nas materias de fa-
cto. 

Registo Ger~l das Merc~s. Foi 
mandado tra-nsferir o Cartorio do 
dito Registo para o Mosteiro de S. 
Bento; aonde se acha o Real Ar-
chivo da Torre do Tombo, para fi-
'car sempre collocado junto deste, 
pelo Regi o A viso de 5 de Fevereiro 
de 1 7 91. Devem·se registar no Li-
vro das Mercês as commutaçôes de 
deg·redos, e renuncias de Officios, 
Carta Regia de 22 . de Setembro de ~ . G 

·. 

t 
i 
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1620. Devem todas as Mercês,. que · 
EJRei faz, ser registadas no Livro 
dellas dentro de quatro -rnezes, Al-
varás de 16 de Abril de 16 I 6 , de 
20 de Novembro de 1654, e de 28 
de Agosto de 1714. Por Alvará de 
10 de Fevereiro de 1693 se prohibio 
passar pela Chancellaria das Ordens 

/ .IVIercê alguma, sem constar do seu 
registo uo Geral das Mercês. Pelo 
Alvará de 14 de Abril de 1780 se 
declarou, e modificou a Lei de 9 
de Julho de 1763 nos §§. 17, e se-
guintes, e os dois- A lV'arás da ~nes
ma data, que estabelecêrão os Li-
vros de registo dos Regimentos de 
Infanteria, Cavallaria, Artilheria, e 
Marinhá, e prescrevêrão. a sua for-
mula, divisões, e · repartição. Ao 
Registo Geral de Guerra se deu Re-
gímento em 13 de 'Novembro de 
1651. Ao Officio de Escrivão do Re-
gisto dos Testamentos pertence re-

, gistar_todos os Testamentos de quaes-
q~er pessoas, que falecerem nesta 
Cidade, e seu Termo, ainda que o 
cumprimento pertença ao Juizo Ec-
c1esiastico. Por hum Alvará do an-
no de 1647 se mandou que nos Li-
vros dos Registos das Chancellarias, 
e em todos os mais- se traslade todo 
o orig·inal, com a vista' e rubricas' 
que levar, sem que se omitta cousa 
alguma. He a 20." Lei, das que se 
fizerão por occasião 'das Côrtes · ce-
lebradas em Lisboa em 28 de Ja-
neiro de 1641, cuja Collecção de 
Leis foi impressa por Paulo Craes-
beck no abno de 1648. Devem ser 
registados os Emprazamentos , e 
Alvarás concedidos no Juizo do 
Tombo de Santarem, Regimento de 
24 de Julho de 1704 cap. 8. E as 
Cartas de Administração dos De-
nunciantes, e Donatarios nas Pro-
vedorias; Decreto de 8 de' Julho de 
f802. Registado deve ser nas Reaes 
Casas da Fundição das Minas todo 
<> ouro , que dellas sahir, ou seja· 
em barra 1 ou em folha, Lei de 11 
qe Fevereiro de 1719. E pela Lei 
de I o :de Março de 1720 se ordenou 
que todo o ouro, que viesse do Es-

, tado do Brfsil em dinheiro? barra, 
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ou folheta' sem ser registado' na. 
forma ordenada pelo Alvará do 1.0 

de Fevereiro do 4ito ' anno, fosse 
confiscado para a Real .Fazenda. 

Regra , significa maxi_!lla , lei, 
preceito, e tudo o que se âeve oh- • 
servar, seja e'm costumes, seja em 
dispozições, e .forma dos actos, que 
se celebrão. 

Regras (João das) , Senhur das 
Villas de Cascaes, do Reguengo de 
Oeiras , de Castello Rodrigo, de Ta-
rouca, e Baldigem., Lourinhãa, Pe-
reira, dos Morgados de S. M?theos, 
e Santo Eutropio ~ e foi filho de João 
Affoqso das Regras, cidadão desta 
Cidade, e de Gentil Esteves. Estu-
dou em Bolonha , aonde teve por 
Mestre a Bartolo; e restituído a es-
te Reino no anno de 1382 mereceu 
a estimação do Senhor Rei D. Fer-
nando. Foi Chanceller Mor do Rei-
no, Cavalleiro da Casa do Senhor 
Rei D. João I, do seu Conselho, e 
seu Privado. Faleceu em Lisboa a 
3 de Maio de 1442 , com oitenta an-
nos de idad~. Compoz: 

Practicq, nas Côrtes celebradas 
em. Coimbra no anuo de 1385. 

Nobiliario do Conde D. Pedro, 
ad<licionado. 

Fez tambem huma Traducçáo em 
Portuguez do Codigo de Justiniano , 
ajuntando-lpe algumas intelligencias 
das Glossas de Acursio, e de Bar-
tolo, que tinhão mais applicação no 
Foro, etc. , etc. 

. Soares pa Silva Memor. do Se-
nhor Rei D.-Joáo I, _ c. 114 Liv. 2: 
p. 676. Chr(Jn. de Fernão Lopes,. etc. 

Reguadeiro, ant. , o mesmo que ' 
Recebedor, · Arrecadador de Direi-
tos Reaes. 
. Reguàrda, ant., o mesmo que 

retaguarda, que o ultimo esquádrão 
na ba1.alha, Ord. Affons. Li v. 1 tit. 
51 §. 8. . 

Rcguen!]OS são os bens, que des-
de o principio da Monarquia até o 
tempo do Senhor Rei· D. Pedro I 
forão applicados ao Príncipe para as 
despezas ·, e gastos particulares da 
Sqa Real Casa, Ord . L. 2 tit. 30. 
Os privilegias concedidos por esta. 
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Ordenação não se estendem aos mo~ 
radares de outros bens, posto que 
sejão da Corôa. Nenhum Corpo cle 
mão morta pode ter bens em Re-
guengo, ainda que pague o de~ido 
íôro , por ser contra direito com-
mum, e particular deste Reino. As-
sim se acordou entre o Senhor Rei 
D'. oão I , e a Cleresia deste Rei-
no nas Côrtes de Santarem de 1427. 
Art. 30, que 'se acha na Ord. Af-
fons. Liv. 2 tit. ·7. Do Reguengo, e 
foros de Agttiar, e Ribeira de Pe-
na fez Sua Magestade mercê ao ln-
fante D. Pedro· com todas as suas 
annexas , e dependencias, em sua 
vida somente, por Decreto de 30 de 
Setembro de· 1750 : Para o Reg·uen-
go da Cidade de Ta vira, e mais bens 
de que he Dé:natario o Real Con--
vento do Santíssimo Coração de _J e-
sus, do qual por Carta de 13 de Ja-
neiro de 1780 fez Sua Magestade 
Doação ás Religiosas C:umelitas des-
calças,. foi dado F oral, .e Regimen-
to pelo Alvará do 1. 0 de Junho de 
1787, que ampliou o de 15 de Fe-
vereiro ~e 1786. Sobre os Reguen-
gos pertencentes ao Hospital ReaJ 
das Caldas, vej. o Alvará de Regi-
mento de 20 de Abril de 1~75. E 
ácercà do de Almada o~ Àlvarás de 
9 de Janeiro , e de 6 de Maio de 
f789. 
. Regulamento , cõmprehende-se 
debaixo deste termo tudo· o que he 
ordenado para m~nter a OJ:dem , e a 
regra. Taes são as Ordenações, os 
Edictos, as Déclarações, as Senten-
,ças dadas em forma de Regulamen-
to. São tambem os Estatutos parti-
culares qas Corpora,ções, e Commu-
nidades Leigas , ou Ecclesiasticas. 

O Regulamento, e Instrucções 
nelle em~orporadas , q u.e o Copde 
Reinante. de Schaumbourg Lippe 
Marechal_General dos Exercitas de 
Portugal compoz' para: o exercício, 
~ disciplina dos Regimentos de In-
fanteria, e ArtiUíeria; e para o go-
verno das Praças destes Reinos, fo'i 
mandado 0bservar pelo Alvará de 18 
de Fevere~ro de· i 763. Regulamento 
para a· organização do ,Exercito d~ 
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Portogal foi dado por Alvará de 2l 
de Fevereiro de 1816. O Regula-
mento para os Hospitaes Militares 
foi approvado ·por Alvaní de 27 de. 
Março de 1805, e ampliado pelo Al-
vará de 14 de Junha de 1816, vej . 
Alvará de 7 de Agosto ,de 1"797. O 
Regulamento· Milifar de Infanteria 
h~ praticado no ser.viço dos Navios 
de Guerra no que for appl' cavei, 
Regimento de 20 de Junho de 179t; 
cap. I .. §. 82. o_ Regulamento para 
o Porto de Lisboa, designando os 
sítios, em que devem ancorar os Na-
vios Mercantes Nacionaes, e Es-
trangeiros, foi rnaridado observar pe-
la Portaria do Govemo 'de 7 de J u-
nho de 1811. 

Regular se diz em Direito o que 
he conforme as regras. ~ ' 

Re.gular se diz do Christão , ·que 
se llpplica a modelar as suas acções 
pelas regras prescriptas no . Evan-
gelbo. 

Regular se entende mais parti-. 
cu1armente do que fe~ votos em_hu-
ma Casa Religiása. 

_ Os Parochos Regulares, de qual• 
quer Ordem, que sejão, não podem 
servit as suas Igrejas, ~em exerci-
tar -as funcções Paroch1aes, _sem a 
instituição, e approvação dos Bis-
pôs Diocesanos, e estãcr. sujeitos. á 
sua visita, podendo ser punidos pe-
los Bispos por todaS'" as culpas co-· 
mettidas nas respectivas Igrejas. 
Igualmente não pode Regular algum 
prégar sem Licença do Bispo , ex-
cepto nas suas Igrejas Regu-lares, 
nem confessar, senão· os seculares 
seus commensaes. Os ~ispos podem 
conhecer das culpas dos Regu!ares, 
comettidas fora dos seus Conven-
tos, com a differença que, vivendo 
esses Regulares em Convento na 
obediencia r'egular' ou estando fóra 
com licença do Prelado', se devem 
remetter as culpas ao Prelado Re-
gular, para que castigue os su bdi-
tos ' e dê conta ' aliàs podem .os 
Bispos supprir . a sua negligencia: ; 
e como Delegadoii! da Santa Sé 
castiga-los por ellas , assim como 
podem os ~isp~s conhecer ~as cul-
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~-as, e puni~Ios, quando viverem fó-
ra dos seus Conventos, ou fugidos, 
fora da obediencia, ou ainda corri 
.Jice.pças . muito dilatadas, 'e em par-
tes distantes, aonde não possão ser 
visitados pelos seus Prelados, De-
creto de 21 de Julho de 1779. So-
bre a J urisdicção dos Bispos Ultra-
marinos, ácerca dos Regulares, vej. 
as . Provisões de 25 de Setembro de 
1732, de 30 de Julho de 1793, e o. 
D~creto de 21 de Julho de 17 79. 
Pelo Aviso de 18 de Abril de 1761, 
dirigido ao Governador das Ilhas de 
S. Thomé, se mai!dou que se não 
deixassem einbarçar os Regulares 
existentes nas ditas Ilhas para qual-
quer Porto do Brasil sem expressa 
Ordem Regia, expedida pela Secre-
taria de Estado da repartição. So-
·bre· os Regulares, e suas rendas vej. 
o AvisQ de 7 de Novembro de 1798. 

Rehabilüaçáo he propriamente o 
restabelecimento de huma pessoa 
no seu primeiro estado . . 

Re1:. Esta palavra tem a mesma 
origem, e a mesma significação , 
que a palavra Latina Rex, que he 
do verbo regere, governar, reger. 
Hum Rei he•litteralmente aquelle, 
que rege , e governa. 'Seneca definio 
bem os Reis, quando disse que el-

_]es erão os Tutores do Estado; e 
Ammiano Marcelino definio bem a 
Realeza, quando disse que era o 
cargo de vigiar, e prover ao bem 
público. Esta dignidade foi mais 
acertado ser dada a hum , que re-

, partida por muitos. Isto recommen-
dou Homero, quando disse: Rex 
unus, Princeps unus , qui publico tra-
ctet; pois hum Reino dividido se 
destroe, e ·só se conserva, e susten-
ta com concordia, e união , e estas 
poucas vezes se achão no governo 
de muitos, porque nem o Reino, 
nem o Amor softre companhia. 

Rei d'armas he o Official públi-
co, que tem a seu cargo escrever 
as Genealogias dos Nobre·s, e suas 
allianças; explicar o que toca aos 
brazões dellas ; dar Cartas dos mes-
ruos brazões, etc. , etc. Por A viso 
de 24 de Outubro de 1693 se de-
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clarou que se devia cumprir o Al-
vará, em virtude do qual os Reis 
d'armas são isentos de ir ás Compa-
nhias, mesmo ás dos privilegiados 
da Côrte. , 

Reis. O Livro. dos Reis he hum 
dos da Sagrada Escriptura. Chama-
se dos Reis, porque nelle se trata 
da instituição da Monarchia, e dos 
Reis , que reinavão sobre o povo de 
Israel. 1 

Reigado, ant. , o mesmo que ar-
raigado, Ord. Affons. Liv. I tit. 
30 pr. 

Rànicola, esta palavra em sua 
restricta significação dá só a idéa de 
h uma pessoa, que habita no Reino. 
Com(udo o uso deu outra idéa ao 
termo de Reínicola, e se entende 
por ella o que nasceu vassallo do 
Rei. Esta- qualidade de Reinicola he 
opposta á de Estrangeiro. 

Ràno se chama a terra que he 
governada por hum só. 

Foi elevado á dignidade de Rei-
no o E5tado do Brasil pela Lei de ' 
16 de Dezembro de 1815, que de-
clarou unidos os Reinos de Portu-
gal, Brasil, e Alg·arves. Pela Lei de 
13 de Maio ·q.e 1816 se determinou 
o novo Escudo de Armas para o 
Reino Unido de Portugal, e o do 
Brasil, e Algarves , e o particular 
do Reino do Brasil. 

Reinoso (Miguel de), natural da 
Cidade de Viseu. Estudou na Uni-
versidade de Coimbra, e formou-se 
em Leis; exerceu a Advocacia na 
Cidade de Lisboa, aonde faleceu no 
anno de 1623 de idade de 60 annos. 
Compoz: 

Observat·iones praticce , in quibus-
multa , quce in controversiam in fo-
rensibus judiciis adducuntur felici sl~ 
lo pertraclantur. Ulyssip. apud Pe-
trum Craesbeck 1725 fol. 

Sahio esta Obra accrescentada 
com Decúóes novas por Christovão 
de Sá Pereira. Conimbri<!re 1737, ' e 
l 712 , e 1 7 34. fol. 

Reinteqranda, acção possess~ria, 
pela qual se pode ser restabelecido, 
ou ratificado na posse, de que foi 
esbulhado. 
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Relaçáo significa a exposição , 
que faz hum Juiz, ou hum Com-
missario de hum negocio, ou de h u-
ma Causa, que se lhe deu para vêr, . 
e examinar. Relação propriamente, 
entre nós significa o Senado , ou 
Tribunal de Justiça, isto he, aquel-
la Assemblêa de lVlinistros, que jul-
gão em Conselho sobre materias 
contenciosas. Differem do Tribunal, 
propriamente tal, em que se deci-
dem materias de Graça. 

A Relação do Porto foi erigida 
por Filippe I em 1582, ou, para 
melhor dizer, mudarla; porque em 
L isboa, alem da Relação, ou Casa 
da S11pplicação, havia tambem a do 
Cível, e esta foi transferida para o 
Porto, a instancia~ dos Povos das 
Provindas do Minho , e Traz-os-
Montes (os quaes sentião grande 
incommo.do em hirem a Lisboa tra-
tar as suas Causas ) nas Côrtes de 
Thomar em 158L · 

O mesm.o Rei lhe nomeou Pedro 
Guedes por Governador , chaman. 
do-o assim , · e não Regedor , para 
differença do Regedor da Casa da 

· Supplicação. Esta Casa do Porto 
tem os mesmos Ministros, e goza 
quasi dos mesmos direitos , que a 
Casa da Supplicação. 

F oi ampliada a J urisdicção des-
ta Relação na commutação de <le-
gredos até quatro annos por quan-
tia dobrada para a obra da Cadeia 
na Carta Regia de 30 .de J alho de 
17 5 1 . Creárão-se nella mais seis lu-
gares de Desembargadores por Car-
ta Regia de 30 d~ Maio de 174.8. 
Derão-se providencias ·sobre o pa-
gamento de seus ordenados na Car-
ta Regia de 10 de Fevereiro de 1666; 
que são pagos pela Thesouraria da 
Alfandega, Aviso de 10 de Março 
de J 7 62. O Governador desta Re1a-
~ão não provê as serventias dos Of-
ficios .por mais de seis meses, sem 
consultar a ElRei, Carta Regia de 
7 de Julho de 1613. E por •Carta 
Regia de 14 de Maio de 16 48 se 
lhe estranhou embaraçar o livre cur-
so, e despacho das Causas. Sobre a 
reformação dos seus Officiaes, e Es-

TaMo ~11. 
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tilos vej. 6 de Junho de 1612. Os 
seus Ministros levão os mesmos emo• 
Jumentos, que os da Casa da Sup-
plicação, Resolução de 17 de De.:. 
zembro de 1735. Foi-lhe prohibido 
avocar as Causas fóra das cinco le-
goas, Provisão Regia de 26 de F e .. 
vereiro.-de 1648. Não pode tomar co-
nhecimento das Cartas exe~utorias 
das Dizimas da Chancellaria da Sup-
plicação, Carta Re ... gia de 28 de Maio 
de 1680. Não se pode conhecer nella 
dos Aggravos interpostos sobr'e o 
juramento, ·e posse dos Officiaes do 
'Concelho da mesma Cidade, Provi· 
são do Desembargo do Paço de 13 
de Maio de 1689, vej. Carta Regia 
de 22 de Abril do dito anno. Nem 
tam. pouco dos Aggravqs interpos-
tos dos Juizes, que cumprem Exe-
cutarias da Bulla da Cruzada, De-
creto de10 de Agosto deJ738. Não 
dá despacho , senão passado dia de 
Reis, Assento de 22 de Dezembro 
de 1639, em que se mandou obser-
var o Estilo da Casa da Supplica. 
ção. 'A' cerca das Obras, despezas, 
e commutações da Relação do Por-
to vej. a Carta Regia de 17 de Agos .... 
to de I 680, que se ·acha a fo;lhas 217 
do Liv. 4." da E~?phera. Por Alvará 
de 25 de Agosto de 1799 se concedeu 
aos .Desembargadores da dita Rela-
ção as mesmas Assignaturas, e Emo-
lumentos, q'ue percebem os da CaS,a 
da Supplicação. O númeró dos seus 
Ministros foi ultimamente regulado 
por Alvará de 13 de Maio de 18 J 3. 

A Relação da Bahia foi ' erigida 
por Filippe li em 3 de Março de 
1609, ·o qual lhe deu hum Regimento 
á maneira das outras Relações, etc. 
Foi de novo instituída , e se lhe deu 
Regimento aos ·12 de Setembro de 
J 652. 
' Á' Relação do Rio de Janeiro 

se deu Regimento em 13 de Outu-
bro de l7 51. Pertencem ao"'districto 
dest;1 Relação treze Comarcas, que 
são: Rio de Janeiro, S. Paulo, Ou-
ro Preto, Rio das Mortes, Sabará, 
Rio das Velhas, Serro do Frio , 
Cuyabá, Guyazes, Pernagu·á, Es-
pírito Santo ~ Itacazes ., e Ilha de 
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Santa Catharina, dito Regimento 
Tit. 1 §. 1 o. E os Ministros da dita 
Relação tem por districto, como da 
Côrte, quinze legoas em redor da 
Cidade do Rio de Ja.eiro, dito Tit. 
I §. 11. Devem os ditos Ministros 
servir por espaço de seis annos, dito 
Tit. I§. 12. Tem alçada esta Relação 
nos moveis até mil cruzados, e nos 
bens de raiz até dois mil cruzados, 
contemplado s6 o principal , sem 
comprehensão dos fructos, e custas; 
e excedendo essa quantia podem 
as Partes aggravar ordinariamente • 
para a Casa da Supplicação ,-dito 
Regimento Tit. 5 §. 58. Na dita 
Relação deve haver h uma Mesa, 
composta dó Governador, do Chan-
celler, e do Desembargador de- Ag-
gravos mais antigo, em que se des-
pachão alguns negocias, que são do 
expediente do Desembargo do Pa-
ço, como AI varás de Fiança, Pro-
visões de Perdões, e com mutações 
àe degredos, excepto os de Angola, 
ou Galés, para se citarem presos; 
e se expedem Eleições das pessoas 
da Governança, e Assentos sobre 
Cartas Rogatorias. · 

A Relaçfi.o de Go.a foi estabele-
cida em 1568. Man~ou-se por Alvará 
de 29 de Março de 1603 que os seus 
Desembargadores trouxessem rou-
pa, e traje como os do Reino. Pe_.... 
la Carta Regia de 7 de Janeiro de 
1695 se declarou que em falta de 
Ministros podessem os Desembar-
gadores da dita Relação continuar 
a servir, acabado o seu tempo, até 
chegarem successores, continuan-
do-se-lhes os seus ordenados até á 
partida. Foi abolida pela Lei de 15 
de Janeiro de 1774, que creou hum 
Ouvidor Geral. Mas depois foi res-
tabelecida por Decreto de 2 de Abril 
de 1778. Pelo Alvará de 7 de Abril 
de 1807 se ordenou que o Chancel-
ler, e mais Desembargadores aa di-
ta Relacão levem as Fnesmas assi-
gnatura~, e emolumentos, que es-
t ão permi ttidos, e se levão pelos da 
Casa da Supp!icação. 

R~lação de Lisboa, vej. Casa da 
Supphcação. 

REL 
Pelo Edital da Intendencia Ge. 

ral da Pelicia de 31 de Outubro de 
· 1807 se fez saber que em cumpri-
mento do A viso da Secretaria de 
Estado dos Nlgocios Estrangeiros, 
e da Guerra, na data de 28 de Ou-
tubro ', todos os Prelados, e Chefes 
de Família devem rei etter aos Mi-
nistros dos fespectivos Bairros em 8 
dias húma relação exacta de todas 
as pessoas, de que se compõe a sua 
família; praticando o mesmo os Es-
talajadeiros, e os que dãq hospeda-
ria: suscitando-se os·§§. 9, 1 o , e 11 
do Alvará de 25 de Junho ·de 1760. 

Relator, he chamado assim o Juiz 
encarregado do exame de hum pro-
cesso civil' ou criminal' e de resu-
mir os factos, petitorios, meios, ou 
provas. De todas as funcções do. Ma-
gistrado não ha alguma tão impor-
tante, pois a fortuna, a honra, e a 
vida dos homens depende muitas 
vezes do modo com que ella he pre-
enchida. 

Rele'gag~m , certa pensão , ou fo-
ro que se pagava do vinho que se 
vendia por algum particular no tein. 
po que durava o Relego, que era 
de dez a quinze soldos por tonel. 

Relego , parece ser contração , 
àu abreviatura de Regalengo. Na 
baixa Latihidade se disse Reletum, 
e Bannum vini. He hum díreito com 
que o Soberano, ou o seu Donata-
rio podem livremente vender o1 vi-
nho, que nos seus Reguengos, J u-
gadas, ou Contos se cria, e istl) em 
certos meses, e por tantos dias, nos 
quaes não pode vender impunemen-
te outro qualquer. ' Daqui nasceu 
chamar-se Relego o lagar, tulha, 
adega, ou celleiro, em que o tal 
vinho se fatr., e se recolhe, e mes-
mo em qu~ outros fructos do Re-
guengo se depositão. Não podem as 
Camaras taixar os vinhos do rele-
go , ou alterar os meses, quando 
elle he da porôa, ou dos seus Do-
natarios; e somente podem repre-
sentar os abusos, Provisão de 18 de 
Janeiro de 17 42 , declarada pela de 
30 de Janeiro de 180 I. 

Relego se estabeleceu em cada 
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huma das Parochias do Termo de 
Lisboa para a venda dos vinhos nos 
tres mezes de Janeiro, Fevereiro, 
e Março, Alvará de 26 de Outubro 
de 1765 §. 26 . . Foi concedido no vi-
nho das Caldas da Raiilha, a favor 
do Hospital Real, na forma da Ord. 
Liv. 2 tit. 29, para vender nos tres 
primeiros meses do anno o vinho 
dos seus Oitavos. 

Relz'cario, vaso, ou caixa pre-
. ciosa, que encerra reliquias. 

Religião he huma virtude moral, 
que faz dar a Deos .o Culto, que lhe 
he devido como Soberano Senhor, 
e ultimo fim de tudo. Os actos des-
ta virtude são , ou interiores , como 
a oração , a devoção , ou o desejo 
fervente de servir a Deos; ou exte-
riores , como a adoração , o sacrifi-
cio, a oblação, o juramento, o vo-
to. Os peccados oppostos a esta vir-
tude são a superstição, e a írreligião, 
ou o desprezo do Culto Divino, cú~ 
jo desprezo se manifesta pelo per-
jurio, blasfemia, sacrilegio, simo-
nia, e huma especie de presumpçãa, 
pela qual se tenta a Deos. O senti-
mento interi6r , e natural, que dá 
a conhecer ao homem que ha hum 
Deos; que delle depende o seu ser; 
que o conserva, e prov~ nas su~s 
preciiões; que assim o_ seu' dever 
indispensavel he honrar, e glorificar 
o seu Creador ' he que se chamaRe-
ligião natural. 

A doutrina, que Jesus Christo 
deu aos seus Apostolos, que estes 
transmittirão aos seus Successores, 
e aos seus Disci pulos , em hum a pa-
lavra; o Evangelho, e as verdades 
sa·ntas, que elle contem, e oCulto, 
que prescreve, he o que chamamos 
Religião Christã. 

Por Aviso circular de 24 de Abril 
de !790, dirigido aos Prelad'os das 
Religiões , se fizerão di~ersos quesi-
tos para o melhoramento do estado 
temporal das Ordens Religiosas. Os 
Conservadores das Religiões não co-
nhecem , como os Ordinarios , das 
Causas dos isentos, Carta Regia de 
20 de Junho de 1618. Foi prohibi-
do aos Governadores do Reino in-
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trometter-se no governo dellas , oú 
consentir que o Colleitor o faça, 
Cartas Regias de 18 de Março de 
1622, e de 24 de Março de 1623. 

Relz:giosa doniela, ou viuva, que 
faz profissão de viver debaixo de 
h uma regra monastica, approvada 
pela Igreja. 

Contra a familiaridade suspeita. 
com Religiosas se promulgou o Al-
vará de J 3 de Janeiro de J 6 o 3. Por 
Carta Regia de 25 de Março de 1625 
se ordenou que os Conventos não 
fossem obrigados a receber outra 
vez as Religiosas presas, e conde-
mnadas por J udaismo. Foi prohibi-

. da por Carta Regia de 12 de Setem:. 
bro de 1663 a divagação das Relí-
g·iosas com o pretexto .de areª-, e 
banhos, mandando promover a ob-
servancia da Clausura, -vej. Carta 
Regia de 28 de Abril de 1664. As 
Religiosas de Vialonga forão man-
dadas recolher ao Convento de San-
ta M~rtha de Lisboa pelo A viso de 
3 de No vem bro de 181 o , dirigido 
ao Ministro Provincial dos ReligÍQ.i 
sos Menores Observant~s da Pro-
vincia de Portugal. 

Religioso, o que se liga por vo~ 
tos solemnes a huma Ordem Regu• 
lar. 

Não pode o Religioso succeder 
em Morgados, Lei de 9 de Setem-
bro de 1769 §. 1 I. Nem ser Com-
rnissario da Bulia da Crusada, Lei 
de 25 de Junho de 1625. Pode ser 
punido pelas Justiças civis de cri-
mes comettidos antes de entrar na 
Religião, Carta Regia de 19 de Abril 
de 1805, dirig·ida ao Governador da 
Casa do Porto. A herança dos Re-
ligiosos e~ressos não pertence aos 
parentes, nem ao Convento, qe que 
egressárão, mas ao Fisco , Resolu-
ção Regia novíssima de 26 de De-
zembro de 1809, Aviso do IS-overno 
do 1.0 de Dezembro de 1812, Os Re-
ligiosÕs Mendicantes, que possuem 
bens em commum, não podem tra-
zer os seus contendores á Côrte, · 
porque não são reputados pessoas 
miseraveis, Assento de 7 de. Abril 
de 1607. Mandou-se porG"arta' Re-
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gia de 16 de Abril de 1608 que se 
não consentisse que o Colleitor to-
masse conta das heranças dos Reli-
giosos ·egressos, p~r não es~ar rece-
bida a Bulla ao d1to respeito, de-
vendo toma·r conta dellas õ Corre-
gedor da Comarca, e dar conta a 
ElRei para se darem a quem per-
tencer. Os Religiosos não podem ser 
herdeiros nem ab intestato , nem ex 
testamento, porque se repu tão mor-
tos para o mundo, Lei de 9 de Se-
tembro de 1769 §§. J o, e 11. Que 
os Religiosos no Brasil não tivessem 
sobre os Indios senão a J urisdiccão 
espiritual, e essa em commum • ol! 
Religiosos de todas as Religiões ai-
li estaqelecidas se mandou pela Pro-
visão de 12 de Setembro de 1663, 
e Alvará de 7 de Junho de 1755, 
vej. Leis de 17 'de Outubro de 1653, 
de 9 de Abril de 1655, do 1.0 de 
Abril de 1680, e de 28 de Abril de 
1688. Aos Religiosos do Brasil foi 
prohibido vir para o Reino sem li-
c~nça dos Prelados, e approvação 
do Governo, Carta Regia de 28 de 
Abril de 16"74.' 9s Religiosos que 
forem achados sem companheiro po-
dem ser presos , e deve conceder-se 
para isso ajuda de . braço secular, 
Decreto de 3 de Agosto ·de 1691. 
E pelo Decreto do 1.0 de Setembro 
de 1692 se mandou.. observar a Pas-
toral do Arcebispo de Rhodes, Nun-
cio Apostolico, para os Religiosos 
não andarem sem companheiros pe-
las ruas da Cidade, vej. Edital da 
Intendencia Geral da Policia de 11 
de Novembro de 1800. Os Religio-
sos Estrangeiros, que embarcão pa-
ra o Brasil sem licença Regia são 
reembarcados na primeira Frota, 
Carta Regia de 4 de Fevereiro de 
1694. O mesmo se ordenou a res-
peito dos naturaes por Lei de 28 de 
Março de 1709. Os Religio,sos não 
podem interpor recursos para a N un-
ciatura no que pertence ao Gover-
no economico delles, .intra claustra, 
e somente appellação, Aviso de 14 
de Junho de 1744. Aos Religiosos 
de S. João de Deos se mandou por 
Alvará de 4 de Maio de .l645 en-
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treg·ar o's Hospitaes militares de EI-
vas, Olivença, e Campo Maior. Aos 
Religiosos Estrangeiros foi prohibi-
do ir á India, e Conquistas, Carta 
Regia de 22 de Setembro de 1620, 
Resolução de 20 ,de Fevereiro de 
1642. Os Religiosos Estrangeiros, e 
os Nacionaes, que tomárão habito 
em Reino estranho , forão mandados 
expulsar dos Conventos em que se 
achavão, sem que jámais possão ser 
a elles adrnittidos, A viso de 26 de 
Maio de 1769. Por Alvará de 3 de 
Junho de 17 69 se approvou o Pla-
no de Estudos para os Religiosos 
Terceiros, vej. Alvará de 3 de Ja-
neiro de 1774. Por Decreto de 31 
de Dezembro de 1655 se mando11 
ao Geral da Congregação de Santa 
Cruz recolher hum Religioso, que 
injustamente tinha sido expulso. 

Rell"quias.· Ainda que os Gentios 
chamáião relíquias a 'todo hum cor-
po defuncto, os Christãos derão este 
nome não só a hum corpo inteiro 
de algum ·salilto, mas ainda a todos, 
.e quaesquer despojos da humanida-
de daquelles que não duvida a Igre-
ja reinarem com Christo, como erão 
cinzas, ossos, vestidos, ou qualquer 
partícula delles, e mesmo todas as 
coizas inanillladas, que immediata-
mente tocár~o os seus corpos, ou 
forão instrumentos de martírio , e 
aspergidas cpm o seu sangue. Este 
culto relativo, e,que verdadeiramen-
te se dirige a Deos, que he maravi-
lhoso nos seus Santos , principiou 
com a Igrej~; e no Concilio de Ni-
cea de 787 se diz que Deos nos ,deia 
xou as Relíquias dos Santos corno 
fontes saudaveis, d'onde não cessão 
de manar de continuo os mais avan-
tajados beneficios para çom o Povo 
resgatado. 

Remessa~ o acto de remetter; 
toma-se talllbem pela coiza remet-
tida. 

Remissáo, A remissão dos Pec-
cados forma o objecto do decimo 
artigo do s~mbolo. dos Apostolos , 
por meio do qual nós fazemos prl:!-
fissão de crer que a Igreja tem o 

.. poder de remittir os peccados, po-



der · communicado por Jesus Christo 
aos seus Apostolos, e que elle ti-
nha como Deos que era. Deos re-
mitte os peccados como causa prin-
cipal, e efficiente. A Igreja, e os 
seus M.inistros os remittem como 
causas segundas. j esus Christo he 
a causa -meritoria, e os Sacramen-
tos são as causas instrumentaes, ou 
os orgãos desta remissão. Os seus 
effeitos são a reconciliação do ho-
mem com Deos, a justificação da 
alma pela infusão da Graça santifi-
cante, e das vir.tudes necessarias á 
Justiça Christã. 

Remonta he a provisão de novos 
cavallos, que se dão á Cavallaria. 
Pelo Edital de 1 I de J ,ulho de 1808 
se promoveu a remonta dos ·cavallos 
para os Regimentos de Cavallaria, 
que hião formar-se nas Cidades do 
Porto, Viseu, e Braga, e na Villa 
de, Chaves. E pelo Edital de 17 de 
Dezembro de 1808. do Co'rregedor 
do Crime do Bairro de Alfama, en-
carregado da remonta dos cavallos, 
em que declarou a Regia Resolu-
ç~o para que todas as pessoas que 
não apresentassem os seus cavallos 
em tempo determinado os perdes-
sem , exceptuados só os Officiaes 
Militares empregados, incluindo-se 
na remonta os cavallos, que andão 
em carruagens , sendo capazes do 
servico militar. 

R~nda he o lucro annual, que 
se tira de huma coiza, como os fru-
ctos, que se recolhem em· especie, 
o aluguer de h uma casa, ou outra 

'coiza semelhante. 
Tam bem tecido de varias largu-

ras, e desenhos , feito com fio de 
seda, linha, ouro, prata, etc. 

Rendas Reaes. Os Réndeiros 
dellas prestão ju'raÍnento, Regimen-
to de 17 de Outubro de 1516 cap. 76. 
Como se faz a abonação das Fian-
ças a respeito dellas , vej. o · dito 
Regimento cap. 166, e 167. Quaes 
sejão as rendas Reaes prohibidas de 
s~ arrendarem, quaes as que devem 
ser arrendadas, e qual deve ser a 
forma destes arrendamentos, qual o 
modo dos pagamentos, vej. a Lei J 

ToMo IU. 

REN 

de 22 de Dezembro de 1761 tit. ~ ~--
0 methodo da arrecadação das ren-. 
das J;{.eaes he mercantil , dita Lei 
de 22 de Dezembro tit. 12. Pela Lei 
de lO de Janeiro de 1678 se man .. 
dou que os Ministros de Justiça não 
laq.cem por si, nem por interposta 
pessoa nas rendas Reaes. Determi ... 
nou-se que os lanços de lias vão com 
separação, e declaração de condi-
ções novas, e velhas, Cartas Regias 
de 24 de Dezembro de 1616~ de 22 
de Fevereiro de 1617, e de 11 de 
Abril de J 620. Mandou-se por Al-
vará de 3 de Dezembro de 1622 
que se pozessem Ectitos, e - lançar , 
pregões nos lugares, em que estive-
rem as Fazendas obrigadas nas ar-
rematações dos Contractos, e ren-
das Reaes na occasião. dá mesma 
arrematação, para se saber se se 
achão hypothecadas. Subindo ellas 
do preço, em que anda vão, tem os 
Ministros, e Escrivães do Conselho 
da Fazenda huma propina paga pe-
los Contractadores, Resolução de 12 
de Janeiro de 1746. Não pode o di- · 
to Conselho pôr-lhe {(ondições no-
vas sem consultar, Decreto de 17 
de Abril de 1651. As que se arre-
matão no Conselho- do Ultramar , 
mandou-s'e por· Decreto de 15 de 
Novembro de J 731 que se arrema-
tassem nas proprias terras dellas; 
vej. Decreto de 6 de Dezembro des-
te anno. Pela Carta Regia de 6 de 
Setembro de 1616 se mandou que 
se não administrassem. mas se ar-
rendassem. Ao Administrador dellas 
corno se devem tomar contas, De-
creto de 14 dé Julho de 1759. Pro-
hibio-se por Decreto de 31 de Agoi-
to de 1724 arrendar mais que huma 
renda Real , sendo grande, a ,cada 
hum dos Contractadores, sendo ~s 
cobranças dellas. feitas pelos Almo .. 
xarifes, e Thesoureiros, mett~ndo
se o dinheiro em cofre de tres cha-
ves. Sobre o pagamento dos Ren-
deiros das rendas Reaes consisten-
tes em fruêtos providenciou o Alva-
rá· de 7 de Abril de 177-5 , declaran-
do, e ampliando o § .. 33 do tit. 2 
da Lei de 22 deDezembro de 1761. 

I 



REN 
Pelo Alvará de 12 de Junho de ISO O 
se providencio,u sobre a Arremat~
ção dos Contractos, e outros Arti-
gos da Real Fazenda, vej. Decre-
tos de 8 de Março de 1751, de 3 
de Agosto de 1790, e de 31 de Ou-
tubro de 1801. Devem fazer-se as ar-
rematacões das rendas da Real Co-
JÔa por' annos regulares, de Janeiro 
a Dezembro, e não, como d'antes se 
costumava, de S.João aS.João, 
de S. Miguel a S. Miguel, e de Pas-
choa a Paschoa, pelas incoheren-
cias , e inconvenientes , que não 
acontecem no anno civil, Alvará do 
1." de Julho de 1774. Deu-se nova 
forma á arrecadacão das rendas da 
Casa de .Braganç:i. no Alvará de 2 
de Jáneiro de 1765. Não pagão De-
cima, Aviso de 7 de Julho de 1810. 
Sobre a administração das rendas 
do Senado da Camara vej. o Alva-
rá de 17 de Junho de 1765. Deter-
minou-se a forma da arrecadação, 
e distribuição das rendas da Santá 
Igreja Patriarchal pelo Regimento 
de 29 de Março de 1769. As rendas 
d.a Universidade de Coimbra são ar-
rematadas, e cobradas pelo mesmo 
methodo, e com as mesmas Con-
dições, que as da Fazenda Real, 
Alvará de 28 de Agosto de 1772 
§§. 9, .e lO. Pelo Aviso da Inten-
dencia Geral .da Policia de 30 de 
Junho de 1803 se {>articipou a Or..: 
dem Regia para os Senhorios não 
poderem levantar ás rendas das Ca-
sas aos Inquilinos, salvo no caso da/ 
mudança dos actuaes, prevenindo.,. 
se que os Senhorios não lançassem 
mão de algum pretexto fictício pa-
ra fazerem despejar os actuaes In-
quilinos, qne· as habita vão, a fim 
d.e por esse meio levantarem as 
rendas das mesmas Casas. Foi pro-
hibido o uso das rendas nos ves-
tidos pelo Cap. 1 da Pragmatica 
de 24 de Maio de 1749. São po-
rem p~rmittidas , sendo fabricadas 
no Reino, Alvará de 19 de Setem-
bro de 1749, e de 21 de Abril de 
1751. 

Rendeiro., o que traz huma her-
dade alheia, e a lavra, ou usa del-
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la de outra maneira, pagando renda 
ao dono. 

Tambem se diz daquelle que ar-
recada a renda, ou producto de cer-
tos impostos. 

Rendeiro do v-erde he o que traz 
a r~.p.da das coizas, em que incor ... 
rem os donos dos gados daninhos, 

Os Rendeiros dos Direitos Reaes 
só podem cobrar, e levar os direitos 
por F oral, Doação, ou Sentença le-
gitima, Ord. Liv.l.o tit. 45 §§. 34, 
35, 36, 55, e 56. Os Rend~iros da 
Fazenda podem tomar por si, ou 
seus parceiros as coisas sonegadas 
aos direi tos , levando-as aos Juizes 
para decidir, Artigos das Sizas cap. 
23. Os Rendeiros das Coimas, e do 
Verde devem dar Fiança perante a 
Camara, o que devem inspeccionar 
os Juiz-es dos Julgados, Regimento 
dos Juizes das Aldêas, r e Julgados 
§. 13. Os ditos Rendeiros não de-
vem fazer concertos, e avenças com 
as pessoas senão depois de julgados, 
e fazendo o1 contrario são presos , . 
dito Regimento §. 14. Os Rendei-
ros da Fàze1,1da Real, que não af .. 
fianção as rendas em tempo compe-
tente, pagão por seus bens a diffe ... 
rença que hquver, tornando-se a ar-
rematar; e não tendo bens baver-se:-
ha por seus :fiadores, e na falta des-
tes são presos, Regimento de J 7 de 
Outubro de 1516, cap. 77, e 103. 
Os Juizes priva ti vos destes Rendei-
ros são os Contadores, dito Regi-
mento cap. ·149. Sobre os seus pri-
vilegios vej. o cap. J 53 do dito R.e .. 
gimento. O~ Rendeiros, e Contra· 
ctadores das rendas Fiscaes nos ca-
sos crimes njlo podem ser--presos se. 
não em fragante, ou quando o cri-
me he tal, que provado mereça pena 
de morte, Alvará de J o de Dezem-
bro de 1602. Pelo Alvàrá de 22 de De-
zembro de 1605 se determinou que 
os Contract~dores, e Rendeiros das 
Rendas reaes , não fazend.o os pro-
vimentos, e pagamentos para as Ar-
madas, e Fronteiras ao tempo de-
clarado em seus Contractos, sejão 
logo executfidos, e removidos. Os 
Rendeiros dr<1s rendas dos Concelhos 

I 
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não podem ser presos durante o an-
no, em que assim o forem, pelo 
que deverem ·de ordenados, c outras 

'causas, sem primeiro se Jazer exe-
cução nos seus bens, e nos de seus 
Fiadores, Alvará de 7 de Novembro 
de 1608. Foi permittido aos Ren-
deiros do verde, e ·almoteceria en-
coimar fóra da legoa das Cidades , 
e V illas, e demandar as co i mas pe-
rante os Juizes pedaneos , Alvará 
de 8; de Janeiro· de 161 I. Os Ren-
deiros da Real Fazenda não podem . 
ser admitticlos a Familiares do San-
to Officio , Carta Regia de 7 de 
Maio de 1617, que vem em _Per. de 
M an. Reg . .pag. 13., Mandou-se de-

, vaçar dos Rendeiros das coimas por 
Alvará de 15 dé Novembro de 1616. 
As Sentenças das · c oi mas acceitão-
se em pagamento aos Rendeir-os del-
las, Alvará de 17 de Maio de 1612 
§§. 1, e 13. Devem os J>rovedores 
dar tempo sufficiente aos Rendeiros 
para a cobrança delfas, Alvará de 8_ 

' de Agosto de 1642. Os ' Rendeiros, 
que to mão rendas d' ElRei com al-
gum conluio , tem penas , Alvará 
de 30 ele Outubro de 1649. E se 
lhes removem as rendas sem serem 
ouvidos, Decretos de 19 de Abril de 
1692·, e ele 3 de Agosto de 1705. Os 
Rendeiros de rendas fisc:res são sem-
pre obrigados · a pagar 1por inteiro as 
rendas , sem poderem .allegar casos 
'fortuitos, ord~narios , ou extraordi-
narios, solitos, ou insolitos, cogitá-
dos, ou não cogitadqs, Lei de 22 
de Dezembro de 1'761. Os Rendei-
ros· de Commendas, antes de entra-
rem na Administração, deveJn pro-

. ceder a Inventario perante o Miúi.s-
tro de vara branca mais visinho, e 
com assisterícia de Peritos dos cel ~ 
e ir os , armazens , adegas , tulhas , 

. agares, eiras., medidas, vasilhas, e 
mais moveis pertencentes ao reco:. 
lhimento dos fructos, declarando-se 
em acto de vistoria o estapo, em . 
que tudo se acha' para entregar tu,. 
do da mesma fôrma ao Rendeiro 
futuro, aliàs correr pot sua conta 
toda a deterioração, Resolução de. 
17 <le Maio de 1764, vej . Provisão 
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de 22 de Junho de 1788. Os Ren"' 
deiros, ou Colonos das herdades d6 
Alemtejo não podem ser despedidos 
senão nos casos da falta de _paga-
mento das rendas, e damnificação 
das casas, ou àrvoredos nas herda-
des, que os tiverem; e ainda nesses 
casos só- _por Provisão da Mesa da 
Consoiencia, Resolução de 6 de No-
vembro de 1770 , , encorporada , e 
ampliada no Alvará de 2 de Junho 
de 1774. Os Rendeiros das renchts 
do Hospital Real das Caldas cebrão 
as suas dividas executivamente den-
tro de 'hum anno , e passado elle 
ordin.ariamente , Alvar~ de 20 . de ' 
Abril de 1775 §. 40. A9s Rendeiros 
de Contractos Reaes, ou particula-
re~ se impoz, em lugar das duas 
decimas de seus lucros, qum por· 
cento para a contribuição extraor• 
dínaria de defeza pela Portaria de 2 
de Julho de 1812. ú 

.R_eneqado he <> nome que se dá 
áquelle ~que renuncia . a fé 'de Jesus 
Christo para abraf;ar huma falsa re ... . 
·ligião. 

Renôvo he a novidade que p'ro ... 
duzem as terras, Ord. Liv. 4:: tit. 
4 pr., tit. 96 '§. 2. 0 

Réo se diz a pessoa contra quem 
se dirige, e pr~põe a:cção em J ui-
zo. -.0s Reos do~ ·rnesmo críme de-
vem se:t. accusados pelo Escrivão; 
como Promotor da Justiça, em hum 
só libello, sendo so livre ás Partes 
o f~ ze-lo separadamente, Assento de 
Porto de ,25 de Maio de 1646. Os 
Reos delinquentes no districto do 
Porto , que forem .presos no distri-
cto da. Casa da Supplicação, não se 
devem remetter, mas devem ser sen· 
tenciados aonde farão presosR C~rta 
Regia de 9 de Novembro de 1623'. 
Devem ser sempre acompanh;:tdos 
dos Reos os processos crim'inaes que 
forem reniettidos ás Relações, aind~ 
que sejão domiciliados em terr~s de 
Donatarios, Lei de 19~ de ,Julho de 
1790 §. 14. Não pode o Reo. ser re-
tido em segredo por mais de cinco 
dias , AI vará de ?-de .ry.carço de 1 7 9 o, 
O Reo que se livra com seguro pa-
ra ser ouvido com· Embargos deve 
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·primeiro pagar a pena pecuniaria das 
despezas da Relação, tendo-lhe sido 
i mposta, e ajuntar o conhecimento 
do dito pagamento aos Autos, Alva-
rá de 4 de Fevereiro de 17 55 cap. I 
§. 4. Por Decreto de 2~ de Janeiro 
de 1809 se creou huma Commissão 
na Casa da SupplicaÇão para julgar 
certos Reos de Inconfidencia, vej. 
Decreto de 22 de Fevereiro, e A vi-
so de 3 de Março deste anno , De-
creto de 7 de Dezembro de 1808, 
Resolução dO' I.·, e Provisão de 3 
de Setembro de J 812. 

Replica he a a!legaçãe articula-
da do Autor, em que refata a con-
trariedade do Reo. N~o tem lugar 
nos Embargos á Chancellaria, As-
sento de 8 de Agosto de 1651. 

Reposte, o mesnio que Reposito , 
e tam bem as peças , e alfaias , . que 
nelle se guardavão. 

Reposteiro he o fôro undecimo 
dos da Casa Real. O seu numero 
deve ser de trinta, alem de outros 
trinta supranumerarios. 

Reposteiro mór. Foi este Offi.cio 
creado pelo Senhor Rei D. Affonso II 
em 1219. Fazia as vezes de Cama-
reiro mÓ'r·. Foi o 1.0 Pedro Garcia. 
Anda hoje na Casa dos c ·on.des de 
Castello Melhor. 

Represalia he huma especie de 
guerra impeJ;feita, ou actos de hos-
tilidade que os Soberanos exercem 
huns contra os outros. Uzão da re-
presalia as Nações para fa~erem jus-
tiça a si mesmas quando não a po-
dem obter de outro modo. Se huma· 
Naçã() se apodera do que pertence 
a outra, se recusa pagar-lhe huma 
divida, reparar-lhe huma injuria, ou 
dar-lhe hama justa satisfação, esta 
pode apoderar-se de huma coiza a 
ella pertencente., e .applica-la a seu 
proveito até a concorrencia do que 

~lhe he devido, com as perdas, e in-' 
teresses, ou como penfuo.r áté que 
se lhe dê huma plena ··satisfação. 
Neste ultimo ·caso he antes hum em-
bargo, ou arresto, que represalia, 
mas e~tas dua~ pala,vras confundem-
se mmtas :vezes no modo ordinario 

·de .fallar. O Alvará de 10 ,de Junho 
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de 17 7 5 regulou de novo a forma. 
da arrecadação dos bens c<>nfisca-
dos, respectivos á represalia no Rei- . 
no do Algarve, consistentes em cen-
sos, e foros reprovados. 1\:fandou-se 
fazer represalia nos bens dos Caste-
lhanos, e Francezes, que estiverem 
no Reino ·, por Decreto de 18 de 
Maio de 1762. Os bens do Fisco, e 
reprcsalia forão mandados arrema-
tar pela Resolução Regia de 8 de 
Abril de 1791 , publicada por Edi~ 
tal da Junta dos Tres Estados de 
24 de Abril de 1792; é se estendeu 
essa determinaçã.o por A viso da Se-
cretaria de Estado dos N egocios Es-
trangeiros, ·e da Guerra de 30 de 
Janeiro de 17 94 a todos os bens de 
vinculo que não andar~in em admi-
nistração, ou se não acharem doa-
dos em perpetuo·, ou em vidas, pra-
ticando-se o mesmo a respeito da~ 
quelles que vierem a vagar, o que 
se fez publico por Edital de 2 7' de 
Maio de 1794 da Junta dos Tres 
Estados. 

Republicq: entende-se por esta. 
palavra o governo, em ·qlJe o Povo 
em massa, ou só huma parte doPo-
vo tem o Po~er Supremo. 

Repudiaçáo em direito se appli-
ca a ' dois diiferentE~s objectos. Re-
pudiar huma, mulher. he o mesmo 
que abandona-la' romper {) vinculo 
do matrimonio, o que a Igreja Ro-
mana não admitte, porque reputa' o 
vinculo do Illatrim<>nio indissaluvel. 
Repudia_r hqma heranç-a he o mes-
mo que renunciar a ella. 1 

Requesta o mesmo que pertenção. 
RequiszÇáo em geral se diz peti-

ção. . 
Requisiç~o em materia benefi-

ciai significa a petição feita por hum 
graduado ao Collator de hum bene-:. 
ficio, que el~e julga ser-lhe devido; 
em razão da sua expectativa. 

Requz.sitoria se ·diz a deprecada 
feita por Ministerio público . para se 
fazer a coisa, que della he objecto. 

Resgate dos Cativos. Para elle 
se mandou iibrir novo emprestimo 
pela Port~ria de 22· de A hril . de 
1813, vej. Aviso de 10 de MaiG da 
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lhesmo anno. Sobre o resgate dos 
. In di o~ vej. Cartas Regias de, I '7 de 
Janeiro de 1691, Alvará de 15 de 
Março de 1696, e Cartas Regias 
de 20 de Novembro· de 1698, e de 
9 de ]darço de 1718. 

Residencia quer dizer a morada 
fixa, que alguem tem em algum lu-
gar. ]das este' .termo se entende par-
ticularmente da habitação actual, ·e 
perpetua d€) hum Beneficiado no lu-
gar do seu beneficio. 
' Residencia significa tambem o 

exame, que se faz, ou a informação, 
que se costuma tirar 'do procedi-
mento de hum Ministro, ou Gover-
nador a respeito de como proced~u 
DÇtS coisas do seu Officio, durante 
o tempo, que residia na terra, em 
que o exerceu. 

Todos os Ministros sujeitos a 
residencia devem pedi-la acabados 
os seus lugares, Ord. Li v. I tiL 60 
pr., Regimento do P~ça §.108. Re-
sidencias 'comette. o Desembargo do 
·Paço aos ]dinistros, _que lh;es pa.t:e-
ce. Tiradas, são enviadas ao mesmo 
Desembargo, que comette aos Cor-

' regedores do Crime da Côrté o seu 
conhecimento, Ord. Li v~ J tit. 60 
~· 1.0 Devem tomar éada tres an-
nos os Provedores residencia aos 
Juizes d·os Orfãos, que forer:p per-
petuas, e seus Offi,ciaes; e delles 
J uiz~s de Orfãos, e seus Officiaes 
deve devassar o Corregedor, Lei de 
26 de Julho de 1605, que revogou 
o Alvará de 29 de Janeiro de 1579. 
Deve ,o Regedor ;··para ·se senten-
ciarem os Autos de Residencia, no-
ll)ear log~ os Juizes, . que profirão 
perante elle a -Sentença, segundo o 
seu merecimento , Carta -Regia de 
18 de Outubro de' 1614, Decreto d~ 
31 de Abril de 1606, Repert. da 
Ord. tom. 4 pag. 45o .Not. [a], vej. 
Carta Regia de ... de Novembro de 
1604. Por Carta.Regia de 18 de Ou-
tubro .de 1614 se Il}andou que se d~s
pachassem em Mesa Grande os Feitos 
das residencias, nomeando-se os Ad-
• I 

JUntos no mesmo ponto do despacho. 
, Pela Resolução de 5 de Outubro de 
1720 se impoz penas ao que for no-

ToMo III, 

I 

RES 

meado Sindicante, não tiran'do a re-
sidencia em vinte dias. Mandou-se 
por Assento do Desembargo do P.a-
ço de 25 de Janeiro de 1731 que 
nos assentos dos Ministros se decla-
re em resumo a absolvição quando 
for revogada a ,SentenÇa condenato- , 
ria da residencia , e sendo · confir-
mada se ·transcreva por extenso a 
forma da condenação. Oev.e-se tirar 
residencia . aos Provedores , e Offi-
ciaes dos defunctos, e ausentes pe-
los capítulos que forão approvados 
em Resolução de 4 de Dezembro de 
I 7 50 , tomada em Consulta do Con-
selho Ultramarino. Mandou-se tirar 
triennalmente pela Prpvisão de 5 de 
Novembro de 1773, airigida ao Ou-
vidor de Bragança, dos Superinten-
dentes das. Coudelarias, e seus Offi-
ci'aes ,, em conseqtiencia da Regia 
Resolução de 24 de. Maio de 1766·, 
e Ordem de 6 · de Agosto do dito 
anno. Pelo Alvará de 8 de Feverei-
ro. de 1775 se regulou o modo de 
se proceder nas residencias,. e a for-
rim âa nomeação dos Ministros, que 
as devem tirar aos que · acabarem de 
servir os lugares de letras. O De-
creto de 2 de Outubro de 1649 man-
.da que o Desembargo doPaço con-
sulte os meios m~is opportunos de 
se conseguir os fins, a que se diri-
gem as residencias, que se tirão aos 
Ministros. Pela Carta Regia de 16 
de Março de 1633 se mandou que -
os Ministros sindicantes perguntas-
sem somente na Casa da Camara as 
.pessoas, que tiverem foro dé fidal-
go, não lhe mandando. recado senão 
por Escrivão, ou por escrito, e não 
pelo Porteiro. Determinau-se por 
Carta Regia de 15 de Junho de 16 33 
que se declarasse nas Consultas dos 
Ministros a limpeza das sua~ resi~ 
dencias, e o tempo em que se lhes • 
tornárão. Deve-se tirar aos Prove-. 
dores das fazendas dos defunctos, e 
ausentes , Decreto de 2 J de Setem-
bro de 1669. Por Resolucão de 24 · 
de Maio de 1766 se con:etteu aos 
Provedores das Comarcas as resi-
dencias dos Officiaes da,s Coudela-
nas, que -em outro tempo tiravão 

K ' 



RES 

os Auditores geraes. Por As.sento 
do · Desembargo do Paço de 2 de 
Abril de 1689 se declarou pertencer 
aos Ouvidores do Crime , e não ao 
Juiz da Chancellaria as devaças de 
residencias contra os Almoxarifes de 
Dorratarios, tiradas por especial Pro-
visão d' EIRei, achando-se appella-
das na Relação. Ordenou-se no De-
creto de 2 de Abril de 1677 que as 
residencias dos Officiaes dos Minis-
tros, que servem nas partes do Ul-
tramar, se lhes tirassem pelos..Sindi-
cantes dos Ouvidores, e Corregedo-
res. Pelo Decreto de lO -de Dezem-
bro de 180 3, citado na Provisão do 
Desembargo do Paço do anno de 
-!805, se recomendou que nas residen-
cias se pergun~asse se se havião cum-
prido as Ordens , expedidas á~erca 
da Bulia da Cruzada. Não se podem 
julgar r~sidencias aos Ministros que 
não mostrarem Certidõe~ extrahidas. 
do Real Erario, e dos Superinten-
dentes geraes dos livros dos regis-
tos , por onde conste que fizerão os 
lançamentos' e remessas das deci-
mas conforme o Regimento ., e lnfi• 
trucç?es para este caso estabeleci-
das, Decreto de 22 de Março qe 
1763, vej. os Avisos de 20 de Agos~ 
to de 1799. Por Decreto de 7 de Fe-
vereiro de 1743 se mandou ajuntar 
nas residencias dos Ministros Ultra-
marino~ Certidão de terem cumpri-
do as Ordens do Tribunal dos Con-. 
tos. Ordenou-se por Decreto de 17 
de Outubro de 1720 que nas resi-
tlencias se ajuntasse .Certidão dos 
Governadores das Armas sobre a ar-
l'ecadação do real d'agua para as 
Fortificações. 

O Decreto de I de Junho de 
1774 obrigou- os Ministros a ajun-
tar nas suas residencias Certidão de 
terem cumprido as Ordens da Real 
Mesa Censoria. As residencias dos 
Ministros do Ultramar não se po-
dião sentenciar sem mostrarem Cer-
tidão de como cumprírão as Ordens 
do Tribunal dos Contos', Decreto de 
? de Fevereiro de 1743. Pelo A viso 
de 3 de Julho\ de 1804, publicado 
-em Edital de I o do dito roes, e an-
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no, dirigido ao Desembargo do Pa .. 
ço , se mandou occorrer á falta de 
residencia dos Ministros territoriaes 
nos seus lugares, vej. 2 de Março 
de 1613. Estão tambem sujeitos ás 
residencias os Vereadores mais ve-
lhos Juizes pela Ordena~ão , e os 
Sindicantes nomeados para as resi-
dencias dos Juizes de Fora devem 
tira-las ao mesmo tempo dos Verea-
dores mais velhos, que servírão na 
ausencia, ou no impedimento del-
les, -e no caso da vacatura dos di-
tos lugares os Bachareis que forem 
providos nelles .devem sindicar dos 
Vereadores mais velhos ; remetten-
do huns , e outros as residencias in-
formad-as á Mesa do Desembargo do 
Paço para nella serem vistas, e sen-
tenciad_as quando não resultar dellas 
culpas àos sindicados, ou para se-
rem remettidas, havendo culpas, ás 
varas da Correição do crime na for-
ma costumada , AI vará de 5 de Se-
tembro, de 1714. As residencias dos 
Capitães, ç mais O.fficiaes .das for-
talezas do Estado da India se devem 
tirar por Ministros de letras , ainda 
que não sejão Cavalleiros, levando 
para isso com missão do Juiz dos Ca. · 
vàlleiros, Carta Regia de 2 5 de Mar-
ço de 16 1 1 , He crime ae residencia 
não acudir ás•brigas, ou ·arranca~ 
mentos feitos na Côrte; e não tirar 
rlevaça del)es, ainda que não haja 
ferimento, Lei de 25 de Depembro 
de 1608 §: ~o. Assim como não pro-
ceder contra ' os Escrivães que pro· 
cessão sem distribuiçllo, ou despa-
char feitos não distribuídos, Lei de 
3 de Àbril de 1609. Exceder: as li-
cenças de estar fora do lugar, Al-
vará de 2 de Março de 1613. Não 
cumprir as Ordens de execução das 
Dizimas d~ Chancellaria, Alvará de 
20 de Outubro de 1665. Não fa-
z.er recolher ás Fronteiras soldados 
que andarem forà delJas; Decreto de 
28 de Agosto de 1658, vej. Decre-
to de 30 cfe Janeiro ele 1664. Lan~ 
çarem os Minist-Tos em rendas Reaes 
por si , ou por interposta pessoa, ou 
terem sociedade com os 'Rendeiros, 
Alv-ará de J o de Janeiro de 1678. A 
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'Omissão no provimtmto cle Carcerei-
ros·, e em pão dar conta a El.Rei, 
quando -os providos pelos Donatarios 
não são sufficientés, Ai vará de: 28 
de. Abril de 168 L Consentir que 
se·· corrão touros sem se lhes corta-
rem as pontas, Decreto de 2s de 
Agosto de 1684_, e Lei de 24 de Fe-
vereiro de· I 686. E ·não tirar deva-
ças, ou deixar de remette-las, Al- , 
vará de 31 de Março de 1742 §. 1.• 
Sobre as suspeições postas aos Mi-
nistros, que as tirão, mandou-se por 
Alvará de 26 de Abtil de 1762 guar-
dar o estilo, A'cerca da dos Mam-
posteiros dosCativos vej. oDecreto 
de 8 de Junho de 166.9. Pelo Alvará 
de 15 de Janeiro de 1784 se declà-
tou que o Bispo do Funchal não po-
aia per si SÓ jubilar, ·OU dar licença 

. eis Dignidades , e Conegos da Sé , 
nem aos Vigarios , e Beneficiados 
para deix~reru de residir, ou se au-
sentarem, e que todos os BenefitÚGs 
das Collegiadas são curados, e obri-
~.ados . a residencia f eaJ, e formal , 
como os Parocos ordenando á respe-
ctiva Junta que lhes não pague s~m 
apresentarem confir.mação de licença 
pela Mesa da Cof!sciencia, e Or.dens. · 
Por Carta Regia de 17 de Maio 4e 
1616 se mandou que o Corregedor 
da CÔrte désse conta no Desernbar-
go do Paço das Sentenças de resi-
dencias, quando houver alguma. par-
ticular , em que seja n~cessario . . 

o Mandou-se tornar aos Góvernadores 
da llha de CeiÍão (dantes perten-
cente a Porfugal) na forma, que se 

. toma aos mais Capitães daquelle Es-
tado, Carta Regia dirigidá ao Vi-
ce-Rei de 22 de Março de 1620. 
Declarou-se pela Carta Regia de 24 
de Setembro de 1623 ,que as resi-
dencias dos Provedores se não sen-
t enciassem sem Certidão de como 
derão conta do falecimento das pes-
soas, que ti,nhão Tenças nos Almo-
xarifados. Por Decreto de 18 de Jà-
neiro de 1635 se mandou que o Pre-
sidente do Desembargo do Paçu, 
sem concurso dos Des~m bargado-
res, podesse expedir as Provisões de 
residencia, e para -ellas. nc:>mear Mi- . 
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nistros, e O:fficiaes. Por Decretos d.e 
8 de Outubro de 1646, de 5 de Maio 
de J 648, e de 8 de Março de 1651 se 
mandou que se não sentenciassem 
residencias de Ministros. sem Certi-
d~o da Junta dos Tres Estados,. de 
terem cumprido· as diligencias ácer-
ca das Decim.as. Pelo Decreto de 23 
dé Abril de 1648 se ordenou que ·se 
ajuntasse nas residencias dos Minis-/ 
tros certidão dos Governadores das 
Armas', de como havião- cumprido 
o disposto no Decreto de 23 ae Abril 
de J 648, de fazerem recondusir ás 
Fronteiras os soldados desertores. E 
pelo de 30 de Janeiro. de 1649 se 
mandou que se não sentenciassem 
sem preceder informação dos Go·· 
vernadores das Armas, ·corno derão 
cumprimento ás Ordens , que por 
elles lhes "forão cometiidas o tocante 
ás materias de guerra. Ordenou o 
Decreto de a de Março de 16 51 que 
não se sentenciassem sem mostrarem 
Certidão dé como cumprirão as Or-
dens da Junta dos Tres Estados, 
Declarou-se . por Provisão do Des-
ernbargo do Paço de i1 de Abril de 
1652 ·que ao Governador dá Rela-
ção do Porto pertence nomear os 
Escrivães para e lias, vej. Carta R e" 
gia de 7 de Junho de 1655. Deter• 
minou o Decreto de 13 de A b1·il de 
1663 qu~ se não sentenciass~m sem 
Certidão de como fizerão cobrar o 
rendimento dos bens dos confisca-
dos, pertencentes á Junta. dqs Tres 
Est;1dos; nem sem #lostrarem Cer• 
tidão de como curnpr~rão as Ordens 
da Junta do Tabaco, Decreto de 20 
de Novembro de 1677; nem sem 
Certidão · de como fizerão plantar 
amoreiras no districto das suas j~ 
risdicções, Decreto de 22 ·de Janei-
'ro de HJ78. Os Ministros de Lisboa 
dév;em ajuntar Certidão do Escrivão 
da Camara de terem cumpr'irlo os 
seus dev~res ; Decretos de · 23 de 
.Março de 1683, e de 17 de Setem-
bro de 1705. Não se podem julgar 
as residencias sem 'Certidão do J ui· 
zo das Cap~llas da Corôa de ter 
c'umprido o ·Ministro sip.dicado as 
Ordens .delle, Decreto d~ 18 de .. 
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.Março de 1712 ; nem sem a dos Ge-
neraes dos Províncias, A viso de 6 
de Março de 1736; nem sem atte~
tação do Intendente Ge_ral da Poli-
cia, por onde conste que executou 
as Ordens, que da dita Repartição 
lhe forão comettidas, Decreto de 2 
de Novembro de 176 ,~; nem antes 
de se mostrarem cumpridas as Or-
dens da ·casa da Supplicação, De-
creto de 18 de Março de I712; nem 
sem ajuRtarern Certidão de como fi-
zerão arrecadar os cpuatro e meio 
por cento, Decreto de 7 de J anei-
ro de 1 724; e da cobrança dos bens 
confiscados da Administração da J un-
ta ·dos Tres Estados, Decreto de 13 
de Abril de J 666; e tambem Certi-
dão de como fizerão arrecadar o do"' 
bro das sizas, Decreto de I o do di-
to mes , e anno; nem tam pouco 
sem Certidão de que cumprirão as 
Ordens da Mesa da Consciencia , 
Decreto de 6 de Fevereiro de 1723, 
e de U de Março de I732; nem 
sem mostrarem que fizerão plantar 
arvores, como pinheiros, e casta-
nheiros,. Resolução de 20 de Setem-

. bro de 1713, e Decreto de 1I de 
Março de 17.16; nem sem Certidão 
de . terem cumprido as Ordens 'do 
Conselho da Fazenda , respectivas 
aos confiscados ausentes , Décreto 
de 29 de Março de I733; nem sem 
se mostrar Certidão de como cum-
prirão as Ordens do Estribeira mór 
ácerca das Coudelarias , Decreto de 
16 de Janeiro 'de 1738; ·nem sem a 
de haverem cumprido as Ordens do 
Commissario Geral da Bulla, que 
se lhes passarão para a arrecadação 
-da fazenda da mesma Bulia, Reso-
lução de I8 de Abril, e Decreto de 
7 de Maio de I739; nem sem a de 
como cumpr.irão as Orden's do Con-
sel o Ultr~ar_ino 2 Decreto de 23. 
de Outubro de 1742; nem sem Cer-
tidão da Junta da Fazenda da Uni-
versidade de Coimbra de 'haverem 
cumprido as Ordens deHa emana-
das, Alvará de 20 Agosto de 1774, 
e de 16 de Setembro de I784. De-
vem tambçm apresentar Certidão de 
ter cumprido as Ordens da Casá do 
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Infantado, . e Juiz Execrrtor da mes,. 
ma Casa, Alvará de 2 de Setembro 
de I785 ; ' e a de terem cumprido a 
respeito dos pinhaes as Ordens da 
Junta da Fazenda da Marinha; e a 
de que cumprirão . as da Junta d'a 
Administração das 1:enda.s applica-
das aos novos juros, A viso de 2 de 
Outubro de ISO 1 ; e a de ter cum-
prido as diligencias incumbidas pe-
la Junta do Co digo penal Militar, 
e melhoramento das Coudelarias do 
Reino , A viso de I2 de Julho de 
1804, e a de terem executado as 
Ordens da Real Junta da Fazenda 
d~s Arsenaes Reaes do Exercito , 
Resolução de 14 de Agosto de I804, 
e A viso de 30 do mesmo mes, e an-
no. No crime de residencia não se 
concede perdão , e foi . prohibido 
consulta-lo, Alvará de I3 de Janei-
.ro de 1607, e Carta Regia de 30 
de Janeiro de 1630. Mandou-se ti-
rar dos Juizes dos Orfãos do Brasil 
por Alvará de 8 de Novembro de 
I612. N~ q~e se tirar aos Correge-
dores se ha de nella perguntar se 
tirarão devaça das pessoas, que usão 
do Titulo de Dom sem lhes perten-
cer ' Lei de 3 de Dezembro de I 611. 
E se tirarão devaça em Correição 
dos Officiaes de Justiça , e V e~eado
res, que trazião gado nos lugares, 
em que servião, Lei de 2 de Mar-
ço de 1613_. Sobre a residencia dos 
Capitães das Fortalezas da India 
vej. os Alvarás de 23 de Dezembro 
de 1609, de 28 de· Março, e de 2 
de ' Abril de I615, e de 28 de Mar-
ço de I621. Sobre a dos Auditores 
das Províncias vej. o §. 42 do Regi·-
mento de I de Junho de I678. Foi 
prohibido tirar residencias aos Go-
vernadores das Armas do Exercito, 
e Províncias , e aos outros Cabos 
inferiores, dito Regimento de I de 
Junho de 1678. He culpa de resi-
dencia aos Corregedores o consen-
tirem que nas eleições dos Offic~aes 
da Governança se ~ettão Offie1aes 
da Justiça, ou Fazenda, Alvará de 
6 de Maio de 1.649. Aos Provedo-
.res não dareill conta das Igrejas do 
Padroado, que vagarem, Alvará de 



' 4 de Janeiro de 1617. Aos Audito-
res não appellar as Sentenças para 
o Conselho de Guerra, Decreto de 
"16 de Julh.o de 1649,. vej. Alvará 
de 20 de Janeiro do. dito anno. E 
aos Corregedores , Provedores, e 
Ouvidores não tirar todos os annos 
devaça do procedimento dos Super-
intendentes da criação dos cavai-
los, Alvará de 4 Junho de 1655. 
Nas dos Ouvidores do Ulbamar se 
deve perguntar pelo modo, com que 
obrarão no cargo de Provedores da 
Fazenda dos defunctos, e ausentes, 
Decreto de 21 de Setembro de 16 6 8. 
Sobre as dos .Superintendentes das 
Coudelaria! , e seus O.fficiaes vej. 
as Provisões de 17 de Outubro de 
1768, e de 17 de Outubro de 1774. 
Derão-se providencias sobre ellas 
no Alvará de 8 ' de Fevereiro de 

.. 1775, suspenso pelo Decreto de 17 
· de Julho de 1778. · 

Residente · o que he enviado da 
·parte de hum Soberano a outro, pa-
ra residir junto deste; e que he me-
nos que hum Embaixador, e mais 
do· que hum Agente. 

Resignação. Distinguem-se tres 
especies de resignações, as demis-
sões simples , as demissões por cau-
sa de permutação, e as demissões 
em favor, que se chamão ordinaria-
mente resignações. Resig~ação em 

·favor he o acto, pelo qual hum Ti-
tular renuncia ao seu. beneficio én-
tre as mãos do Superior, com o en-
cargo , ou condição de dispôr delle 
em favor da pessoa, qu~ lhe no~ 
meia , aliàs fica a renuncia sem ef-
feito. Prohibio-se pela Carta Regia 
de 17 de Outubro de 1787 dar-se 
Beneplacito para Resignações de 
Dig·nidades, e Canonicatos a favor 
de pessoas, que não sejão ao menos 
:Bachareis formados em Theologia , 
ou Canones. 

Resilir significa resolver, rescin-
dir. Resilir de hum Contracto. · 

Resina he h~ma ma teria oleosa, 
que ou de si propria, ou por inci-
são de~tilla de varias especi.es de 
arvores , como pinheir<;> , cypreste , 
etc. Por Alvará de 10 de De,zembro 

' ToMo 111. · · 
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de 1770 se concedeu á Direcção da 
Real Fabri.ca das Sedas o privile-
gio exclusivo do trafico da Resii;Ja, 
chamada Jutaycica, da producção 
do Brasil , e se prohibio a introduc-
ção da Estrangeira. 

Resistencia be a opposição, que 
se faz á execução de hnma Senten-
Ça , ou a qualquer diligencia , ou 
aeto de .T ustiça, e em getal a tudo. 
o que emana da Justiça, ou de seus 
Ministros, em virtude do poder, que 
della tem , e á execução das Ordens 
do Rei, ou. dos Magistrados, e Of-
ficiaes propostos para a administra- ' 
ção da Justiça. 

Resistencia contra Ministro , ou 
Offi.cial de Justiça tem pena de mor-
te, Aviso de 12 de Abril d~ 1641. 
Pelo Alvará de 23 de Setembro de 
1653 se ordenou que em casos de 
resistencia se não guarde o privile-
gio mililar, vej. Aviso de 23 de Se:. 
tembro de 1737. Pela Ordem do Du-
que General de li de Março de J 720 
se mandou que todo o Soldado de 
Cavallaria, ou lnfanteria, que pu-
c'hasse pela espada contra a J usti--
ça, ou lhe tirasse preso, tivesse tres 
tratos de corda a braço solto. O 
crime de resistencia he punido p€lla. 
Lei .de 28 de Julho de 1751. com 
açoites, e dez annos para as Galés 
aos peães, e cóm degredo por dez 
annos para Angola aos nobres. Da 
que he feita ao Provedor da, Alfan-
dega conhece elle, mesmo , assim 
como das que se fazem aos Officiaes 
da mesma Alfandega, Decreto de 
11 de, Janeiro de 1751, vej. Foral 
da Alfandega de Lisboa de 15 de 
Outubro de 1527 cap. 99. Que pe-
nas tem a que he feita aos Almo-
xarifes das Leziras, é Paues, vej. 
Regimento de 2 de Novembro de 
1576 cap. 45. Quem conhece dâs 
que são feitas aos Offi.ciaes das Exe-
cutarias , e Alfandegas de Lisboa 
vej. Alvará de 20 de Março de 1756 
§. 8. Das que se fazem aos O:fficiaes 
do Tabaco conhece a Junta, Alva-
rá de 9 de Junho de 1756 §.' 2. Pe-
lo Alvará de 24 de Outubro de 1764, 
aJnpliando-se a Ord. Liv. 5 tit. 6, - .L 
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e 49 se. qualifica crime de LesaMa-
gestade de segunda Cabeça toda a 
resistencia feita com armas, posto 
que não haja ferimento, e muito 
mais havendo~o contra os Ministros, 
e Officiaes de J ustica nas materias 
pertencentes a seus' Officios, para 
se lhes impedirem as diligencias , 
de que são encarregados; e se de-
terminou a forma de processar este 
crime. Sendo as resistencias feitas 
por Militares ·pagos contra os Offi-
ciaes da Real Fazenda, ou impe-

. dindo-lhes com armas, paos, ou pe-
dras as diligencias dirigidas á arre-
cadação da mesma Fazenda , são 
julgadas perante as J ustiç.as Civís, 
Alvará de 14 de Fevereiro de 1772 
§. 2, vej. Ordem de 17 de Feverei-
ro de 1764. Os Paisanos, que resis-
tirem aos Officiaes de Ordenanças, 
ou de Tropas de Linha devem ser 
julgados no1 Fôro Civil Criminal, e 
não no Fôro Militar, Regulamento 
de 1 de Fevereiro de .JB16, que de-
rogou os Alvarás de 20 de Dezem-
bro de 1}84, e de 1 o de Agosto de 
1790. 

Resoluçâo he huma palavra que 
tem em direito muitas accepções. 
Significa ás vezes a decisão de hu-
roa questão: outras vezes o par.tido, 
cu deliberação que torna huma So-
oiedade, ou h uma pessoa só. Reso-. 
lução do contracto he o mesmo que 
dissoluçãO", ou rescisão. 

Resoluções Regias se podem di-
zer em geral todas as Determinações 
do Soberano: mas. em especial , e 
em sentido exacto se dá este nome 
áquellas Determinações do ~Pr.inci
pe, em que elle resolve deferindo 
ás Consultas, que lhe fazem os Tri-
bunaes. 

As Reaes Resoluções devem ser 
expedidas pelas Reparticões authen-
ticas, e legaes, que p~la ~ua crea-
ção se reputão Authoridades cons-
tituídas, quaes são osTribunaes, os 
Generaes, e Governadores por Or~ 
dens, ou Provisões, e os Secretarias 
de Estado, cada hum na sua com-
petent~ repartição, por Avisos, ou 
Portanas, nãG podendcr outras quaes-
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quer Ordens extraordinariamente ex· 
p·edidas ter outro effeito, que não 
s~jão o de serem informadas , para 
sobre as suas informações Sua' Ma-
gestade deliberar o que for servido, 
'expedindo-se as suas Reaes Resolu-
ções pelas ditas Repartições au then· 
t.icas, e legaes, Aviso de 21 de J u-
lho de 1794. Pela Carta Regia de 7 
de Outubro de 1626 se prohibio ad-
mittir-se Replicas nas Resóluções, 
que ElRei tomar. Não estão estas 
Resoluções ligad-as a formulas cer .. 
tas, bastando haver aquellas que 
dão a conhecer a Real Intenção. As,. 
sento de 22 de Outubro de 1778. 
Por Decretos de 27 de Maio, e de 'I 
de Junho de 1651 se mandou que 
não se observasse Resolução d' El-
Rei contra e q~1e já tivesse manda-
do. Pelo Decreto de 1 o de J ~meiro 
de 164-1 se confirmárão todas as Re-
soluções, e Mercês feitas no gover-
no de CasteJJa antes da Acclamação 
do Senhor .D. João IV. Estabele· .. 
ceu-se pelo ,Alvará de 26 de Janei .. 
ro de 181 J hurna regra geral par.a a 
forma das p.articipações das Resolu ... 
ções Regias de huns para outros 
Tribunaes, vej .. Decreto de 26 de 
Janeiro de 1641. 

Resolutorio, diz-se do que tem a. 
virtude de resolver algum acto, co .. 
mo hum pa:eto, ou clausula resolu .. 
toria, vej. clausula resolu~oria. 

Responsáo, na Ordem de Malta 
se diz a pensão annual, que paga a 
Commenda ao commum Thesouro. 

Responsom, o mesmo que res-. 
posta, Ord. àffons, Liv. 2 tit ~ 
art. 9. 

Restabelecer he repor huma pes-
soa-; ou huma coiza no estado, em 
que se achava dantes. 

Restricçáo he huma clausula, que 
limita o effeito de alguma disposi .. 
ção. . 

Restricção mental he huma re· · 
serva , qne se faz interiormente da 
huma palayra, ou de hum pensa· 
mento que junta ás palavras que se 
proferem lpe dá hum sentido diffe .. 
rente daquelle que se dá a enten~ 
der. Santo Agostinho declara ex ... 
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ptessamente que he mentir o indi-
car por palavras; sh~aes, ou. po:r oq-
tra maneira o contrario do que r;;e 
pensa. Não he poi~ permitt\do usar 
de re~tricções 111entªes , ~ he terne.,. 
ridade crer q(ue, se p.os~a por este 
meio illudir 0 precraito, nue. l'l?.S pro-
hibe o mentir. ' 

Restrictil{o he o qu~ tem po!' ob-
jecto restringir l cproo humf.l çl{lu.,. 
sula reatrictiva, ist{l h~, que res-
tringe a exten13ão de hum.a <lispQsi-
~ão. . 
. Resurreiçá.a de J ~~us Christo :b.e 
hum dos principaes mislerios da no~
sa Fé, que se contem :P9 4." Artigo 
do -sim bolo, pelo qual cremQI3. que 
Jesus Christo resu~citou dentre os 
mortos ao terGei:ro dia deppis da 
sua paixão, i. e. , qm~ a s.ua alm_q 
que tinha sempre apd~do jutlt:;l <;9m 
a Divindade s.e unir{!. de novo a,e> 
seu Corpo, de que a Divindade se 
não tinha jamaij) sep~raqQ: que Je-
sus Christo .sahio do tmnulcy por hy,-

·:ma virtude que · lh~ e:t;a propria .; qlJ.e 
o $ell Corpo depois da re~p.r.reiç~.o · 
era e> mesmo Corpo verdaaeiro, que 
elle tinha dantes, reve.t)tidt>. (Jomtu-
do de qualidades glo;ri9~ª~ ., ainda 
que elle conserva~e ªs eiç(l;tJ'izas 
das sn.as feridas. . 

&to, Repte ~ D1I R~p~., 9 mes-
mo que du~llo, ou cle~afi!i) f~ito por 
mostrar em .singular c§npbate .a ve.r-

. dade, ou calumnia da a.ccu.&ação , 
Ord. Liv. 5 tit. fl-3 pr., e §. J. Bo-
je são prohibiqos semelhante~ dtJ.el-
los pelas Leis da Igreja, .e dp Es.:. 
tado .; mas antigamente nãp só erã:o. 
perinittidos, ma.s até ordenfidos p,or 
muitos Fo·raes. Tamhem s~ dizía Re-
·to accusação de traição., Ord . .Af-
fons. Li v. 3 tit. 6.3 pr., e · no§. 13 de,> 
dito üt. se prohibe ret.ar l;l.lguerri fo-
ra do ca.so de traição contra P~soa 
Real, ou seu k;stado appro:vado pel9 
Soberano, por ser o ·contrario da-
-rnno de bons, e de$.serm:ço d:e /)eQs, e 
do Rei, e detrimento deste Rt;~no. 

Retpacto he a faculdade de to-
mar tanto por tanto a coiza do pa-
trimonio, ou avoeng·o vend.ida a es-
tranho, ' 
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Revel, reqelde ', contum~z, des:;. 
prezador do legitimo m~ndado. 
- R_evelaçã,o, ente11de-s~ por est~ 

pall:\.vrá o_s l?Án.a~s ~xteriores, e sen-
síveis; pelos quae$. DeoS; se r.p~ni
festou aos ~Qil\eng, ~que contem 
;:ts verqades , qu~ quiz qar-lhes a 
cqnheoer 1 ou tnediat~mente pelos 
Profetqs , o.u irl!m~diatame~t~ po.r 
se1;1 Filh,o J~SIJS. Ch~!l'lto, posso Sal-
vador. 
, Reverenoia, e pojj;} \{everendissi,. 
ma, TratiunelltE> 4~ honr~, que se 
dá qgrnmu!ni.JlP-nt~ ~q13 Jl~ligiosos: 
Assim se diz fªl!l!l~O a . alguq:~ R~li
giosq V 9~~él, J{.ever~n(:}j~~ÍJll~, cqmo 
ao Pap~ S!3 diz Vo~§a ~'!'1~id!l~e, ao!;'! 
Cqrg~es Vol'l§l~ Em!n~nçiª , a()~ Bi.~-r 
po.~ Vosflª' ~xç~llencia:. 
. JlçvereruJ.o~ TituJo h<morific(? qq.,e 
se dá i!.P's Sa~ev4ote~. , _ 

Jlepçrsl}o 4~ ª VQl tá , ou o 9ir~i:: 
to da volt&, qJ.le l.!!1Q1 doadpr tem. 
p.Qs benl' ~oªqoª, qqqp.qo 9 .dgn,aÇ~:-' 
rio mgrrêo ~el}J liJh.os. . 

Revisqa h~ Q riQfO C.iKlllll~, ~Y·~ 
~e f~z de e.lgym raegçH;j9 pqf.9- ~~ c97 
:ph~j!er se pe]le hoqve erm, e Pl'!-r ... 
se r#OJIJ:p&r. Rev-i&~,9 p~ l}.ym~ c_onr 
ta he hum~ p.oy:a v~ri!iqª',Ç.~9 , q\1,~ 
.fM!Ha se f~~. · · 

Revism~es se çh_çun~Q Of> Qlfip,i~e~ 
dij. Ch!lncel~ariª' Ro.s;n~n,a_, ep~l:l--tfe
gr:t<it<2§ <i!e ll~~e}?er ª§l 13i!J?pl4çª~, ç re, 
du:Ú-)1:\S .a~ t~rmo~ ~e ,cjir~jto, e 4.~~ 
reg·ra§l 9ª' Cpq._ncella.JÍ9-· 

;Re-pista ,he -9 re.çm~p ,extr~Ç>rgil' 
nario ~ l!J.\1~ ~EJ interpõe ,~as S.enten-:-
ças da ~aipr .A\çªà~ par~ o ;rr~~cir -
pe. Ella hç g~ Çrª'Çf\ ~~P!J~ial , -~ 
esp.eci:').lissim,a. Piz-~e Revista ~~ 
GrªÇ!l es-p,eçial JiqueJla, que ~e im,.. 
p~trJl pelo 'J'ribpnê1 <!o o~~embar .. 
go do Paçc;>, guard~da eerta JorP-1'?, 
~ debaixo de cert()~ reguisitps !e .. 
g~es. )1evi~ta espeçialissima he · ~ 
que 13e impet:rª' imrnediatarn~qt~ ,;i.Q 
Principe, e he ~e!Il · limi,te~. Por~~,. 
septo çle ~3 de Ago~to -4e lfl70 _s~ 
resolveu que na Revista po.s feitp~ 
s.e nomeassem os J ui;zes, .. §egundo 
o numero dos' vencedore;S; .e .nos de 
cónferen~ia, com att~n~ão taJD-hem 
.ao~ votos · qqs venciqps. P~rmitt~_o ... 
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se pela Resolução de I J de Março 
de 1698 Revista das Sentenças do 
·Conselho da Fazenda. Sobre as Re-
vistas das Causas sentenciadas no 
Juiso Secular de Braga vej. o ,Al-
vará de 2 2 de Fevereiro de I 643, e 
Carta Regia de 21 de Maio de 17 o I. 
Prohibirão-se pelo Alvará de 3 de 
Novembro de 1768 segundas Revis-
tas, e a producção de Documehtos 
nos Autos dellas, estabelecendo-s~ 
os precisos casos; em que ellas po-
'dern conceder-se. Revistas ordina-
rias se não concedem das Senten-
ças dadas no Conselho do Almiran-
tado, Decreto de 5 de No vem bro 
de 1799. Assim mesmo se não con-
cedem 11as Sentenças dadas no Des-
embargo do Paço, Conselho Geral 
do- Santo Officio, e outros Tribu-
naes Supremos, dito Decreto. Nas 
Revistas não ha obrigação de fazer 
o deposito deterrríinado na Ord. 
Li v. 3 tit. 9 §. 2 , de que relevou os 
Impetrantes o Alvará de 7 de J a-
neiro de I 750 §. Os Desembargado-
res da Casa da Supplicaçáo. Revista 
foi concedida ás Casas de Tavora, 
e Atduguia, e se proferio Sentença 
de Revista aos '23 de Maio de 1 781, 
que revogou a da condemna~ão dos 
Marquezes de Tavora Francisco de 
Assis, e D. Leonor de 'ravora, e seus 
filhos Luiz Bernardo, e José Maria 
de Tavora, e seu Genro D. Jero-
nymo de Athaide, Conde de Atou-
guia. Foi porem embargada esta 
Sentença pelo Desembargador Pro-
curador da Corôa, imprimindo-se 
assim mesmo, sem ter pass~do em 
Julgado, no anno de 1808, em tem-
po da dominação dos Francezes nes-
te Reino, vej. o Alvará de 17 de 
Janeiro de I759. Pelo Alvará de 6 
de Dezembro de 1813 se annullou 
o Assento de lO de Abril do dito 
'anno, em que se resolvêra que não 
podião os Impetrantes das Revistas 
erv.bargar as Sentenças contra elles 
proferidas. · 

Revogação he o acto pelo qual 
se revoga outro antecedente. O Prin-
cipe revoga huma Lei quando co-
nhece nella ·alg··um inconveniente. 

RHE 
Revoga-se hum Testamento, hnma. 
Doação, hum Legado, huma Pro-
curação , etc. 

Revo.gatorio se diz. o que tem o 
effeito de revogar. Assim huma clau-
sula revogatoria he aquella , que 
tem por objecto revogar algum acto. 

Revogavel se diz o que pode ser 
revogado. Huma doação he revoga~ 
vel pela superveniencia dos filhos. 

Revora, dar por de revora , de-
clarar judicialmente que alguma pes-
soa fie pubere, e de idade compe-
tente para exercer os actos legíti-
mos. 

Rez se diz a cabeça de gado de 
qualquer qualidade que seja. 

Pelo Edital de 18 de Fevereiro 
de 1811 se ordenou , em beneficio 
do publico da Capital, que dessa 
data em diante se não desembarque 
alguma das rezes bravias sem se lhes 1 
lançar huma peia da mão a huma 
das pontas, não se desviando dellas 
os que as vierem pastorando, de-
baixo da PE1na de prizão, e multa. 
Pelo Decreto de 11 de Novembro 
de 1807 se declarou que se conce-
deu licença a Leonardo Pinheiro de 
Vasconcellos para importar nos q ua:.. 
tro annos futuros, que se hã~ de se-
guir do 1." ~e Janeiro de I808 até 
Dezembro qe 1811, quatro; ou cin-
co mil rezes em cada anno de gado 
de Barberia, e se mandou que o Se-
nado da Camara as· faça cortar nos 
talhos da Capital, a trezentas rezes 
por semana. 

Re"za .. Orações que se dizem por 
devoção, oq obrigação. A reza que 
deve fazer & Tropa segtwdo o §. 31 
do cap. 21 do ,Regulamento de In-
fanteria, e o §. 31 do Art. 5." cap. 
7 do de Cayallaria declarou-se pelo 

. A viso de 3 de Junho de 1777, que 
fosse o terço do Rozario nas he>ras 
mais commodas, e compativeis co~ 
o servico diario. 

Rhetorianos, nome de certos he-
reges . do Egypto, que farão assim 
chamados qe Rhetorius seu chefe. 
A sua herel)ia consistia em perten-
der que não havia hereges, que nin-
guem se elJganava em materia de 
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Religião, e que todas as opiniões 
erão igualmente boas. 

Ribeira (Manoel Soares da) na-
tural da Cidade de Beja, e filho do 
J uriscon~ulto Gonsalo da Ribeira, 
foi Discipulo de Aires Pinhel, é 
Heitor Rodrigues na Universidade 
de Salamanca, aonde res-eu a Ca-
deira de Vespera de Canones. Par-
tio de Sàlamanca para Leão de 
França , e dahi passou a Veneza, e. 
depois a Padua , aonde e~istia no 
anno de 1568. Compoz: 

. Juris olnervationum l~'her singula-
ris. Lugduni..1562. 8." 

Thesaurus receptarum sent_entia-
rum utriusque Jurz's. V enetiis 15 6 9. 
8." Colonire 1599. 8. 0 Lugduni 1584 
no 3." tom. dos Autbores, que es-
crexê_rão de commum'bus opiníonibus. 

Annotatio es ad Antonii Gomesii. 
Varz·ar. Resolut. Libras. Venetiis 
1584 4." - .. 

Annotationes breviores mar_q1:nales 
ad Ariz' Pinelli prceceptoris olim s7tz' 
commentarios in rubr. et leg. 2. C. de 
reseind. vend. Venetiis 1578 Colon. 
Agrip. )573 8." 

In tit. de 'Justitia, et' Jure Com-
mentaria. ms. 

Observationes contra communes 
opznzones. rns. _ 

Regularurn Juris Thesaurus. ms. 
Thesaurum verborum Juris. ms. 
Ribeirlnho, homem de ganhar, 

que faz carretos em cavalgaduras. 
~ As penas, -que tem os Ribeiri-

nhos, que andão em cima das bes-
tas,· se declarão no Edital de- 28 de 
Maio de 1&02 . 

R~beiro (João Pinto) nasceu em 
Lisboa de Manoel Pinto Ribeiro; e 
Helena Gomes ·da ·Silva. Estudou 
Direito Civil na Universidade de 
Coimbra. Concorreu muito. para a 
feliz Acclamação do Senhor· Rei D. 
João IV. Depois -de servir os luga-
Fes de J uíz ·de F ora de P in bel, de 
Ponte de Lima, e outros, foi Des-
embargador do Paço, Contador mór 

·da Fazenda, e Guarda mór da Tor-
re do Tombo. Faleceu em Lisboa a 
ll de Agosto de .1649. Compoz: 

Discurso sobre ós Fidal,qqs, e. Sol-
ToMo IH. 

RlB 
/ dados Portugueses não militarem em 

Conquistas alheias. Lisboa 1632. 4; 
Injustas successões dos Reys de 

Castella e Leão , e isenção de Portu-
gal 1642. 4." 

Elogio de D. João de Castro, J7i'-
ce-Rei da India. Lisboa I 642. 4.0 

Com a vida do mesmo-2.aimpres..; 
são 1703. 4. 0 11 ' 

Usurpação , retensão , e restaura-
ção de Portugal. Lisboa 1642. 4. 0 

Tres relações de alguns pontos de 
Direito. Lisboa 1643. 4. 0 

A acção de acclamar o Senhor Rei 
D. João 1 V foi mais gloriosa ; e di-
.9na de honra, fama , e remunera-
ção , que a dos que o segu~·rão accla.:. 
mado. Lisboa 1644. 4." . 

Desaggravo ao Parecer engano-
so , , que deu a E/Rei de Castella Fi-
h'ppe IV certo Mz'nútro contra Por-
tugal. Lisboa Í645. 4. 0 

_ 

Preferencia das Letras ás Armas. 
1645. 4. 0 

A' Santidade de Innocencio X ex-
põe Por.tugal as cá'l.f,sas de seu :lenti-
mento. Lisboa 1646. 4. 0 

. 

Lustre ao Desembar_qo do Paço; 
e as eleições , e perdões pertenças da 
sua Jurisdicção. Lisboa, por Paulo 
Craesbeeck 1649 . 4." 

Discurso sobre os Titulas da No· 
breza de Portugal , _e seus Privilegias. 
4,0 sem lugar, anno, e nome de Im.: 
pt;essor. 

Todas estas Obras (excepto o 
· Discurso sobre os Fülalqos, ê Solda-
dos Portugueses não . militarem em 
Conquistas alheias) sahirão impres-= -
sas Coimbra por José Antunes da 
Silva 173'0. foi. 

Papel, em que trata do valor das 
moedas chamados Cor6as: Sahio no 
4 .- 0 tom. da Hút. Geneal. da Casa 
Real Portugut;sa. 

Commento as Rimas de Luiz--de 
-Camóes. ms. 

Commentarzo, e illustração ás Or-
denações do Reino. ri:ls. 

Scuturn armorum Re_qis. ms. 
Rz'bâro (Manoel de Carvalho) 

de Castello branco , nasceu em Lis-
bqa a . 31 de Julho de 16 77, filho' 
natural de Jorge Fernão Ripeiro .. 

. M 

, . 

... 
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Entrou na Congregação do Or~to-
tio a '7 de Março de 170G. O Se-
nhor Rei D. João V lhe -o.ffereceu o 

' Bispado de Pernambuc~ ~ que não 
acceitou. Faleceu na Qmota da Foz, 
junto da '("illa de Benavente, em o 
1 ." de Seterobro de 1737 .; quando 
contava 70 annos de idade. Entre 
outras Obras TheoJogicas, e Poeti-
cas compaz: 

· De Potestate Pontifims. 4." ms. 
Consulto.s moraes, e juridicas. fol. 

ms. . 
Ricardo ( Fr. ) , natural · da Cida-

de · de Coimbta, Monge de Cister 
no Convent.o de Alcobaça., com-
paz~ . 

. . Pars juris communis c-um glossa. 
foi. ms. 

RicQ lwmem; erão os Grandes , e 
el'a esta a maior Dignidade depois 
do Rei. A palavra rico he Gotica, 
e quer dizer Magnata, e Grande, e 
não de~ola riqueza como dice Ca-
bedo. Es-lá Dignidade não se dava 
senão a Fidalgos muito nobres. O 
Conde D: l?'edrco no Livro das Li-
nhagens diz que Rui Gomes de Bri-
teiros erá InfanÇom; e depois o fez 
o Senhor Rei D. Affon%0 Rico ho-
mem; e deu-Ibe pendão , e caldeira. 
E João de A boim , que· era bom , e 
honrado., o fez o Senhor Rei D. Af-
f.onso Pai do Senhor Rei D. Diniz 
Rico homem. Pendão , e Caldeira 
era Insígnia da maior Dignidade , e 
só os Ricos homens á podião ter. 
Pendão significava o poder fazer gen-
te, e c.apit.an.ea-la; e Caldeira signi-
ficava a obrigação de sustenta-la ao 
menos de cem homens para cima. 
Fodião tambetn usar do Prenome de 
Dom, que só era concedido aos Reis, 
Infa.11tes, e Prelados. Os seus vas-
sallos .logravão grandes privilegias, 
principalmente em favor da Agri-
cultura. Suas mulheres se chamavão 
Ricas Donag, e logravão prehemi-
nencias de Condeças, e Baronezas, 
e os s.eus filhos se nomeavão Infan-
ções. Fo-rão notad('}s os Ricos homens 
com t~arios. titulos. honoríficos, como 
Prmcipes, Condes, Barões Maio-. 
'rinos; Potestades, Tenent;s, etc. 

ltiO 

Assim continuárão nest-e Reino até 
que d~ todo se extinguírão, suce-
.dendo em seu lugar os Títulos mo-
dernos. 

Rimar, ficar melhor, ser decen-
te, e honesto. Côrtes de Lisboa de 
1459. 

Rio he hum ajuntamento de 
aguâs, que correm em hum canal 
de largura , e extensão considera-
veis. Os Rios navegaveis do Reino 
pertencem ao Príncipe com plena 
propriedade pelo uni co Titulo da So-
berania; com tudo o que se acha no 
seu álveo, como ilhas, e ilhotas, 
direito de pesca, passagens, etc., 
Ord. Liv. 2 tit. 26. Sobre o enca-
namento · do Rio Cávado, e contri-
buição para. esse fim , se providen-
ciou no Alvará de '20 de Fevereiro 
de 1795, ampliado por Portaria de 
20 de Fevereiro de 1799. Pela Car-
ta Regia de 27 de Março de 1805 
se providenciou sobre o ~ncanamen· 
to do Rio Lima , e faétura de Es-
tradas. Derã,o-sé providencias para 
o encanamento do RiO. lVIondego nas 
Provisões de 20, e de 27 de Abril 
de 1627, na Carta Regia de 6 de 
Abril de 162~, nos Decretos de 12, 
e de 22 de Maio de 1694, no Alva-
rá de 2.8 de Março de 1791 , e nos 
Avisos de 7 de Julho , e de 11 de 
Agosto de 1807: Pela Provisão de 
19 , e~pedid1:1- em virtude do Decre-
.to de 15 de ~aio de 1688' se man-:-
dou proceder com brevidade á obra 
·dos penedos do Rio Douro, cobran-
do-se a contúbuiç~o, lançada pelas 
Cam aras , vej . os Decretos de 13 de 
Fevereiro de 1690, e de 2 de Junho 
de 1691, e Edital de 90 de Julho de 
1779. Por Aviso de 14 de Julho de 
1807 se pro~ibio tirar-se madeiras, 
ou ramadas das plantações , com 
que se segurão as margens do Te-
jo. Forão copcedidos por Alvará de · 
lO de Fevereiro de 1642 aos Cida-
dãos do Rio de Janeiro os privile-
gias dos da Cidade do Porto. Por 
Carta Regia de 13 de Maio de 18~8 
se promoveq a navegação do Rro 
Doce ,. n;. Capitania de Minas Ge-
raes. 

I 
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llzqueza, abundancia de bens da 
fortuna , oppõe-se á pobreza. • 

Significa tambem valor intrinse-
co da moeda na Ord. Affons. Liv.' 4 
tit. 2 §. l3 pag. 38. 

A riqueza continuada eleva á no-
breza, Lei de 3 de Agosto de 1770. 
Consiste 'a riqueza nos primitivos 
cabedaes, ·que produzem a lavoura, 
e a industria dos habitantes , Lei 
de 4 de Fevereiro de 1773. E no 
Alvará de 5 de Janeiro de 1,785 se 
diz que a verdadeira, e solida ri-
queza consiste nos fructos da terra, 
e nas suas producções. 

Riscadura, ou rasura, se diz o 
que está riscado, ou apagado em 
algum escrito, ou este seja autenti-
co, ou não. 

Rz"scar, apagar com riscos. Man-
dárão-se r.iscar por Decreto de 21 
de Outubro de 1778 todas, e quaes-
quer Ordens , que nos Livros se 
achassem registadas, e fossem diri-
gidas contra José de Seabra da Sil-
va. 

Rito. Esta palavra formada do 
latim ritus significa éeremonia, cos-
t ume. Ha em Roma huma commis-
são particular de Cardeaes, e outros 
Prelados; a quem o Papa remette 
tudo o que respeita ás canonizações, 
costumes, ceremonias, precedencias 
usadas na Igreja , chama-se-lhe a 
Congregação dos Ritos. 

Ritual, livro que contem os ri-
tos, ou ceremonias, que se devem 
observar na celebração do .serviço 
divino. Cada Diocese tem o seu ri-
tual. Muitos prescrerem não só o 
que respeita aos Officios, mas tam-
bem o modo de administrar os Sa-
cramentos . 

Rixa he a contenda,, ou debate 
acontecido entre duas, ou mais pes-
soas , quando nella houve fetimen-
tos, pancadas, ameaças, ou injurias. 
Nas rixas deve chamar-se o nome 
do Rei, Ord. Liv. 5 tit. 49. _ 

, Roboredo (Diogo Lopes de Ulhoa) 
natural de Lisboa, aonde aprendeu 
as humanas Letras. Depois de rece-
ber as insígnias Doutoraes na Uni-
versidade de Coimbra, passou á Uni-

ROC 

versidade de Piz~, na quàl não so-
mente foi Le~te de V espera de Leis, 
mas Cavalleiro da Ordem de Santo 
Estevão: imprimio: , _ 

Florentina hypotheca Juridicum . 
Consultum in fq,vorem Reverefzdissimi 
D. Ansani Marcheti inúgn-is Colle-
giatre S. Andrrere Emporii Archi-
prresbiteri, et Reverimdarum Monia-
lium D. Hieronimi Florentire , et 8. 
Crucis Emporii advetsus Illustrissi-
mum D. , Rodolphum de Osardis · e 
Comitibus Vernii. Lucre 1880. foL 

Dissertationes in maleriam de le-
gatis cum relectione ad tx. in le_q. post 
mortem 12 Cod. de jideicomissis. Flo-
reD.tire 1682. fól. 

Rocamador ; ou Recamador. A 
Religião , Instituto; ou Congre'ga-
ção hospitalaria de Rocamador foi 
muito celebre antigamente neste 
Reino. Santo Amador, que na pri-
mitiva Igreja florecia na França na 
Província de N lt~bona , passando o 
ultimo quartel da vida n'hum altís-
simo rochedo , apartado do com-
mercio dos · mortaes, foi a causa, e_ 
origem deste nome. Alli se erigio 
huma Igreja com o Titulo de Santa 
Maria da Roca Amador, e junto 
.della hum famoso Hospital para soe-
corro dos pobres ; e- enfermos. Dalli 
se estendeu ~ste piedoso Instituto 
por muit~s Províncias da Europa, 
intitulando-se os seus- alumnos' Ere-
mitas d~ Nossa Senhora da Roca de 
àmador. Era o seu 'espirito o servi-
ço dos Hospita·es. Em companhia 
da Armada do Norte, que no annq 
de II89 ajudou o Senhor Rei D. 
Sancho I na.Çonquista de Silves, e 
outras Praças do A1garve, ' entrou 
esta Religião em Portugal. Este Se-
nhor Rei no anno de 1193 lhes fe2J 
Doação da Villa de Sosa (que s~ 
acha hoje coberta de arêas), jun-
to ao mar, não longe da, presente 
Cidade de A veiro. Guardarão es ... 
tes Hospitalarios a Regra de Santo 
·Agostinho ; . porem, decahindo da 
, primitiva observancia, EJRei D . Af-

:lior~so· V, por Autoridade de Pio 11, 
. exting·uio este já inutil Instituto, e 
fez Commenda da Ordem de Sant~ 
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lago a Igreja de Sosa, que se in ti-
tulava Santa Maria da Roca de 
Amador. Fez-se por fim tão odiosa 
a conducta destes Hospitalarios, que 
a Rainha D. Leonor, mulher do Se-
nhor D. João li , fundarr!_lo o H()s-
pital das Caldas, declarou expressa-
mente que era sua vontade que nun-
ca fosse administrado por Frades. 
Com tudo o foi depois pelofl Padres 
Loios, como outros muitos do Rei-
no, attendendo os nossos Monarcas 
á virtude, desinteresse, e cuidado 
desta Congregação, que então se 
fazia. a<im'irar. · 

Rocega he o acto de rocegat, is-
to he, procurar em· hum rio as an-
coras, ou faLechas dos navios, ·as 
quaes se achão no fundo do mesmo 
rio, por terem rebentado em con-
sequencia de hum temporal, ou de 
outro accidente. Sobre as roceg·as 
veja-se o que determina o RegulOt-
mento do porto de Lisboa, appro-
vado, e confirmado pela Portaria do 
Governo de 7 de Junho de 1811. 

Roda he hum si:lpplicio para os 
criminosos, cujo uso veio da Ale-
manha. A pena da roda se pratica 
sobre hum cadafalço armado na pra-
ça pública, aonde, (\epoir> de estar 
atado o condemnado a dois pedaços 
de páo atravessados em forma de 
Cruz de Santo André, o Execu1tor 
da Alta Jnstiç·a, ou algoz lhe des-.· 
carrega m.uitos golpes de· barra de 
ferro sobre os braços' coxas' per: 
nas, e peito, depois do que o põe 
sobre huma pequena roda de · c!'lr-
rossa, sustentada no ar sobre h u-
ma estaca; o criminoso tem as mãos, 
e as pernas atadas atraz das costas, 
e a cara , voltada para o Ceo para 
expirar ~esta postura. Esta pena só 
pode ter lugar e~ crimes atrozes. 
E nunca se inflige ás mulheres por 
motivos de decencia, e de honesti-
dade. 

, Rodrz:ques ( Amador) ~asceu em 
Portugal; passou a Salamanca, on-
de exercitou . a .Advocacia, como 
tàmbem na Côrte de Madrid. Foi 
ien~e de Direito Civil naquella Uni-
vers~dade, e seu Síndico. Escreveu: 

:ROD • 
Tractatus de modo , et forma vz"-

dend.i ,• c3l exam~·nandi processum in 
Causis Ct'vihhus via ordinaria prima 
instantia intentat1·s. Matriti apud Al-
phonsum Mar ti num 1613. foi. 

Tractatus de concursu, et privi-
legiis' creditorum in bonis. deblloris , 
et de prrelatúmibus eorum, atgue de 
ordine , et ,qradu quo solutio .fieri de-
bet. Matriti 1616.fol. Venetiis 1644. 
Francofutti 1645. 8." Genevre 1664. 
Lug:duni 1665. 

Rodrz'rJ1.teS ( P. e Francisco) nas-
ceu na V illa de Ode mira, na Pro-
víncia do Alemtejo, filho de Fran-
cisco Rodrigues , e Helena Jorge. 
Estudou hum, e outro Direito na 
Universidàde de Salamanca, aonde 
foi Doutorado. Professou na Com-
panhia de Jesus, e foi hum dos pri-
meiros Mestre~, que teve o Colle-
gio de Santo Antãe em Lisboa. Foi 
Reitor do Cullegio de S. Paulo de 
Goa, e morreu a 1 7 de Setembro 
de 1572 com 60 annos de idade, e 
26 de .l.{elig

1
ioso. Compoz, alem de 

varias Cart:as j 

, Tr·atado dos Contratos ptirticu-
lares da India , e sobre os foros , e 
costumes dm; Aldéas do Norte. ms. 

· llodágu(:s (Heitor), natural de 
Lisboa. Dqutorou-se na Faculdade 
de Leis na Universidade de Coim-
bra, aonde tomou posse em 20 de 
Dezembro de 1559 da Cadeira de 
V espera, ~ue levou por opposição 
a Pedro Barbosa. Passou á U niver-
sidade de Sal{lmanca a substituir na 
Cadeira· de Prirria o nosso Aires Pi-
nhel , e ahi teve por Discípulo a 
Francisco Caldas Pereira: ainda vi-
via no anno de 1577 : morreu de 
idade de 8Q annos. Dictou: 

Postíllos na Universidade de Coim-
bra, e de Salama-nca, sobre varias 
Títulos de Direito, das q uaes nenhu-
ma via a l4z pública, · 
. Rodr~ques ( Fr. Manoel), Fran-

Ciscano, natural de Extremos, fale-
ceu em Salamanca em 1613. Com-
paz, entre outras Obras: 

Qurestiortum Reqularium, et Ca-
nonicarÜ.m, tomi tres. Salmanticre 
1598, 1600, e 1602 tres tomos foi. 



RON 

Furnomi 1609 4 vol. · Venetiis 1 6ll 
fol : Colonire 1622. Antuerpire 1628. 
Lugduni 1613.- Sahiol hurn Com-
pendio' desta Obra. Antuerpire 1622. 
8. o - • 

Nova Colleclio privilegiorum .Apos-
tolü;arum, Bullarum, etc. Salman-
tícre 1605. foi. Lug·duni 1609 2 tom. 
foi. 

Explication de la Bulia de lá Cru~ 
zad,a, etc. Alcalá 1589. 4. 0

, etc. etc.· 
Rogo, era sinonimo de g·eira: 

No Prazo de Villa chan de 1295 se 
impõe a todos os fogos em cada an-
no' dois dias de rogo, ou dois soldos, 
donde se vê que o jornal de hum 
jornaleiro daqnelle tempo era dois 
réis . menos hum cei til , pois cada 
soldo valia onze ceitis, St"l!nndo a 
declaração dos Foraes d'EIRei D. 
Manoel. , · · 

Rol, apontamento de nomes de 
pessoas, de coizas, .etc. 

O rol dos pejados de que falia a 
Ord. Liv. I tit. 1 §. 12 , . Pra o rol ,, 
que costumavão fazer as Partes, al-

' legando ter pPjo em alguns Minis-
tros, e Desembargadores, para o 
RPgedor não os r.wmear para Juizes. , 
Por Alvará de 2 de Maio de 1768 
farão reprovados, annullados, e cas 

· sados os roes .de fintas dos Christãos, 
novos, e seus traslados, e do pias. . 

Roma, antiga ·Cidade da Euro-
pa, e huma das mais celebres .do 
Mundo, Capit::ll ()a Italia, e cabe-:-
ça ·de toda a Chrisdwdade. Fun-
dou-a Rornulo, e lhe deu o nome. 
He o luga.r da Sede do Summo Pon-
tífice. . 

Ronda se diz certo numero de 
pessoa·s destinadas. a vigiar alguns 
lug·ares, para que se evitem desor-
dens. Ha rondas Militares, e ha ro·n-
das de Policia. As Camaras devf'm 
ter cuidado q ne o Akaide ande de 
ronda, e que haja cPrtos homens ju-
rados, destinados para este mesmo 
ministerio, Ord. Li v. I tit. 6_5 §. 13. 
Deve igualmPnte cuidar em que 9a-
ja certas q uadrilbas . de vinte, ho 
mens cada numa' as quaes df'vem 
andar de' ronda, prender os malfei-· 
tores, saber se. hÇ~. homens vadios' 
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e ociosos, ~cautelar os disturbios do 
povo. Destes Quadrilht>iros trata a 
Ord . . Liv~ I tit. 73, e Filipp~ Il 
lhes deu RegimPnto em 1605. Pela 
creação da Real Guarda da Policia 
se estabelt"cell hum methodo regu-
lar das effectivas rondas de noite. 
Mas nem por isso os Ministros cri-
minaes estão desobrigados de faze-
rem aquellas, que as circunstancias 
exigirem. .E para auxilio deJias a 
mesma Guarda da Policia deve pres-
tar logo as. patrulhas, que o·s Minis- · 
tros exigirem, Decreto de 2"'de Ja-
neiro de 1802 art. 6. Providencias 

· da Policia de 28 de Março de 1810 
§. 13. Pelo .Decreto de lO de Janei-
ro de 1641 se mandou que os Cor-
regedores, e Juizes do Crime de-
Lisboa acompanhassem . as rondas 
dos Coroneis dos Terços, que sahi-
rião todas as noites. As rondas mi-
litares, e civis podem mutuamen~ 
prender de noite os paisanos, Oll 
militares, que acharem delinquin-
do, ou vadiando,_ Alvará de 21 de 
Outubro de 1763 §. 7. Sobre rondas 
vej. o Aviso circular d& lntenden-
ci;:t Geral da Policia de· 2 de Outu-
bro de 1788. 

Roquete, ornato do Bispo , ou· do 
Abbade em forma de sobrepelis de· 
mangas estreitas comQ as de huma 
alva. 

Ronz, Couto na Provinda do 
Minha, Comarca do Porto. A J u-
risdicção civil, e crime do dito Cou-
to foi pelo Decreto de 11 de 'Se-
tembro de 1778 unida ao lugar de 
Juiz de Fora da Cídade do ·Porto, 
a'<sim como já se lhe unira a do 
Couto de Pedroso. o 

_Rosa ( Fr. Francisco de Santa), 
natural da Villa de Torres Vedras, 
filho de Manoel Ferreira Leon·ardo, 
e Francisca dos Santos de Affonse-
ca. Compoz: 

Expurgalorio de' Conservatorias 
antigas , e formularia de Conservato-
rias Regulares modernas. fol. rns. 

Decisões consultivas sobre quatro 
pontos de Dire~:to, a Javor da Jur~s:.. 
dicção Capitular, Sede vnco.nte do Bts-
pado do Gráo Pará. foi. ms. . 

N 
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RUA 
''f.Jtff.ta Ai!ologética •ehl difcnsa ·dá · quatr.~ horas · sahisse da Côrte, para 

15ullu B anediotitu!l otmjirmatoria dos a - outra bandã do Rio, e em seis 
,p,·ivilcgios dos fi'raá6s ;Menores. fot, ·dias para fóra dos Dominios deste 
·.ftls. · Reino. 

OJllec_çáo Chronoldgico-Ca:nonica. Roubo he a tirada de cGusa mo.;. 
·de ttJdas as 'Úilnf{Jl-s éoncedidas a()s ve1, para o .fim do lucro, com vio-
Re_qr.daftJà !J€r'tenqentes ás Deà'rtlaé~· lencia -feit~ a alguma pessoa. Pelo 
·dó Li1J. b ... dt Gnpgorio IX tit. 30. Decreto ·de 4 de No\íembro de 1755 
foL me. se mandou que as pessoas compre-. 

Co)1S1Jltlf.tÍo ·canortif;a lltgttlaris. hendidas nos roubos commettidos 
·fót. ms. depois da manhã do dia 1." de No ... 

Rusarvlo, Instrumentfl de devo- vembro de 1755 fossem autuadas em 
ção, oómposto tle I 50 contas pé- Processos simplesmente verbaes, e 
qtumas ~ e o.uttas 15 mais grossas, as Sentenças fossem executadas no 
que separão cada dezen~ das peque,_ mesmo dia, em que se proferissem. 

~ nas., Sobte ·estas se recita a Oração Pelo Alvará de 20 de ·Outubro de 
-da Ave Maria,_ e sobre aquellas a 1763 se obviou, em beneficio da 
Oração Oomihic.al, ou i como vul- , tranquillidade pública, aos roubos, 
-gar.rúénte se lha (}harna ~ a dó Padre e assassinatos, que diversas Quadri-
'IÜJS!m. S. Domingos foi o lnstituid~r · lhas de ladrões, e de malfeitores ti-
-do Rosario, e ·da Confrari~ dó mes- 'nhão commettido nas ruas de Lis-
mo · notne, que os Papas favorecê- boa, e nos caminhps públicos, _ J)a-
rltó oóm_ hum gTande m1tnero de In- ra serem effectivamente apprehen-

. · dulgenciás. · di dos, e summaria,. e verbalmente 
R ata, Tribunal s.uperio de Ro- processados. ,Vej. o Aviso de 27 de 

·mà, -composto de do:zJe Doutores, . Janeiro de I 757, a Carta Regia de 
·ühamados Auditores da Rota. ' Co- 16 de NoverpbroJde 1763~ o Alvará 
nhecem de t:oda& as Cau~Bas Eccle- ' de 26 de Novembro de J 801, o De-
·siasticas; e Civis~ t anto -cle Roma, ' ereto de 1 9· do rriesmo mes, e an-
como das Províncias do Estado Ec- no, . e o EdiÇal da Policia de 17 de 
·ólesiastico ~ em caso de A ppel1ação, Dezembro dp dito anno. , 
:ê pe- todas ás Üa!lsas dos Estados Rêruso era algum dia o mesmo 
do Pàpa, ·que excedem, o valor de que rapto. ·. 
600 escudos. Rua he hum caminho aberto 'em 

. Rotura, quebra de paz, e ami- huma Cidade, ou Villa entre casas. 
z~de. Pelos tres Decretos de 4 de H e prohibido abrir novas ruas, ou 
Agt>s to de l7'GO se suscítá:rão os etl- edificar, ou reedificar nellas, sem 
tros tres Deeretos de & de Ju'llw de que o plano, e alinhamento seja da-
1728' pará a rotura com a Côr'l':e de , do pelos Officiaes competentes. So-
Roma, e se mandarão afiixar Edi- bré os entu1hos, e limpeza 'das Pra-
'taes para a sna publicação. ~ela 1 ças, e Ruas de Lisboa se- expedia 
'Carta, ou Aviso de •~ de Junho de 16 Aviso dea de Novembro del802. 
1760, que ~e Ordem de_ Sna Ma- ! ,Os terrenos das Ruas dos Ourives 
gesbdP. escreveu o Secretari{(). de Ido ouro, e Dourado.res, e, dos Es-· 
Est.adó Lui?í da Cunha ao Cardeal ' · cqdeiros., que todas se ac·hã~ hoje 
A eciaiôlli se lhe. intimótt que sa- · :incluídas na Rua Augusta,. se rnan-
hisse da Côrte de Lisbea, cum o 1 ' 1darão. pelo ,!viso de ' 12 dê Junho 
·~otivo do attentado, que ne-Ha ha- ~ de 17'5.9 enbtegar aos Interessados, 
VIa commettido na Gccasiã.o dós Des- , 1 para começarem a re-edificação da~ 
:po~orios da Serenissirna Se-nhora I p.ro.priecl.ades , seg·nndo as disposi-
Pnncéza de :Brasil com o Serenissi- ções d:a Lei ~e J 2 de Maio de 17 58, 
n~.o S~IJhor' Infante · D. Pedro. E pe- Instrncções·, e Decx:eto ~el2 d.e· ~~
to A viso de 2 ·d~ Agosto do mesmo I . nh.o d10 mes.rr~o anno. Foi proh;b1do 
a.nnp se Ih€ ·intimeu que em ·vinte e íal!J.Pic'àr »as. Ruas nobtei da Cid a-

I 
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de de Lisboa, ou nas paredes, ou de 15 de Novembro de 1726, e de 
no ar livre dellas, poiaes por fora, 10 de Setembro de 1749. ~, 
degráos, ou escadas, cortes, ou en-' Rufião he o que tem mulher sol-
tradas para lojas, ou officinas sub- teira da sua mão, e mancebia, e a 
terraneas, releixos, cachorrad~s, e jiatrocina, e toma por ella penden-
g·alerias em prejuízo do prospecto, \ cias. Delles falla a Ord. Liv. 5 tit. 
e da passagem ptí blica, Alvará de I 17 pr. , tit. 33 pr. 
l 5, de J umh6! de t7. 59 § .. 5. F oi tam:- ! Rw'va , planta,,. <iJ:lile tem a rail 
hem . p110hibido·, nas ruas nobres:, e vermelha, servem-se· de lia es, tinta-
p.r:~ncipa..P.s., que- . tivtl'ti(i'·m. cincoen.ta reiros. Pelá .ResoLnçilo de 2 de Se- -
palmos de la;rgo, e dahi para ~:1ma , temiD>.ro de 18 1;7, publiaada por Edi-
edificar cavalhariças, .eõeheiras, e tal da Jun.ta do Commercio. de 11 
palheiros,. <nu fixa.Jl' argolas t~as pa- deJ laneiro de IIH9', se· proiJ)ove..u a 
Jedes, para n:ellas s~ pren:clli'rem b€6- cultuta da RttJJiva,. e do. Pastel 
tas, ou notros/ animaes, que Íiil(eem- Rural, eoiza do campo.. 
modem as pessoa:s ,' q n e· passão.. Ru.ssia, ou Moseo'VIia, vasta Im-

Rubricd. As. ruhri0as são. huma perio situado. ao. NQJ!te da Euro.• 
especie de signaes: co~. que se s,up.... · pa, e da Asia. Os RlilS$09 professão 
pre a assignatura, de ordioario são o des.d.~ o principio. do seculo decimo 

. rnonogramma do nome em ouJStvo, · se-xto a Religião C.hristã. Grega , 
Com a- stia Rubrica authentioãn os e(l)m al!gumas~ mudanç~: no· G0Yer7 
Soberanos os seus ~ecretos, e Re... no Ecclesiastico, e ainda na Dou .. 
soluções de Consulta$. , trina. . 

Chamão-se assim tambem as re-- Ruth (Livre de} assim chamado 
gras prescriptas para a recitaÇão do :do nome daqueUa, de quem contém 
Offieio Divino, e para a celebraçà'o 1 a historia. Este .Livro apresenta o 
das Missas. exemplo de huma virtude singular, . 

A R u bfi.ca dqs livros.> das con, I e de hum a provide'Ilcia toda divina. 
àe~nações he feüa por conta das 1 Ruth Moabita tendo o valor . de 
Camaras, Provisão de 7 de Março acompanhar a .:;eu sogro na volta 
de 174,0. Vej. a Provisão de 4 de para o seu paiz casou em segundas · 
Julho de 1749. Pela Prov~ão do nupoias com Booz, homem muito 
Conselha da Fazenda de n de J u- rico, de quem teye a Obed, 'Avô 
lho de 1798, passada em virtude da de David, de quem Jesus Christo. 
Resolução de 8 do dito mes, e an~ deriva á sua origem segundo a car ... 
no, se declarou a quem perteoce ne. Esta historia chega até o ·tem-
rubricar 9s Livros das eoimas, e das p.o dos Juizes, e se crê que foi do, 
cobranças dellas. Vej. as Provisões tempo ae Sansão, ou de Debora. . 



'SAB 

· S, decima outav~ letra do Alfabe·-
-to. S, como letra numeral dos An-
tigos, valia 7, ou 7o, e com til 
valia 70.$000. S, depois das letras 

, numeraes , valia metade mais do 
nume·ro precedente. Daqui veio ·es-
crever-se Hesterlium (que ·valia .duas 
pequenas livras e meia da .moeda 
Romana) com dois LL, e hum S, 
e hum risco transversal. ' · 

Sá ( Piogo de), natural de ..... 
insigne nas Faculdades de Theolo-
gia, J urisprudencia; e Mathemati=-
ca, viveu nó XV seculo .: ·entre ou-
tras O bras escreveu : 

De primogenitura , et àn .filius se--. 
cundo genitus prceje~endus sit nepaez·. 
Parisiis apud Mar'tinum J uve.ném 
1552. 8." V~J.N a foi. 324 do Liv. 10 
do Trac!r. magnus Doctorum. E jun-
tamente o Liv. de prirnogem'is. Lu-
dovici Molina Cornpluti J 583. foi. 
-Colonire 1588. Genevre 1601. fol. Ha-
no'nire apud Gonradurn Dierrnanum 
16'12. foi. et ibi apud Joan. Jacob. 
Henei. 16 12. foi. · 

'Sá (Simão Pereira de) nasceu 
em a Cidade de S. Sebastião, Ca-
pital do Rio de Ja~Jeiro, a 22 de 
J tmho de 1701 , sendo filho de Si-
mão Pereira de Sá, e Anna Bocar-
ra. Recebeu o Gráu de Mestre em 
Artes no Collegio dos Padres Jesuí-
tas da sua Patria, donde passou á 
·universidade de Coimbra; e estu-
dando os Sagrados Canones fez For-
matura a 23 de Julho de 1'72!r. Com-
paz , alem de outras Obras: 

H isto ria Topoqrn fica , e Bellica 
da nova Colonia do Sacramento. 

Not?:cins Chronologicas do Bispa· 
do do Rio de Janeiro. 

Propugnaculo da Advocada, igno-
rado por seus Professores. ms. 

Sabado era entre os J udeos o 1. • 
dia da semana, dia particularmen-
te consagrado ao culto do Senhor. 

'· 
SAB 

Este dia começava na Sexta feira á 
tarde, e acabava na tarde do Sab-
bado. Verdadeiramente este dia era 
contad<_? entre elles como dia legal, 
que he de vesperas a vesperas.· A 
Igreja~ para se afastar das ceremo-
nias Judaicas, e honrar o dia da 

, Resurreição de Jesus C h ris to , e a 
descida do Espírito Santo sobre os 
Apostolos, transferia· para o Domin-
go, que he o primeiro dia da sema-
na, a obrigação de fazer obras de 
piedade. Guardar hoje o, Sabado 
cheira . a Judaísmo, Repert. tom. 4 
pag. 27 Not. [a]. 

Sabão, massa, que resulta da 
m!stura ~~ azeite, ou de outra gor-
dura, cozida em decoada de cin-
zas, ou c ar, 

1 

de que se usa para la-
var a roupa, e para outros ministe-
rios. He presebtemente hum gene-
ro estancado, e privativo da Real 
Fazenda. Estabeleceu-se por Alva-
rá de 20 de Dezembro de 1766 hum 
preço fixo, e invariavel para a ven-
da do Sabão nestes Reinos , e Do-
mínios Ultr~marinos, prohibindo a 
entrada do Sabão dos Paizes Estran-
geiros; excitando a observancia do 
Regimento de 19 de Setembro de 
1455, e de 11 de Março de 1460. 
Pelo Decreto de ll de Novembro 
de 1806 se facultou ·aos Contracta-
dores do· Tabaco, e Saboarias man,-
dar vender o Sabão por mais 60 rs. 
o arratel sqbre os preços taxados 

I 
no dito Alvará del766, vej. o Avi-
so de 9 de .Junho de 1806, que de-
termina o p:reço de 80 rs. O Sabão 
branco foi proh'ibido pelo Alvará de 
J o de Outubro de 1603. Quaes fo-
rão os prilpeiros Administradores 
deste Contracto, e por que modo 
devi.:):o proceder, vej. o Decreto de 
20 de Dezembro de 176·6. O Con-
tracto do S~bão preto, que se fez 
no Conselhq dá Fazenda com Doar-
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. te Pinto por quatro annos, a come-

çar do J." de Janeiro de 170~, em 
preço de 4:585$000 rs. cada anno 
forros para a Real Fazenda, alem 
do I por cento , 2 por I ooo, e 
H0$000 rs. de donativo, foi cbn-
firmado por Alvará de 23 de De-
zembro de 1703. Ueclarou-sé pelo 

.Decreto de 27 de Fevereiro de 1733 
não pertencer ás Camatas taxar o 
Sabão, por ser Direito Real, mas 
só castigar os Estanqueiros, se ex-
cederem a taxa do Contra-~to. Pelo 

·Alvará de 6 de Marco de J 720 se 
apprcivou o Contracto' do Sabão pre-
to, feito 9<9m João Baptista Dou~ 
vergne no Con~elho da Fazenda por 
quatro annos, que começarão em 
Janeiro de I720 , em preço cada 
hum delles de seis contos duzentos 
e trinta· mil reis forros para a Real 
Fazenda. 

Sabatados, ou insabatados se cha-
ma vão em H~spanha certos here-
ges sequazes dos Valdences, ou po-
bres de Lugduno, ·não por allusão 
ao Sabado; màs sim ao sabbato, 
que era calçado dos pés, ou fossem 
sóccos, ou sapatos, e como o seu 
distinctivo era certo sinal a modo 
de Corôa, que imprimião a ferro_ no 
coiro do dito calçado, daqui se lhe 
origindu o nome. 

Sahellianisrno quer dizer douti•ina 
dos Sabellianos, hereges rlo segundo 
seculo. A sua doutrinà não deferia 
da dos Noetianos senão em que elles 
reconhecião tres pessoas em Deos , 
mas elles não crião que fossem real-
mente distinctas: Quasi que er~ o 
mesmo Déos com tres nomes diffe, 

· rentes. Sabellio da Nação Lesbia foi 
e Autor desta heresia, 

Sahente, sabedor, sciente, Ord. 
Affons. Liv. 2 tit. 5'7 §. 2. . 

Sahiniano, vej. Senatus Co~sul
to Sabiniano. 

Sahim'anos, chamavão-se assim 
no tempo dos Imperadores Roma-
nos os Jurisconsultos add1ctos ~o 

· partido de Alteio Capito, que flo-
recia no Reinado de A ugosto. De-
rivavão o nome de Mazurio Saq1no, 
que vivia no tempo · de Tiberio. 

ToMo III. ~ 

SAd 
Erão oppostos em muitas coizas aos 
Proculeanos. Estes dois partidos rei-
narão em Roma até o tempo, em-
que os Imperadores, privando os J u-
risconsultos da sua antiga authori'·· 
dade, decidirão os negoçios como 
quizerão, sem respeito ás Leis, nem 
ás ·snas interpretações. . ~ 

Sahoaria, fabrica, ou officiha de 
fazer sabão; toma-se tambem J pela 
venda 'do mesmo sabão. As saboa" 1 
rias d'ahtes concedidas a particula-
res , como se vê pelas Cartas de 19 
de Setembro de 14-5 5; de 11 de Mar~ 
ço de J 640, e de 4 de Maio de 1708; 
estáo h.oje todas encorporadas na 
Corôa pelo Decreto de 2 de Agosto 
de 1766. Pbr Alvará de 20 de De-· 
zem br~ do mesmo anno se derão 
providencias a respeito do sabão, e 
por De_çreto da mesma data se no-
mearão Administradores das Saboa-
rias os do Contracto do Tabaco. O 
Contracto das Saboarias que se fez 
no Cohselho da Fazenda com Ma-
noel Soares por tres annos, a come-
çar de Janeiro de 1704, por preço 
de hum conto, e oitocentos, e oi-
tenta ·mil réis fôrros pata a Real Fa-
zénda, alem de hum por cento, e 
dois pot milhar, foi confinpado por 
Alvará de I o de Março de I704 • . 
Foi approvado por Alvará de l 3 de 
Outubro de 1791 o Gontracto do 
Estanco das Saboarias. 

Sabugueiro, ou Sabugo, arbusto 
que cresc'e muitas vezes a altura de 
huma arvore. Foi prohibido ,pelo Al-
vará de 30 de Agosto de 1'7 57 lan-
çar a baga do sabugqeiro no vinho, 
crea-lo na demarcação, assim como 
comprar·· , vendet, ou acarretar a 
mes1na baga. Estendeu-se esta mes~ 

a prohibição ás Províncias da Bei.:. 
ra, Tras-os-Montes, e Minho, Al-
vará de 16 de Novembro de· 1771 

·§. 2. 
Sahoia, Ducado, que dantes fa-

zia parte do Ip.1perio de Alemanha, 
achando-se e~tre os Estados do Cir-
éulo dó Alto Rheno. Pertenceu ào 
Rei de Sardenha, e hoje se acha 
encorporado na França. 

Saca, dar saca, dar licença pa.-
0 



SAC 
' ra tirar alguma coiza para fóra da 

terra, ou lugar. Ord. Affons. Li v. 5 
tit. 48 §. 3. 

Sacada, ou Saca , acção de le-
var qualquer mercancia, ou genefCI 
de buma parte para outra. Tambem 
se chamava sacada, ou sacadas as 
mesmas rendas, contribuições, fin-
tas, foros, ou tributos: e ainda ago-
ra dizemos sacador o Official, que 
se occupa nesta cobr~mça 

Sacador he aquelle que tira hu-
rna letra de cambio sobre outra pes-
soa; isto he, que roga a essa pes-
soa que pague por elle a hum ter-
ceiro a sornma declarada nessa letra. 

Tarnhem se diz sacadoi· o Cffi-
cial , que arrecada os·. direitos das 
fazendas , ou ·mercadorias , que se 
levão de huma para outra parte. 

Erão tambern o mesmo que os 
antigos Sanboaneiros. Mandarão-se 
·eleger pelas Camaras Sacadores pa-

. ra arrecadai"ern as rendas dos Con-
celhos, e saberem das coimas que 
são julgadas, Alvará de 7 -de No-
vembro de )577. Os ~acadores da 
Alfandega fazem as notificações dos 

-devedores ddla, Alvará de 2'0 ·de 
Março de 1756 §. 3." A'cerca do 
Sacador dos foros , ua Cidade vej . 
o Regimento de 23 de M~rço de 
J 754 cap. 8 §. 5. 

Sacarias, impozições que dopo-
vo se cobravão para a R~al Corôa. 
O Senhor Réi D. J-oão I (diz Lopes 
na Chro1üca do dito Senhor Rei) 
protestou que o seu desejo era fazer 
a Cidade de Lisboa franca, e livre 
da sacaria de ~lguns direitos de pe-

- quena condição., que os Reis .em . 
ella havião, de guiza que todos vi-
vessem sem refezes, sog~jções, usan-
do livremente do que houvessem . .. 
Entonce lhes quitou estes .costumes, 
e direitos, que hav1ão em usança 
de pag.ar Relego, J ugadas de parn, 
e de vinho, Mordomado, e Anada-

, rias, Açougagem , Sela rio, M'ealha-
ria, Londos , A lca v ala. 

Saccursal l1e hurna Igreja , na 
qual se faz o serviço ,Parochial para 
a commodidade dos habitantes mui-
to afastados da Parochia. 

SAC 

Sacerdocio quer dizer o Offic.io·, 
a funcção do Sacerdote. 

Sacerdotal r;;e diz em Direito .do 
que he an.nexo á qualidade clo Sa~ 
cerdote. Hum Beneficio he Sacerdo-
tal quando deve ser servido por hum 

. Sacerdote. 
Sacramentaes. Conjumdos Sacra-

mentaes· erão doze homens, que nos 
Juizos Feudaes antigamente jura-
vão com o litigante, que crião, e 
tinhão para si ser verdade o que o 
litip·ante .affirmava com juramento. 

Sacramentario, Livro de Lithur-
gia, que. contem todas as preces, e 
cerernonias praticadas na celebra-
ção da Missa, e administração dos 
Sacramentos. 

Sacra.mentariqs são os H e reges , 
que pervertêrão a Doutrina da Igre-
ja sobre a essencia dos Sacramen-
tos, principalmente o da Eucharis-
tia. Com este nome se appellid.arão 
os Calvinistas, e Zuinglios. 

Sacramento significa entre nós a 
mesma coiz~' que significava entre 
os Gregos 'l palavra ~ysterio. To-
ma-se em tres significações differen-
tes : J .0 por hum a coiza occulta, e 

' escondida: 2." pelo signal de hu,ma 
coiza occulta, mas sagrada: 3. 0 pe-
lo signal de huma coiza occulta sa-

. grada, e pe1a qual o objecto he sa-
grado. Pod~ definir-se o ~acra.men
to em gerál hum a coiza, ou sigoal 
sensível, que pela instituição Divi-
na tem virtude de significar, e pro-
duzir a Santida'de, e a justiça. Dis-
tinguem-se duas sortes de Sacra-
mentos, antigos, oú da antiga Lei, 
e novos , ou ~a Lei nova. AqnelJes 

I nãO tinhã0 força para CODferir a 
Graça, mas significa vão somente a 
fé, pela quq.l o homem era santifi-
cado, estes contem a Graça, e a 
conferem aos que os recebem .di-
gnamente. Os Sacramentos da non.\ 
Lei são pôis sigoaes visiveis, e sa-
grados, mstjtuidos por Jesus C h ris-. 
to Noss·o Senhor par~ serem dura-
veis, e perli!anentes, e para JHO{Iu-
zirem por si mesmos, e em virtude 
de signal exterior, a santidade in-
terior. Para a validade dos Sacra· 
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mentos requerem-se· a ma teria , a encarregado do cui'dado da Ig reja ; 
forma, e o Ministro legitimo. São e . guarda dos vasos, e ornamentos 
sete os Sacramentos, a saber, oBa- sagrados. 
ptismo, a Confirmação, a Eucharis- S~cristia se chama o lugar em 
tia, a Penitencia, a Extrema-Un- que os vasos, e ornamentos sagra-
ç-ão, a Ordem, e o 1\iattimonio. O dos se guardão. O cuidado da Sa-
Sacramento da E'ucharistia . he o cristia em · muitas antigas Abbadias 
mais exceHente de todos elles, por- -he hum Officio clauüral com titulo 
que conte•n substancialmente a Je- de beneficio . 

• sus Christo, h ,utor dc:. Graça. To- Sadúcéos; era h uma Seita, que 
dos ()S Sacramentos são necessarios houve entre, os J udeos, e de que se 
para a salvação, mas nem todos são falia no Evangelho. Elles negavão 
de igual necessidade. O Baptisrno, a immortalidade da alma, a exis-
e a Penitencia são necessa-ríos por tencia dos espíritos,· a resurreição 
necessidade de meio, de sorte que dns corpos, e as penas da outra 
se ' não pode obter a Graça da· rege- vida. ' . 
neração; perdida pelo peccado mor- Sagráçáo he huma ceremonia re-

. tal, sem os receber, ou desejar re- ligiosa, que .se pratica a respeito de 
ceber. Os outros Sacramentos so- alguns Soberanos. Sagraçã.o dos Bis-
mente são necessarios por necessi- pos. Sagração; ou Consagração se 
dade de preceito; e ainda que se- fazià -entre os Hebreos dos Sacerdo .. 
jão necessarios ao Corpo da Igreja, tes ~ dos dias, dos altares, das ves-
não o são todos a cada hum el-os tes, e de .tudo o mais, de que havia 
seus men1bros. ·A Ordem, e o" Ma- ' uso nas coiza~ sag-radas, Exod. c. 
trimonio, por exemplo ;..,. não são de 28 v. 11 1 c. 29, e 32 v. 29, c. 40 
obrigação para todos os Fiei_s. A v. ·li. l.evit . c: 7 v. 30, e 37, c. R; 
Igreja emprega na ' administração e 18 v. 21, c. 21 v. 7, e 10, cap. 22 
dos Sacramentos, e na celebração v. 31 . , e 33. Num. c. 3 v. 3, c. 6. Jo. 
(1o sacrificio certas ceremonias pú- sue c. 6 .v. 24. 
blicas, e solemnes, a maior parte Saímento, exequías solemnes, ou 
·das quaes chegão- á mais remota anti- Procissão, que sahia da Igreja, em 
guidade. Elles são estabelecidos: I." que se acabavão de fazer exequias 
para imprimir o respeito devido aos de alguma perscmagen.1, na qual to.:. 
sagrados misterios : 2." fazem co- dos mostravão no vaso, e burel o· 
nhece.r distinctamente, e poem dia~- seu sentimento, rogando juntamen-
te dos olhos os effeitos, que produ- te a Deos pela alma do defuncto. 

· zem os Sacramentos, e servem pa- Pela Carta Regia de 27 de Maio de 
ra mostrar a sua santidade: 3." ele- 1626 se mandou observar · a Lei dos 
v~o o espirito dos que os observão, · saímentos dos defunctos. 
e excitão nelles sentimentos de Fé, · Sal be huma sabstancia. dura, 
e de Caridade. . sêca, friavel; produ·zida. pela natp-

Sacrile.9io em geral he hum cri- reza, · ou pela arte, serve para dar 
me, ·pelo qual as coizas santas, ou sabor aos ma.ll.l.TaTes, e preserva los 
consagradas a De?s , são profana-:- da corrupçâ:o . Deu-se Regimente d·a 
das. Em accepção mais restricta si- repart;ição, extracção, e a:t·recada-
gnifica a acção de desviar para o ção dos dir.eitos clo Sál de S€tu0al, 
-uso p1}rticular as coizas destinadas e Alcacer em 5 de Setembro de 17·03 . 
ao culto público. A respeito tio rou- A tra~essia do Sal · he punida pelo 
bo sacrílego do va·so com as For- , ,A lvará de lo de Mwi@ de 1672, p~lo 
mulas c·onsagradas, descoberto a 11 qual se manclou que as vendas do 
de, Maio de 1614 na Sé Cathedral 1 sal nas marinhas das Villas ele Af~ 
do Porto, se passou a Carta Reg!a 1 co·chete se fizessem pot Corretor , 
de 23 do tnesmo mes, e anno. a~pprovad0 -pelo Ccuselhe da Fazen-

Sacristáo, Official Ecclesia:stico da. lmp0~-se n-oYo d-ireit~ s~bre o 
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'·:sal por A I vará de 1 de Abril de':l60 1; 
e pela Provisão de 20 de Fevereiro 
do mesmo anno se mandou suspen-
der a Lei Da repartição d·o sal, e 
-proceder-se na venda deste sem ha-
·ver mais lingua,s. o ·sal qLJe passa de 
.huns para outros lugares do Reino 
,foi declarado livre de dirt>Ítos por 
Carta Rt>gia de 6 de Outubro de 
1609. Arbitrou-se á 'Cidade do Por-
to seiscentos milheiros dé sal' que 
·poderia ti·rar annualmente de A vei- . 
ro, st>m "pagar -o novo direito na 
.forma da clausula do' seu estaoêle-
'cimento, Provisão de 9 de Ago tu 
de 161 o. Recomendou-se por Alva-
rá de 12 de Setembro tle 1647 a ob-
·servanci.a do .Alvará de ·ll de De-
zen1bro de 1578 áceréa da forma que 
-se havia de ter na venda do dito 
sal aos Estrangeiros, e o Assento 

' .feito pelo Desembargador Antonio 
de Souza de Macedo a apraz.imento 
dos interessados; e pelo Alvará· de 
~6 de Julho do mesma ann se man-
dou ao Ouvidor de ~etubal observar 
as Ordens ao dito respeito, e deva-
çar em Janeiro, e Agosto~ de cada 
anno, segundo o Regimento daRe-
partição. Pl:'lo Alvará -Je 29 de J a-
neiro de 17 3-8 se ratificou, e ap:pro-
vou o contracto, que ·se fez n<:> Con-
selho 'Qltramarino com Manoel de 

"' Rasws Vianna do rendimento do sal 
{]e todo o Estado ·do Brasil .por tem-
po de seis annos, a principiar ·de Ja-
neiro de 1 7 38 , por pt•eço ·cada anno 
de noventa e hum mil cru.zados li-
"ltres para a Fazenda Real. Mandou-
se .proceder a nova lotação · das Ma-
1·inhas para a sua rPpartiç.ão, Alva-
rá de 5 de Agosto de 16 7 3. Os di-
reitos do sal em .A veiro, e Setubal 
pagão-se pelo Reg·.imento de Lisboa, 
Resoluções de l1í de Fevereiro, e · 
de.ao de Março de 1640. Sendo pa-
ra fora paga por moio 720 réis, hin-
do em navios estrangeir~s; e dão 
fiança quando vão ,em navios port.u~ 
gu~zes para os portos do Reino , 
Provisão d~ 1 de Fevereiro de 1631. 
Derão-se providencias a respeito do 
sal no Alvará de 4 de Agosto de 
1632, mandando-se fazer estanco de!-

\ 
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Ie a beneficio da Fazenda Real. Pro'" 
videnciou-se para se acautelar ·a fal-
sificação das suas medidas, Alvará 
dé 9 de Setembro de 1652; e sobre 
a boa arrecadacão dos dir<>ítos del-
le, Carta Regi~ de 15 de Fevereiro 
de 1640. PeJo• Al vara de 22 de Fe-
vereiro de 1641 se permittio aos Es-

_trangeiros, e Nações amigas do Nor-
te vir em Nr::vios arro,ados· com arti- • 
lheria a trazer mercadorias, tJ levar 
cargas de sal. Deu-se Regimento 
ao Guarda mór, e Officiaes do 1:10-
vo direito do sal da Alfa!Jdega de 
Lisboa sobre o modo, que se havia 
de ter no d~spacho, e guarda do 

~mesmo sal, aos 13 de Julho de1638. 
DerH.o-se provide_ncias sobre a sua 
arrecadação na Carta Regia de 15 
de Fevereiro de 1640. O preço do 
sal de Alcacer, e Setubal, que pe-
la Carta Regia ~e 23 de Dezembro 
de 1761 se estabeleceu de mil réis 
por' moi o, se aumentou a mil e qua-

. troc~nt9s réis, sendo esse o preço 
regular par9- os _Paizes Estrangeiros, 
tanto na pcimeira, cÇ)mo na segun- , 
da roda, quando as circu ns,tancias 
permittirem que a haja sem prejuí-
zo do 3;bastecimento dq Reino, e 
Colonias, Provisão do Conselho d'a 
Fazenda de 15 de Novembro de 
l80G, passada em virtude qa Reso-
lução de J 8 de Out1.1bro do mesmo 
aono. Foi permittido por Resolucão 
dê 6 de M~rço de 1731 aos mo.~a
dores de Setubal venderem· naquel-
la ·occasião o sal pelo preço que 
ajustassem c01il os compradores, de-
baixo de certas condições. Pelo Al-
vará de 5 de Janeiro de J 762 se de-
clarou .que com os Hiates, ou quaes-
quer outras Embarcações PortQgue-
zas , que forem carregar de sal á 
Villa de Set\}bal; se pratique ames-. 
ma graça, que se concedeu aos Es-
trangeiros por Alvará de I o de Maio 
de 1647. A respeito dos direitos do 
sal da Villa de Setubal se providen .. 
ciou por Decreto de 16 de Janeiro 
de 1779, ampliando-se a Provide -
era y. a das que forão determinadas 
em 23 de Dezembro de 1761, e de-· 
rogando-se ~Carta Regia da mesma· 
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data, que acompanhou as ditas Pro-
:videncias. A 'roda da repartição nas 
Marinhas do sal de Set'ubal se man-
dou observar pelo A viso de 1 de 
011tubro de 1796, dirigido .ao Su-
perintendente do sal da mesma Vil-
Ia. O contracto do estanco do sâl 
do Brasil foi arrematado no Conse-
lho Ultramarino em I o de Dezem-
bro de 17 5-3 a José AI vares de Sá 

-por seis annos, que começárão 'em 
J ane~ro de' 17 56, em preço cada an-
no de cento e vi.nte e dois mil .cru-
zados, e cem mil' réis livres para a 
Real Fazenda, e foi confirmado' por· 
Alvará de 10 de Outubro de 1755. 
Mandoú-se por Decreto de 18 de 
Novembro de 1757 que os Contr;l-
ctado~es do sal sejão obrigados a 
mandar medir á sua custa a bordo 
dos Na v_ios todo o sal , que manda-
rem para. o· Brasil. Sobre marinhas, 
e veuda de sal vej. o Alvará de 17 
de Julho de 1769: Foi prohibido aos 
Officiaes da fabrica das marinhas 
s_ahir para fóra do Reino, e se man-
dárão recolher dentro de tres meses 
os que léí se achassem , Decreto 'de 
3 de Fevereiro · de 1695. E por Al-
vará de 27 · de Março de 1796 se 
mandou que nenhum Estrangeiro 
pudesse trabalhar nas Mari.nhas do 
Reino. Pela Carta Regia de 6 de 
Maio de 1629 se cometteu ao Chan-
celler do I;>_orto a inspeççãq sobre ·a 
sahida do sal, até então encarrega-
da ao Conde de Miranda. Por Alva-
rá de 22 de Fevereiro de 1641 fo-
rão reduzidos os direitos, que até 
então pagavão os Estrangeiros do 
sal que exportavão; a hum só direi-
to de quinhentos ré_is por rnoio, e 
se -regulou a sua arrecadação. Y ej . 
Resolução de 18 de Outubro de 1806. 
Não se pode levar ·sal a garnel em 
os Navios da Cidade do Porto, em 
que for vinho da Companhia, mas 
o levarão em paióes de madeira sob 

. a pena de pagar o Capitão, OJ:l Mes-
tre, que o contrario fizer, o dobro 
dos vinhos que chegarem damnifi-
cados ao Estado do Brasil, Alvará 
de lo de Setembro de -1756 §. 17. 
O sal das Marinhas da Ilha da Ma-

ToMo lU. 
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deira he carregado em barcos atre::. 
ridos para o pagamento dos direÍtos, 
Condição U.a das confirmadas por Al-
vará dê 20 de· Novembro . de 1792; 
O Oontracto do estanco do sal da 
America, que se fez no Conselb.Q. 

1Ultramarino com Luiz de Abreu 
Barbosa por tempo de seis annos, 
que hão de principiar . no 1." de J a-
neiro de I 744 , em preço çada hum 
dos ditos annos de noventa mil cru-
zados liyres para .a Fazenda Reàl, 
foi confirmado por Alvará dé 14 de 
Setembro de 174~. Foi prohibido ao 
Conde de Castello 1V1elhor, que o 
vendia por estanco nà Ilha ·dà .Ma-
deira , ven-dê-lo por mais de cem 
reis, Resolução de 2 de -Setembro 
de 1700, e Provi~.;ão de 6 de Julho 
de 170 l. Permi't.tio-se-lhe peJa Re- • 
solução de 29 de Junho de 1754 ven., 
dê-lo a 120 reis. Foi proh~bida por 
Aviso de 23 de Junho de 1761 a 
exportação do sal para CaÍnin'ha ; 
por se pretextar com ella a expor-
tação, que delle se fazia para Gali-
za. O Contracto do estanco do sal. 
do Brasil foi arrematado no Conse-
lho Ultramarino a Balthasar Simões 
Vianna por tempo de seis annos, a 
começar do 1." de Janeiro de 1750, 
em preço de quarenta mil cruzados 
e trezentos .e oitenta mil reis em 
cada armo livres para a 'Real Fazen-
da·, foi confirmado por Alvará de 20 
de Junho de 1749. Foi .o mesinQ 
Contracto arrematado a ,José Alva-
res de Mira, e seus· Socios Manoel 
Fernandes Cruz, Ma,noe] Gomes de 
Campos, e Domingos d~ Oliveira 
Braga pelo Conselho Ultrarnario por 
tempo de seis annos, em preço de 
quarenta e hum contos e .cinco mil 
reis em cada hum delles livres pa-
ra a . Real Fazenda, e foi . confir-
mado por Alvará de 7 de Setembro 
de 1 :7·64. A ·contribuição de dezeseis 
reis, que havia sido in1posta na Ci-
dade do Porto em ca,da alqueire de 
sal, para os gastos da · guerra por. 
Carta Regia de 26 de Agosto de 
1762 , foi mandada continuar por 
m·ais dez annos para a's Obras pú-
blicas por Carta Regia de 12 de 

P · 
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Março de 1763. ·O sal vendido na 
Cidade de Ta vira para as armações, 
e pescarias he por metade do que 
se vende ao Povo.· Alvará de 17 de 
Julho de 17 6 9. Ratificou-se, e _ap-
provou-se por Alvará de 7 de Mar-
ço de 1 7 58 o Contracto, que se fez 
com Domingos Gomes da Costa, e 
seus .Socios José Ferreira da Veiga, 
e João Henriqut>s Martins, do es-
tanco do sal do Brasil por seis an-
nos, a começar do 1." de J'.lneiro de 
1758, 'em preço de cento e oitenta 
mil cruzados e cem mil reis livres 
para a Real Fazenda. Fez Contracto 
do estanco do dito sal por tempo de 
treze annos, a começar do I.· de 'J a-
neiro de 1788, pelo preço de qua-
renta e oito contos de reis' em ca-

. da anno, pelo Conselho Ultramari-
no em J o de F~vereiro · de 1787 1 em 
observancia da Real Determinação, 
participada por Aviso de 22, de De-
7;'IDbro de 1786. Este Coptracto foi 
extincto pelo Alvará de 24 de Abril 
rle 180 l , que substituio ém seu lu-
gar outros impostos. A cada . maio 
de sal, que ·dos pol'tos deste Reino 
se exporta para os ~a America, se 
estabeleceu o imposto de J 600 reis 
por cada moia no Alvará de 7 de 
Abril de 1802·, que n-essa parte am-
pliou o §. 4. • do di~o Alvará de 24 
de Abril. Permitti6-se pelo mesmo 
Alvará de 7 de Abril de 1802 á Jun-
ta da Administração Regia da Ex-
portação do sal o dispensar, quan-

. do lhe parecer conveniente, os na-
~ios, que se destinarem para os por-
tos do Brasil, de levarem as com-
petentes lotações por conta da Real 
Fazenda. Foi extincta a dita Junta 
do sal ·por Alvará de 30 de Setem-
bro de 1803. A importação do sal 
de Portugal na Russia he illimita:. 
da, não obstante o Artigo 6." do 
q'ratado de Commercio com o di-
to lrnperio por hum Decreto Impe-
tial de. 18 de Junho de 1806, o que 
se fez público neste Reino por Edi-
tal da Junta do Commercio de 25 
i:le Sélembro do dit9 anno. As em-
bar~ações, q'ue conduzem, sal para 
Gal1za, e que entrão arribadas em 

.qualquer· porto· deste Reino, não pá· 
gão dir~itos de franquia, nem ou.-
tros quaesqu'er e,molumentos aos Of" 
ficiaes da Alfandega, ou Fortalezas, 
nem se lhes mettem Guardas, De-
creto de 2 B de l\'Iaio ·de 17 74, e Pro-
visão de 2 de Junho do mesmo an-
no. O Contrac~o do estanco dó sal 
do Brasil, feito no Conselho Ultra-
marino por tempo de 6 annos, para 
princi p}ar em I de J anei~o de I 7 82 , 
foi approvade, e ratificado nas pes· 
soas dos Contractadores Joaquim 
Pedro Quintella, Jacinto Fernan-
des Bandeira, Francisco Peres de 
Sousa, e João Baptista da Silva. 
Pelo Edital de 8 de Abril de J 807, 
da Real Junta do Commercio, se 
avisou á Praça que nas Portos de 
Hollanda serião admittidos iodos os 
navios carregados de sal não refina .. 
do, e que não levarem outra algu· 
ma mercadoria, sem se exig,ir del-
Jes o attestado do lugar , onde hou-
verem recebido a carga. . 

Salaho qe a recompensa , ou pa-
ga do trabalpo, ou serviço. Não ten-
do sido ajustado preço. certo deve· 
s~ arbitrar por Peritos. Pela Ord. 
Liv. I tit. ~4 §. 43 se manda pagar 
aos Escrivães ametade dos seus sa .. 
larios , conforme a Lei do Reino, 
pelo -rendimento da Chancellaria, 
observadà a forma da dita Ord. , _só 
com a differ~nça de que o pagamen-
to se fará no Real Erario de tres 
em tres me$es pelas relações apura-
das, e appmvadas pelo Chanceller 
da Casa d~ Supplicação, com as 
qua~s deveJll os Escrivães requerer 
o dito pagamento. Em quanto ae 
não ordena Regimento sobre os sa-
Jarios se mqndou por Rt:solução rle 
19 de_ Fevereiro de 1785, .tomada 
em Consultíl do Desembargo do Pa-
ço, se consirvassem os Officiaes de 
Justiça nos usos; e costumes racio-
na v eis, em que se achão de longo 
tempo., a ·respeito da percepção dos 
ditos salarios. Nas Comarcas devem 
os Escrivães das Sizas levar de ca-
da Certidãq 200 reis, de cada guia 
40 reis, do· manifesto de cada pipa 
de viuho 20 reis, de oatro qualquer 
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genero somente 20 reis, do registo 
em Livro d~ papel ordinario, por 
cada folha de papel, que sã·o duas 
laudas, 60 reis, e sendo em Livro 
grande de pap~l imperial, ou "bas-
tardo. 120 reis: em tudo o mais se 

' deve1~ regular na forma, que foi 
determinado a favor dos Escrivães 
do Geral no que lhes fôr applicavel. 
Por Alvará de 25 de Agosto de J 750 
se deu Regimento para os salarios 
dos Escriyães da C-amara do Des-
embargo do ·Paço. Vej. o Alvará de 
4 de Fevereiro de 1755. A Carta 
Regia de r3 rle Outubro de . 1603 
taxou os salarios dos Ministros, e 
Officiaes, que trazem presos á cus-
ta das Partes. Sobre salarios dos J ui-
zes, e Officiaes dos Orfãos vej. o 
Alvará de 26 de Setembro de 1628, . 
e a Provisão de 29 de Agosto de 
16~6. Por Decreto de 12' de Agos-
to de 1648 se prohibio ao Desem~ 
bargo do Paço conceder, sem Con· 
sul ta, salarios a Ministros, por dili-

. genciás dentro dos seus districtos. 
.Pela Provisão do - Desembargo do 
Paço de 29 de Maio de 1642 se de-
clarou os salarios, que devem levar 
os Ministros, e Offi.ciaes em cada 
·noite; quando andão' em diligencias. 
Sobre os salarios do Procurador, e 
Officiaes do Tombo de Santarem 
vej. o cap.. 9 do Regimento de , 24 
de Julho de l 704. E ácerca do dos 
Deser.n bargadores da In dia vej. o 
Alvará de 26 de Março de 1615. -Os 
dos Officiaes _de Justiça do Brasil 
são dobrados dos do Reino, Alva-
rá de 19 de Dezembro de 1699~ De-
~ão-se providencias sobre os dos En-
saiadores, e Fundidores na Resolu-

. ção de 31 de 'Janeiro de 1726. O 
salario do Provedor das Capellas na 

' conta _dellas he de hum vintem, não 
paasando a dita conta de cinco Mis-
sas, Alvará .de l5 de Julho de 1755. 
Por Pro·visão de ll de Março âe 
·J 784, dirigida aos Corregedores das 
Comarcas., se mandou , a respeito 

· dos salarios, se ficassem çontinuao-
do os usos , e costumes~ Salario do 
terl:(lo, e assinatura determinado pe-
lo Alvará de 20 de Junho de 1811, 
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he de oitenta reis, e nlo de . Õito-
centos reis, tomo se declarou por 
Portaria do Conselho da Fazenda. 
de 29 de Abril de J 813. Quães se ... 
jão os salarios dos Escrivães nas 
Sizas vej. a Lei de 23 de Abril de .. 
1605. Quaes os do Escrivão do · Re-
gisto das Merc~s vej. Q Alvará do 
1. 0 de Agosto de 1777 §. 10. Quaes -
os dos Ministros" e Úfficiaes dos 
Domínios Ultramarinos nos sertões, 
e portos de mar, Alv-arás de I o de 
Outubro de l 764. Os dos Officiaes 
.dos Almoxarifados , Alvará' de 3 L 
de Julho de 1798. Quaes os do Su-
perintendente do_ Tabaco ; e seus 
Officiaes_, Regimento de 23 de Ju-
nho de f6 7 8 §. 7 . . Dos Ceifeiros, e 
Trabalhadores da Provincia d'Alem-
tejo, Decreto de "15 de Junho de 
1756. Os salarim;, e ordenados de 
todos os Ministros farão regulados 
pelo AI vará de 7 de Janeiro de 1.7 50. 
Não se deve o salario an'tes de me-
recido, dito Alvará §. 11 .. Levão-se 
salarios dobrados das partilhas, que 
se commettem a qualquer M}nistro, 
a requerÍmento de Parte, dito A 1 ... 
vará de 7 de ·Janeiro §. 16. Não o 
leva o Provedor da Comarca pelas 
quitações, que as Partes pedem nos 
casos, em- que não pode levar sa-
larios ,_ dito Alvará §. 17 .. Po.dem · 
lev~-los os Ministros Ínformarites , 
quando v~o fóra por Provisões, ou · 
Ordens,-<lito Alvará§. 19. Sobre os 
salarios dos Ministros, e Escrivães 
nas Vistorias vej. o Assento de J 6 
de Julho de Ú66, e o Alvará de 7 
de Janeiro de 1750 §: ._.. Prlo De-
creto de 18 de Dezembro de 1723·· · 
se recommendou ao Chanceller o 
evitar que os Officiaes de Justiça 
levassem. salarios excessivos. Os sa-
lariQs d~s Escrivães do J udic1al, e 
do Civel da Cidade, e dos Inquiri· 
dores, Distribuidores, e Contadores 
farão regulados por hum Mappa ap-
provado pela Mesa .do Desembargo 
do Paço em data pe 17 de Maio de 
I 784. Salarios das Audiencias daS 
Revistas não 9s devem levar o~ J uk 

· gadores, Alvará de 4 de Maio de 
1646. Os sal~riós dos Secretarias 

-. 

.. 
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dos Governos das· Armas da.s Pro-
víncias, e dos Secretàrios das Ins-
pecções Geraes , e Officiaes . das res-
pectivas Secretarias forão determi-
nados por Portaria do Governo de 
6 de Maio de 1813. 

Salva, o acto de disparar a arti-
lheria, ou mosqueteria sem baila 
por festas, ou em funeraes milita-
res, e outros actos semelhantes. Si-
gnifica tambem clausula, declara-
ção: passar huma Carta com . salva 
.he o mesmo que dizer com a clau-
sula de que não v;alha, apparecendo 
a original, Ord. Affons. Liv. 1 tit. 2 
§. 15 , Liv\ 2 tit. 38 pr. Regulou-se 
por Decreto de _2 de ~bril de 1762 
a formalidade das salvas, que de-
vem receber, e com que devem cor-

. -responder as N áos da Armada· Real. 
Para evitar o consumo da polvora 
se r~duzirão a huma só, e ao meio 
dia , as salvas , que por qualquer 
motivo se hajão de dar, Aviso de 
5 de Setembro de 1810 , publicado 
na Ordem do dia de 8 de Maio de 
1812. As excessivas; com grande 
gasto de polvora, forão prohibidas 
pelo Al:vará de 7 de ·Dezembro de 
1636. Não se podem dar salvas do 
marco de ~}cantara paTa cima, se-
gun.do a Lei de 16 ue Março de 

. 1681:, cuja observancia foi recom-
:plendada pelo Alyará de 28 de No-
vembro de 1709. Que salvas se man-
darão dar. pelos Navios da Armada 
Portugueza á Hespanhola , vej. o 

. Alvará de lO de Junho de 1618 . . 
. Salve Rainha. Antífona á Virgem 

Maria, assim chamada porque co-
meça por estas palavras. Foi com-
·posta por Adhemar Bispo de Puy 
.em Velay, · np fim do undecimo se-
·culo. · 

~!;)alvo-conducto he o nome que se 
dá a Cartas, e mandados de A utho-
. ridade pu bhca , pelas q uaes s'e per-
mitte a alguem entrar em algum lu-
gin., ahi permapecer por certo tem-
po, -e voltar livremente sem receio 

•de ser prezo. · · 
. Samaritanos, propriamente falan-

{lo ·erão J udeos scismaticos por-. ' 
uq~e tmhão Templo~ e 4\ltar sepa-
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rado , ~ proprio , e os seus Sacerdo .. · 
tes negavão a aútboridade do Sum· 
mo Pontífice dos J udeos. 

. Samosathenianos, hereges do ter-
ceiro seculo, assim chamados por-
que elles tinhão por Chefe a Paulo 
de Samosatha, Bispo de Antiochia. 
Sustentou que Jesus Christo não era 
Deos, · e que não ha:v·ia em Deos 
mais que huma pessoa. Os Bispos 
juntos em Antiochia o depozerão <!a 
sua Sé. 

·Sampaio (Àntonio da Silva), nas-
ceu em Lisboa a' 5 de Maio de 1691, 
filho de José ·da Silva Sampaio., e 
de Maria da Conceicão e Fonseca; 
Recebeu o Gráo de" Bacharel em 
Direito Canonico na Univer~idade 
de Coimbra a 7 de Abril de 1718~ 
Foi Promotor da Justiça na Relação 
Ecclesiastica do Arcebispado de L,is~ 
boa. Compoz: 

Compila.ráo de Direito Canonico 
aos cinco Livros das Decretaes , il-
lustrado com o Direito' das Constitui-
ções deste Arceb-ispado , e Ordenaçáo 
do Reino. 2 Tom. 4. o ms. 

A flor · d~ Florença, ou .vida da 
extatz'ca virgem Santa Maria Ma-
gdalena .de Jiazzi. Lisboa 1'730 8.0

• 

· Elogio fttnebre do Doutor Manoal 
Pereira da Silva Leal, Academico da 
Academia ~eal. ms. 

Vida ae S. Vicente de Paulo, Fun-
aador da Cortgreqaçáo da Missáo. ms. 

Sanda.lhas. Especie de calçado; 
era primeirp huma so-la de · sapato 
de páo ,- ou de coiro, que prendia 
ao pé por correias atadas 'por cima. 
Os Capuchos trazem ainda hoje hum , 
calçado seni~lhante. Antigamente as-= 
sim se chamava o calçado das Se·· 
nhoras em fortugal. 

Sanlioanr;z'ras , assim se dizem as 
rendas) foros., ' e pensões' I que se 
pagão pelq S. João . 

Sanhoaneiros, erão os Porteiros 7 ou Sacadores, que algumas Corpo-
rações, ou Qr~ndes Senhores conse-
guião d' El ~e i , para lhes. arrecadar 
os seus forqs, e rendas, Ord. Affons . 
Liv. 3 tit. tQI §. L '" 

Santa Clara. As Religiosas. de 
Santa Clara forão instituídas por 
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S. Frartéisco de Assis, e pelo mi-
nisterio de Santa Clara em ·o mes-
mo tempo, que o foi a Otdém dos 
Frades menores. A sua Regra he 
muito austera~ O Papa U r "bano VIII 
á mitigou, e as qu~ acceitarão esta 
mifigaç-ão forão chamadas U rbanis.: 
tas, do nome. deste Papa; As Frei-: 
ras De Santa Clara estão debaixo do 
governo , e direcção das Religiosos 
Franciscanos. 

Santerna, ou de Santarem ( Pe-
dro), natural -desta Villa; foi Agen-

' te dos N egocios desta Co:rôa nas 
- Cidades de Flor~nça, Pisa, e Leor-· 

ne. Faleceu no fim do Reinado do 
Sen~or Rei D. Manoel. Compoz : 

Tractatus de assecuratimíihus , et 
.sponsionibus. Antuerpire 15·54.- · Lug-
duni 1579 . 1585. 

S~hio impresso ·com o Tratado 
de JJrlercatura de Benvenuto Stra-
cha. Amstelodami 1669. foi. 

Santidade da Igreja he hum:;t-das 
quatro propriedades que ella tem ; 
e Jhe servem de caracter. He Santa 
a Igreja, alem de eutras razões , 
porque Jesus Cb.risto sua Cabeça., 
a quem ella está unida, he a origem 
de toda a Santidàde. · 

Santuario. Os J udeos dertío este 
nome á parte mais recondita, e oc-
culta do Templo de Je·rusalem~ aonde 
estava guardada a Arca da. Allian-
ça , ~ a~nde só o Grande Sacerdote 
podia entrar somente huma vez no 
anno. Hoje entre os Christãos se 
diz o · recinto do Altar aonde está 
collocado o Santíssimo Sacramento ; 
que de ordinario está cercado de 
grades. · 

Sápal; yale o mesmo que terra 
brejosa, apaúlada; q~e cria mui~os 
sapos. Por Alvará _de 17 de Julho 
de 1769 se mandárão emprazar ~s 
porções arruinadas ; e incultas · dos 
sapaes de Tavira. 

Sapateiros: Deu-se-lhes Re·gimen-
to pelo Senado da Camara em 28 
de Março de 1672 . 

Sardenha, IJha do Mediterraneo, 
que tem o titulo de Reino, e per-
tence_ ao Duque de Saboia, e Mar-
quez de P.iemonte. 

ToMo UI. 
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Sardinha. Sobre os direitos que 
pagava a sardinha do A lgarve por , 
entrada, ou sabida, vej . a Provisão 
de 31 de Ou'tubro de 1773. Pela Pbr-
taria de 8 de Nov·embro de 1810 , 
dirigi·da ao Senado da Camara ·, se 
mandou que o mesmo SenadQ. fizes .. 
se empregar dois contos' de réis em 
sardinha; -chamada do tempo, pàra 
soc·correr os Moradores das Terru 
d-evasta~das p-elo inimigo. 

Sardo ( Man·oel Rodrigues da R o- · 
càa), natural do Termo de Evora. 
Cornpoz: , 

PecuHum Juris. 3 Tom. foi. ms. 
Sar_qento. Gozão os Sargentos das , 

Ordenanças do privilegio de Caval-
leiros, posto que o não sejão. 1\egi-
mento d·e 1 o de Dezembro de 1570 
§. 41 . Que soldos vencem os Sar-
gentos supra de tropá de linha qqan-
do pàssão a Ajudantes supra, ."l'ej. o 
§. 3 . o do Decreto de 7 de ,Agosto de 
I 'i96. Aumentou-se DOS! Regimen-
tos de Cavallaria mais hum Sargen-
to' por Companhia, Decreto do Go-: 
verno de 20 d·e Ahril ·d·e 1609 . Em 
cada Companhia de Infanteria de li-' 
nha, e Caçadores d-evem haver qua-' 
tro segundos Sargentos em lugar de 
dois , aumm'ltando-se em cada huma 
das Com·panhias destes Corpos mais 

·dois sbldados, e suprimindo-se dois 
Cabos de Esquadra , e dois 'Anspes-
sadas dos oito dE1 que ~lias se com-. / 
pun~ão, Portaria do Governo de 29 
de -Julho de 1809 . · 

Sargento Mor~ A 28 de Novem .. 
bro de 1598 se deu Regimento ·ao 
Sarg-ento Mor aas Ordenanças dos , 
Lugare!) d~s_ Comarcas da V illa de 
Guimarães. , P~r Decreto de 25 de 
Agosto de 1703 se mandou exami• 
nar. cotn todo o rigor os aspirantes 
aos postos de Satgento Mor, e Aju• 
!{{ante. Forão extinctos, ficando os 
actuaes com o soldo por inteiro , 
Resolução de 26 de Outubro de 
i'78 I. Os filhos dos Sargentos Mo-: 
res de Tropa paga podem assentar 
praça de Cadete sem fazer outra alo~ 
guma prova de nobreza, Alvará· de 
16 de ·Março de 1757. , . 

Sargentos Mores de Ba.t_alha. Es--
. Q . -



'"ta dénciminaçã~ se mudou para·Ma-, 
rechaes de ca·m po pelo Decreto de 
· 5 de Abril de 1762. Tinhão o trar-
tamento de Senhor:Íá, Alvar~ lle 15 

·de Janeiro de 17'59 §. 3. 
Sargentos de Mar, ''e Guerra fo-

:'i'ão creados vinte com o soldo de 
·ci:néo niil réis por mes, detérminan"" 
_do-se .que dutante o tempo do em-
i>arqu.e o venção dobrado, áttento o 
·maior trabalho que terão a bordo 
·oas Náos, Decreto de 10 de Junho 
de 1763. E pela Résolllçãó :de 13 de 
Outubro de 18"07 forão :pomeados 

·-quarénta para o ·serviço aa .Arma-
'·da, e se decla'rvu qúe n·ão pod'erião 
pas~-ar a Officiaes ·de Patente sem 
'completarem o curso ··da A-cademia 
·da Marinha. Foi es.te posto abolido 
por Decreto de 2 de Maio de 1808, 
-sendo ineumbidos do serviço, qu·e 
elle fazia, os Sargentos, ou Olliciaés 
Inferiores da Btig-arl.a Real da Ma.:. 

'tinha, e os Guarcliões, ou Cabós de 
l\1arin heiros. 
. ' ~atanaz , es1a ·pruávta , que be 
He~raica, significa inimigo, adver-
l!!ano ·, tentador. Deu-se este nome 
ao demenio, qrre por sua inveja 'in-
t rocluzio a morte no mundo. 

Satisdação, o mesmo que fiánÇa·, 
'Ou caução., ·Ord. Affons. Li'v. 3 tit. 1 

"i 26 §. 4. · 
Satisfaçáo. A satisfaç~o, ou pe-

nitencia' ql.t'e se de'Ve fater veios 
peccados comett;dos, he h uma par-
te do Sacramento da Penitencia. 
Esta palavra em geraJ, e segundo 
a sua etymológia, significa o culli-
primen~o, ou a .paga de qo·alquer 
coiza. Toma-se mais particulanoen-
te pela acçãu, peJa q•fal aquelle que 
Jaz huma injuria entra em cómpên-
·sação com áquelle que offendeu, e 
·so.flre ·a pena que ·elle exige. Por es'-
te modo a satisfacão attendida co-
mo parte dn Sacl'âhiento da Peniten-
cia, he a re'pa·ração. voltmtaria que 
o pecador ·fc~.z a Deos por obras pe-
naes da Penitencia, pela injur-ia que 
lhe tem feito. com os seús pecados. 
Nt>sta reparação não há huma igual-
dade exacta enlr-e a pena, e a o{ .. 
ie_?sa ; ~as somente 'h uma igualdade 
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de proporção. Esté gemrro de satis-
fação he o que commummente se 
chama •Penitenciá. 

Satisfazúnen!t>-., ·cumprimento, sa-
tisfação, Ord. Aflbns. Li v. 2 tit. l 
art. 36. 
. Satutni1~o ·, heresiarca do segun-
tio seculo. Nasceu em Antiochia, e 
pelo anno de 1 15 pi.lb-licou os erros 
de IVIenandro, ·e dos otltros hereges, 
que lhe precedêrão. 

:Saudação angelica. Or~ção, que 
se faz a Maria Santissimá; é que he 
assfm chamada, porque ella contem 
as mesmas palavras , que o 'Anjo 
S. Gabriel ditigih á Virgem Maria, 
quando veio sauda~la . da parte de 
Deos , e ánnunciar-lhe o Misterio 
ela Errcarnaçãt>. 

Saudadores, palavra antiga, qué 
quer dizer ho·rnens que dão saude. 
He huma das sup~tstíções punidas 
pela Ord. Li v. 5 tit. 2. • §. fin. . 

Saude, t> estado do corpo com 
:res.peito ás -~uas acções, e funções: 
quando se fazem sem embaraÇo, ou 
incomrnodo ·se diz boa saude, e ao 
contrario m~. De ordinario toma-se 
pot boa s-aúde, etc. O Regimento 
da saude do Porto de Belein ·he de 
20 de Dezemb.ro de 1793; e foi con-
firm~do pót Alvará de 7 de Feverei-
ro de 1695. Mandou-se por Alvará 
de 28 de Outubro de 1626. que ser-
vissem de Guarda Mores da .saude 
na Cidade do Porto os dois V erea'" 
dorfS.s mais novos, que ti'~·erem ser-
vido no armo anteceden{e. E· por 
Aviso de 21 de Janeiro de 1745 se 
mandou conservar a dita Camara na 
posse, em qu·e estava de ser. inde-
pendente do ·provedor da saude. Pe-

·Jo Edital do Provedor mór da sau~ 
de de 8 de Outubro de HW4 se cc-
correu á commnnicação do conta-
gio ·; que grassàva em Hespanha. E 
pefo Decreto de 21 de Dezembro 
do dito an.qo se creou hum'a Junta 
inteiina p(}ra providenciar. se nã_? 
communicasse p"ara este Re1no a dt..:. 
ta peste. P~lo Edital de 3 de Julho 
de 18 • 3 Elo Pro1>edor mó r da Saude 
se fez pubFco Q. Cap. 1 o do Regi-
m.er::.to da Saude de 20 de Dezemb:r<> 



~é '}693 para q·ue os Atfàe~ das Em-
b1trcações pequenas, quê sâhirem à. . 
pesoa·r, vão tirar o compé'tenté Bi- ' 
ib.ete' qtte se lhes deve dar grà'tu"i- : 
to na Casa da saude de· Lisboa. Por 
·outro. Edita·l do mesmo Provedor de 
4- do dito mes, ·e :1nllO·, se o·rdenou : 
·aos Arraes, ·e mais Companha dos 
Barcos, que ~ostomãio viajar ~ora 
·da Barra de L1sbóa, o darem Plla-
to a em:bar6ação algun'l-a. ; por per-
-tencer isso ao Pilo'to ínór, e ~ais 
Pilotos, que am:hto coin elle de Em-
bargo crusancl'o a .Barra, Pt!!lo Edi-
tal de 19 l!te Junho de 18l6 da Jun~ 
ta da saude ·pub~·í,ca, ·e a~ virtude dó · 
A viso da Secretariá de Estado dós 
N egocios Estrangeiros-, (ia Guerra ·, 
·e Marinha de 7 do di tu ines, e an:.. 
flO, se pub-licou grassar hurna doen-
·ça con.tagiosa perto d.a Cidaçle de 
Bergen Ba Holla.nda ; 'e s·e detão Pro·-
videncias de pre·cauçã~ Mntra ella. 

Provedor Mór da Saude da (!õr.:. 
lê , e · Estado . 'Ü'o Brasil foi creadó 
pelo Ded·eto. de · 2.8 de Julho de 
1809. No mesmo· Decreto foi no-
~eado o primeiro Provedor. Mói' da · 
Saude da dita Côrte, e Estado, en-
carregado de formãr hum novo Re-
gimento parà ser'vir de -governo pa-
ra este objecto-. Vej. Regimento de 
2-2 de Janeiro de iin O: , ' 

Saxonia , h!)th ·dos . Estad0s àa 
Alemanha. O Eleitor dê Saxonia se 
qualifica o. Duque ,de . Saxoniá de 
J ?liers, de CJeves ; é de ~erg, de 

. Eugern, e da . Wesfalia, qrão Ma-
rechal, e Eleitor do Sagrado Impe-
fio Romano, Lândgrave de 'fhurin-
g-e, Mar-grave de Misnia, e da alta, 
e baixa Lus.acia , e B~urgrave de 
Magdéboarg, Conde Principé qe 
Hemnberg, Co.ndé da Marcha de 
Ravensbúrgo; de Barby, e dé Ha-
nau, Senhor de Rave.nstin. Tem o 
sexto lugar entre 0s Eleitores: con-
tândo' os Eccles)asticos, e o tercei-
l"o não contando senão os se·cula-
~~ ' 

Saya, este nome, que hôje se 
' apropria á vestidura da mulher dà 

c.í'ntura para baíxo. Signiflca\ra an.:. 
bgarnente à capa' sayó' ou roupão 

s.En 
do Se·cuiar, 'e a tunica, óti ' hilbitó 
do Religioso, ·ou JV.f"onge. 

.1 Sayáo significava algoz, verdugo . 

I . Sayo ·, ves'tidut:a antiga, espe·cie 
1 d'é roupa larga! 0Ú, 'casacão usado 
: n:a gue~ra, ~ na .paz, .~os cavallei-

tds-, etc. Ord. L1v .. 2 ttt. 25 §. 2. 
Sayonaría ' ~ay0nía ; sayonizio , 

s'ayonicéio' sayoría' é sagionía' ant. 
Officio de Sayãó ~ . . 

Sayoria, ant .. , víolencia, ·extor · 
são, )njustiç-à·:, despotismo .• insolen-
cia. E tarn bem o O.ffi.Cio de Sayão , 
Cort. de Santarem d'ê 1468. 

Scalladores, b'u fórçad.ore·s da ca-
sa aLheia, Ord·. Aff~Bs . Li v .. I: tit. 23 
§. '57'. . ' I 

Scz'sma he humá ruptura da com-
mu.nhão ,· óU seja unive.rsal, cómo â 
-daqu:ell'es, que se separão do Papa, 
óu ·s-ejà párticular,. como a d'aquel-
J:es ; _ que se á-pàr'tão da ·communhão 
do B:fspo, eu ' de algum Superior Ec.o 
desias'tiéo. O Scisma Angli'cano te-
ve principjG em hav€r negado oPa-
pá â díssoluç.~o do ina'trimonío, que 
Henrique VIII legitimafu'ente haviá 
Çontrahidtl Çom lJ.., Catharina, ·filha. 
d'ElRei dé H-espanha. . 

Scoto he _hum he,resiár'Câ iahioso, 
chàmado João Etigena, que viveu 
no seculo nono. Ensinou muitos er.:. 
tos a fespeito da predestinação, e 
da. Eucharistià. . 

Scrutinio he hum rnbdo d·e reco.z. 
lher 'o's votos; sem que se saiba de 
que parecer he cada hum dos vo-
tantes. . . 

Seabra da Silva (Lucas ~e) , na.;. 
, tural de Lc;>bão, foi Lente da Uni-
.versida:de de Coimbr,a.' ' ·Conselheiro 
da Fazendà, e Desernbargadbr dd 
Paço,, escreveu : 

Alleg'f!çáo a favof do Marquez_ de 
Gouvéa. Lisbôa 1748. foi. 

. Sébo; a banha do boi, vaca, car.:. 
neifo' etc.; que serve para vélas; 
sabão, e outros usos. O preço d6 
sebo sé fixou a razãó de 2$900 rs. 
a arroba nos · Editaes de 13 de Fe-
tereiro de i 79 5 , e 13 de Márço de 
1797. E pelo Edital de 9 de Março 
de i 811 se mãndou que não exce.;; 
desse a .4.$096 reis a arroba , seniio 



~uando se verificasse ·perabte ·o Se-· 
nado da Camara motivos para h uma · 
justa alteração,. · 
· Secretarw. Pelo Alyará (!\e 28 de1. 
.Julho de 1 7'3ti ·se creárão ires Se- · 
-cretarias de Estado, huma dos ·Ne.:. 
gocios -interiores ·~o Reino -, ·outra 
dos da Marinha ·e Domínios Ultra-
marinos, e outra -dDs Negocios ·Es~ 

· trangeiros e da Guerra, •derogada 
o Atvará de 2·9 .de Novembro de 
-] 643, -peJo qual se naviãG estabele-' 
ciclo as Secretarias "fie Estado das 
Merc~s, e Expediente-, e da As-
signâtura. A Sec-retaria de Estado 

. dos N egocios da Fazenda foi crea-
da pelo Decreto de 15 de Dezem-
bro de 1788. Mandou-se por Decre-
to de 1> de Janei-ro de ·I 801 que ·o 
Presidente do Erar-io, ·e -Ministro da 
Fazenda n.omeasEle os Offioiaes -ne-
çessarios par~ a dita Seci"etaria. i\. 
dos Negocios da Guerra foi declara-
da novamente unida á dos Estran-
g·eiros por Av-iso d·e 23 de J utho de 
18lH. · Vej. ·a ·Car-ta Regia de 6 de 
J ·an€)iro do dito ár:mo, e Decreto de 
. .5 ,de .t)._bril d~ 1895. Pela Portaria 
do Governo de 8 de Outubro -de 
181·11 s.e regulou o expediente das 
mesmas Secretarias , .-especificando-
se . os Negocios ; . que ficão perten- . 
cepdo . ao Despacho da Secretaria 
dos Negocios da Fazenda. A' Secre-
. tar-ia dos N egocios Estrangeiros, e 
da Guerra pe-rtencem os Neg<>cios , 
qué sobem pelas Estações da Junta . 

-dos Tres Estados, Junta do ' Arse-
nal do Exercito ., Inspecção Geral 
das 'fhesoura-ri·as, De-legado do Fis·i~ 
co Mor, Centadoria Fiscal dos Hos-
pitaes Militatea;, Sub-ins.pecção do 
Correio Geral, lntendencia dos Vi~ 
veres, e TJ ansportes QO Exerci to. 
No Annuncio q·ue ·se fe.z ao Publi~ 
co em data de 27 de Abril de 1811 
se declara ·o modo da direccão dôs 
requ erimentos, que deve.tn ·S~bir ao 
despacho do Governo , por aquella 
Secretaria. Por Decreto de 14 de 
De~embro de 1643 se determinóu o 
~er~m rubricadas por , ElRei as Por-

. tanas das Mer.cês feitas pela letra 
~pmente . do Secretario .. E por De· 
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ereto d'e 31 do mesmo mes, e anno 
se mandou · dar os a via·mentos ne.:. 
.cessarias -para a Secretaria das Mer:. 
cês, á ·qu-al ·crescia J;naior despeza 
·pela annexação de Negocios nova-
·mente feita. Mandou-se ;passar esta 
Secretaria para a Torre ·do Tombo 

. ..por A viso de 5 de Fevereira de 1791.. · 
Sobre a Secretaria -da Iatendencia. 
Geral cla Policia, -ordenados, -e emo-
lumentos dos seus Officiaes vej . os 
Decretos de ·1 7-, e de 1·8 de Novem-
bro de 1801, e ·o Aviso, e Plano de . 
2-2 de Julho de l-807. Sobre a do 
Governo das Armas ·do Porto vej. o 
A viso de 1-8 ·de I Ahril cle 17'6 i} e 
Resolução 'de 1·5 de Setembro de 
1707. E a ·respeito das dos Gover-
nos -clas Armas das -Provincia's vej. 
â dita Resolução de 1 ·5 de Se tem•. 
bro de J 787 ., a Regulação -de 9 de 
Janeiro de 18U, e' a Portaria de 6 
de Maio ·de -1813. 

&cretario se diz em ·geral aquel ... 
le , que aj u(ia a outro na ·expediç.ã-o 
dos negociqs. Ha ,·muitos Se·creta"' 

, _~:ios , cujo ·estado ; e funções são 
diversos. - Se~retario de Embaixa .. 
da he humq pessoa, que se consti ... 
tue junt-o de hum Erilbaixador pars 
escrever ;os de!::!·pachos, que respei-
tão á . sua negociação. Ha muita dif-
ferença entre Secretario da Embai-. 
xada ~ e Secretario do -Embaixador. 
E'ste-he hurn domestico do Embai~ 
xador_, .:: acJuelle he hu~ Mioü:~tro _ 
da Pnnc1pe-. - · Secretano de Esta·-
do h e hum dos maiores ·Officiaes da 
Corôa, que relata ao Príncipe , os 
negociós da ,, sua repartição, e rece-
be_ delle . directamente as Ordens , 
em consequencià das quaes se ex-
pedem ·es Decretos, Cartas; A v isos , 
e outros D-efipachos. - Os Secr~ta
rios de Est,ad<?; que são tambem 
Ministro_s , ~em entrada no Conse-
lho de Estado. Presentemente entre 
nós ha 4 Secretarios de Estado. Tem 
o tratamento· de Excellencia, Al-
vará de 28 ~le Julho de 1736. Vej . 
Léi . de' J 6 de Setembro de 1597 • 
Forão regul1,l.dos os s.ep.s orden~dos ~ 
e emolumentos pelo Alvará de '4 de~ 
Janeiro de 1754. 'Serv~ndo por ou· 



SEC 
tfos-, qúe se achem imp-edidos·, Iiâ-
da vencem , estando porem vaga -a 
Repartição vencem a 5." parte ~b 
ordenado ·, dito Afvará §. 4." S~o 
Conselheiro·s de Estado natos, A v'i-
So de 4 de Julho d~ 1 7 D 6 ~ Secret:;l.-
rio de Estado Adjuncto ao Cond~ 
de Oeiras foi nomeado seu 'irmão 
Francis.c:o Xavier de Méndo·ça Fur-
tado por Decreto de i 9 tle J ti1ho 
de I 7 59. O Cargo de Ministro Se-
cretario de Estado da Repartição 
da Fazenda., que Súa Magesta ' e 
reso-lvêra crear , como · foi declara-
do no Deçre to de 15 de Dezembro 
·d'e J 7 R 8 , foi conferido ao Visconde 
de Villa Nova da Cerveira, depois 
Marquez· de -- Ponte de Lj ma, ··no'" 
meando-o M inistro assistente ao 
Despach.o , aliviando-o porem (~O 

' targo de Secretario ~e Estado dos 
~egocios do Reino, e nomeando-o 
Presidente do Real Erario , e da 
Junta do Commercio, unindo estas 
Presidencias ao dit-o Cargo de Mi'-
nistro e Sec·retatio de Estado dos 
Negócios da Fazenda. Pelo Decre-
to de 9 de Janeiro de 1799 se nó:. 
me<?U o Secretari.o de Estado dos 
Neg0oios do Reino Inspector do 
Hospital Real das Caldas, e extin· 
guio os Provedores creados pelo AI:. 
vará ·de 20 ~e Abril de 1775. De-
clarou-se ~ por Carta Re.giá de 7 de 
Julho de 16-21 q~e, pertencia ao Se-
cretario de Estado das cousas da 
India passar as Patentes. dos Gover-
nadores do Ultramar. Para .o Se-
cretario ; e Officiaes d.a Secretaria 

. rla CapLtanía de Petnambuéo foi da-
. do Regimento em Provisão do Con- · 

selho do Ultramar ao!il 7 de Abr.il 
de I7i8. 'Sobre a _graduação dos Se-
cretarios ~ dós Govetnos das Capíta- . 
nias do Brasil, vej. o Decreto de 3 
de Março de 1817. Pela Portaria de 
9 de Janeiro de 1812 se regularão 
-as graduações aos Se~retarios dos 
Governos das Armas das Províncias, 
e as dos Inspectores dos Corpos~ e -
Officiaes das respectivas Secreta~ 
tias; e· se lhes determinou o soldo 
correspondente ·na Regulaçã:o con-
firmada pela Portaria do Gov-erno 

ToMo III. 

1 

de s de, Maío de 1813·. A respei to 
do Secretario, e Officiaes da Secre.;. 
taria do Almirantado vej. os Alva-
rás de 26 de Outubro de '1796 , e 
de 31 d-e Julho de !798 ·, a Resolu-
ção de 25 .de Novembro de 1797, e 
o Decreto de 25 ! -de ~evereiro de 
-18 o 1. Os Secretarias 'de Guerra go-
zão dos priviiegios de De~embar-ga
dores , Decreto de 13 de A gosto de 
1655. Secretario dev·e haver em ca;.. 
da l1Um dos Regimentos do Exerci~ 
to, De·creto de 7 cle Agosto de_l796; 
e lhe compete a graduaç~o. de T,~,j; 
nente com o soldo de qumze m1l 
reis. por· mes, Decreto de 13 de No.;. 
-vemb'ro d-o dito anno·. Sobre as obri:-
'gações, a'utoridade -, etc. , _do Sécre~ 
tario da' Junta do Commercio vej. o 
Cap. 6 dos Estatutos confirmados 
por Alvará de 16 d-e Dezembro de 
1756. Na falta' do Presidente daJun ... 
ta propõe os negoci_os, e ma terias , 
que hão de decidir-se, ou consul:. 
tát-se, Lei de 6 de Junho de 1788 
§. 4. ) 

Secttlartzaçtlo he à acção de fa-
zer secul.ar hum Religioso, . huma 
~ommumdade, húm B:en~ficw Re-
gular. Daqui vem que as seculari.o 
_ zações se dividem em pessoaes , e 

· reaes; A .secularização pessoal ~e _f~z ,_ 
ou por dispensa do Papa com JUStos 
motivos; ou pela nomeação· a hum 
beneficio , cujas ·funcções são todas 
seculares. Porem nenhum outro Be• 
nefiçio senão o Episcopado: seculari-
za o 'Religioso. Elle depois de sa-
grado fica dispensado da regra que 
a·braçára. Entre nós nem o Religio-
so secularisado succede aos seus pa• 
rentes, ne·m estes a_ elle. As secula:.. 
riza~ões de certos beneficios, ou de 
h uma inteira _Co~poração, Mostei"' 
·.ro , ou Communidade ~e fazem por 
Breve Apostolico, para cuja impe-
tração deve preceder Concessão Re-
'ia, assim · como para a sua exe ... 
cução deve intervir o Beneplacito 
Regio ... , · 
· SecularÍ$ado se diz o que he res~ 
tituido ao seculo. Hum monge se ... 
cularisado __ he aquelle que he resti-
tuído -&nt,ra os seus votos; e torna .. 

R 
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ido a:o ·seu priméiro estado. I-i'uma · vi'l€'gi:a:clos ' é~mi aposentadotia 'passi::. 
}greja , on . Casa . s~cularisada , he : · ·va para não seue'ffi e:xpuJsos da:s - ~a'"

·aqu'ella, ·a que s.e: tirou o carctcter sas, em ,qu.e houverem estab~lecuil'o 
d:e J.g reJa, 'Oill :Casa reg-ular, trans- · os J:espectivos tea.res·. Derão~se·. pco-
f-eréndo..:se para outra parte os Re- I . 'videncias pará evitar (i) contrabaucld 
·g ula'res, que .a, ha-bita·vão, ·ou sec·li d~as sedas lavradas· No Decreto de 25; 
'larisâhdcHse. r ·de A gosto dé J 7 63. A seda em r a~ 

Seott.lar se ·diz de tuclo ·o:q~e }lel'"" ·ma foi isemta de direitos, Piovisão 
.'t ertee ao sec't:llo ~ i. ·e. , ·ao estad0 C'i- cle 10 de Junho de 17 58. Tanto a 
vü, e .politibo. Se<?;ulat hé tada a ,seda em ra:ma·, -como o~ materiaes 
J>e-ssoa, 11ue não e'stá ·-empenhada no 1 necess'arios pa-rl:l a Fabnca da secla. . 
es-tado regula'r': ·. . ' não pagão di~eitos' cons(an~o que 

-.S'éda. Cacletrà 'em tJ.ue o Jmz s.e s:tü para o consumo, e servlço cda.. 
'a ssenta nas 'funçõ•es:, que sf(g pro- Jllesma Fabrica; na forma declarada 
p rias <to seo minj.sterio ,. O rd . Atfons. no §. 9 rios Estatutos confirmados 

\ Liv. 3 tit. 81 ·prin·cip. · . por Alvará de 6. de Agosto .de 1757;. 
Seda h e o fio,. q u~ se e-xtrahe do e Decreto de 2 9 de Mai·o de 17 58 " 

. ' 

··casl!llo, que o bi·cho cha·h1ado vul- Por l)e,creto de 15 de Outubro . de· 
·g a.tlnfe'F.lie da· seda fo~ma ,. e de que · 1788 se prohihio as se~las da India. 
-d.epóis ·se fazem vàrios te·cidos, oor- . Esta prohibição se prorogocr por mais 1 

·clà-es, e tc. Foi prohibiéta a exporta- , cinco an.nos, Decreto de 28 de AbriL 
-ção da se.da. .pela Lei de ~o de Fe- · de 179.3. Pelo .Decreto de lo de 
v,ereÍ-rG de 17'52. .A que · vi~r . das M.ar(i(o .de J 774 .se mandou que dart 
P rovinciat ,pará' Lishoa deye trazer sedas,; retroze&, meias, e fitas ., que 

I .§lui"as t'--Sc:tik;s ·pelos Escr.i v.ã~s. d'as I : entra'rem ne~tes Reinos·, se arreca~ 
·camaras, e assignadas pelos Verea-:: : · dei.n os 'd.ireil<i>s de dez por centa 
-cio ~s ·' doi•t.a. Lei §.: . P~r Decre(o de c~€!' sita, ' e outros dez por centGJ de 
4 .de l.Vlar~o ·de i 7118 se is.é-EiOtl ·de dizima , e q 4e se .não Jizesseln mais 
eli-refitres 'II:0 iE:ra:sil 'as. sédáis das . Fá- ' os despacho~ d:eld;:ts. por p-ezo, mas 
bt ~cas <~IQ R~in~.. F0r D~:icreto : à'é 2 ·' po: cova:d~s ., ÍH)t vaMs, por duzias ~ 
de A'b.til Ue" 17'5 7 se mançhim sellar I e. pot p:eças ~ na forma que costt!I ... 
t ra ~lf,à~elegi:\ ás .s-tfdas fabl'i~adas no i mfi10 ser. v~t11:lidas . Na visinhanç.a da 
Reino, pagan~ü,. se .s0 o se.1Jo. E . po·r , Rteàl .Fabt1c~ d as. seclas ~ ·pelo De:-
~creto ·de 24 de OutulDto :~ .mes.- cteto ·de 14 de Marco de 1759 se 
:ino · abno. ~e declarou. comprehêmh- :ma nd.'árã:o· construir càsas p t oporcio .. 
rlos na 'sua disposirçã:o l!}m'àesq;ue'r te- 1 nàldas ao uso dos Tea.res da seda, e 
cid~os :de s-ed.a. A.mhbs estes llecte'- 1 · acommodatl ~ habitação dos F.abri-

'tors, ámpli~'d'0s 1pelo . de 2 ;1 Ô'e No .. : ,c-antes, , e se11s fa-mrJiape·s. Pela Cat ... 
v~ml1ro do -dito af<lno, folião mamda- . ta Regia de· 22 d.e ·lVfarço de I U02 , 
dos obsérvat p·el0 A~vàFá de 30 de7! deel álrad:a pelo A viso de 13 de AJbril 
.A:h1ril ·de 1760 ' ~ue clerogou b Alva- I c.hi> mesmo a tmo' d-iri;g· icl,~ a:@ JMiZ 
1'<1 d.e 24 de 1\IJ;arço tle 1 6'9 5. ~I arr- Ü0'nserva cl õJ r \la Cmn panhta das se-
clou ~:se por Decreto de 3 d~ A bril 1 d.a's, se ·lhe manàou '· que hindo· ás 
_d e !1. 763, ·e d·e. -30 de ;Abrli l de 1774 ! PTovin€ias de Tra:Z~C>s~llilontes , e 
q ue as fazen.da;s ; que s-e achassem !1 .Beira C@tn os D vrectores, e Socios 
na :Fabrica das Seru·a:s ~fesse'm ,j.s~n ..; da clit~ Gj@rppanhra, puzesse'm em 
ta:s 'd-é todos os direito?, ·assitm na p'ratil€.a o. pnesc:ripto nas ·C (j)'FJ.di ções 
sabida deste 'Reitno p:ata ·os Portos. I sohre crue se e;rigio a di>ta Cmnpa;-
do Bra~il, corno ·na.' ehtrada dos ·Por- · nhá.à . P0·r Deélre;t·0 de 26 d..e J ull:w 
t os daquelle Estado. Pelo Alvará ·de de .18:0 2. se ~VJ~Iando.u proce,der . ,a lei· 
3 de Março de 1 116fl se declar-ou 'que .lã o. cd-as íazepdas,,· q·ve . por falta de 
t odos os F abricantes de sedas c:le.súe~ c.orlsnmo se. 'hacvião ' aocumulad:O na 
lle'in0s, em cuj.~s ·O:fik·i ia:as ·se áoha.:• Real F·~btioa dás ·sedas .. Instlir.ucçõas _ 
rem doi·s teares ao ~menus, s~o pr.i-. !p erna a ore.a(qâ <!l (\à h ttho da seda s~ 
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ím ptimírão; e fizerão }l'u bÜcas pela 
Conservatoi:ia da Real Companh,ia 
do novo estabelecimento para a fia;. 
·ção, e torcido das sedas. As Corpo-
raÇões de Fabricantes de ·seda de 
largo liso, e de largo de lavor, com 
toda <!- jurisdicção que lhes coáJp·e:.. 
tia, forão exti~ctas por Resolução 
de Consulta, publicada por Edital 
da Real Junta do Commercio de 26 
de J u.nho de 1811. Derão-se provi-
dencias para ·o esta:belecimenü> . de 
huma Fabri-ca de sedas em Pombal 
pela .Resolução de 18 de Jt,mho de 
j 77~. Foi por S. A. R. ilpprova.do 
'f=~m j 3 de; Maio o'Piano para a crea-
çãb do bicho da seda. Vela Resolu-
ção de 5 de Ou'tubro de 1815, pu-
blicada em Edital dii Junta do Com-
mercio de 23 de Fevereiro de 1816, 
se pro!Jibio a introdução de tecidos 
de seda de Paizes Estrangeiros~ s~l
yas as estipuláções do Tratado com 
a Ing-later,ra. Foi dee~anada poi: Por-
tar.ia do Governo d~ 1"9 de Abril de 
1817 publicada em Edital de 22 do 
mesmo ·mes, e anno. . 

Sediçáq, moção popular~ i'évoi:.. 
ta, ' sublevação. ~e crime de Lezà 
Magestiide de prirp.eira, Cabeça, co-
mo se declarou na 9.". Carta Re-
gia de 21 de Ou.tubro de 17.57 ~ di-
rigida ao Juiz da Alçada; que se 
mandou á Cjdade do Porto por oc-
casião do Tumulto nella levantado. 

S~duçáo he hum engano artifi-
tioso, que se emprega para abusár 
alguem ~ e faze-lo· consentir em al-
g um acto, ou passo contrario á sua 
honra, ou aos' seus interesses. A se-
dução de hurp.a .donzela 1 ou de hum 
filho-familias he reputado como hum 
tapto. A· sedução das Testemunhas ,. 
mais comtnummente se chama su-
borno. 

Sege; especie de carruagem pe-
.queqa, de hum só assento, ·com tor-
tina por diante, ou vidraça As se-
ges dQs Fidalg·os, Cavalleiros, e · 
Dezembarg;adores não podem ser 
penhoradàs, por serem indispensa-
velmente necessarias ás pessoas des-
ta qualidade, Assento de 5 de De-
2embro de 1770·. Sobre o ecuar das 

seg-es; lugare'S; em qtié o devião' fà-. 
zer, e penas, que ~e lhe impoz, vej .. 
~Decreto de 9 de Outu.bro ·de 1686. 

Se9red9, silencio . nàquillo_, que 
se nos disse, ou sabemos, para nã~ 
'cornmunicat a ou't.rern a. coisa, q'U€1 

"se· qüer encobertá, e não sabida de 
alguem, 'oti de certas. pesS!oas. ,Si-

. gnifica -lambem a casa secreta ·, em 1 
que os pr-esos estão de per si, e sem 
çom.municaçã'o com ~lguem. O qu~ · 
descobrir o segredó d.a J us'tiç~ 'ten~ 
llS penas de privação do cargo, é · 
ính~bilidadé perpét'u~; Ord. Liv; 5 
~ít. 9· §. 2 . . Vej. à.s Re!;lOl't.ições d~ 9 
d~ Novembro de 1629 , de. 25 d~ 
J awúro, de I 9 de Set.em bro de 1.6 4-1' 
de 1 ~ de Fe.vereiro de 1642, de 16 
de -~gosto de J 649 , e de 3 de Ou-r 
tubro de 1669. Pelo Decreto de 25 
d~ Janeiro de 164~ se recomu;en, 
do'u á Relação o s.egr-edo devido. 
M~n·dou-~e guàrdar segredo nàs Con;. 
su,ltas dos Tríbunaés por Car~a Re,. 
gia de 14 de Sete,mbro de 1621. Vej i 
Carta Regia de 9 de Feveréiro de 
1627, e Decreto de 28 de Julho de 
16·21; e de 12 de Maio tle_1707. O 
mesmo se ordenou a res.peito da J unG 
ta· do Comtner~io, Est&tutos da re-
ferid~ Junta, confirmados por Al-
vará de 16 de .Dezembro de 1756 
cap . .17·. O mesruo se mandou ob .. 
serva11 na Mesa do Bern Commum :, 
Estatutos coufirma-dos por Alvará . 
de 16 de Oezembro de 1757 .cap. I 
§. J o ~ bs Ministros são obrigados a 
guarda-lo e,Jn quanto se não publica 
a Sentença., Assento de 26 de Mar,:. 
co de 1811. Foi mandado guardar 
~ segredo da Justiça, especialmen.-
te no caso <la Lei de 6 de. Outubro 
de 1784 §. fi, Não ha segred,o dos 
liVros dos assenta'mentos das t~nr-· 
.ças para o~ tenciona rios; h a-o po..; 

· rem para todos .ós mais. Lei .de 22 
{deDeze.tnbro de 1761 Tit. 2. 0 §. 4 , 
· Ha segredo n0s livros do manifesto 

da Decima, Alvará de 2p de Setem,-
bro dé 176~; e nos dos tegislos dos 
Regjmentos 1 Alvará de 9 de Julho 
dê 1 i63 § .. 14 . . Os Réos prezos 'llãq 
podem estar fechad~s em segredo~ 
por mais. de cinco. dias; Decreto q~ 
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7 de , Agosto de 1702 , Alvará âe 5 
t!e Março de 1790 §. 2. 
/. Se_qundar Assim chamão ao mi--
lho, e painso, ·por ser a segunda 
especie de pão., sendo a primeira a 
trigo, ·cevada, e senteio. 
· Segundas nupcias, vej. Nupcicts. 

Segur-o . . Oontracto pelo qual a~
guem torna· sobre si 'O risco, -ou pa~ 
gar o ·damno de ·certa mercadoria 
por certo premio que se lhe dá. As 
Apolice~ do seguro devem conter o 
nome, e domicilio daquelle que per-
tende o seguro, a sua qllalidade, ou 
seja de proprieta:rio, ou de consi-
gnatario ·; os effeitos sobre qu.e deve 
ser feito ·o seguro, os nomes do na-
vio, ·e · do dono, os do lugar, e111 
que as mercadorias devem ser des-
carregadas, e do porto donde o na-
vio partio, ou deverá partir. 

O conhecimento , e decisão das 
Causas sobre seguros são absoluta, 
e indispensavelmente privat ivos da 
Casa. dos :Segu'ros, e não pertencem 
-ao Juizo cle Jndia, e Mina depois 
do Alvará de 11 de J unhu de 1791, 
'que -no §. 3." authorisou os Artig0s 
rlos Seguros, Assento de 7 de Fe-
vereiro de 1793 . . .Foi -·dauo Regu'la-
mento á Casa -dos Seguros em 18 de 
Agosto de 1758. Pelo Alvará -de 24 
de Maio de 176'6 . se declarou -que 
entre as clespezas ne·cessarias, que 
.mabdou dedttzir o A I vará de H de 
Abril de ·1·7 57 a 'beneficio dos Cre-
·dores dos Proprietarios dos Navios, 
.q ue os houverem feito, deve tam-
·bem sahir precípua a despeza., dos 
·seguros a favor dos que a fizerem, 
·ou houverem feito depois da publi-
··cação do dito AI vará. O A viso de 
1 de· Abril de 1786 declarou a Re-

~ · solu ç·ão de 14 de Nov:ernbro de J 783, 
·e a J urisdicção da Junta do Com-
mercio ácerpa dos Seguradores, e 
Ca-usas de seguro. Nenhuma ·pessoa 
\de qualquer qualidade que seja po-
·de fazer seg·uros fóra da Casa del-
·les, Alvará de 22 de Novembro de 
1684 . Pelo Alvará de 29 de Outu'-

•bró de 1688 se mandou que se de-
vassasse das pessoas que fizessem 

· seguros SeJl.! intervenção .do Prove_-
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dor, e Corretor deHes. E pela Pro-" 
visão do Desem barg·o do Paço de 
20 de Abril de 17'85 se mandou ob-
servar esses Alvarás, que estavão 
em esquecimento, annull~ndo-se to-
dos os contractos' que não forem 
feitos na conformidade d-elles. Tem 
lugar n~s Causas de Seguro a cl·au-
súfa de-positaria, e os seguradores 
não podem ser ouvidos, s·em depo--
sitar a quantia que segurarão, E!eM 
embargo da Lei de 18 de Janeiro 
de 1614, Assento da Casa da Snp- ' 
plicação de 14 de Abril de 16~ 5 , 
tomado em virtude do Decreto de 
ll de Março do (ht.o anno. Toda a 
pessoa qüe tiver pe'rte.ó.ções a in-
de_mnidade· ·de seguros deve compa-
recer na Casa dos-seguros no prazo 
de quinze dias pára se examinarem 
os seus Documentos, e se Ih·e pa-
gar qualquer prejuízo, . em obser-
vancia do 15. d Artigo da Regulação~ 
~uthodzad·~ pelo . Alvará de 11 de 
Agosto de 1791; o que se publicou 
por Edital da Real J_unta do. Com-
mercio de 5 de Fevereiro de 181 L 
Nova ·Companhia. de Seguros se es-
tabeleceu com o no1_11e de Compa• 
nhia -- Rectidão- Marcos, Silva; 
e ,An-drade, debaixo de condiçõeil 
da tad:as d~ 2 3 de De~em bro de 
J 811. 

Sàta , nome collectiv.o, debaixo 
do qual se de8igna muitas pessoas, 
que tem abraçado opiniões particu-
lares. EsUf palavra em materia de 
Religião se· toma sempre á má par--
tt:··, porque só huma opinião he v~
d~deira, a adoptatla pela Igreja Ca-
tholica, d~ qual não be licito a nin• 
guem. afastar-se. 

Seixas (José da Natividade) nas- · 
ceu em Lisboa a !'6 Q,e Abril de 
1661 de M;aximo da Arruda e Sei ... 
xas , e de Maria de Santo Antonio 
de Oliveira , recebeu a rnurça de 
Co nego se~ular de S. João Evange· 
lista a 5 de Setembro de 1679, quan-
dó contav~ 18 annos de idade. Dou4 

torou-se em Theologia na Univer 
sidade de Evora. Foi- Reitor do Col-
legio de Sánto Eloy de Lisboa , e 
faleceu a ~9 da Novembro de 1740. 
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'Compoz, alem de outras Obras Th«?.o-
logicas, e misticas: 

Processus. crz'nànali's . offensivus, 
et defensú;us pro Constitutionibus S. 
Joannú Evangelista; ordinatus anno 
17154."ms. • 

Opusculurh Theologico juridú;um 
de srecularit~tte Canonicorum Con-
gregatiorl.is Lusitana: Sancti Joannú 
Evanqelistre . Ulyssipone 173~ 4." 

Sello he huma lamina de metal, 
ordinariamente de figura redonda, 
ou oval, em qu~ estão gravadas a 
figura, as armas, ou divisa do Rei, 
ou do Estado, ou ainda de h uma 
Corporação, de huma Communi<;la-
de, ou de hum Senhor particular, e 
que se estampa eín -éera sóbre al-
g-um papel, ou pergaminho para o 
fázer authentico. - ·Chama-se tam-
bem sello essa mesma estampa. -
Antigamen-te os sellos tinhão o lu-

. gar de assignatura, hoje não tem 
lugar de assignatura nem em actos · 
particulares , nem t;m actos publi-
cos. Tambem se dá o nome de sei-

· lo ~i. Casa, é~1 que· os ·papeis, e car-
tas são S!'lllados. Sello pendente he 
o que está preso por fi tas, ou e o r-
dão a cartas , com differença dos 
que são pregados nestas. 

O sello dos .papeis foi · estabele-
Gido pelos Alvarás de 1 o de Março 
de t797, de 24 d,e ·Abril de 1801, 
de· 27 de Abril de 1802, e foi rf!du-
iido pelo Alvará de 2 4 de Janeiro 
de 1804 a que/ só ficassem pagando 
na Chancellaria mór a inwosição do 
·sello os A lvàrás 'de 'Mercê, ... Foros, 
Cartas, Padrões, Titulos, Paten-
tes, Privilegias, Izençõ~s, Provi-
~ões, e Graças de qualquer nature-
za, izentando os mais papeis; e re-
gulando-se depoi's a forma deste re-
c~bimento pelo . Decreto de 12 de 
Junho do mesrrio ànno; d·etermi-
;nando-se que sem o dito sello se 
lhes não ponha o C1um pra-se pelas 
Repartições competentes. O sello 
para as Letra;; de Cambio foi regu-
lado pelo A viso de· 5 de Maio de 
1Bo3. Vej _Alvará de ~7 rle Abril 
.e Edital de 13 de Novembro de 
!"802, ~lvará de 17 de Junho · de 
To~o IH. 
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J 809, e Portaria do L" de Março 
de 1811. Foi renovado este Imposto 
no Brasil pelo Alvará de 17 de J u ... 
nho de 1809, .e neste Reino pela. 
Portaria do q-overno de I de Março 

. de 1810, declarada pelas de 30 de 
Março, e de 2 de Maio de 18 li. 
São nullos os Livros Mestres, e Dia-
rios dós Neg·ociante~, e Merçadores 
de reta] ho sem o sello de vinte reis 
pol· cada folha; os l.ivros ·das Ca-
m-aras, os Livros de Notas, os de 
f rman dades, e Co ofrarias, Ordens 
Terceiras, .Assentos de Baptismo, 
Casamentos , e Obitos. As Escri- , 
pturas ; Testamentos , Provisões , 
Letras, Recibos, QuitaÇões, e Cer-
tidões não podem apresentar-se em 
Juizo sem levarem o sello de qua-
renta reis por, cada meia folha. As 
Sentenças , ainda as de Preceito ,. 
Cartas Precatarias , Testemunha-
veis, de Inquirição, de Arremata-

·ção, e Formaes de Partilhas .não 
podem ser assignados pelo·s J uÍ_;Ze$ 
sem sello de v-inte reis por catla 
meia folha. Nos Feitos findos não 
se pode contar custas, nem rece-. 
't?er-se sem os Autos s~rem sellaclos. 
~A· arrecadação deste 1mposto deve 
fazer-se nesta Côrte pelo Recebe-
dor .dos novos rlireitos, e nas Pro- · 
vinc.ias se supprirá ó sello das Reaes 
A r mas com as verbas por onde cons-
te o pagamento das taixas, e se .fa· 
rá o pagamento nas -c'abeças de Co-
marca aos Recebedores dos novos 
direitos , e nas outras Terrás aos 
The~oureiros das Ca{_I1aras -, fazen- , 
do~lhe carga o Es.crivão da sua re- . 
ceita, dita Portaria. Foi declarada 
a dita Portaria pela outra de 30 de 
Março de· J 811 , pela , qual se man-
dou · que os papeia, que houverem 
de passar . pelas Chance'llaria;3 nellas. 

·paguem o impos.to do sello, quando 
se pagarelli os !nais direitos deJias;. 
que os sumnrario das visitas, os li-
vramentos dos presos pobr~s á cus-
ta _da· Misericordia, ~ , os Autos de 
crimes capitaes , que·· não tiverem 
Parte sejão' isentos do sello , e pa-
gamento para serem sentencial1os, 
e: executadas as penai, que- foreJll' 

s ' 
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im~e ·tas l e qu~ os mais Autos não 
sajffo obril_iad()S a sahirem dos Car-
torios, bailando hum Bilhete do 
Eseriviio I'€'S j'}Mtivo, com declara-
~fio d~s Partas, J uiso, e número das 
fqJhas. que contem; e pela outra 
Portaria. d@ 2e de Maio de 1811 , a 
qual manda se não demorem por 
eausá elo pagame nto do sello, e te-
nhão efl'E~i to sem elle os Autos, que 
ce>rrern pela Justiça , ou á instancia 
dos Procuradores Reg-ios, e outros 
Fiscaes, sem haver Parte, que te-· 
nha interesse no sen ad iantamento; · 
e as Ordens, qne Sf' expeairem e.r: 
of}icio a bem da ..administraÇão da 
Justiça, oo a bem da Corôa, e Fa-
zenda Real , fazendo-se _põrem a 
conta, para se não passar Sentença 
á Parte, ou Quitaç~o geral s.em o 
pag·~mento do que tarnbem se de-
ver do seUo, e que se observe na 
Chancellaria Mór do Reino a res-
peito deste imposto o mesmo que 
esta•a determinado a respeito da 
Chancellaria da Casa da Supplica-
ção pela Portaria de 30 de Março 
de 1!31 I. Declara que não se pagu~ 
sello elos. Autos findos:- com Sentent 
ça profer1da antes da execução di' 
Portária do l :0 do dito mes de Mar-
ço, posto que depois se haja de ex-
tr::l:hir Sentença delles, niio se to-
mando porem conhecimento dos Em-
bargos,· que ain<la se poderem op-
pôr sem effectivo pagamento do sel-
]o dos mesmos Autos, dita Por~aria 
do Governo de20 de Maio del8tJ. 
PeJo Alvará de 1 i de Junho de 1809 
se ampliou o ·disposto no Alvará de 

' 24 de Janeiro ~e 1804, sujeitando-
se ao sello as Quitações dos herdei-
ros, e legat arios dos Dominios Ul-
tramarinos, ;_\ ~xcepção dos da Asia, 
que não forem descendentes, ou as-
.cendentes do falecido)' e qqe se de-
retn em J ulzo para · serem os Tes-
tamenteiros desobrigados, pratican-
do-se o me~mo com os Documen-
tos , pelos qúaes se m~ndar P3:S-
sar mandado de entrega fia herança 
aos ,h~rdeiros ab-intestado. Forão 
isentas da contribuição do sello as 
Quitações aos legados deixados á 
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Santa Casa da .Misericordia da CI-
dade do Rio de Janeiro, Alvará de 
28 de Sétembro de 1810. Pelo Avi-
so de 29 de Oulubro de 1811, pu-
blicado por Edital do Desernbargo 
do Paço da mesma data., se decla·-
rou que não seríão despachados os 
re,q oerimentos dirigidos ao Throno 5 

e Tribunaes sem serem primeira-
mente sellados os documentos, que 
os acompanharem. 

Seiitana Santa , ultima Semana 
da Quaresma; chama-se por excel ... 
lencia ~emana Santa,- em attenção 
aos Mistl•rios, que nella se celebrão. 

·O primeiro dia desta semana, ou o 
Domingo dos Ramos, he dest.incydo 
a horrrar a entrada triunfante de Je-
sus Christo em Jerusalem. Na Sex .. 
ta feira Santa ~e occupa a Jgr~ja 
principalmente da Paixão de Jesu~ 
Christo, porque os Judeos se ajun-
tá'rão naquelle dia para deliberar so .. 
bre os mei0s de prender este Divino 
Salvador, e lhe darem. a morte. Na 
Quinta feir~ Santa se celebra o La .. 
vapés ,' que faz o obj~cto do Evan .. 
gelho deste dia, a Instituição da Di:. 
vina Euch~rist.ia, e a absolvição, 
ou. reconciliação elos penitentes, a 
benção dos Oleos para o ,uso dos Sa-
cramentos. Não se tocão os sinos 
desde a Qpinl a feira até o Sabado; 
e este s ilencio dos sinos pode ser 
olhado como sina] tle huma profun-
da tristeza. A Sexta feira Santll he 
inteiramen~e dedic·ada a honrar o' 
M-isterio da Paixão, .e morte de Je~ 
sus Christo. Neste dia: não se of:fe-· 
rece ·o Santo Sa.crificio, por_que a 
J greja olh~ a celeb1 ação .da Mi~rs~ 
c o mo huma acção de alegl'ia; e to-
do · este dia está ,em luto por causa 
rl a PajxSo pe ~esus Christo,. ~o Sa .. 
bado Santo se Reverenceia o Mis~ 
te rio da sepultura de Cbristo, e da. 
sua descida aos infernos. Na. Igrt~ja 
Primitiva não se celebrava Officio 
algum publico no Sabado Santo de 
m:;mhã. Os Christãos e6 á. noite eo-
meçavão o Eerviço publico deste d~a. 
I~ e por esta ·razão .que ne&te O:ffieJO, 
que por causa da sua· extensão en, 

'trava basbmte pe]a noite, a J greja 
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se occupa principalmente da resur- nau que o edifició do Seminario 
reição' de Jesus Christo. ' de S. Joaquim , com as suas de-

Semente, o grão de que se tles· pendencias no Rio de Janeiro, fos-
envolve, e abrolha a planta na ter- se encorporado nos proprios 'da Co-
ra. Forão mandadas drstrihuir se- rôa, sendo destinado o mesmo edi-
mentes aos Lavradores, e porque ficio para quartel de hum dos Ba-
maneira, vej. o A viso de 2 de Abril talhões, ' e do Corpo de Artífices 
de f B I o , Portari-a de 25 de Janeiro, Engenheiros da Di visão das Tro-
e Avisos de lO' , e de l2 de Março pas, que foi . de Portugal para o 
de · I B 12. · Brasil , dando-se Providencias a 

Serninario; he a casa destinada bem do Reitor, Professor, e Semi-
para a educação ·dos.Çlerigos mo- naristas, que actualmente se acha-
ços para os formar nos conhecimen- vão no dito Seminario. 
tos 1 ·e fn nções, que convem ao es- Semi-Pel11q~·anos, hereges do quin-
tado Pcclesiastico. Ha comtudo se- to seculo. D"efendião que o homem 
minarias que não são casas de edu- pode merecer por suas proprias for- ' 
·cação, m~s só de habitação de al- ças a Fé, e a primeira Graça he-
gnns CIP-rig-os, em quanto se p~epa- cessaria para a salvação. . 
rão para receber as Ordens. Ha ou- Semiprebenda, Ol.l meia preben-
tros que são casa de retiro para os da; vej. Prebenda. · 
Clerigos idosos, ou enfe.rmos; e em Semi-prova he huma prova, que 
fim outros, em que se forrhão su.iei:. nãq he plena, e inteira, hu,ma pro-
tos para as missões estrangeiras. To- va 1 imperfeita. Tal he a que re-
dos estes Semina,ri0s gozão dos mes- sulta do depoimento de huma só 
mos privilegias. Os mais an.tigos são Testemunha, da comparação de le-
os da primeira especle. Erão n'ou- t.ras, ·de hum a Escrit!lra particq-
tro tempo as unicas .escolas, só os lar, de hum indicio, de huma 
que se destinavão á vida ecclesias- presumpção. 
tica se davão aos estudos das Le- Senado. Deu-se Regimento ao 
tras. A estas esc.olas, que se ar- f;enado da Camara de Li~boa aos 
ruin::frão pelas desordf'ns do deci- 5 de Setembro dé 167 I. Pode co- · 
mo seculo, succedêrão ars U niver- brar as suas dividas , executiva-
sidadés, .. e os) Collegios particula- mente. '.rem Conservador, que CO-' 
res. Seminário Real do Patriarca- nhece das Causas, em que he Au-
do na Vil la de Santarem foi fun- ter, ou, Réo; e Síndico, que res-
dado em Lisboa, e dotado pelo ponde aos Ag-gTavos para o Des-
Senhor Rei D . .João V n.o anno embargo do Paço, Alvará de 25 
de Jt4t, e trasladado para San- de Abril de 1624, de que fa~ 
tarern em 1780. Tem Reitor, Pre- menção Pegas á Ord. tom. 5 p.a-g. 
feitoil, e-Professores. Passou-se Clfr- 152 n. 3. Farão concedidos ao 
ta Reg-ia erri 20 de Novembro dP seu Presidente os -mesmos Privi-
1621· para a fundação em I. .. isboa legios, de que goza o Reg·edor 
de hum Seminario de Sacerdotes aa . Casa da Supplicação por Al- · 
Ingle-zes, debaixo da lnspecç!Io do v ará de 6• de Maio de 16 Q 9 , e 
Inquisidor Geral. Seminarios, e H os· Decreto de 23 de Janeiro ·de 
pital , fun.dados. em .terras parte..~~ l7i95. F0i dado ~egimento de Or .. 
centes a Antonio de Abreu Gtn- de,nàdos ao PresuleFJte , Vereado~ 
rnarães, .e sitos na Comarca do Sa- res , e mais O.fficiaes do SenadQ 

· barâ, Estados do Brasil, fonlo a no , Alvará de 23 de Março d.~ .. ··. 
requerimento deste approvados, e I 754 . . A sua Juriadieção ·se · esten,.. · 
confirmados por 41 vará: de 2 7 de dEm p~lo AI vará de to de J ulhQ 
Setembro de 17.87, e Carta de 2 d~ I 70'5 á di~tancia da vinte Je ... 
de Abril de 1788 .' :Pelo Decretp goas; e pelo mesmo Alvará' se 
de '5 . de J aneíro de 1818 se orde.. mandou que o Desembargo Q.g 
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'Paço, ·não tome. conhecimento dos 
Recursos do Senado sobre mate-
rias , que privativamente perten-
cem ao mesmo Senado sem Ap-
p ell ação , ou Aggravo. Foi-lhe man-
dado restituir o chãu, em que es-
tava a Vedoria incendiada, e ex-
tincta desta Cidade , com todos 
os terrenos comprehendidos. !}os di-
versos lu gares da Marinha , pe lo 
Alvad de 9 de ~ Julho de 1767. 
Declarou-se por Alvará de 24 de 
Março de 16 54 que no Desembar-
go do Paço se devem julgar ~s 
düvidas do Senado, com a Rela-
ção, AlfandPga, ou Con tado r da 
Fazenda. Ao Presi-den te do Sena-
.do' ou ao . v ereador' que fizer as 
suas vezes , pe rtence a vara do 
Pallio immediata á Real Familia 
na ·Procissão do Corpo de Deos ~ 
Cidade de Lisboa ,, Aviso d~ 2 3., de 
Maio de 1779 . Vej. Aviso de 11 
~e Agosto de 1690. Pela Resolu-
ção de ·n de Dezembro de 17 50 
se ordenou que do primeiro de lá-
Jteiro do dito anno . em diante ven-
cesse o dito Presidente · 800$ 000, 
reis de ordenado, e cada V erea-
dor 400$ 000 reis, alem das assi-. 
gnaturas. .PE(lo A viso de 20 de 
Abril de 17 52 , dirigido ao Pre~i
derü e do 8enado da Camara , se 
mandou pedir hurna Relação de to-
dos os ordenados, ass;ig naturas, e 
emolumentós ' e propinas ordina-
rias , e. Bxtraordinarias ·, e ajudas 
de custo , assim em dinhei·ró , como 
em g eneros , declarando2'se o titu-
lo , e a Thesouraria, ' e Almoxari-
fado por onde. se cobrão , suspen-
dendo-se emtanto ne> pagamento de 
todas as propinas , ou ajudas de 
custo, que expressameflite não es-. 
tivessem . concedidas por Decretos, 
-ou ·Resoluções Regias . Mandou-se 
reg·ular ··o .despacho do dito Tri-
b una], cohibindo-se os abusos, que 
nelle se havião· introdu~ido, A vi-
so de 8 de Ju1ho de L755. No-
mearão--se dois MinistFos , c~mo 

· co~missarios R,egios, para a~sisti
rem .ao despacho dq Senado , De-
creto ·de h de Maio de 1763. Or-. ~ -

SEN 

denou-sB pelo Decreto de 19 do · di-
to mes, ~ anno que mandasse for-
mar relações separadas, e espl(cifi-
-cas das suas rendas, e usuaes doi! 
seus Min:istros ; e Officiaes, e arde-
dados q11e vencem, e dos juros que 
se achão assentados nas rnesrna~ 
rendas çlas dividas1 activas, e des-
pezas que se cos tumão fazer an-
nualmente, como na limpeza das 
ruas, concertos de calçadas, e ou-
tras semelhantes, que se costumão 
fazer com tracto sucessivo, interpon-
do em cada huma dessas Relações 
o se u ·parecer sobre o contheudo 
nellas. Forão abolidas as proprie-
dadt=>s v italicias dos lug-ares de Ve-
re-adores do Senado da Camara · de 
Ljsboa , para fi carem triennaes, Al-
vará de 2 de Janeiro de 1765. Man-
dou-se pela Alvará de ll de Julho 
do d.ito anno que se observassem 
na administração das suas rendas 
as duas Leis de 22 de Dezembro 
de 176!1. -0 ' primeiro ., e segundo 
Escriturario

1 
do Senado I em acces-

so · aos Jug~res do Real Erario, e 
aos de outras Repartições dá Real 
Fazenda, D ecreto de 19 de Maio 
de I ~ 70. Pela Carta R egia de 13 
de N overnbro de 1773 se regulou a 
:ordem dos. assentos ·, que oo dito 
Tribunal d~vern ter o Presidente, 
V ereadàres , Procuradores da Cida-
de, Escrivão {la Camara, e Procu-
radores doEl Mesteres. Hurna :nova 
Junta para a ~lministrat;fí.o, e' Ar-
recadação da Fazenda do Senado 
foi creada por Alvará de 23 de De-
zembro de J773. Pelo Decreto de 8 
de. Agosto d~ J 77.8 se derogou o Al-
vará de 2· d~ Janeiro de 1765, sobre 
a forma , e governo do Senado da 
C amara, Inflrrdando-se que dalli em 
diante os V ~readores do dito Senado 
fo.ssern, · Bão triennaes, mas vitalicios, 
vencendõ o ordenado de 1:200$000 
réis, e sen~o tirados da ordem dos 
Aggravista$, ou dos outro's lugares . 
da Casa dq Supplicação, dçnde costu-
mão ter aoçesso aos Tribunaes. Ac-
crescentou-se mais 72$000 réis de 
ordenado aos Officiaes da Secreta-
ria do ~~nado, Resolução de 4 de 
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Setembro de 1778. Os Credores :d·a 
Fazenda do Senado forão convoca-
dos por Edital de ·6 de Outubro de 
1774 ,para apresentarem os Titulos 
,dos seus ~reditos, V(:'j. Decreto ·.de 
5 de Agosto de 1779. De Desp~
chos que são da -economia ·do. dito 
Tribunal não compete ·aggravo ·pa-
r-a o Desembargo do Paço, Decre-
t-o de 9 de Março de 1792. Pela 
Resofucã.o de .J I de Junho de ·f 863 · 
se decl~rou a <fevid.a subprdinaçãõ 
do Senado ao Desembargo do Pa-
ço. Para a arrecadação da renda da 
Almotaceria das Execuções se es-
tabeleceu llOVo metbodo na data .de 
I O .de Junho, de J 802 , . approvaclo 
pela Portaria do Senado de- 21 de . 
Julho do dito anno de 1802. 
· ·- Senad-o da. .Camara da Cidadl~· 
de Goa foi mandado conservar no 
uso dos seus privilegios, e se ' re-· 
guiou a. forma de suas Eleições por 
Alvará .de J 5 de Janeiro de 17 74. 

Senescal he o nome de hum Of-
1icial em J::.rança., .éujas funçÇes tem 
sido . differentes , segundo os tem-
pos ,. ·· e que ultimamente signifi-
.cava o primeiro O!ficial de J usti-
ça. . . . 

Senhas ,, Ord. l.iv. 5 tit. 25 §. 9, 
he palavra .. corrbpta · do Latim ·no 
adjectivo sin_qulüt:; ~ _em quanto a 
dita Ord. diz ·qije o. homem .que 
consentir a sua m.úlhcr. que . lhe fi-
zesse adulterio, sejão . a!llbos açoi-
tados com senhas, capellas de cer-
nos' quer dizer' que cada hum del-
les será açoitado , e levará corôa 
de cornos. A mesma palavra se lê 
em muitos Foraes, e · Prazos anti-
g{)$ , dizendo que os moradores , e 
cazeiros pagavão senhas, galinhas , 
ist.o he, cada hum sua galinha. , 

Senhoria. Tratamento de honra. , 
Pela Lei de 29 de Janeiro de 17 39 
se determinou a quem se deve dar 
de palavra, e por escrito o trata-
mento de Senhoria. Mandou-se dar 
ao Presidente da.Camara da Cidade 
de Lisboa por Alvará de 25 de Abril 

. de 1598. Aos Veclores da Fazen~a, 
Reg("dor . da Casa da Supplicaçílo, 
e Governador da Relacão do Por-

T.oMo Ill. • 
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to , ·aos Presidentes dos -q:ribonaes , 
e aos Commendadores M~es das 
0l'dens .Militares por AI vará de 7 
de .Agosto '(}e 160!. Ao B~() 
d'Alvito, Alvará de 28 de Outubr 
O'e I üo·9 . Ao Prineipe de Arracào 
D. Martinho, Alvará de n de Ja- '· 
neiro de t 646 . Ao ChanreHer ·da 
RelaÇão· do Porto., Assento ·de 4 de 
Novembro de ·1660. Aos Ministros, 
.e mais pessoas do Conselho .de Sua 
Magestade, Alvará de 15 de Janei-
ro de 1759. Aos Sargentos Mores 
de .B~talha, dito Ah'a-rá de 25 de 
Janeiro de 17ML E ao Administra-
dor Episcopal de Moçambique., Al-
vará de 4 de Setembro 1de 175''9. 
Se::~hória tem o Abbade Geral da 
Congregação de S. Ber1 ardo,- e o 
seu Substituto, Alvará qe 20 de Ju-
nho de i 764 . .O Cahidd da eoUe-

. giada -de Nossa Senhor~ da Olivei-
ra dé Guimarâ'€'s, · Alvará (~e 20 de 
Setembro de 1763. As Dot~as, Mo-
ças da Camara, e Açafat~/s, Alva-
rá de J 7 de Maio de J 7 71 . O tra-
tamento de SE:'nhoria foi dado aos 
Officia-es Militar€'s, em q~ em reca-
hir o Governo das -A rm~p das Pro-
víncias, em quanto d~ra. o seu go-
verno, pelo Alvará de 5a de Maio 
de 1782. Aos Moços da JCamara da 
Real Guarda-roupa, pel0 Alva,rá de 
25 de Abril de 1804. A'/ Camara da 
Cidade do 'Porto, Alv~·á de 13 de 
Maio de 1804. F.oi man ado dar es-
te tratamento aos Co gos da Ba-
silica de Santa Maria di Lisboa por 
Alvará de 15 de Ag~to de 1805. 
Igualmente foi mandado dar o. tra-
tamento de Senhoria I e o titulo 
de Illustrissima á J unt~ qa Compa-
nhia dos Vinh0s do Al~o Uouro por 
outro Alvad de J 5 de 'Agosto de 
I 805. Tem o tratamento de Se-. I 
nhoria. .os Coneg·os d~ Real Capella. 
do Rio de J aneir~, Alvará de 21 
de Dezembro de J 808. O Vice Rei- , 
tor da Universi.dade ·cte Coimbra, e 
cs que occuparem os. Lugares de 
Chancf'll("r 'da Casa da Supplicação, 
e · da Relação , e Casa do Po,to, 
Alvarás de 12 de Janeiro de 1811. 
E as Camaras do Rio de Janeir-o, 

T 



··e de Mado.,. 'Alvará. de G de. 'Feve'-
. !reíro de 181 B. 

S~nten§a he a decisã-O',. ~ue íaz . 
·-o Juiz sobre huma eauz'a., instan- . 
(;lia, ou processo. Sentença- ~e diz 

'iam bem o InstFumento, .que se el1-
trahe dQs Autos, qlle contem a :de-
cisão final ,. e· as forças deUa. SêR-
ten<i(a. da. Relação em qoaDto trão 
está assinada por todos es Juizes, 
c-1ue a derão, na forma da Ord. da 
Li_v. 1." tit. 1." §~ 13', 'f\ãd se con. 
.sideraSentença, e pode ser emeo-

" -~la da, Iaão assim çlepois da Stla pu-
blicação, Assento de 1 de Março 
-de 1783, tomado sobre a Ord. Li-v. 
3 tit. 6_6 §. 6. A que he dada cgn-
tra ·a Lei, e Direito expresso - he 
nulJa, e de nenhum vigor, Alvará,s 
de 11 de J ipnlw de 176 5, e de 21 

·<le Junho cr~ 17-66, Leis de . 3 de 
Novembro de 1768, e de 15 de De-
.zmnbro de 1774. Pelo Assento de 
7 'de J ul ~10 de· J 594 se determinou 
q1:1e as en tenças ., '1 ~1e pass;llssem 

· os Correg e~ores do Ci vel da Cida-
de de Lisboa. fo~sem pàssadas, -não 

·em nome"' ae Sua Magestade, màs 
·em seu p ·opr.io, quando dellas se 
não possa appellar., ou agg~:~avar. 
Sentenç~ p ssada em Julgado deve 
'ter prompta exect:~çãO, porque 'da au-
·':thoridade d . coi~a julgada depende 
.a paz publi·a, P.rovisão de 10 de 
Março de I '64, Lei de 3 de No-
vembro de 1768. Pelo Assento da 
Relação do orto .de 12 de Maio 

-de 17 50_ se a sentou que nas Cau-
/ -sas civeis ira .tadas ordinariamente 

devem bit tr mscri tos nas SeHten· 
ças, que se e trahirem ·dos Autos, 

-os Artigus de Replica) e Trep.lica. 
Sentença decl .ratoria sempre he ne-
·cessaria para verificação ~mposta 
·pela Léi, post~ qne es-ta a imponha 
.pelo mesmo f~to) Assento de 20 
ele Jutho de 1 T80. Não pod~ sus· 
pender-se 'a Ex~cução da Sent:ença 
por pender Consulta , · DeGreto de 
17 de Agosto de 172-9. Declarou-se 
pÇ>r Ass~nto de 18 de Julho deJ778 

~ que é;lS Sentenças interlocutocias :da 
Supehntendencia dos Oontmban:d~s, 
Juizo dos Fallidos, ·é ·Coilser,vato,ria ' 

•s, pr.i~ilemiados. s.e devem despa ... 
c.har na Rela~·ão " bem Mm<i aS' De-
filfliti-vas :! á ex;&ep~ão dos casos c0m .. 
theudms no §. 4? dta Ond. Liv. 3 tit:. 
20.. Se.Btenças em caso de morte 
não ~e e.itecutão sem o Juiz Rela--

, for dar pãrte aO> Pri:ncipe, ~om os 
fuad.ameatos da. mesma Sem1ten.ça , 
:e conformi·dtade dos '?O~O$', Decreto 
; de J 6 de Maio de 17'21. A.s Senten~ 
' ~as· em quanto não são publicadas 
1 podem ser' eme.l!l:daclas, la-lllçando-se 
:na· ceofonnidade do qne se venceu 
. pela pluraliüade de votos, .t\v·iso de 
4deJat1ef.Fo tle 1787. Pelo. Dee·re-
to de 12 de Março• de- 1706 se de-
claFOu que mandando Sua Mages· 
tade suspetJder a execução da Sen-
tença de morte se ha de observar 
a sNspensão até novo A viso. De-
vem as Sent.::oças, para poder~lll 
at.leiH:ler-se no concurso da Prefe-
rencia, ser havidas em J ui~o conten:.. 
ciosa., Lei d-e 20 de Junho de 1774 
§~. 33, g 34 ~ e nã0 ser simplesmente 
de preceito,' e fundada:s meramente 
na confissão cla parte ·, Lei de 22 de 
Dezembro de 1761' tit. 3 §. 14, di-
ta Lei de 2p de Junho de 1774 §~ 
43. Não se cjiz propriamente Sen..-
tençâ· a qne pode ainda ser· refor-
rnaàa .pelos fDeÍQs competentes, As-
sento de 2 qe Dezembro de 1791. 

Sent~'do. O sentido dá Escriptura. 
·Sagrada he a significação imrnedia-
ta, ou media ta das palavras, que 
ella contem. Distingue-se de dois 
modos , o lz'tter'al, que he a signifi-
cação immediata das palavns toma-
das propria , ou figuradamente; e o 

· rnistico, que he a significacão me-· 
dia ta, i(i).O ul~erior das palayr~, ou a 
significação de hmna coiza expres-· 

. sada pelas palavras da: Escriptura. 
Sentz'neJla, o · sokLado , que fica 

: em vigia, o~ guarda militar elll hom 
posto. 

Sobre a~ obrig.ações das senti-
nellas avançadas nos quarteis vej. o 
Av.iso de22 de Abril de 17:96. 

Separação significa em geral a 
acção, peJa qual hum a pessoa, ou 
huma coi:Za se aparta da outra. Co-
nhecem-se ~~ direito tres especies 
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tle separac;ã0:: t,."'"sepani~o d~ beM' , B~lii~3l d& ~tvas '· foi ~rior Mol" 
!."' se:para~ã() dê co.vp<t i 3."· separ~r A,v-i:z; e · B~pe de ~J!talegr~, e _ 
~ão dos bens. dG> herdeir~ dos.do.d@- GtNM"da. C.a-q~po~: · · 
func.h~. ''Frafat1b·4as ·~~sas· ihsliJt]es da er-

Septuagesmw. DbliJing.G da ~ d~ A~. fÍls. " ... 
ptuag.esima he aq,uelle, qH~ eabeo i>arecet' soõre o foro ·dos ·t!tzva[-!. 
tire~ semaDasr aAtes do primeiro-Do- leiros- d~ Avi~., e' fez · a ~tuis;áb 
miingcr d~ Quail'esma, obamado·Qua- Bispf!-dp ·~ Portaleg.re ·COJ'}~ ·a ~-vída 
dr~gf!sima, q\U~ quer diz-efl q:uaren- se,u· fi.~ Bispa. · · . 
temi. . - ~ S'equestro. 80 diz ·& acção '.de -pôr 
' Sepul-clta.. Assim ehamifrão á rendas_, ·9-1;1 outras -eoiz~s sobre 
tirem Mifita11, e: Cano'lilica- do Sa u:e s_e .lli.~i~~ ~m a~t~a~aç_ão " ~oU' 
Sepulchro" que antiigan~ente foi \'li~- ""'"'"""""tto- JUÔ•Icial ~te q-ue ,'a, J1,1Sttça, 
ta, e recebida em Por·tu.ga-1. . E!st8!••:• : u~·cida a quem essas -coiz.~s od-e~em 
Ordem. se distinguia da das Tem- pertencer. 
rrfarius, U~spitalar~i.os, TeutonicO<l, &'Fgen:ta ~ antiq., '€ria,cla, woça 
e de R Lazaro. Ella pFinci-pio!l ne de servir. Documente do Salvador 
t<€~po, que Ds Sarracenos ganharão de- Coimbra de l39&. ' 
a Cidade Santa aos I mperad<ares âa &rgente, -pala·vra ·antiq. , o mo--
Grecia. Os oois primeiros ~eis de ço·, ()U mQça â'e SffV'ÍT' criado; pU 

r J.erusa.rem ( coflq~istad.a no annõ de- criada~ m~nfstro, ~er\>ente :; assalla-. 
Jtl99J-. J Got}redo, e BalduÍ'no )hef? riado, e pr0mpto para todp o ~erviç_,o · 
concçd&:flâio largos pri\(ilegios. fqi de seu· amo. No 'anno de 13'8'5 o Se-
es.ta. Ordem comp>aflh€ina das do nhor Rei D. João I, Regedor; e 
Templo, e Hospitat na entrada qu~ Defensól' dos· Reinos de Port~ga}, 
fi:ut.rão mn a nossa Monarchia·, que e d9 A~g:;trv-~, ma,ndou que qs 'La-
. sem dúvida foi n s ultimo annos vradores, Serge~tes , e 1}1oradpres 
da Rafnlia D. Ther.esa, e por €on- d~~ Cauto~, ~ Herdades, dos .j:\'lo~-
sequencia antes de ll2~, é ll30? teiros- de Santa Cruz, e Santa Ola.- · 
em q·ue etl~ faleceu. Esta Senhor!! ra·, ~PVão, e Semjde, e outros dos 
Rainha ú~z 'd-oação aos Conegos da Mestei-ros, e l grejas da Cidade, e 
Ordem de. 8epul-chro do Senhor das ·Termo ~·e eqi·n1bra, em qv~nto du:-
ViUas de. Sampayo do Gouvêa, ho- rar a g·uerra, vellem , . rQndem, e 

, ' je Samp11yo da Serra, ·da qual fez . paguem· .para ~ntas, talhas, e pedi- . 
Coutó á mesma OrderJJ ElRey D. dos para repatramento, e aforta}e.:. 
Affonso lfenriques, da do Ladairo, zemento da eiu~de. S~rg·en .te::;, pri- · 
que lhes coutol!l' o Senhor Rei D. meiro criados, depoi.s húgQs nas Or-
San.eho-. 1 , e muito . provavelmente dane mwit~res do Templo de (,:ala-
da de Paços de Penalva. Os -Cdne- trava, de Avi~, e finalmente na d.e ' 
gos do Seplil'lchro introduzidos neste Ghristo: Havia $ergentes do nume-
R.eino se estabelecêrão em Yilla no- ro, e outros supraimmerarios. De-
va. de Penalva, gue por isso se dis- pois ~com ~ revolução do~ t~mpos 

· se Vill.a rwva d~ Sepulc·hro, <'londe pas13árão o~ Sergentes a pertev.Jer, 
passárã.C) para o Mos-teiro C~moni= o pre~icamento c,le Ponatos, e fi·· 
ca1 de Agoas Santafl. Junto des(e nafmente o de Leigos CQm Habito 
M@S1~eiro se estabeleceu hum Re- Re'ligioso, e . Ref~itÇ>rio. Nas con-
coHüm-ento, ol!J M0steiro de Cone- stituições de Tbo_rnàr de 1326 se di_z. 
gas do mes~o Instituto. · ordenamo~, e estabelecemos, e .ou-

SeqtJeim da Gama (Luiz cle), torgamos que p~_,ni .todo sempre ha-
natural d_e Lisboa , foi Desern bar.,. ja na di·ta nos~ a Ordem ,oitenta ~ 
'gador dos Aggravos , faleceu em st?is Freires ao menos; como ~it9 
1743, escr-eveu: . he. ])os quaes ~ej~o s~tenta e h~m 

Troctatus- de C1.tat•ion,t"bus. rns. fol. Freires C'av\!Heiros guizados · d~"'~i-
.Sequeira Per-t-ira ( D. :Fr. Lopo valos, e armàs, e o~ outros ·{que 



\ 

~r5o .quinze) s~rem CJerigos, e Ser-
gentes. :Daqui 13e vê que .. os Sergen-

"ies já por estes tempos ' --em que 
'1:lobre as ruínas da Ordem 'do Tem-
·plo principiou a de c~~isto, lata mo-
-do, se chama vão Fre1res, por te, 

· .rem .ração, e habito differente dos 
seculares. 

Sermão , Discurso Christão pro:. 
nunciado em huma Igreja aos Fieis, 
-que ahi se ajuntão, para os instruir 
nas verdades da Religião, e ·Cha-
ma-los á ~ prática .·das virtudes Chris-
't.ãs. Os Sermões, .de que ·se deve es-
perar mais fructo, sã.o os que ensi-
não os principaes preceitos da Mo-
·r ál Evangelica'. Discursos inteiros· 
·contra os incredulos de ordinarÍ'o só 
dão a conhecer · aos Fieis que ha ho-

~mens tão embrutecidos pelas suas 
paixões, que preferem as trevas do 
e.rro .á luz consoladora da Revela-

·ção. "Não basta que hum Prégador 
·tenha escolhido o seu assumpto, 
'he preciso que -elle o trate do modo 
~o màis vantajoso para o seu Audi-
·torio. Muitas div.isões; e subdivisões 
em. hum discurso dividem a atten-
ção do ouvinte, manifestão o artifi-

. cio oratorio , e interrompem aquella 
gradação de sentimentos, e racioci:-
nios , que to cão , e persuadem. O 
Orador Christão obterá mais ·seg\1-
mente o fim, a que se propõe, se 
reduzir o seu discurso a huma .só 
proposição, ou ao menos a duas 
proposições ·particu]are,s, que pos-
·são referir-se a huma proposição 
·g:era], e expo'ndo na serié do seu 
disc:wrso algumas verdades, de mo-
do que as seguintes dem força ás 
precedentes, ou sirva de prova-las, 
confirma-las, e esclarece-las. 

Serventia. As ServentiaS' dos O f- · 
flcios estão prohibidas pelos Decre-
tos de 17 de Janeiro de 1635, e de 
3 de Outubro de 1663. Não as po-
<le prover o Regedor por mais de 
dois meses , Resolução de 24 de 
Junho • de 1633. Derão-se varias 
·prov.idencias sobre ellas na Provisão 
Re.gia de 23 Agosto de 1668; e De-
cre.t'ú de 17 de Abril de 1748. As 
Serventias dos Officios· de Adminis-

I 
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tração , e Arrecadação da Real Fa-
zenda só devem ser providas -ém 
A ulistas approvados .. ·da Real J un-
ta do Commerció, Lei de · 30 de 
Agosto de l no §§. lO e Jl, De-
éreto do 1:· de Abril de 179 J. 

Serventuan·o, o que serve hum 
Officio em ·lugar do Proprietario. 
Não se pode passar . pr?vimento a 
Servt:lntuario sem constar por infor-
mação do Ministro o . impedimento 
do Proprietario, e se declarar que 
não pag d a este mais que a terça 
parte do rendimento do · Officio pe-
Ja Avaliação .da · Chancellaria., As-
sento do . Desembargo do Paçó de 
27 de ,Abril de 1608, vej. Alvará 
de ' 13 de Julho de 1751 §.' 18, e . 
Decn~to de 29 de Julho de J 642 , e 
de 16 de Setembro do mesmo an-
no, Lei de ~2 de Junho de 1667. 
Huma vez pósto nilo pope ser tira-
do do Officio se.n~o por culpa judi-
cialmente provada, ou inçapacida:. 
de notorià, Alvará .de 22 de Junho 
de 1,66'7, ~e maneira que, . ainda 
que o Proprietario venha a entrar 
np Oflicio, não pode· nelle introdu-
zir outro, Decreto de 16 de Maio 
de 1650. Vej. D~creto de 16 de 
Fevereiro de 1662. O Serventuario 
substitue o Proprietario erri todas as 

. suas qualidades., Assento do Porto 
de 29 de Setembro de 1617. AosSer-
ventuarios se não deve deixar servir 
os Officios sem mostrarem as Provi-
sões, que ~e lhes concedêrão, De-
creto dê 1~ de Dezembro de J 639. 
Por Decr~to de· 3 de Novembro de 
1696 se mandou que' fazendo al-
gum Proprjetario de Officio reque .. 
rimento p~ra metter Serverituario, 
se declarassem na Consulta os irn- ' 
pedimentos .do Proprietario. Ne-
nhum Servrntuario pode ser admit-
tido sem ~e registar o Provimento 
nos Tribunaes respectivos, Correi-
ções, ou ~:>rovedorias , para assim 
se saber o tempo, que deixã.o de 
servir os Proprietarios. 

Serm"ço: esta palavra antigamen-
te se tomaya em muita!;:l, e mui va-
rias sig·nifiqações. Humas vezes era. 
huma penf.làO sabida de dinh~iro ? · 



SER 

ou fructos; outras ~rão certas gei-
ras, ou dias de pessoa; tambem se 
tomava por jantar, -ceia, ou refeP 
ção honesta, que o ·vassallo, colo-
no, ou emphiteuta prestava, e de-
via ministrar em certas occasiões 
ao di.r~ito Senh<Yrio. Tambem se 
dáva este nome ·ao saguate, presen-
te, e obsequio , que o direito Se-
nhorio esperava da generosidade, e 
primor dos seus Colonos. Desde o 
tempo dos Godos _, e Longobardo..s 
se praticarão estes serviços , mas 
com o .no~e de Preces, ou Rogos·, 
Precanas, ou Precaturas. Não se 
declarando nos . Prazos antigos a 
quantidade elo serviço constava e11a 
de hum alqueire de trigo' e hum 
de r cevada, e huma galinha. Tam-
bem se entendia por serviço qual-
quer donativo, obsequio , ou pre-
sente. Assim pela Ord. Affons. Liv. 1 
tit. 23 §. 49, _e Filip. Liv. 2 tit. 59 
pr. os Corregedores não devem re-
ceber serviços de pessoa alguma, 
excepto de seus parentes, cazeiros, 
e familiares , e ainda destes não de-
ve passar o serviço de huma mar-
ram, ou· de hum carneiro , e mais 
não. O serviço de Pasquello, flUe 
se pagava pela Pascoa; era h uma 
fogaça de alqueire e meio de trigo, 
e hum cabrho, e oito bilhós; e o 
•Serviço de Pentecoste Etfa huma fo-
gaça de 'alqueire e meio de t-rigo. 
.Não h e li c i to renunciar· serviços em 
parentes por affinidade, na confor-
midade do Regimento das Mer~ês, 
e Decreto: de 13 de Agosto de 1706 , 
que n.ega a acção pará remunera-
ção de s~rvíços a quem não he pa-
rente de!_! tro dos gráos prescriptQs 
no mesmo Real Decreto. A forma 
de se passarem as Certidões para 

1 se requererem as remuneracões de 
serviços foi estabelecida por' Alvará 
de 24 de Julho de 1609. Nas Peti-
ções para remuneração de serviços 
só se devem narrar os que estive-
rem por satisfazer, Decreto 'de 26 
de Fevereiro de 1678. PelO' Edital 
de I 9 de Novembro de 1808 sé fez 
publico achar-se authorizado o Juiz 
do Cr.ime do . Bairro do Mocambo 

ToMo lU. . ' 
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para fazer entrega a seus legít imos . 
donos do~ bens, qut1 se acha vão ao 
serviço dos Francezes. Foi feito pe· 
los Christãos novos serviço á Corôa 
de setecentos mil crusados, to~an~ 
do-se os lançadores debaixo da R~al 
Protecção, Provisão Regia de -23 de • 
Abril de 160'5 .... Para ·o qual pagarão 
todos os Christãos novos; Alvará 
de 21 de Junho de 1605. Vejão-se 
mais os Alvarás de 2, e de 27 de 
De~embro de 1606 .. Como se pas- L 

são as Certidões dos serviços feitos 
no Ultramar, Alvarás de 241 de J u .. 
lho de 1609, e de 28 •de Janeiro de 
1611 . . Por Carta 'Regia de IS de 
Julho de 16~6 se determinou q_ue o 
Procurador çla Corôa , por menos 
occupado que o da Fazenda, apu-
rasse os papeis de serviços. Nomeá-
rão-se depois , \ em lugar do dito 
Procurador da Corôa, quatro 'Mi-
nistros para aquelle exame, Carta 
R_egia de 6 do No vem bro do dito. 
anno . Pela Resolução de 15 de 
Maio de 1,651 se mandou que se 
requeressém os . serviços feitos no 
Reino , e no Ultramar , segundo fo-
rem maiores, ou · péla Secretari~ dô 
Reino, ou pelo Conselho Ultrama-
rino: Os feitos na Decima manda-
rão-se consultar pela Junta dos 
Tres Estados , Resolução de 12 . de 
Julho de 16 51. Facultou-se por De-
creto de 12 de Agosto de 1655 
consultarem-os· os serviços , ainda 
passados os trinta annos. Pelo I;>e-
creto ·de 6 de Setembro_ de 1700 
se revalidarão as Certidões de ser-
viços até então passadas , dispen~ • 
sando-se para isso o §. 3." do Regi-
mento. Por Decreto de 13 de Agos-
to de 1706 . se determinou o tempo, 
dentro do qual se poderão requerer 
os serviços feitos á Corôa. Por ou~ 
tro Decreto da mesma data se de-, 
clarou as pessoas ' em que se pode 
fazer renuncia de serviços. PelaRe-
solução de 23· de Março de 1707 se 
ordenou que se pudessem requerer 
se rviçoS' feitos pelas Ordenanças , e 
Auxiliares das Conquislas. E pela 
Resolução de 24 do mesmo mes_, e 
anno que se pudessem reouerer l)er..: , . / v ·~ 

: 

.· 
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viços pelos Missionarios , e pessoas 
da Navegação da India. Regulou-se 
a remuneração dos serviços milita-
res pelo Alvará de 16 de Dezem-
bro de 1790. N inguem pode deixar 
voluntariamente o serviço publico, 
mas deve requerer a baixa, ou de-
missão pelo Tribunal respectivo , 
Alvará' de 12 de Ag-osto de 1793. 
As J ustifi9ações de serviços das 
Capitanias desde a Paraíba para o 
Norte com as interiores até Mato 
Grosso inclusive se devem continuar 
a fazer perante os Governadores e 
Capitães Generaes, e Ouvidores das 
Camarcas ~ ~emettendo-se para o 

·Conselho da Fazen,da para. se con--
sultar a remuneração, q_ue taes ser-
viços me'recem; e as que perten-
eem ab Domínios Ultramarinos de-
vem seguir a mesma prática, 'e to-
das as mais devem fazer-se perante 
o dito Conselho ., limitando-se em 
julga-las, ·Decreto de 23 de Março 
de 1809. · 
' · Servidão he o direito, que o Se-
nhor de hum prédio por causa dei-
Je tem no pre'dio de outro.- Servi-
dão rustica · he a , que se 'deve ao 
ptedio iustico: ~ SeJJvidão urbana 
be a que se deve ao predio urba-
no, ou da C_idade. 

· O conhecimento das Causas so-
hré servidões' e edificios' que per-
t e'ncia privativamente ao Juizo daS' 
Propriedades, Alvará de 26 de Ou-
tubro de 1745, ficou pertencendo 
ao da Insp_ecção , onde se processão 
summariamente as ditas Causas , . 
Decreto de 15 de Novembro de 

. 17{37. . 
"i · Sesmaria, assim se chamava ás · 
i'" datfis das terras , casaes , ·ou par-

dieiros, que estão em ruína, e des-
aproveitad-os, que os seus directos 
senhorios, depois de avisados, não 
fazerp aproveitar, e vale.r. Aos Al-
moxarifes p~rtence hoje esta ins-
pecçã'o, segt.Jndo a Ord. Li v. 4 tit. 
j 3. Antigamente -erão. sesmeiros- Õs 
que ElRei destinava para darem as 
ditas proprieda.des de sesmaria, ou -
tra&; vezes permittia aos Conselhos 
o nomealos. A Qtigem~ deste nome 
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narece que se deve procurar em 
sesma, ou sesmo, que he a sexta 
parte de qualquer coiza. E. como 
estas terras se costumavão dar com 
fôro, e pensão de sexto, ou de seis 
hum, daqui veio dizer-se sesmaria, 
e sesrpeiro , e tambem sesmo, sitio, 
termo, ou limite, em que se achão 
€stas terras assim dadas de sesmaria. 
Deve-se · a Lei das sesmarias ao Se-
nhor Rei D. Fernando. O Senhor 
Rei D. João I confirmou as sesma~ 
rias, Cod. Afi'ons. Liv. 4 tit. 81. Is-
to mesmo determinou o Senhor Rei 
D: João III. Sesmarias se não re-
putão .Bens da Corôa , posto que 
lançadas nos Livros elos proprios, 
Provisão de á de Dezembro de 
1653. Na concessão dellas a particu-
lares se reserva sempre o prejuizo de 
Terc~ir~ , Alvará do I: de Abril 
de 1680 §. 4o, , Leide 6 de Junho 
de 1755 . . Tem . lugar a data _dellas 
nos corpos de mão morta, que não 
quare.rp aforar casaes, e territorios 
incultos, l,.ei de 4 ·de Julho de 176.8 
§. 11. Pelo Alva-rá de 5 de Outubro 
de 17 9 á se ordenou certa forma das 
datas~ conprmações, e demarcações 
das sesmarJas, dando-se regras para 
sé processarem as Causas destas 
sesmarias , e outras ·provideQcip,~. 
Mas ·foi mandada suspender a exe-
cução desta Lei por Decreto de I o 
de Dezembro de 1796 . Pela Prov-i .. 
são do Oopselho Ultramarino de 13. 
de Abril de 1738, dirigida ao Go·· 
veroador Capitão General da Capi-
tania do &i o de Janeiro, se confir .. 
mau a de 15 de Março\ de 1731 pa .. 
ra se não concederem sesmarias de 
mais de meia _legoa em quadro, e 
só no slirt~o se possão conced'er de 
tres legoas, como nas mais partes 
do BrasiL Derâ:o-se outras provi" 
dencias sobre as sesmarias do Bra~ 
sil nas Cartas Regias .de 16 de Mar-

·ço de 168~, de 27 de Dezembro de 
1695, de '7 de Dezembro de 1697 ~ 
de 23 de Novembro de 1698, de '20 
de Janeiro de 169~, e de 27 de, Ja-
neiro de 1711 ; e. nas Provisões de 
,20 de !gosto de 1727, de ~ 5 M 
1\'larço de 1731, e na de 28 de Mar· 
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ço de I143; Na sua concessão de-
vem ser ouvidas as Camaras do clis-
tricto, dito Alvará de ~ de Outu-
bro de I 795 §. 15. A que Esc-rivão 
pertence escrever nas Causas dellas 
vej. Alvará de 8 de Abril de 1807 
§. 2. Pelo De.creto dt> 22 de Junho 
de 1808, datado do Rio de Janeiro, 
se mandou que dalli em diante con-
tinuassem a dar as sesmarias nas 
Capitanias -do Estado do Brasil os 
Governadores, e Capitães Generaes 
dellas, devendo os sesmeiros pedir 
a competente confirmação á Mesa 
do Desembargo do Paço do Rio de 
Janeiro; e que 'na Côrte, e Provín-
cia do Rio , de Janeiro a dita Mesa 
&s ficasse concedendo,' sendo. as Car~ 
tas de concessão , . e confirm:tcão 
dependentes da Real asslgnatu'ra. 
Mandou-se por DeCI'eto de 25 de 
;Novembro de 1808 que aos Estran-
geiros residentes no Brasil se pos,. 
::?ão conceder datas de · terras por 
sesmarias. Ordenou-se pelo Alvarâ 
de -25 de Janeiro de 1809 que se 
não passassem Cartas de concessão, 
eu confirmação de sesmaria-s sem 
preceder medição , e demarcação 
judicial, estabelecendo a 'forma da 
nomeação dos Juizes das sesmarias, 
e os salarios que elles, e os seus 
Officiaes devem 'Vencer. · 

Sesmeiro, o que tem cargo das 
sesmarias, e as dá, Ord. ' Affons. 
Li v. 4 tit. 8 I §. 21. 

Scsmo. Termo; sitio, ou limite, 
em que ha sesmarias. Tambem se 
pode entender por sesmo as te_.rras 
abertas, desaproveitadas, e baldios, 
que supposto rião estivessem d.adas, 
erão proprias p'ara se darem de ses-
maria. Sesmo tambem se chama o 
sexto, ou foro de seis hum. 

Sessáo, ou conferencia se diz do 
tempo, em que huma Assemhléa, 
ou Corporação de Juizes, ou outra 
Corporação regulada se ajunta para 
trabalhar nos negocias. 

Sesteiro, erão dois alqueires, ou 
duas teigas da medida aqtiga. Era 
o·sesteiro de pão duas teigas, hu-
m~ de trigo, outra de niilho. O ses-
teiro de vinho igualmente devería 

'SET 

constar de dois cantaras, ou alquei.-. 
res. 

Seteira , pequena abertur~ que 
h~via nas Fort.alez.as ªntigas para 
disparar as setas contra o~ inimigo~. 
Em sentido . translato ~e- diz a pe-
quena ' fresta destinada somente pa .. rª' dar luz, e claridade a qualquer 
quarlio. Ord. Liv. 1 tit. 68 § 24. O 
destino, e uso, e não a simples di-
mensão da largura, ou gr.andeza he 
que constitue a seteira, e a distin1' 
gúe de janeJla. . 

Setenta. São assim chamados 0%1 
setenta e dois Interpretes, que tra-
duzírão os Livros do antigo Testa ... 
niento, ou ao menos o Pentateuc~ 
do Hebraico ern f}.rego por ordem 
de rtolom.eu Philadelfo Rei do Egi ... 
pto, -no anno do .mundP 2759 , ~ 
277 annos ante.s da vjnda de Jesus 
Christo. Estes Interprete~ tinhão *'i~ 
do enviados áq:u.elle Princjpe pelQ 
Summo Pontífice Eleazar.? que e.s• 
colhéu em cada Tribu do Povo Ju.r-
deo seis dos .mais versado~ Jl~ , Linr · 
gua Hebraica, e Grega. S. J ustioQ; 
e a maior parte dos a.otigos Pa.dres 
se persuadírão de que os Setent~ 
tinhão traduzido toda a Bibli~. S. 
J eronimo sobre o testemunho d.-e 
muitos Autores a.s~egura que os Se .. 
tenta não traduzirão {Dais que p~ 
cinco Livros de . Moyses. .Mas s~ 
a versão dos outros Livros da Bi-
blia não h e dos mesmos _ Tradu'Cto-
res he nect>ssario confessar ' que ella 
he muito antiga, e que os J udeos 
não tiverão outra antes de Jesus 
Christo. .Esta versão . dos Se.tenta 
tem sido sempre muito authorizada 
na Igrejá. · • 

Setubal, Villa na Provincia da 
Estremadura, chamada pelos Ro-
manos Cetobric~, ou Cretobrix, dis-
ta de Lisboa seis legoas. Goza d~ 
voto em Côrtes. Tem quatro Con,. 
veiltos de Frades , e dois de Frei-
ras ; Casa de Misericordia; e doi$ 
Hospitaes. He cabeça de Correição, 
que comprehende .quatorze Villas. 
Pelo A viso de á ' de No vem bro· de 
1 7 55 , dirigido ao Governado& da 

. 1 Praça de Setubal, Pedro de Souza 
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de Castello Branco, se derão as pro-
videncias necessarias para remediar 
os estragos eauzados pelo T~rremo
to na dita Villa. E por outros A vi-
sos de 1 o , -e de l4 do dito mes, e 
anno, dirigido a João Alexandre de 
Chermont, se repetirão as mesmas 
providencias, em razão de se .achar 
impedido e Commandante daquella 
Praça Iguaes providencias deu Sua 
Magestade para as Pr.aças de Cas-
caes, e Peniche. 

Sevicias , do Latim Smvitice , he 
hum termo usado no foro para ex-
primir os máos tractamentos, que 
se faz soffrer a algtiem. Para orde-
nar a separação do corpo , e habi-
tação entre marido, e mulher, he 
necessario que haja sevicias da par-
te do marido. Estas sevicias se pro-
porcionão á qualidade das pessoas, 
sua educação, e seu modo ordina-
rio de viver. Entre pessoas de bai-
xa condição são necessarios factos 
mais graves que entre pessoas, que 
tem mai sentimento , ~ delicade-
za. , 

Sexagenario, o que tem sessen-
ta annos. 

Era-lhes prohibido alhear sem 
cauza justa, approvada pela Mesa 
do Desembarg<? ~o Paço , seus bens 
estaveis, e permanentes, que exce-
dessem o -yalor de 400$000 réis, pe-
lo Alvárá'de 1 de Agosto de 1774. 
Este Alvará foi porem suspenso pe-
lo Decreto de 17 de Julho de 1778. 

Sexta he huma das horas Cano-
JÜcas menores, que se segue á de 
Terça, e co~:responde ao meio dia. 

Se:i:ta feira Santa. Este dia pas-
sa entre os Christãos pelo mais Ju-
gubre do anno. A Igreja está sub-
mer.gida na mais amárga dôr: As 
paredes dos Templos se cobrem de 
preto, e os ornatos dos Altares, e 
dos Sacerdotes são da mesma côr. 

Sexteiro, era a sexta parte de 
. hum moio, segundo toda a differen-

ça , ou numero de medidas de que 
elle consta v a. 

Sexto he a Collecção das Decre-
taes< do Papa Bonifacio VIII. Cha-
ma-se Sexto porque he intitulada 
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Liber sextus Decretalium, como se 
fosse hum 6.0 ·Livro das Decretaes 
colligidas _por Gregorio,. IX em cin-
co Livros, com tudo esta Colleção 
de Bonifacio VIII contem ella mes-
ma cinco Livros.' O modo de citar 
esta Collecção he dizer in sexto. 
Esta Collecção comprehende as De-
cretaes publicadas depois de Gre-
gorio IX , a ~aber :- as do mesmo 
Gregorio IX, de Innocenc!o IV, de 
Alexandre 1V, Urbano IV, Grego· 
rio X, Nicoláo 111, Clemente IV, 
e Bonifacio VIII , por cuja ordem a 
compilação foi feita. Bonifacio VIII 
empregou neste trabalho a Guilher-
me de Mandegotto, Bispo de Em-
brun; a Berenger de Fredol, Bispo 
de Beziers; e a Ricardo de Sienna, 
a 'quem depois ,nomeou Cardeal em 
1298. Es.te Livro foi publicado a 3 
de Março de 1299 , antes de Pas-
coa. Ajunta-se depois do sexto, e 
no mesmo volume, as Clementinas, 
_e as Extravagantes de João XXII, 
e as Extravagantes commuas. 

Siam, Reino da Asia, que tem 
allianças ~e Commercio com algu-
mas Nações da-Europa. 

, Sicilza , Ilha do Mediterraneo , 
pertencent~ ao Reino de Napoles. 
Por A viso de 23 de Fevereiro de 
1807 se declarou__ que o privilegio 
do foro da Naçao Siciliana não 
compete aos que não tem exercício. 

Sigillar, sellar, pôr o sello -em 
alguma coiza. Antigamente se cha--
mava sigilJar o penhorar, ou tomar 
alguma coiza por penhor de alguma 
divida, ou crime , porque deste 
auto de p~nhora se passava Instru-
mento, em que se punha firma, si-
gnal, ou_ fiello do Juiz. 

Sigillisrno. Pela Lei de 12 de J u-
nho de 1769 se autorizou com o 
Regio Be.p.eplacito as Bulias expe-
didas pelp Papa Benedicto XIV , 
em que condemnou o erro do sigil-
lismo, e Çleclarou o procedimentp, 
e castigo dos Reos do mesmo erro 
pertencente ao Tribunal do Santo 
Offi.cio. 

Silva ( D. Fr. LuiZ da), Trino, 
natural ele Lisboa, foi Bispo de 



..Lamego, e da Guaràa, ·e :Arcebis-
'Po . de E v ora: faleceu em 17b-3·. En-
-tre outras Obras compoz: 
· ' Apologia em defeza da Ju/rzsdic-
:çáo o'rdindrz'a. nis. foi. 

·Sz'lva (P;e Luiz <~da) de BrltÕ·, 
·nàtural de Santarem, foi Conego·, . 
·e Vigario Gédll, 'e Provisor de Evo-
·ra: faleceu ·em J 630~ Escreveu: 

Miscellaniorum tam in Jure ·, 1íam 
'l·n humam·oribus J)isiiplinis Liber. 

. ' Silva '(Aires Antonio da) nas- . 
-ceu em Lisboa a 15 de Abril de 
· 1 7oo , sendo ~filho de D . Mandei . 
·:fereira Couün'ho, e D. Maria Te- . 
-reza da Silva e Tav'ói'a·. Recebeu o 
Gráo d·e Mestre ~ni Artes na Uni-
ve'i'sidade' de Coünbra, . e se Douto-
rou ·na Faculdade de Canones na 
idade de -J9 amíos. Compoz, alem 
de outras Obras : 

Nova Jur~·s Cz'vflis Tractatio -~·n 
quinqua,qinta : la'brqs_ Digestor'iim ·; et 
-sub eisdem íi'tuli$ nostri municipalis 
.I::túsitanire Juri's explicatz'o. ms·. 

Sz'lva C A le.Xandre da ) nasceu h a 
Cidade de Bràga ·a 20 de Agosto 
de 1614 de Pe·dro Lopes da Silva, 
e ·Maria Saraiva. Formou-se ·em 
Canones na Universi dade de Coi"m:-
bra. Foi Deputado d'O Consl:llho Ge• 
ral do Santo Offici'o-, de que tomou 
pósse em '1'1 de Maio de I 6~68, e 
ultimamente B~spo de Elvàs , em 
cuja, Cidade faleceu a 2 ·de Feve-'-
reiro dé 1682. Compoz : , 
. · Discursus pro Jure primaeiatís 
Ecclesire, itntlresso na_ Decisão I38 
de Themudo. 

Commentari.Z ad lnquisitorum Re-
ftirnen Ordinarium. r:ns. 

Varias :Alle_gaçóes de Direito, que 
não se imprimirão. . 

Silva ~ Soiza (Antônio d'à) nas-
ceu na Vilta tbis Caldas da Rainha 
em 160 J. Foi filhoJ d·é Henrique da 
Silva e Soiza, e de Antonia Nunes. 
Doutorou-se em Direito Civil. F'úi 
Provedor de Beja, Desembargador 
do Pmto; e da Casa da Supplit{á-

' ção. Foi Enviado a Côrte de S.ue-
cia, e eleito Embaixador o'rdinario 
aos Estados· de Olanda. Foi ultirrta:-
mente Deputado da Mesa da Cóns• 

TOMO III. 

sit 
ciencia ; e Ordens , e ~orreú ~iii 
Lisboa aos 26 de Abril de I676 
com 75 annos de idade. Cornpoz : 

Jiâzo , ou Vr;t#cinio Político al 
Reino de Suecfa. Hólmia 1655. I2. 0 

lns~rutcion Política de Legados. 
Amburgti 1656. i2 ;Q 

fluestóes [orense{j~ ~ to~. ínS. 
. Silva C Btbianb Pinto da); Pres-
'bytero formado em Canones; e No• 
'tario do Santô Officio, êompoz: 

:Alle_qaçáo de Direfto sobre a sue-
cesSão do Estado-, 'ê Casa 'de Aveiro1 · 
Lisboa 1666. foi. · 

Satisfação, ·qu·e ·se ·dá .ii.o 'que aJa..._ 
vdr 1do . Márquez de ''Gouvéa estrevé-
·rão .os 'Le~ites, Bachards·, e Advoga:.. 
dos 'contra o direito ·so"tido do E x-cel:. 
lenti'ssimo Senhor D.' .Pedro. L:·,~boá. 
1'667. foi. 1 , . · 

Silva {Franci'sco F're~·re da) nas.;. 
'ceu na ViHa _de Botão , duas lego as 
distante de Cdimbra, a 7 . de Se.;. 
t~mbro de 1709 de ·Manoel AIV'es 
Ramos da ·costa, e ·d~ D. Isabel 
F-reire da ·Silva~ ·Fonnou-s-e ém Ca-
nonés , e foi Advogado i úi. ·Cidàde 
de Coimbra. ~inda antes de For..o 
mado traduzto ilà Iio·gua matérnà o 
.Cond-li'ó Tridentine com ·o titulo 
seguin'-tê : · 
· 'Ordo verbdrum, in quo saérosan:. 
ctum, et ·recurnenicum Concilium Trz..._ 
dentinum Paulo III, • Julio . IIJ., et 
Pi'o TV Pontif. Max. celebrll(,tum ad 
purum litterte reductus . . C0niAJbricre 
t73'!l !.

0 1 Hl 4.0 
' 

Remissões ã Pratt"ca Judi'áal .do · 
Dr. Antonio Vanguerve, que sahi.=. 
rão Coimbra por· Antonio Simões 
Ferreir'a 17a-o foi. com Indice, que 
não tínhá~ 

Remissóe-s d P ratica do Dr. Ma=-
noel Mendes de Castro , corn o Add.z'::. 
lamento de muftas Conclusões. Coim~ 
bra pel'o dito Impressor 1739 ~ foi. 

Silva ( Francis·ce Xavier dã), fi .l 
· íiio tie Pascoal da Silva, e Francis-

ca Miriá da Rocha , nasceu em 
Lisboa a I 1 de. Agosto de 1709. 
Rébebeu o gráo de Bacbarel em 
Canones a 22 de Maio· de I 734. Foi 
Juiz do Ttíbunal da Legacia, ~ Ml-~ 
nistró da Ct)rÍa Patriarchalo. Compo!à í 

X 
• 
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DisJe;taçáo Apolo.!Jelica, Juridi- SUba , (i.Vfa~·oel Gún~alves da); 
'Ca, e C?·itica, em que se mostra qu.e J~atu\f\J -· da Cidade de Elvas, .filho 
os Regulares', e úentos P.odern. 'appe_l- de João Ro.drig-u~s 'Lobo, e D. Ma-
·Zar .para o Surnrno P(jn~ifice· , o'mrms- r'ia Gonçalves_. ·Formou-se em Di-
sis m ediis, etc. Lisboa 1743. "4." c reüo ·Civil na Universidade de Coim. 

TauricidúJ ·crmdemnado, ou Dis- . bra no . anno .d.e 1709. Tendo sido 
·curs·o Jurídico, e Critico sobre o uso P-romotor Fiscal no Bispado de Vi-
dos J'oiras. ms. . 'ieu a~é •_O .anno ae 1716, DO _ qual 

Dê Titulo :Dom Tractdttis ~;Juri- ·passou á Côrte , aond'e ·e:&:Pr.ceu a 
·dicus. ·Ú1s. ' Advocacia, ·e foi Procurador da_Mi-

Dialogo moral entre . o varãó: tra Patriarchal. 'Faleceu em Lisboa 
'Chrysai'l.lo, e o mancebo · Olynto con- a :18 de Anríi de 174-s. Com poz : 
trq, o exercici·o ·dos hailes-, e danças. Commentaria ad ·Ordinatz'ones Re-
·ms. _rjni .Pm·ttJ.galire·, etc. continuando sci-

Queilóts (Japz'tulares-. ms. lz'cet ex 'lz'br. ~ 3." tit. 13 _ ad perfiáen.:.. 
Silva-( Lucas qe Seabra ··âá) na- dum 'I'Jpus Commcntar-iorum ab Em-

~ural de :Lé.bão, ·Conce'lho de Bes- manuele Alvares Pegas editum:. 4 'vol. ' 
teiros, Comarca ·de Viseu,, filho d·e foi. Ulyssi pone 17 3·1 , 17 32 , J 7 3S. 
:Gregorio de Seabr-a da Silva, e O. Silva ( 1\'lanoel Rodrigues da), 
Ant~riia Ríb"eiro Pinto. Doutorou- Formou ·Se na Universidade d~ Sa-
~e em ,Pireito Civil, e' foj admi t~i- Jamanca, aonde exe11ceu . o offició 
tio ao Çollegio Je S. Pedm a 26 de de A:dvogarlD de Causas Forenses. 
Julho -de 1.715; e :d.epois de Je.ger , Compoz: · 
vafi.as ~adeiras ·subio á de Prima Commemarii 1:n Regimn Pra'-
tJ m 1749· . . Foi Juriz do Fis'co de · gma-=tiq~'YYI: e~itam Matriti ~nno 1616..; 
Coirnhrà, ,Conser.vador: dós Jn.gÍe- . qure kodze ·est Lex 10 tzt. 1-5 L. 4 
.zés ; e Co,m;elhe,iro da Real Eazen- novre 1·ecopilationis -et repetitur L. 9 
da. PQ.mpoz : tit. 20 l!ihr. 6 ejusdem recopi~ationis 

, . A llegação de Direito a favpr do (secund1:,llm1'lOVÚstmam 1'mpres'S'ionem) 
lllus.tri~s-imo e e~r:cellentisszmo JJ. Jo- circa salari(t fnrrâliflriurrt -et aliorum 
-sé llfascaranhas, Marquez de :Gou- irl$er;vient·i'iqn Prrelat:i6 ~ ConsiliMiis 
véa; Mardomo mór, f!ppoenle á sue- Re_qiú , lJtl,agnaúúus, et alús pro·-
çessão do Es'tado -e Casa de Aveiro. c,eribus. Sa.lmatlticre apud Didacum 
Lishoa 1748. foi. · Cosi o. Hi65. Jol. ' 

Silva ( Lu,iz Corrêa da); natural Silva ( Matl)ias Vi.egas da~, na-
de :Lié;'Joà, filho de .Francisco Cor- tural de Evora, aomll'! nasceu ;a, 24 
:1-êa de Menezes, 4.

0 Senhor de-Bel- de Fevereiro de J 695 de Manoel 
las , e .de D. Anna d- Si·J va, .Rege- da Silva Sin~rão _, e de Cath:1rina 
!Içr das J ust,iças ~ e Governadaí' cl6 Viegas. Estudon na Univets;idaJe 
A lgarve. Úoutorou-se :na U11Ívérsi- de Evora, e dep'ois recebeu as ()r-
dad'e de Co1mbra em Dir-eito Cano- dens de Presbytero. Q'?m.po~, entie 
nico. J<oi Abbade do Coito de -Lor- outras Obras-de humanidadf's : ' 
çlello 1 e depois cle-f;anla E-ulalia-d~ Instituz.cóes de Jus#niano, 1radu--
Comieira. t'on~pog: .zida,s rem Portugiie~ com humas 'brc-

R electio ad Ca.put 1·nter ,alirz de vcs not&s. Lisboa I 7-4'0. 4. 0 F-oi pu-
?·mm .unitate Ecclesirrrum. ·In Monas~ bli9ada· ·.esta Had11cção debaixo ·do 
teria de '.Lor~lello I62 ·!L 4.·0 • •. çome ·su·pposto de Nuno Fre-ire . da 

Or{fo p,roc'cssus 1n f- lecli@ne Cama- : Silva. 
t icorum Saneá Jvar:mis Evat:tgelistq3. : .Stlva (Plaeiclo Gomes -da), natt~
ms. ,_. . , ral de Lisboa, e ·assistente na Ct• 

Ivohiliarl'o de Fum12ias PortJugue- 1 da(Je de Mi:lfl'.o. :Co-rnpoz: , 
za'$. 7 vol. ms. · . · 1 

• rQ~,ta'l;tdo li<;eo;t hawedi ven-i~ con-
. ~iv_rr~' das entr(ldas , das Rffligióe:;,!1 t.Prt frw,4um defunal7·. ·Mediolarri :1.6 7 J, 

~1este R;ç~no de .Pm:tugal. ms, . [o). 
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. Silva Frm:zcez ( D. Manoel da), a receber as verdades da Religião, 
'Datural de Torres Vedras, Bispo de e as maximas do Ev.angelho. 
Tagasto, ·e Deputado da ' Inquisi- A simplicidade de Deos he hum 
ção, faleceu em 1727. Compoz: . attributo , ·pelo qllal concebemos 

·Constituições Synodaes do Bispa- que to.das as perfeições divinas não 
do do Porto. P0rto 1690, fo:l. são senão huma só, e a• mesma peii"" 

Regim~nto .do Auditoria Ecclesias- feição_,. cuja virtude infinit·a equiva-
·tico do Porto. Porto 1690. . le a muitas. A hléa de hum -Deos 

Regimento para o · Arcebispado· he incompatível com a da exten• 
de Braga. ms. · · são, ou da t]lateria. A idéa de huin 

Amalthea Juridica. ms. · puro espi,rito exclue toda a compo.-
Silves, Cidade do Reino do Àl- siçãó. Deos pois he hurq e.nte per-

gar've, distante cinco legoas ·de F-a- . feitameate sia1ples. 
ro. Crê-se que ·he a antigã Ossano-

1 
Simulação. Esta pal·avra vem da 

ha. Tem veto em Côrtes. As suas . Latina simul·. Ella indica ·, segundo 
armas são hum e~clildo branc~ ;co- I ·esta etimologia, o concerto, ou ill"" 
roado. M-andou-se por Alvavá de 18 1 {'elligencia de duas, ou mai~ pes-
de Fevereiro de 177? que os Luga- s·0as p31ra ·dar a humà ooiza a ap-pa"' 
res de Alte, e de Bolimeque ficas- .. rencia . d.-e outra. Chama-se simula-
sem pertencendo ao Terrn·o da dita do em Direito u acto' ou clausula 
Cidade de Silves. _ de hum acto que não be sicmero, e 

Simáo Mago. foi o primeiro he-. neste sentido a sir:rTttlação he todo 
rege, ainda ·no ' tempo dos A posto.:. o d.i'sfarce fraudulento feito em hum 
]os. Elle persuadia-se de que o pa-- actó. · _ 
.der de dar .o Espírito Santo se po- . Sina, ant.; · estandarte; bandei"'. 
rlia comprar a . preço de dinheiro. ra. V em do Latim signum , insig:nia 
Elle deu .o nome ao crjmé de Si- · militar; a que os so]dádos devião 
moma. . seguir. Conserva-se hoje o nome de 

Simões ( buarte), natura i de tis- . sina .nos bodos; caválhadas; ou se-
boa, filho do Doutor Simão de Leão, ' jão Romarias que algumas C amaras 
foi Conego Penitenciario da ·Sé de ,do Reino costuJ.!lão fazer em algum 
Faro, n1orreu a 6 de Fevereiro de dia do ánno . . 
l 599. Compoz: / . ,. . Sinagoga quer -dizer a Assem-

De pe1ftcto Clerico, sive ·de Cle- bléa dos Fieis , debaixo da Lei · 
rici institutiune et disciplina libri quin- Moysaica. Ta!nbcm significa o Te1n ... 
que. rns. . pio, .aonde os J udeos se ajuntão a 

Epz:stola de rebus Ecclesiasticis a'd orar. 
Ca;sarem Baronium. ms. ' . Sinal, vem do Latim .signum 7 

Simonia he hurna convencão illi- que antigamente se tornava pelQ 
cita, pela qtlal se dá, ou rec'ehe al- sello pariicular, de que cada hum 
guma recompensa por alguma coiza usava pata sellar, e adoptar os a~t<Y;: 
espiritual. Este criil1e he commet- que elle expedia: este sello ti,nha 
tido por aquelles· qtte traficão ·em então o lugar de assignatura. De-
coizas sagradas, ou beneficios, que pois que o uso de escrever se tor-r 

( vendem os Sac.t:,amentos, à nomea- nou mais cornmutn t e as assignatu- _ 
ção; e collação dos beneficios' a ras wanuaes f.orão subsLituida:s a ar-
entrada ·em Religião, etc. A pala- po~ição ~os sellos, se ficou enten~ 
vra Simorúa vem de Simão MagO', dendo por sina] a subscripção que 
que -vivi-a no tempo dos A postolos, alguem faz de hum . .acto. 
e -que que;ri.a comprar-lhes à preço . -Divide"'Se o sinal ·em publico, e 
tfe dinheiro o podet de fazer mil a- · particular: ··o primeiro he authenti"' 
gre-s. . co; o segundo não o he, nem cer-

"Sirnplicidade se diz ern Moral da tifica a data do acto. • 
candura, ou d~ dispo1:ição da alma Deu-se hum Regimento de si-

·' 

,·. 



n-âes com lnstrucções para ·os "'Com-
mandantes , e se publicou em J 807. 

Sincerz'dade·, confissão dus nossos 
·sentimentos, ·e ·-dos nossos .pertsa:-
•mentos. 0 vic

1
io opposto he la ·clo-

·brez, ou o engano. · 1 

· Singrante, simplesmente,. ou. so-
·bre si. Ord. Affons. Li-v. :2 tit. 59 
§. ·31. ' 

Sinodo, c-oncilio ·universal , ·ou 
-particular. . . · 
. Singuinho, m·de~la de ·práta·-, ·que 
fizerão lavrar EIRei D . .João II·,· D. 
·Manoel, é D. João IV, valia cinco 
-réis. ·-o do ·Senhor .Rei D. Manoel ; 
tinha de h uma rparte os cinc-o ·escu-
·dos do Reino em ~cruz com a letra : 
·-Emmanuel P. ·R. et -A.l., ·e·· da ·outra . 
·huma /Malta com a ·mesma letra. 

Siqueira (Luiz Mortins de) , ·Pro-
-curador Geral das Ordens Militares 
-Escreveu·: 

fnformaçâo 'em Dtrüto por par'-
te das Ordens contra o Arcebispo de 
Evora. Lisboa 1630 foi. · 

&rgueiró, o~ Sjrigueiro. -Ha'Sir--. 
· gu~iro de·-ag!llha·, e de ' chapéos : 
Sirgueiro ·de agulha he o official ·que 
faz cordões de seda , ·ou ·lã·, fran-
~ as, etc . . . . 

Pelo Alvará de 22 de M'a:i'õ de 
17.73 se declarou pertencer privati-
vamente ·ao oflicio de Sirgueiro de 
chapéos a venda dos chapéos por 
miu&o dentro dos limites desta Ci-
:dad.e, como tambem a Vend<,t das 
presilhas de fio para os mesmos cha-
péos, armai os, guarnecêlos, .e pre-
.gar-lhe galões, exceptuando os Sir-
gueiros de agulha para a venda das 
presilhas para os mesmos chapéos; 
e os .Mestres Sombreireiros para 
vend~rem nas suas Offi.cinas os cha-
péos fabricados por elles. ; e seus 
o.fficiaes, e ap-rendizes, na forma do 
~eu Regimento; mudando o mesmo 

' Alvará para a Praça do Rocio O\ 
Arruamento do dit.o officio de Sir-
gueiro, que se achava destinado _na 
Travessa da Assumpção peJo De-
creto de 5 de Nov.embro de 1760. 

S1'za; tributo que introduúo em 
CasHHla EIRei O. Sancho no anoo 
de 1295, e dalli passou· a Portugal. 

( 

·siz 
Élla ~e ·paga das :compras) 'e veft:. 
das dos bens de raiz. Foi int'fo'du::. 
zida pelo Senhor D. Aflonso 11 ·; ·o 
Senhor D. Affonso V as reduzia à 
·c·ettos Capítulos. Depois o Senhor 
D. Sebastião 'lhe 'deu · 'hum novo 
Regimento, pelo ·"q_ual· ciinda ·hoje se 
cobrão. ' Elias tem espeéí-al applica~. 
çãó "par·a os gastos da guerra. Del-
las faz mencão a Ord. Li v. ,2 tit. 
28 §. I. Forã~ ·ao principio' hum tri-
buto 'tetnporatio ~ e que bs 'povos 
contribuirão voluntarios ao·s SenJio-
res Reis ·d-.:•ste R'eib'O para acudirem 
;,\'s ·despezas éxttao'í'dinariás da guer-
-rà··; ·e por sér contribuição volun'ta-
tia se cha-máfão grados, ·de grado, 
vontade. Desde o tempo do Senhor 
Rei D. João I, passada a nec'essf..r. 
rlai'le porque se ·impozerão, se forão 
pro rogando ·, e por fim se perpetuá-
râb. "Os AHigb~ das Sizas forão fei-
to~ e1u dáta de ·2 7 · de Setembro de 
1476, r~inando o Se~hor Rei O. Af-
fonso V; os Artigos , das....Sizas dos 
panrtos 'fotão feitós nds annôs de 
1488·; e os Artigos da· Marçaria ·em 
16 de Dezembro de 1499, a qué se 
accrescentárão outros Capítulos até 
6 'de ·Mà,rço de 1510. Q Regimento 
d·os En·~abeçamentos das sizas fui 
tonfirmado por Lei dê 16 :de J ànei-

. ro . de 1674. Paga-se ' logo· ·n•o tempo 
d-a ·compra, e venda; §. 2 cap. i 
dos Artigos de 27 d·e Setembro de 
1476. A compra, e ve-';ld~ deve mà"" 
nifestat-se e'ni ttes diàs ha mesma 
terra' ou em oito dias a-onde faltar 
Escrivão, coin p'êná do duplo, di-
tos Artigos tap. 4 §. I. Deve pa-
gar-se do anno, em qu.e•foi a ê'oi_za 
entregue., é não qu.andb -se contra-
hio ·a vendà, é'llP· 4 §. 3 in jin. Não 
a pagão ,os flerdeiros das tornas em 
acto d·e partilhas, cap. 5. Qu~ ~e 
guardem aos Rendeiros seus privl-
legios , cá p. 51 . 1:n )in. Nos desca-
minhos tle fàzendas, de que se fai 
mercê~ pagã.o a siza os que se f~
zeru donos das fazendas descaml" 
nhadas, cap. 52. Sem siza he nullà 
a vend~, cap. 20, e os Herdeiros 
podem desfazer a venda, e receber' 
os rendimentos desde o tetnpo dg 
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nullo contracto. Sizas podém pedir-
se até seis mezes depois de findo o 
contracto, cap. 42. Ainda que pelo 
Cap. D dos Artigos das Sizas era 
obrigado o vísinho vendedor a pa-
gar a siz~ pelo comprador não vi-
sinho, foi , emendado este Capitulo 
'Pelo Regimento dos Encabeçamen-
tos cap. 5, segundo o qual não he 
obrigado o v~sínho a receber , . ou 

·exigir a siza do não visinho, como 
traz julgado Peg·. á Ord. Liv. I 
tit. 78 §. 14 n. 194, ~ 168, e segue 
Lima de _qabellis ao dito Cap. 9. 

Síza deve o Senado da Camara 
da venda do peixe , / que percebe 
pelo direito .da cesta ria, como de-
clarou o Decretn de 27 de Agosto 
de (802, o qual, para obviar duvi-
das futuras mandou que o $enado 
perceba o dito direito somente de -
pois que o ·peixe estiver dizimado, 
ficando-lhe então l1vre para o ven-
der ao Povo sem pagar mais siza. Si-
za da re-venda do peixe por miudo, 
que fazem os Taverheiros , Donos 
das Casas de Pasto, e Tendeiros 
desta Cidade, e seu Termo dt>vem 
elles pagar ao Contractador do Pes-
cado fresco desta Cidade, devendo 
na Mesa do Pescado fazer as suas 
avenças com o di lo Contractador, 
aliàs se procede contra elles execu-
tivamente , Edital do· Adminis'tra-
(lor das Sete Casas de 14 de Março 
ue ] 804. DetPrminou se pelo Edi-
tal de 3 de Junho de 1809 que se 
pague siza de dez pot· cento das 
compras. e vendas de bens de raiz, 
e meia siza de cinco por ce,-:to nas 
que se fizerem de escravos ladinos 
em todo o Estado do Brásil. Pelo 
Alvará de 24 de Outubro de 1796 
se aholio a isenção da siza, de que 
goza vão os Ecclesiasticos, e Caval-
leiros da Ordem de Christo. E pelo 
outro Alvará de 8 de Julho de 1 ROO 
se declarou que o dito de 24 de Ou-
tubro comprehende as ,sizas dos ar-
rendamentos na parte respectiva aos 
Ecclesiasticos. Vej. os Alvarás dE> 
12 de Outnbro, e de 3 de Novem-
bro de 1688, e Aviso de 29 de Mar-
ço de J 800. To.dos os que vende-

ToMo IH. 
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rem ' ou trocarem cabras' ou va-
cas, devem fazer o competente ma-
nifesto, e pag-ar a respectiva siza, 
na conformidade do Regimento , 
Edital do Juiz-o dos Direitos Reaes 
de 30 de Março de 1800. Do preço 
da venda dos b,ens da .Corôa não 
deve'm· os compradores pagar siza, 
A viso de 5 de Abril de 1799. Man-
dou-se pelo Alvará de 20 de Selem- · 
bro de 1768 que das vendas dos ca-
saes , e mais bens foreiros se não 
pague siza/alguma, singP.lla, ou do-
brada. Pelo Edital do Administra-
dor Ge~al da Alfandel?;a das Sete 
Casas de 18 de Feyere.iro de 1809, 
a respeito dos Administradores da 
siza do Pescado fresco , se affixoa 
Edital para os re-vendedores do pei-
xe, lenha, e carvão se avençarem 
para o pagamento da siza da re-
venda, com a cominação ~e .se fa-
zer essa avença á sua revelia pelo 
arbítrio do Escrivão, Administra-
dor; e hum Louvado. Pelo AVis<J 
Regio de 1 o de J aneiw de 1744, 
dirigido ao Conde Apozentador mór, 
se mandou que para o futuro se não . 
estipulasse mais nos Contractos do 
Assento das Munições de bôca ·pa-· 
ra o Exercito a condicão da isen-
ção da siza. As madeir~s, que vie-
rem por conta, e risco dos morado-
res de Lisboa para obra de suas 
casas, e edificios são livres de siza, 
e dizima, Alvará de lO de Setem-
bro de I 716 , Portaria do Conselho 
da Fazenda ·de 9 de Maio de 1786. 
Perdoou-se meia siza aos azeites da / 
terra , que entrassem em Lisboa 
dentro de qnatro mezes , Portaria 
do Governo do Rei o o de 9 de J a-· 
neiro de 1812, vej. as Portarias de 
23 de Maio, e de 3l de Novembro 
d() dito anrío. Si;a se não paga das-
herdades das Ordens, a que se man-
dou ,proceder por Decreto de 20 de 
Agosto de 17~8 , não obstante o 
que se determinara no mesmo De-
creto, Avisos de 2, e de 5 de 
Abril de 1799. São isentos da si· 
ia, e mais direitos os legumes crea-
dos no Reino, e importado; em 
Lisboa por Alvará de 1 de Abril d.e . y 

' 
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J 7rJ7. ' d~cl~rado por_. ~crelo ~de 281 
de Janeiro de J758. SIZa se nao pa-
e;a dos vinhos de embarque, Reso-
lução de l6 de Setembro de 180 I , 
('jlle po:r. em observanci.a os Alvarás 
de 28 de Ago~to dA 1564, e de 4 
de Julho de 171l~. Pelo mesmo AI-
v ará de 4 de Julho , e Resolução de 
16 de SPtembr•o se concede aos 
Commerciantes deste genero o es-
paço de dois annos para mostrarem 
por Certidão o seu destino, deven-
(ln (}entro desse termo regista-la na 
Camara respectiva do tlistricto aon-
de se fez a compra. A Villa de 
Oeiras he i~enta por privilegio da 1 

. solucão ·da Siza das carnes cor-
1 tadas, e vendidas por m10do aos J 

8flt1S moradorPs no Açougue pu-
blico clella, Oe'Ct'eto ·de ~3 de Fe-
véreiro de 178 I. ' Não se entende 
comtnehendida na isenção geral dos 
d1reitds a siz;:t. quando se não de-
clara. por ser hum direito mais pri-
vilee-iano, e cuja isenção prejudica 
a teroPfró, qne he o p,ovo, PFovi-
são 'de 23 de Dezembro ee 1778, 
vej. Decreto de 19 de Maio de 1788. 
Siza sé nlto lanca ás Tercas dos 
Conc.elhos, aiod~ que ande~ con-
tralarlas, por serem as ditas Ter-
ças Fa1:enda Real, Provisão no Con-
st>lho da Fazendq de I 5 de Outubro 
ele 1600. Que se não Pxig·issc siza 
das armas, que trouxessem os Bis- · 
cainhos a esle Reino, na Alfande-
ga , on no Paço' da Madeira, se 
mandou pela Carta Re!!Ía de lO de 
Dezembro ele 1537. Pelo Decreto 
de "X7 de Fevereiro de 1802 farão 
declaradas jsentas das sizas as lãs, 
que se venderem para as Fabricas 
do Reino, não se entendendu esta 
disposiç!l'o contraria ao Alvará de 
24 de Outubro de 1796. Siza em es-
pecie não se paga das fazendas, e 
mercade>rias, qne entrão pelas bar-
ras, sã.o esses direitos lWrnente per-
tencentes aos despachos elas Alfan-
degas, e até contraries á nature?:a, 
e raz~o extrinseca dos Encabeça-
mPnt~s , corno he e~ptésso no Alva-
rá de 26 de Novembro de 1774, 
que declarou ob , e subrepticia_ a , 
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disposição do cap. 89 do Regimen-
to da Alfandeg·a· do PorLo sobre a 
pertenção da Camara da dila Cida-
de por semelhante percepção de si-
zas. Estão isentas do pagarneoto 
dellas todas as trans.acções dos La-
v.radores, e Creauores de gados, as-
snn g-rossos, como miudos do Ter-
mo desta Cidade ; á excepção da 
venda delles para o talho, Decreto 
de 19 de Junho de 1773, Fora! de 
Lisboa de 7 de Ao-osto de 1500 
P . ;:, ' 
rov1s~o de 9 de Março de 1715, e 

Portana do Governo de I J de J u-
nho de 1814. Oerão-se providencias 
no Alvad de 4 de Julho de 1766 
sobre a siza dos bens de r~iz, que 
dez annos antes se havia deixado 
de pagar . . Pela Provisão de 17 de 
Ahril de 1766, dirigida ao Ouvidor 
da Comarca da Feira, se declarou 
que não deve lançar-se nos arrenda-
mentos de rendas Reaes, em que ha 
a estipulação de serem livres de siza 
porque aJià~ seria a cargo da Reai 
Fazenda, q1-1e deUa he isenta, de-
vendo somente fazer-se lancarnento 
aos lucr.os. Sobre a siza dos Escra• 
vos vinnos da Costa d' A f rica . vej. 
as Resolucões de 15 de Outubro de 
1751, e d de 7 de Dezembro de 
1753. PeJo Aviso de 17 de Novem-
bro de 1774. dirigido ao Presiden· 
te do Conselho da Fazenda, se de-
clarou que 'n::JS Adjudicações de por-
tas,, e de palmos, que se fazem aos 
Edificantf>s da Cidade de Lisboa 
para compl etan~m os seus predios, 
conforme o novo Piano, se tirão de 
huns tt>rre.nos para serem compen-" 
sados com outrDs, QU se repôr o va-
lôr delles no Deposito Publico, se 
observe o mesmo, que se pratica 
nas -partilhas entre os co-herdeiros, 
não se cobrando siza alguma das 
ditas Adjudicações. Pelo Alvará de 
13 de Janeiro de 1580 .se mandou 
que se fizessem pelos Ministtos en-
carregados d,as sizas as repartiç~es 
no tempo, que pelo Regimento be 
determinado. Pelo Alvará de 2 de 
Outubro de J 8.11 se ordenou que o 
pagamento da siza das compras, é 
arrematações dos ben~ de raiz no 

... 
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.Brasil se faça da quantia, que se 
der á vista, e se continue a fa~er 
das que se forem dando em paga-
mento ; declarando-se assim o Alya-
rá de 3 de .Junho de 1809 , não sen-
do porem isento· deste pagamento 
pessQa alguma, por mais caracteri-
zada, ou privilt>giada, que st>ja, na 
conformidade dos Alvarás de 24 de 

, Outubro de 1796, e de 8 de Julho 
· de 1800 . O Contracto . da siza do · 

Pelourinho, e Adt>lias .desta Cida-
de pelf1s anpos de 177 I,_ e 1773 
foi arrematado a Custodio Joaquim 
Henriques, e seus Socios por Reso-
lução Regia de 1 o de pezembro de 
1770, em Consulta de 27 de No-
vembro do dito anno pelo Conselho 
da Fazenda. Bor Carta Regia de 8 
de Março de 1666 se mandou lan-
çar por dois annos o mei'o dobro das 
Sizas para as despezas da guerra. 
For Lei de 23 de Abril de 1605 se 
mandou que os Escrivães das sizas 
levem somente seis reis ·de sala rio 

' pelos pagamentos das Partes. Por 
Alvará de 30 de Março de' l753 se 
mandou , em declaração do Regi-
mento ae 5 de Junho de 1752, em 
que se deu nova forma á arrecada-
ção . das sizas , q,ue das remessas , 
qüe do dinheiro dellas se fizPsse 
pelo correio , se pagasse ao Cor-
reio mór, e seus assistentes pelo 
T'hesoureiro Geral • descontando~o 
aos Filhos da Folh~, que volunta-
riame;1te quizessem cobrar em Lis-
boa as 'suas respectivas pQrções. O 
dobro da siza da Cidade de · Be-
ja, d,e que fôra feita Doação aos 
.Jesuítas.; se mandou que ,se reco-
lhesse depois da extinção des tes aq 
Cofre do Thesouro dá J nnta dos 
Tres Estados por Aviso de 24 de 
Novembro de 1761. o CC>ntrato dá 
siza do Pelourinhb , e Adellas foi · 
arrematado pelo Conselho da Real 
Fazenda a Amaro José de Gamboa, 
e seu Sacio, e se lhe passou Alva~ 
rá de confirmacão de 1 !1 de Janeiro . 
de 1774. A arreêadacão das sizM se 
devê fazer pelos Co;reg-P'dores ~ Seln ' 
ditferença alguma das TerràS doi'l 
Donatarios, pois que pela L~i de 
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19 de Julho de 1790 farão iguala-
dos em J urisdicção, A 1 vará de I 2 
de Junho · de 1800 §. 7, o que foi 
rf'vogado pela Provisão de 22 de 
Maio de 1802, que mandou obser-
var o Decreto de 6 de Julho de 
1796. A respeito da eleição dos Re-
cebedores da siza estabeleceu-se no-
va forma pela Lei de 5 de Junho 
.de 1 7 52 , com que ficou céssando o 

· disposto pda Ord. Liv. 1 tit. 66 §. 
49. Mandou-se pela RAsolução de 
25 de Agosto de 1736 que fi.cassefn 
as Camaras obrigadas pela falencia · 
dos depositarias do dobro das sizas. 
E pela Provisão da Junta \:los Tres 
Estádos dé 23 de Outubro de l73fi 
se ·declarou ser a siza singela da 
I nspecção do Consf'lho da Fazen-
da ·, que a cobra· pelos Recebedores 
elos Almoxarifados; e o dobro das 
mesmas sizas da Administraqão da 
Junta dos Tres Estados. Pelo A vi .. 
so de 17 de Novembro do dito anno 1 

se prohihio ás Camaras fazPr ga~t0s 
dos Cofres das sizas, ou empt>nhar ... 
se nos festf'jos das Pessóas Re~J,es. 
Siza se deve pagar ao Oontratador 
elo PelourinbGJ, e Adellas, na forma 
da-s c.ondições do seu contrato ,.. do[i 
bens inoveis arrematados em hasta 
publica ! ou adjudicados aos Credo-
res, A v isq de 16 ~e Dezembro de 
1774. Do dobro das sizas da Cidá-
de de Béja se fez mercê por ·Df:::.:. 
ereto de 15 de Maio de J 7 54 ao 
Superior do Collegio de S. Francis-
co 'X avier da Companhia de Jeslii'S 
da qila Cidade. As sizas perdidas 
na Comarca. de' Coimbra forão doa .. 
das á Misericordia da dit.a Cidade 
para a creaÇão dos expostos, Pro-
visão de 30 âe J aneho de 17 54, 
Fez-se contrato da siza da Casa das 
Catnes perante o Tribunal d<_:> Con ... 
sé.lJJo da Fazenda ern 7 de Janeiro 
de 1767, sendo contratadores Joas· 
quim , Rodrigues Vieira .Botelho. i e 
seus Sócios. Siza he direitó ditfe-
rente da dizima ; Decreto de 19 d@ 
Maio de '1788. Pelo Edital do Ad .. 
init1isttador das Sete Casas de .18 
de Abril de J 809 se mandou q"ue os 
R«i:vendüre~ d~ peixe, !9-nhá i • çarc 

' . 
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I S 16. · Que se não deve siza das fa-
~endas. alfandeg-adas: por _se pa~a r 
na Alfandega, se dP~laron nas Pro-
visões de 30 , e de 3 r de A gosto de 
1740; nem tão pouco dos Contra-
ctos Reaes, Pró visões de 2 de lVIaio 
de 1709, e de it de Abril de 1788 . 
Devem na porem os Castelhanos, que 
ven; ao Reino v _,,der fazendas de-
pois de despachadas nos Portos s€c-
cos, Provisão de 22 de Dezembro 
de 173?- Não a pagão, nem direitos 
de sah1Ja, os chapeos de Brag;t, :ou 
de qu aesq uer ,Fabricas d'entre Dou-

. ro, e Min ho, Alvará de 5 de Julho 
~e 179_3. Siza se d~ve das Dações 
zn solutum, corno verdadeiras com-
pras, o que se declarou pelo Alva-
r:í de 5 de Maio de l 814, excitan-
~o-se as p~ovidenc-ias do cap. 39-
§. 1 do Reg1mento das sizas para se 
p~gar das ~rtas Dações Ú?. solutum, 
fe1tas depois da publicação do Al-
vará .de 3 de Junho cfe 1809 e pa-

f I ' ra o uturo , Pela Ordem de J 2 de 
Maio de ' 1800 'se mand-arão remet-
t~r a't> E.rario Regio os sobej~s -das 
s1zas, amdél achando-se ap~licados 
para obras. Pelo Alvad de 26 de 
Abril de J 647 se mandou que em 
nenhum tempo se possâ aécrescen-
tar a qu,antia do Encabeçamento 
·das sizas. Cobrando-as os Officiaes 
dellas com excesso, e vexação dos 
Povos devem ser autuados pelos . 
!Jorregedores , . que pérguntão por 
Isso nas ·correições. A siza, que a 
Camara da Cidade do- Porto costlJ.-
rnava cohr&r, de quatro por cento 
se reduzia a dez por cento, sendo 
o acerescirno em beneficio da Real 
Faz~nda, Decreto de 11 de Feve-
reiro de 18·03. Vej. o: Regimento da 
Alfande~a da dita Cidad.e de 2 de 
Junho de 1703 cap. 89, e o Alvará 
de 26 de Novembro de l 774. Para 
observancÍa', dos cap. 4, ·e 16 dos 
Artig-os das sizas, e Alvará de 24 
de Outubro de 1796, sobre a sizà 
das cavalgaduras, se affixon o Edi-
tal de 4 Jflneiro de 1806. Vej. a 
Portaria de 1 o de Julho de 1789, e 
os Editaes ,de 20 de Dezembro de 
1788 ? e de 29 de Agosto de 1791. 

' 
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Por A viso de 20 de No vem bro de 
1763 se declarou que o lançamento 
da siza pertence aos Corregedores, 
e não aos Provedon~s das Comarcas. 
E a sua arrecadação deve ser ft>ita 
por aqu8lles, e não por estes, Lei 
de 22 de Dezembro de 1761 tit. .2 
§. 1 5~ Sobre as contas dos Thesóu-
reiros das sizas das Comarcas vej. 
a Resolução de 3 de Julho de J75::l. 
l\tlandou-se por Decreto de 14 de> 
Fevereiro de J 662 que se arreca-
·dasse pelos Provedorc>s o dohro das 
sizas pa.ra a guc>rra. O A viso de 19 
de Julho .de 1765; que declara que 
nas trocas dos bens de raiz só se 
deve siza do excesso do valor, foi 
revogado pela Resolução de 3 de 
Novembro de I 792 , que se acha 
regjstada na Secretaria de Estado 
dos· Negocias do Reino, no Liv. 5." 
do Conselho da Fazenda a f. 106 jr. 
Não se paga siza dobrada; ou sin-
gela das vt>ridas dos bens da Colle-
giada de Nossa Senhora da Olivei-
ra de Guimarães, AI vará de 20 de 
Setembro de I 768 §. 4. Declarou-se 
por Aviso de 22 de Outubro de 1762 
que pela Lei de 22 de Dezembro 
de 1761 nada se innovára sobre a 
co'mpetencia dos Minis-tros, que fa· 
zião os lançamentos das sizas. Por 
Decreto ele 8 .de Agosto de 1767 
se mandou arrematar nas Comarcas 
de Coimbra, Guarda, e Thomar- as 
sizas sonegadas, ou perdidas. Orde-
nando-se para a sua· arrecadação que 
precedessem Editaes em carta Cida-
de, e ViUa; nos quaes se declaras-
~e que todos os devedores de si-
z~s. , por compras, trocas, ou es-
cambos, , as viessem manifestar, e 
pagar, debaixo da pena do dobro, 
e que não vindo então, SPrifio de-
mandados breve, e summa.riamente, 
absolvido, ou eondemnado <T Reõ 
segundo a prova qu~ se fizesse, po-
Ciendo embargar, ou appellar em 
dez dias, seguranCI~ o Juizo, f1 re-
cebenno-lhe a appellação no ejfetf;o 
dev-olutivo. Foi perdoada a siza por 
tempo de dez annos aos que com-
prassem predios arruinados, ou ter-
renos para edificar casas em Alco-
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baça, Decreto de 22 de Maio de 
1776. Ni'ío a paga o Hospital das 
Caldas da Rainha dos bens de raiz, 
.e coizas que compra para seus gas-
tos, Alvará de 20 de Abril de 1775 
§. ~· Não pag·ão siza por entrada, 
ou sabida o grão, legumes, farinha, 
louça, cal, tijolo, lenha, · madei~a, 
m6s, etc. , Lei de 4 de Fevereiro 
de 1773 §. 1. São isentos da siza, 
de portagem, e de quaesquer ou-
tros tribntos os Assentistas do Ex-
ercito, Decrf>to de 21 de Outubro 
de 1741. Os correeiros farão isentos 
Je pagar siza da troca das seges 
vel-has, e trastes dados em descon-
to de outros. e das vendas particu-
lares que delles se fizessem .sem ser 
em hasta publica, ou por AdelJ.os, 
e Adellas , por Resolução de Sua 
Magestade de 5 de Fevert>Íro de 
1778, em Consulta do ·conselho da 
Fazenda de 6 de Outubro de 1777. 
E assim · mesmo farão depois is~n
tas todas as outras corporações de 
semelhantes officios, e geralmente 
todas as vendas particulares de tras-
tres velhos, e tJsados, q IJe não fo-
rem [Pitas por Adellos, ou Aclellas, 
e ain<ia aquelles, ~ue já Sua Ma-
~estade considerava para a extrac-
ção da vt>nda da lVfarçaria, por Re-
soluc~o de 1 o de Março de J 779; 
Pm Consultat do Conselho da Fazen-
da elo mesmo dia , mes, e anno. 
Mandou -. s«?. pela Provisão de 20 de 
Novemhro de 1692 que dos sobejos 
das sizas se fizessem as despeza3 do 
recebimPnto da Rainha ela Grã Bre-
tanha. Df'cladrão-se Jivres de siza 
ás compras das propriedadt>s para 
;:~s obras dos aquedutos , e fontes 
elas A~·11as livres, Decreto de 25 de 
A hril de 17 57 . Prohibio-se aos' Ou-
vidores, e Minisf ros dos Donatarios 
fazf'r o la11Çamento das sizas, Pre,-
visão .de li de FevereiPo de 1616. 
Dos bPns confiscados se não paga si-
za quando se vendem, ,Regimento 
de 1 o d-e Julho de 1620 cap. 53. 
Pela Carta Regia 4e 19 de Julho 
de 1.661 se. mandárão ·dobrar as si-
zas por dois annos para aju<\a dq 

·dote da Rainha da Grã Bretanha, 
z 
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sem éxcepÇão de privilégiados. E 
se continuárão por mais dois annos 
p ara acabar de satis(azer ó dito do-
te, Carta Regia de 16 rl? Novem-
bro de, 16 63, vej. a Carta Regia de 
16 deJaneiro de 1664. Mandár:'l.o-
se pagar dobradas pelas Cartas Re-
gias de 28 de Outubro de 1 706, e 
de 8 de Janeiro de 1708. D e que 
forão isentos os Suecos, assim co-
mo ?S mais Estrangeir~s, Provisão 
Reg1a de I o de Fevereiro de 1708. 
R os pescadores de Esgueira, A l-
vará rle23deMarço- de 170 \) . So-
h re o dobro de sizas vej. Carta He-
gia de 25· de Janeiro de 1709, Car-
ta RPgia de 25 de Janeiro de 1710, 
De~el o de 7 de Fevereiro de 17 1 o, 
Carta Regia de 8 de Janeiro de 
1112, Carta Reg-ia ele 12 de J anei-
'ró de 171 ~, Carta Reg-ia de 12 de 
Jáneiro , Provisi\'o de 2 de Março, 
e Carta Regia de 20 de Novembro 
de 17114. A conta da siza sing-ela be 
differente, e separada da dobrada. 
por ter rlivPrsa appJicaçfto, Lei de 
22 de Dezembro de I 761 tit. 2 §. 
19. A siza da:s lans só se pag-a aon-
de el1as se vendem , Alvará de 7 de 
Novf'mbro de ·I7G6 ~- 2. · , 

Sizeiro se diz o que arrecada a 
s1za. 

Soar , antiq., o mesmo que so-
lar. 

Soarf.'> (Manoel oe Azevedo) nas-
ceu na CidadP do Porto dP A nto.nio 
cl'Azevpfio SoareR. e lVfarianna Pi-
nheiro . . Foi provi o o f'm Df'sem bar-. 
g~clor cle Aggra,vos da C:=tsa da Sup-
plicaçiio a 4 dP Novembro de 1717, 
P foi AcadPmico da AcadPmia da 
Historia Portugneza. Compoz: 

.Dissertntin Hútorico-Jun"dica de 
Pofestate Jud1.r:prum in mancip~·a sub 
l?.omarwrum Imperio. Sahio no tom. 
1. 0 fia ' Collecç. dos Documentos da 
AcadPmia Real1721 fol., e na Hist. oa .~ cadem. 1727 4 .0 pag. 259. 

Vnrias Conta.c: dos seus Estudos, 
que vem nas Collecções dos Docu-
mf'ntos da A r.ademia: , 

Soares ( P .·" Manoel), natural de. 
1 ,iRhcfa. foi Lente da Faculdade de 
Canones na Universidade de Coim-
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bra, régendo a Cadeira de Sexto , 
que levou por opposição em l3 de 
Maio de l b05, e dPpois as do De~ 
ereto, V espera, e Prima, faleceu a 
5 de Janeiro de 1586. Dictou: 

V arias Post1Uas. 
Soares ( Matthens), na.tural o:'! 

Cidade de Braga, formou-se em Ca- ' 
nones, exerceu a Advocaeia nas Ci-
dades de Lamego, e IJisboa, e foi 
Promotor da Capella Real. Com-
paz: 

Practica , e ordem para os Vt"si-
t~do7·es dos Bispados, na qual se de-
czdem muitas questões, assim em Cau-
sas Giveis , como Cn"minaes , perle'lt-
c~nt~~ aos Advogados no F oro Eccle-
swst?co , e secular : vm· accrescentada 
a Ordem de visitar os Mostâros Re-
.fJu làres , com a expos~Çáo de algumas 
causas, que obn:gllo cc-dispensar com 
os Rel(qt'o'sos . para estarem f6ra da 
clausw-a. Lisboa 1602. 4. 0 

. Tractatu.s de dispensatione Epis-
coporum. ms. , · 

Som·es (:Belchior Fernandes) nãs-
ceu na Villa <le Setuhal rw :JfJno de 
1608 , filho do Mecliro Francisco 
8oares' e PP Maria oa EFtwr::~:hçá .' 
Esturlou na Univer!"idadP dP f'oim-
bra DirPito Civil. F oi .J niz doR Di-
rPitos R Paes na dita Vil] a . Ouvi-
dor. e Chance1ler Mór daR'·TPrras 
clo Ducado ele A veiro, e Ministro 
Deputado em Li sboa para , o ajuste 
da Paz de Qlanda com esta Corôa. 
Compoz: 

Alle.~ ação de diredo sobre a suc-
cessâo do Estado, CaJa, e Titulo dt 
Aveiro. lishoa por Domingos Car-
neiro 1661 foi. · 

Alleg·o_ç(io sobre o Morgado de 
Oliveira. m~. 

. .Alle_qação sobre os Pcrtençóes de 
D. Dioqo de Foro. ms. 

Pecub:ufh om'líz"s jur?·s civiNs quo 
duodeâm m1:lle et ultra le_qes comprt-
hendun(ur. fol. 2 tom. ms. 

Soares da Gama ( Gaspár) natu-
ràl da Vi1lfl. de A viz, 11a Província 
do Alemtejo , nasceu IJO ~trno de 
J 5 7:l de ~elchior FernaPc:lrs ~odré 
da Gama, e de sua wulher JFal:J·el 
Soates. !Fopnou-:se em Direito Civil. 

[· 
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Foi ProcuradQr da Corôa, e Fazen-
da, acompanhop a Madrid o Mar-
quez de Porto Seguro, D. Affonso 
de Alemcas,)ro, e faleceu em Setu-
hal a 18 de Junho de 1635, con-

. tando 62 annos de i~ade. Compoz: 
Repe,rtorio á Ordenação do Rei-

tzo. ms. 
Conselhos Juridicos. fol. ms. 

- Sob~jos se diz o que sobra, tira-· 
do o bástante. 1 

~obejos nos rendimentos das Al-
.fandegas se entenoe o que crescer 
do rendimento dellas,, pagos, e ex-
tincto~ os filhos dn Folha. · 

Sobejos elo direito senhorial dos 
quintos em M.inas Geraes. Vej. Al-
vad de 3 de Dezern bro de 17 50 
Càp. l §. 2.6 

Soberania he o d'ireitó de com-
mandar etn ultimo ~ráo na Socieda-
de Civil. Pode definir-se o direito 
ãbsoluto, é· independente, que tem 
hum Ente fisico, ou moral, d!:" g-o-
vernàr. seg-undó à sua intelligPncia, 
hurna Soçiedade Civil, de maneira 
que aqqillo, qne .elle o_rdena, não 
tem precisão de approvação ~e a1-
guern, e não pode .ser corregido , 
cassado, annullado, m~rn contradi-
to por alguma potencia superior , 
ou ie-ual uo Estado. 

Soberba líe J o amor df'sordenado 
de si mesmo, e dos proprios attri-
butos, que· faz com que refira tudo 
a si m~smo, e nã.o a 0Pos. 

Sobrecnrga be. o Official que di-
ti!!e o comÍne.rcio da carga · do na:-
vio mercantil . . 

Sobrecarrt.fJà'l', carregar com mais 
peM, ou carga, do que pode levar 
ó navio. · 

Sobreestar , nã.o .hir porcliante , 
descontinuar .. Sóbteeste.ia o J ui i ap-
}lellado naCauza. Ord. Liv. ~ tit. . . 

Sobre Juizes. Erão assim chama-
dos 'os Magistrados, que decidiã.o 
as Cauzas· na maior alçada, e ulti-
ma instancia , e isto eru todas as 
TerrM , e_ Coma'fcas , a que : pelos 
Senhores Reis erão tha1;1dados. A 
éêtes suced~tão os Cotteg·erdotes , 
e os Dezembargadore$ d' Agg-r~voé. 
'EIRei D. João III pela sua· Orde-1 

soe 
naç1to de 9 de Jnlho de 1529 ext.in-
g-uio , os sobre Juizes da \asa do 
Civel, mandando qtJe os Dezemhar-
gadores dos Ae-gravos conhec~ssPm . 
tambem das AppellaçÔP-s, qtH' até 
enU1o privativamente pertencião aos 
sobre JuizPs. 

Sobrepeliz, ornamento Ecc]esias-
tico de 'panno de linho. com duas 
especies de mangas pendéntes, que 
se enfia pelo pescoço, e cobre em 
roda o corpo até o meio. Os Sa-
cerdotes Seculares trazem- este or-
nato por cima da loba, quando ex-
ercem alguma função do seu mi-
nistPrio. 

Sohrem:venda he o qireito que o 
Rei concede a alguem de sucedM 
em hum cargo, e exerc~r quanda 
elle vagar. 

Sochantre. Officiai Ecclesiastico, 
que entoa no coro ein as faltas d0 
Chantre. 

Soáal , que respeitá a ah!'uma 
sociedade ; assim se diz conttaCto, 
pacto social. 

Soáedade se diz a éômpanhià de 
duas, <.lO màis pessoas parà algum . 
trato, ou nf'~ocio. Pélo Alvará de 
17 de Junho c~de I '1S6. Pm declara-
ção do §. 18 do caj1.· 17' dqs Esta-
tutos da. Junta do Cortnnercio 'des-
tP-s Reinos, e ' seus Domínios , sé 
determinou as pessoas, que d~vem 
entrar na administração .dos bens 
dos sdcios falecidos , e existentes '-
na Sociedade, e dos devedores dos 
N eé!'ociantes moradores no Estado 
do BrasiL , 

Sociedade. para a subsistencia 
dos Theatros 'da Côrte. As suas con-
di.ç<'ies, datadas de 30 de Ma.io de 
1771, forão confirm_ad~s por Alvará 
de 17 de Julho do mesmo anno, 
-vej . a Portaria de 3 de Fevereiro de 
,181 2. ,· 

Sociedade Pattiotica, ou dos hons 
compatriotas, estabelecida na Villà 
de Pbnte dJ Lima, tendo sido ere'-
cta na de Viana: Os séús Est-atutos 
forão apflróVAdos por Alvatá d~ 5 dé 
.Jáneito de t 780. 

A Sodttdade dà R~al P~s~afia ~ 
e Salinas b$ulanas · foi eo.nfitma4t 
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-por Alvaní de 20 de ·Novembro de 
!"792. . ' 

A Real Sociedade maritima, mi-
litar, e g-eografica para o desenho, 
gravura, e impressão das Carta~ _hy-
drograficas, geograficas, e mthta-
res, foi creada por Alvará de 30 ?e 
Junho de 1798. 

Sociedade litteraria Tubucciana 
e,stabelecida na Villa de Ahrantes ,. 
forão os seus Estatutos approvados 
por Ordem Regia, participada em 
Aviso de 31 de Julho de 1802. 

Sociedades Secretas. Forão pro-
.' hibidas, e se lhes impozerão, penas, 

Alvará de 30 de lVlarç'o de 1818. 
Socinirmos, cspecie de DPistas, 

Sectarios da doutrina perniciosa de 
Fausto Socino, que herdando os es-
cri ptos de Lelio Soei no, seu tio, 
morto em Zurich em 156'2, adoptou 
os seus sentimentos, accrescentou 
novos erros aos seus, e se fez ChMe 

- de hum partido numeroso, que sub-
siste ainda. Os Roci nianos negão a 
Divinda-de de Jesus Christo, a exis-
tencia do Espírito. 

Sacio se diz o _companheiro de 
outro em algum trato, ou negocio. 

Socorrer-se, recorrer, pedindo au-
xilio, Ord. Liv. 1 tit. 62 § 2. 

Socorro, . auxilio para alguma em-
preza. 

Sl)domia, a que por antonomasia 
se chama peccado nefando , com-
prehende f'm geral todas as impure-
zas, que se comrríettem contra a 
ordem da natureza. - Em especial 
se diz o crime 9aquelles, que no 
coito não buscão o lugar do sexo. 
Tem este crime a pena de mortf' 
por fogo, e confiscação -dos bens do 
Reo, Ord. Liv. 5 tit. 13 pr. Vej. ·a 
Carta R~gia de lO de Novembro de. 
1624, ,dirigida ao Bispo Inquisidor 
Geral. Pelo Alvará de 18 de Janf>i-
ro de 1614 se .ordenou qu:e os Mi-
nistros seculares sentenceem os re-
laxados pelo crime de ·Sodomia pe-
Jas mesmas Sentenças do Santo Of-
.ficio, sem a remessa dos Autos. Se 
·os Reos deste crime forem soldados 
n~o g:ozão do privilegio do forÓ, Re-

, ;g1mento de 1 de Junho de 16713 §. 13. 
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Sodornita, o que comette o pec-
cado nefando. 

Sodorriit1:co, nefaNdo. 
Soeiras vale o mesr0o que cos-

tumeiras, coisas do costume, d,p 
verbo Latino S -,leo. Em alguns pra-

. zos se declara que estas soeiras de-
vião consistir em huma cabaça de 
vinho, e hum pão alvo, ou fogaça. 

Suqra. A mãe da mul,her, ou 
marido se diz sogra do g:.enro, ou 
marido da sua filha, ou da mulher 
do filho. 

Sogro, o pai da mulher a res-
pf'ilo do genro' ou o pai do marido 
a res11eito da nora. 

Sola, o coiro do 1boi curtido, e 
preparado. Eoi prohibido o despa-
cho na Alfandega á sola, que não 
be fabricada no Reino, Decreto de 
6 de Maio de 1680. Aviso de 26 de 
Junho de. 1739 , e Decreto de 8 de 
.Abril de 1758. Vej. · Estatutos da 
Real Junta do Co_mmercio cap. 17 
§§. 8, t( 16. O Contracto da sola de 
atanado no 13rasil foi confirmado por 
.Alvará de 6 de Março de 1744. O 
das Fabricas de sola, e atanados, 
erectas nos districtos de Pernambu-
co, e Parahiha foi prorogado a Luiz 
da Costa. Mooteiw, e João da Cos-
ta Monteiro por mais dez annos , 
na forma do Decreto do J. • de Ou-
tubro de J 764 , e foi approvado, e confirmado o "dito Contracto pe-
lo Alyará de 27 de Fevereiro de 
17 6 5. • 

Solano (Mano~} Alvares) do Val-
le, natural de Elvªs. Cómpoz: 

Alleqoção Jurídica a favór da Vil--
la de Barbacena Lisboa J 736. foi. 

Cogitationes Forenses, etc. Ulys-
sipone , 1739.. foi. 

Tn.dex generalú ad Comment. Ema-
nuel. Alvar. Pegas. Ulyssip. 1.740, ~ 
}742, 3 vol. fol. No segundo tomo 
dá conta de outras"" suas Obras. 

Solarenao , coiza de solar. Sola-
rengos se 4izem os homens que mo-
ravão em terra de algum Fidalgo 
de solar; e erão como vassallos, e 
pagavão c~rtos direitos aos senho-
res de solar. , 

Solariego, que pertence a solar 
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de nobreza. Assím se diz Casa so-
lariega. 

'Soláada, pag-a que se dá aos cria-
dos,- serventes, e traha lbadores. Os 
credores de soldadas do mar não 
entrão em rateio com os mais crf'-
dores do Fali ido, mas dt>vem ser 
pa~os precipuamente, Alvar:í de I O 
de Junho de 1757, vej. Alvarás de 
13 riP NovPmhro de 1756 §. 22, dP 
15 ele Abril de l7fi7, de L de Ff'-
vereiro de 1758, Decreto de 14 ele 
Ago~to, e Aviso ele 23 de Onl.ubro 
dP. I 773. Os f'apitf\'es, e Oiliciaes 
da Eqnipa!!Pm doR Navios, que se 
tomiarf'rn Neg-oci antes não pocle m 
gozar elo pri vileg·io de sua~-; solda -
das, concedido pelo Alvará de 16 
de Março de l775, em quanto não 
tivt:>rem pago aos seuc:; credores, e 
satil-lfeito as Letras , . Decretb de 13 
de Dezembro de I 780. , 

Soldfldesca, a .gente de guf'rra. 
Soldado', homem alistado para o 

serviço militar, e exercitado nelle. 
. Na graduação he a ultima classe 

abaixo dos anspessadas. 
Aos soldados se concedeu o Jllri-

vilegio de Foro, ·com restricção ás 
Causas crimes. e só a respeito rlos 
delictos comett.irlos depoiR de alis-
tados por Alvará de 14 de .Ju nho 
de 1642, e foi confirmado por De- ' 
e reto de 17 ele Junho do mesmo an-
no, em Resolução de Consulta do 
Com~elho de G!lf~rra, vej . o §. 2:~ 
do Reg·irnento_ de 22 ' de D ezetTj hro 
de 1598, e Reg-imento de I de Ju-
nho de 1678. Mand~{rão-se reculhE'r 
ás Fronteiras os que a ndavão fora 
dellas, DPcrf'to de / 28 ch~ A gosto 
de 1658 . . DE'clarou-se j)elo Decn'to 
de 3l de Julho de 1664 , déclar~to
rio do de 26 de Jaoeiro de 1660, 
que ainda pelos furt0s pequenos rle-
vião ser presos os soldados por qual-
quer Ministro de Justiça por lhes 
não valer o privilegio militar. Nem 
no caso de serem apreheodidos com 
armas defPzas . Assento de 29 de 
Janeiro de 16SO. ConlTa os solda-
dos, que assentavã.o praça em di-
versas partes para rPceberem soldo 
em todas, se publicou. o Decreto 
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de 17 de Fevereiro de I 640. Aos 
soldados de S. Diogo se mandou ob-
servar neste Reino os seus privile-
gias por Carta,Regia ele 13 de Maio 
de 1611. Mandou-se por Decreto de 
l6 de Março de 1668 que ·o Desem-, 
bargo do Paço consultasse com pre-
ferencia os requerimentos dos sol-
dados. Pelo Decreto de 2 de J anei-
ro de 1652 se havia limitado o tem-
po de serviço aos alistados na tro-
pa, não sendo obrigados a mais de 
seis annos· os que voluntariamente 
assentassem praça. Não gozão os 
soldados de Foro militar quando ti-
rão presos á Justiça, impedem pri-
zões, ou fazem resistencia , Alvará 
de 23 de Setembro de 1653, A viso 
de 22 de Abril de .173'7,. Ordenou-
se pelo Decreto de 30 de Ja,neiro 
de 1664 que os Ministros fação re-
colher ás Praças os Soldados, que 

· estiverem em casa de seus Pais, ou 
parentes, sob pena de se lhPs dar 

· em culpa na resider:kia. Mandou se 
registar os Alval'ás 'de escusas dos 
soldados, não obstante serem pas-
sados seis mPses, Reso lução de 25 
de Outubro, e Aviso de 10 de No-
vemhro de 1685, Pela Carta Regia 
de 22 de .Junho de 1'686 se prohibio _ 
admittiretn-se requerimentos para 
escusas de soldados sem elles terem 
dez annos de serviço. Todo o sol-
dado qne for achado descaminhan-
do, ou vendendo tabaco, ou se lhe 
provar que' o vendeu , pPrde todos 
os seus serviços , e he deg-redado 
ror cinco annos para Angola, Al-
vaní de 2 l de Janeiro de 1696. Pe-
la O rdem do Conselho de Guerra 
de 15 de Á hril de l 71 9 se mandou 
que os soldados quando não mar-
charem com as suas e!'pingardas 
l')ão tragão baionetas. Não podem 
os soldados ser obrigados a jurar 
sem licença do seu Com mandante, 
Carta Reg· i a de 2 6 de Junho de 
J 723 ao rorreg-edor da Comarca de 
Castello Branco. Não são obrigados 
os soldados a confP.ssar-se com os 
Parochos pela desobriga: da Qua-
resma, por serem os Capellã~ dos 
Regimentos Gs seus Parochos, Avi-

AA 
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'so d~ 24 de Marco de l74l. Tanto 
os "oltlados comd os ditos Capellães 
estão sujeitos á visita do ~rdinario, 
di to A viso de 174 I. Assim os sol-
dados Auxiliares como os de Tropa 
de Linha não podem ser constran-
gidos a servir os Cargos Civís da 
Republica, Decreto de 22 de Mar-
ço de I15l. Pela Resolução do Con-
selho Ultramarino de ~5 de Novem-
bro de 17 58 , passada em virtude 
da Resolução de 22 do dito mes, e 
anno se mandou qtJe todo o solda-
do, que assentasse praça volunta-
rio, e houver servido dez anno em 
alg·urna das Capitanias do BrasiJ, se 
lhe dê baixa em t.odo o tempo, que 
a pedir. Quem indnz os_ soldados a 
desertar, ainda não sendo militar, 
tem as penas do Regulamento , e 
he julgado em Conselho de Guerra 
Regimental, Alvará de 15 de Julho 
de 1753. Os Officiaes, e soldados; 
quando vão em acção, devem ser 
~lojados nas casas dos particulares, 
nas terr~ . .3, em que não haja quar-
teis, Alvará de 21 de Outubro de 
1763 §. I o. Aos soldados, que fos-
sem achados com armas em Lis-
boa, e Belem , não sendo em servi-
ço, se impoz a pena de prizão, de-
gradação das honras militares , e 
serviço nas Galés. com braga por 
seis annos , E di tal do GP.neral de I 7 
de Fevereiro de ·1764. Para se lhes 
it:nporem penas vís deve preceder a 
degradàção das honras militares , 
Carta Hegia de 23 de Fevereiro de 
1771 feio Deci:eto de 25 de Agos-
to de 1779 se mandou que os solda-
dos, que ~ntrassem vobntarios, ou 
recruta<los no Real Serviço das Ar-
mas depois dâ data do dito Decre-
to, sómente serião, obrigados a 5er-
vi.r por dez annos, findos os quaes 
se lhes não poderá negar a sua bai-
xa, requerendo-o. Mas por Alvará 
de 14 de Janeiro de 1791 se decla-
rou este Decreto para servirem só 
por seis annos. Gozão de Graças, e 
Privilegias, Alvará de 23 de Feve-

1 
reiro de 1797. Sobre os seus uni-
formes vej. os Decretos de 2 2 de 
Abril, e de 30 de Maio de 1761, e 

. l 
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de 19 de Maio de 1806, e o A viso de 
11 de Março de 1802. Aos soldados 

I 
se rnandárão fornecer cascos em lu-
gar de chapeos armados, começando 

~pelo Regnncnto de Cavallaria de AI-
cantara, Aviso de 30 de Janeiro de 
1804. J>or Edital de 5 de Dezem-
bro de 1 807 se mandou que se não 
admittissem soldados alguns depois 
das sete horas da noite em taver~ 
nas; e lojas de bebidas. Os solda-
do.s nobres da Marinha devem ser 
considerados como os Cadetes no 
Exercito. Aquelles que o perten-
derem ser devem provar os req uisi-
los , que relativamente aos Aspi-
rantes a Guardas Ma;inhas forão de-
terminados por Decreto de 13 de 
Novembro de 1800, e Resolução 
de 24 de Janeiro de 180 1. Devem 
estas provanças fazer-se perante o 
Auditor da Marinha, e ser remet-
tidas pelo Inspector Geral da Bri-
gada á Secretaria d'Estado respecti-
va; n~0 podendo algum dos perten-
dentes ser ~·ec-onbecido soldado no~ 
bre, sem 9ue baixem approvadas. 
O maior nuÍD~ro dPstes soldados he 
de tres em cada Companhia, e de-
vem usar no seu uniforme dos dis-
tiúctivos determinados pf'lo Decre-
to de· 19 de Maio de 1806 ' para os 
Cadetes do Exercito, Alvará de 1 o 
de Setembro de JSJO. Pelo Edital 
de I o de Novembro de 1808 se fez 
publico qoe os indivíduos, que all.i-
ciassem soldad.o~ Britanni..,os para 
desertarf'm, serião severamente pu-
nidos. Pelo Decreto de 19 de No-
vembro de 1808 se mandou, para se 
completarem os Corpos do Exercito, 
que os solc:Jados -, que se alistassem · 
voluntarios nos ditos Corpos, não se-
jão obriga~os em caso algum a ser-
vir mais de quatro annos, passados 
os quaes se lhes passarão as suas es-
cusas., independenteFnente de outra 
Ordem. Por haver sido desorganisado 
o Exercito Portuguez petó intrLisO 
Governo, se determinou por outro 
Decreto d~:j. mesma data de 19 de No-
vembro que tódo ô O:fficü~l, Tau~
bor, ou Soldado existente neste Rei-
no, que se acha vão alistados em al· 
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guns dos differentes Corpos do Ex-
ercito no dia 30 de Novembro de 
1807, não se apresentando aos ditos 
seus Corpos até o dia 20 de Dezen~
bro do dito anno de 1808 se repu-
tarão desertores. Pelo Decreto de 
21 de Novembro do _ dito anno de 
1808 se ordenou que todos os sol-
dados, que obtiverão baixas desde 
1801 até 30 de Novembro de 1807, 
não se achanrlo encorporados nos 
Regimentos das Outras Províncias, 
se recolhão -aos seus respectivos Re-
gimentos, não estando de tal modo 
inhabilitados, que lhes seja imprati-
cavel apresentarem-se aos seus Che-
fes. l~ pela Portaria do Governo de 7 
de Abril de I 809 se mandou que os 
moços solteiros de idade de dezeseis 
a trinta annos se apresentassem aos 
Chefes dos l;{egimentos da Provig-
cia do Alemtejo, que· escolherem, 
para se alistarem nelles, com a clau-
sula de só servirem por quatro me-
zes , aliàs §lerem prezos. Foi prohi-
bido comprar aos soldados do Exer-
cito Brítannico effeitos, ou generos 
alguns, _ debaixo das penas• de fur-
to, Edital da Intendencia Geral da 
Policia de 7 de .Junho de f809. Aos 
so·ldados , que farão mutilados no 
serviço, se mandárão dar premios 
pela Portaria .do Governo do 1: df} 
Setembro de 18 I 4. · 

Soldáo. O Imperador dos TurcDs 
Soldo,- moeda antiga, que havia 1 

antes do anno de 1395: vinte sol-
dos fazião huma livra antiga de 36 
reis. 

Soldos de pão, isto he, o pão , 
que se comprava com cinco soldos 
em dinheiro. 

. Soldo· se diz tambem -a paga do 
soldado. ' 

Soldo nenhum Official, ou sol-
dado ven.ce fora da sua Praç,a. sem 
Licença Regia , A viso de 20 de Se,.. 
tembro de 1758. ReguJarão-se os 
soldos dos Officiaes effectivos, Ca--
pellães, CinJrgiõe-s militares, e seutJ 
Ajudantes, bem como a. remuoera.- . 
ção de serviços, e reform~s , , pelo 
Alvará de l6 de De~.Pr,nbro -de 1790. 
Pela Res.olução de 29 de Dezt=;lDbro 

SOL 
-

de 1801 se e~tendeu para a Ameri• 
ca a disposição do dito Alvará, vej . 
Alvará de 17 de Dezembro de 1802 
§. 3: Qual seja o dos ~argentbs su-
pra do Numero, e de Granadeiros 
vej. Resolução de 20 de Fevereiro 
de I 74~. Qual o dos Cirurgiões mo-
res rlos Regimentos, Decrt>to de 9 
de Dezembro de 1765. Qu'al o dos 
Ajudantes de Cirurgiões, Decreto 
de 3 de Janeiro de lí66.· Qual o 
dos Ajudantes de Infanteria, De-
creto de 9 de Dezembro de 1768.. 
Q dos Picadores dos Regimentos 
de Cavallaria da Côrte, Decreto â~ 
J 2 de Junho de ' J 766. Pelo Alva.rá 
de 9 de Julho de 1763 se estabele ... 
ceu para o exacto, e prompto pa2 
gamento dos soldos hum novo me,:7 
thodo claro, exacto, e expedito. São 
os soldos dos Militares isentos de 
penhora, Alvará de 21 de OutubrQ 
de l 763 §. 13. Por Alvará de l.S de 
Dezembro de -1790 se igualarão O$ 
soldos -& todos os Offioiaes <lo Cor .. 
ro efft>clivo do Exer~ito, COII)pr~ .. 
hendendo-se no mes-mo çorpo etfe .. 
ctivo O!! Ajudante~ de Ordel)s, dq 
Gener3l , e dos Governo~ daa Ar· 
mas ' como foi d~clarado por Qr .. 
dem do mesmo Man~chal General 
ele !2 d~ Março de 17;l2. E pelo 
Alvará de 22 de Agosto de 1793 se 
declararão os soldos, que vencem 
os Officiaes das Companhias de Gra-
na.deiros em tempo de Guerra na. 
Campanha, como tambem a respei-
. to dos Officiaes Engenheiros, em~ 
preg-'ados na Campanha. Aos Gra ... 
na.deiros do Exercito Au~iliar, qu~ 
foi a Hespanha, se ordenou a coo .. 
tinuação dos soldos tle Campanha. 
por Decreto de 1 7, de Dezembro d~ 

\ 1 '1~15 . . Sobr~ o pagamen~o do soldo 
i á Tropa veJ. a ResoJoçao de õ d~ 

·I Julho, e Carta Regia de H de Ago~-
to de 1735, Alvará de 9 de Julho 
d.e 1763, Decretos de 30 df? JuJb.o 
d.€ 1763, € de 21 de Julho de J71H; 
~ viso de Jl deJanejr9d.e 177{;, ~ 
Portadas de I' e de 27 .pe Abril d~ 
.] 8 12, e de 30 de Abril de 1 ~H li • .....-
Fwã'-9 os soldos a~-Igm~ntado;;:, e re ... 

1 gulad.(}s A()61 P.rjw.eirP~ T~qente~ ~ 

, 
) 
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Capitães Tenentes, e Capitães de 
Fragata por Decreto de 14' de No-
Vf'mbro de 1802. Vej. Decreto de 2 
de J aueiro de 1790, e Re,olução de 
3 de Janeiro de 180 I. Pela Porta-
tia do Governo de 14 de Outubro 
de I U08 se augmentou o soldo aos 
Officiaes inferiorf's, e soldados, se-
guudo a Regulação, que ba1~ou com 
a mesma Portaria. Os soldos, e ven-
cimetJlos dos individuas Militares 
faleci elos na ultima guerra, para os 
perceberem as viuvas, ou herdei-
ros dos ditos Militares, são dispen-
sados de habilitações, Portaria do 
Governo de 5 de Outubro de 1814. 
Forão os soldos n·gulados pela Por-
taria de 30 de Abril de 1814 para 
as Pra(;as creadas nos Corpos de 
Linha do Exercito posteriormente á 
R eg-ula(;ão, que fixou os soldos em 
tern po de paz , e no de guerra , 
mandada observar por Decreto de 
14 de Outubro de 1808. A respeito 
dos. soldos, e gratificações dos Ma-
jores das Praças de A brantes, Mar-
vão, Jf'rumenha, Peniche, e Forte 
de Ia Li ppe se tornou Resolução em 
29 de Fever iro de 1816, a qual 
Resolução foi citada na Portaria de 
31 de Maio de 1817; que estendeu 
a dita Resolução aos Ajudantes das 
IDf'smas Praças. Por Graça se con-
cede alg umas vezes a Ollioiaes df' 
merecimento soldo dobrado. Assim 
pela Portaria do Govt>rno de I 3 de 
·Março de 1811 se concedt>u soldo 
dobrado da sua Patente, por justos 
motivos, que a S. A. R. farão pre-
séutes , ao Almirante ela sua Arma-
da Real, Jorge Berklei, Com man-
dante em Chefe das Forcas Navaes 
neste Reino, mandando--se á Real 
J uuta da Marinha expedir as Or-
'df'ns necessarias para verificação 
·desta Graça. 

Sulemne se diz o que está reves-
·tido eras formas mais authenticas. 
Acto so!E>rnne he aquelle que he fei-
te por Official publico, com o nu-
·rnero de testemunhas requeridas por 
-direito. 

' s~lPm.nidade, a qualidade de SO-
Jemne. As solemnidades que faltão 

• .J. 
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nos Autos despachados em Relação 
não podem ser su ppridas, Assento 
de .20' de .I.Vlarço de 1606. He da 
substancia do mesmo Acto a sole-
mnidade, cuja falta o annulla, As- . 
sento de 5 de Abril de 17"0. 

Soleure, Cidade, e Cantão da Li-
ga dos· Suissos. Na ordem dos treze 
Cautões Soleure he o undecimo. O 
seu governo he aristocratico, porque 
só os Cidadãos da Capital podem 
entrar nos Conselhos, e nos cargos 
publicas. Participa da Democracia ., 
porque o corpo dos Cidadãos tem 
parte nas eleicões , e confirma os 
Conselheiros. ' 

Solhas, armadura defensiva dos 
antigos, especie de ·cota guarneci-
da com laminas de ferro, ou aço, 
quasi da feição das solhas, que no 
mar se peacão, donde lhe veio o 
nome . 

Solia, huma droga de ]ãa vul-
gar, usada antigamente pelos annos 
de 1300, de que em Portugal se 
vestião as Senhoras nobres, e dis-
tinctas. 

Solidáo, ]ug·ar des~rto, e inhabi-
tado. A Relig ião Christã não nos 
ordena retirar-nos absolutamEinte pa-
ra servir a Deos no horror de hum 
ermo, porque o Christão pode ter 
htima solidão interior no meio lla 
multidão <.los homens. Jesus Christo 
disse, a vossa luz alumeie os ho-
mens para que ellcs vejão vossas 
boas obra's, e glorifiquem vosso Pai 
que está nos Ceos. 

Sohdariam.eme, significa o direi-
to que alguem tem de constranger 
cada hum de muitos co-obrigados 
a satisfazer elle só pelo total' a di-
vida comrnum, salvo o seu regresso, 
contra os seus co-obrigados, quanto 
á sua parte, e porção. 

Solidario , diz-se do que encerra 
hnrna obrigação de pagar a totali-
dade de huma divida comrnum a 
muitas pessoas. A obrigação he so-
lidaria quando cada hum dos obri-
gados pod~ ser constran~ído pelo 
tótal. 

· Solideo , barretinho redondo 1 e 
lizo, que os Ecclesiasticos Douto· 
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res trazem sobre a Corôa para a -co-
brirem. 

·Soh"dum. A obrigação in solidum 
he ·aquella-, em que cada hum dos 
co-obrigados pode ser constrangido 
a satisfazer integralmente o 1 empe-
nhü que contratarão. 

Solio, throno. 
Solitario he aquelle que vive s6, 

e separado do commercio, e da so~ 
1 , ciedade dos outros homens, que el-

]e julga perigosa. 
Solicitação, o acto de solicitar, 

~stig·ação, conselho, üppulso, di-
lJgencia. . 

Sollicitador h e o 0/licial publico, 
que ~eq uer as coizas ·da justiça nos 
Tribtwaes, de que ha numero cer-
to, Ord. Livro l tit. 2 .6 § ... O So-
licitador da .Justiça deve visitar as 
cadeias no primeiro dia de cada 
mes, Alvará de 31 de Março de 
1742 §. · 5, Regimen.to de 7 de J u-
nho de I_ 6 o 5 §., I I. Ao Solicitador 
das despezas da Relação do Porto 
se aun;Ientou o ordenad·o pelo As-

.sento da dita Relação de 7 qe Ju-_ 
lho de I 7 8 7. Sobre a creação ,'e or-
denado do Solicitador do ToJnbo 
de -Santarem vej. o 'cap. 6 do Re-' 
gimento' de 24 'de Julho de J 704. 
Declarou-se, por Edital da Superi)l-
tendencia Geral das Decirnas do i: 
de Abril de 1799 quaes sejão as in--
cumbencias, e deveres do Solicita-
dor G_eral das Decimas. A respeito 
do Solicitador da Executoria dos 
Novos Direitos vej .. o Decr_eto de 
28 de Janeiro de 1800 . 

. Sollicitante se ·diz ó Sacerdote-, 
que na confissão induz o penitente 
para mal fazer. 

Solo se diz do chão sobre que 
está erguido hum edificio. He axio-
ma ·que o edificio cede. ao solo, do 
qual he .de alguma sorte accessorio. 
V ej. Accessorio. 

Solon' , hum dos sete sabios da 
Grecia, que nasceu em Athenas 639 
annos.antes de Christo. Foi A rchon-
te, e Soberano Legislador pelo con-
SeJ1timento de todo o Povo. Ab,olio 
as Leis de Dracho, e~cepto ,aquel
las que punião os mata'dores. As 
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Leis de :Sol'on são reputadas e mais 
beHo monumento de Athenas. • 

Solteiro , o que nã'o h e cazado. 
Soltura, o 'acto de soltar da prí .. 

zão, -ou -cadeia. Tambem se diz des-
pejo , descomedimento , 'licenciosi• 
dade, dissolução. 

.Solvabilidade, ou solubilidade he 
o estado, em que a.Jguem se acha 
de pagar o que deve, isto quando 
tem belli! para o fazer. 

Solução he a libertaçãü, que se 
adquire da obrigação por qualquer · 
dos modos approvados por direito. 

Somhreireiro, o que fa.z som brei-
ros ·, ou chapéos. S6 lhes he pehnit-
tido vender os chapéos fabricados 
por elles, seus officiaes, ou. apren~· 
dizes nas suas offici.nas., AI vará de 
2·2 de Maio de 1773. 

Somitego, o mesmo que·Sodomi-
ta: vulgarmente se diz . somitego o 
que he nimiamente. parco' mesqui-
nho , cainho. . 

·Sonegar, não dar ao inventario 
para se empadroar aquillo, qu'e quem 
sonega deve mai?ifestar. 

Sonhos. A observação dos sonhos 
· he huma · especie de superstição, 
que consiste em tirar dos sonhos 
conjecturas para o futuro . Este pec-
cado he muitas vezes condémnado 
na . Escriptura. Lev. 19 . . .Deut. 8. 
Eccles. 5. He tamb~m prohi·bi~Q' 
por muitos Concilios, e · pel~s San~ 
tos Padres ' prineipalment~ .pO.P.' s~ .. 
Gregorio ·Papa L. 8. Moral, e S. 
Thomaz 2. 2. q. 95. 

Sono, descanço do animal can ... 
· çado pelo .adormecimento natural 
de todos os sentidos. ·, 

Sonz·i, Titulo honorifico dos Per- -
sas a respeito da Religião , e quer 
dizer sustentador , e seguidor da 
verdade. " 

Sonso, o astuto, e fino, que co-
bre a sua .asperteza coLP ar, e mos-
tras de simpleza, e tollice. · ·• 

Soropita (Fernando Rodrigues 
Lobo ) professou a J urisprudencia, 
e foi Advogado em Lisboa. Com:.. 
pm: . 

Informação de direito por •parte 
de Francisco Corrta na Causa, que 

Bs 
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'h·dz com .D. Mczrtoel de Attaide sobre 
a suécessão da Vüla de Bellas, e fru-
tos do morqado , de que a dita Vil/a 
he cabeçri. ·Lisboa 150 7. '1. • 

Prologo ás Rimàs de Lw'z de 
Camócs. , 

Jonwda , que f ez cde Coipibra pa-
·m . Li b,oa. O n amorado de Lisboa -, 
ou desastres de namõrados. ms,· 

P rin,w;vera ·de · Franciscó , Rodri-
gues Lobo, em estilo;jocoseri(JI. ms. 
· ' 1)1'scurso jocoso sobre os costumes 
do se~t'tcmpo, e outro -ácerca das brlr-
has: rns. -

Sorle se di:z ·o acaso produzid·o 
nas p.1.rtilhas. 

'. 

Signiiíca tal'nbem o papel em 
branco , ou com à declaração de 
p1·em i o, -q_ ue se tira das· rodas das 
-loterias·, eLe. 

A favor do í,fheátro Je S. 'Car- , 
}os s'e coüc'edeu ao Empresario de1-
1e o privileg·io exclusivo das CMas 
de Sortes pelo Decreto de 16 de 
.IVIà1·ço de ·18'õ3 -, e Pt·o~isão do Oes-
em bargó do -Pá'ço de 6 de Maio de 
1803. E á nova Sociedade do dito 
'rnel'íl'l'o, l?urtaria dê 3 {!e Féverei-
ro êle 1812. -'Sobre a süa p~'ohib~çãó 
Vej. os Decre os de 17 •de Oe:rtubio • 
de 167!8, e de· 16 êl'e 'Outubro ·de 
16 5-2 . A respeito da Loteria de cek'n 
mil crúzados de caj')ita1, e ~ó'rtes de 

·ten-ças vi talicias, que se cortcé'deu 
a favor cl.à. Casa do. trnfanta•do, vej. 
o AI vará de 30 _de Março de 1703, 
·e o Edita l de 28 de J olho do mes-
mo anno . 

Sortelha e Éelmon'te . Por Alvará 
de 3 de Junho d'e 1776 se creou hum 
Lugar de Jp.iz ôe 'Fora, Cive1, Cri-

. 1úe , e Orf'd:o's das Villas de Sorte-
lha e lJelmonte, Com~rca de Oas-
te!lo bninco. , 

Sortilegt'o , geralmente fal-ánd:o , 
he toda a .op-eração, pela qual aquel-
les que se repufão fe-iti'céiros , ou 

· • magicos ~ proéurão .produzir os • ef-
feitos ~ que se espel·ao da sua arte. · 

'Os que usare10 âe sortilegios, 
·ou de abtl ões illusorias, tem a pena 
,de .a ~~iles, e de qegredo, Ord. 'Liv. 
u Li L 3 §§. J , 2, e 3. . I 

Sof(lina , ou loba , vesli~ Ec-
c 

' ' .~- ..1--

sou ' 
desiastico' comprido' e éstreito' 
q·Qe trazem os Ecclesiasticos. 

Sousa ( Francisco ""'de ) , natural 
d-e Lisboa. Formou-se em Direito 
Civil na Universidade de Coimbra, 
aonde tevê por Més_tre a Ruy Lo-
pes d:a Veiga, que foi "Lente desta 
Faculdade desde 1569 at~ 1598. Pas"' 
sott à Flandes, e na Cidade de Bru-
xellas exérceu o Offi.cio de Advoga.:. 
do Fiscal , e finalmente morreu em 
Florença. Compoz: 

Repetitiones ad L. Frem1'nam D. 
de regul. _Júr. ad §. aetionuf!L Instit. 
de actiomh. et comment. ad t~t. D. de 
pactfs. Antuerpire 1618, 1625. Ma-
triti 16 26 . • • 

Sousa (Henrique de), natural de 
_Coin)bra, e filho do Dr. Jo~o de 
Mello ci·e Souza, foi Desembarga-
dor da Casa da Supplicação, de que 
tomou posse no I u de A g.osto de 
1576 ~ ProMrad<:>r das Ordens Mili-
tares , , é Desembargador clo Paço • 
M<:>rreu em Lisboa a 15 de Junho 
ae 1605. Oompoz :. 

. Decisionés ad Ordines b'lilitar-ec 
pertine1Ues. fol. lns. 

. Egloga entre Pereiras, e {larva 
lho-s, rms. 

Epigra'i'nma in laudem Lupi Ser-
rani de Sen(;ctu tc scribent-is. rns. 

Poez'ias em applau:w de Santo 
Anwn0. ms. • 

Sousa ( .P. Luiz de), natural de 
Calhariz, foi Lente de Theologia. 
n·a Dniversjdade' , Bispo de -Lame-
go, Arcebispo de Braga ', e Embai-
xador em Roma, faleceu em l't>90 . 
Compoz, ·entre outras Obras: 

Da prova das Testemtmh.aB s?·n-
1 guiares no Sar.do 0/Jicio. ' 

Tratada dos ' Padroados. Reaes nas 
Conquistás. _ _,. 

Sôusa .C Manóel Madeira de) nas-
ceu ·na Villa de Alcobaca no auno 
de 1'69 7 de João de So~1za ; e sua 
mullfer Benta Madeira. Formou-se 
em Direito·Civil aos 22 de Janeiro 
de 17/a'. Tendo ljdo no Desernbar-
go âo Paço ,rreferio ao exercício de 
~ uiz o de Advogado. ·-Faleceu em 
Lisboa a 12 de Outubro de ·1787, 
9ompoz: 



sou sou 
Resposta' que em numa Allega- et política dissertatio ad Juriscons. 

:ráo de Direito se defende a Jurisdic- · Ulpianum in L. 1. §. 2. D. ad Mu-
sáo do TriUunal do Santo Officio con- · nicipal~m anno 1721' ms. · 
tra a Pastoral do A.rcebi'spo de Evo- Dissertatz'o Historico-Juridica de 

· ·ra. Sahio impressa na Collecção La vi, et potestate allectz'o~is ·, et homagii 
·dos papeis, que se publicár.ão con- · prcútiti ratíone d1:qn-itatis aJ.lt otficii ad 
tra os, Sígillistas. } 746. 4.0 civ#aiem participandam optimo jure 

Allegas--áo de Direito pela justiÇa ' in L. cives 7 Cod. de incolis. a,nno 
·do Conde de Unháo sobre a Ca-sa ,de 1724. ms. 
Avez'ro. Lisboa 1748. foi. D-e 'seditiÕne placánda' aut dissf-

Consul.ta do Rever·endo D. ' Anta- panda Discursus Politicus Juridicus 
nz'o Soares Pimentel sobre o Recur- ad Ulpianum ~·n L_. 1 D. ad Leg~ 
so, que interpoz iJ D. Abbade Geral Jul. inajest. et ad L. 28 §. 3. D. de 
Esmolér mór, do Audüor . da Nun- pamis anrw ."J 7'21. ms. 
ciatura n{l Cauza dos Dizimas, que · . Judici·um supra · immunitate Pa-
lhe fez o ·Procurador· da Mitra Pa- c;encju_m caterorum que Hi~panoru"!" 
'lriarc,al. Madrid por Mano-el Fer- Itabct ad L. 8 D. ·de Censzbus ad ~l
nandes 1748. foi. lustratiorzém rnagni Oujacii Obs. L. 10 

_Alleqaçáo na Càuza contra os c. 35. ann. · L723 .-ins. 
Principaes, ant(qos, e modernos;_ so- · Recitatío ad J. C. Paulum in· L . 

. bre a eiivizáo dos rendimentos dos Bú- siquis 21 de legau'onibus anno 1725• 
pados. rns. ms. 

- Varz'as 'All-egaçoes J:uridícas. ms. R~flexz'o externpor:anea e·e auta in 
Sousa (Manoel Moreira de) nas- . Aut. Fabrz' Rationalw ad J. C. Ul-

eeu em Lisboa no anno de 1692 de pia'num in L. 2 §. 2 D. de condit. 
Antonio Moreira, e Maria de Sou• oh turpem v~l injustam causam anno 
sa Foi Licenciado em Canones; e t 736. ms. , 
Doutorou-se em Direito Civil. Foi Verz'or ~ et genut:'}a inte.~li'ge'f!lia 
Desembarg·ador . da-Relação Eccle- ad J. C. Laheonem m L. st epzsto-
siastica ·de Coimbra ~ e Prior iila lam 65 §. 4 D. de adquir, reT. do-
Igreja Matriz de Santo André de min. ann, 1733 ~ ms. 
Barr-ó, e de S. Mar_tinho da Agua- · ·Nova, et evidens e'(larrati'o J. C. 
da. Foi' A cademico da Real Acade- U!pianum z'n L. 2 · D. Com munia 
mia da Histo'ria Portu~·uE>za, ~ Pr~- p1 cedíorum adversus hypothesim Ja~ 
Jado _ da Sani.a IgreJa Paü1arcal. cobi_ Ct~;jacii anno 172~. ms. 
Faleceo em Lisboa aos 18 dê Abril Cammentarium et annatationes 
de J-7 4 5. Com poz : - . historicce jun'dicce ad Summum Pon- · 

Ànnotaçoes selectz'ssimas aos pri- 1 rtijicem Innocentz'um 3 in C. cum ohm 
vilegz'os dos .Ca.pellãçs móres, que sa- · 14 ·de privilé,qiis. anno 1735. ms. • . 
-hz'r·ao nas Remz'ssóes á Ordenação de Discurso historico ; e jurz'dico da 
ManoeL Barbo~a no principio. Coi·m-

1 
isenç_áo e privile_qios Eccl~siastir:os do 

bra 1730. foi. · , Real Mosteiro de Santa Cruz dos Co-~. · 
P~liiica ~ e · urbanidade .ChrísUi_. .ne,qos Regulares -de Santo Agostinho; 

Coimb-ra 1730. e dos Priores ·Geraes da,_ sua Congre-
Pratica , com que congratulou a gaçáo , Canoellar.ios da Universidade 

Aaademiq Real de ser eleito seu Col- de Coimbra anno 1!734. ms. 
_lega. Sahio no tomo 12 dos Doe~- Orationes varice z'n AGademia Co-
filentbs da Academia Real Lisboa núnbricensi habitee. 4.0 

1733. foi. Epistolr.e varir.e ot(Lnis generú. ms. 
Consultationes juddioie ac mora- S.ousa (.Paulo Rebello de) nasceu 

.lres. foi~ rils. na Quinta de Paschoaes junto a 
De 'ori9ine rrm.terna cens~nd-a ad BastQ _, :iia 'Provincia de Entr~ Doi-

f!!ficia, et diyr~:itates ubi .nobilitas ex · to e..Minho, de Gonçalo Reb.ello d.e 
tJiJdem -latere cestimari solet jurídica, Sousa, e·Maria :Pinta. Foi Collegial 

t 
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rlo ·Collegio de S. Paulo na Univer-
sidade de Coimbra·, aond~ .fo·i ad-
mittido a 21 de J ulbo de 1650 , 
sendo já Lente de fnsti t uta . . Foi 
Desembargador dos Aggravos da 

. Casa da Svpphcação. Compoz, alem 
de varias Postillas, que drctou na 
Universidade: 

· De Jure Gentiurn naturali et á-
vili 2 tom. ms. 

Soutomai(}r- ( Fr. Luiz) nasceu 
em Lisboa- em 1526 de Fernando 
Eannes de Soutomaior, e de Maior 
Dias de Aguíar, professou na Or-
dem dos Preg·adores a 22 de Abril 
de 1543. Estudou .Theolog-ia na Uni-
versidade de Lovaina em Flandres. 
Assistia ao Concilio Tridentino co-
mo Theologo -por parte de Portu-
gal, e foi Lente _de Prima de Es-
criptnra na Universidade de Coim-
b ra: morreu a 20 de Maio de 161 o. 
Co-ri:lpoz, álém de varias Obras Theo· 
log·ícas: 

Tmtado sobre o direito·, que a Se:.. 
nhom D. Catharina , Duqueza de 
BragC!nça , tz"nha á Corôa de Portu-
gal. foi. · nis. · . 

Soutomaior <(Lourenço de Sá) 
natural de Montemór o velho, es-
creveu: 

Adàitiones ad observationes de Rei-
noso. Coimbra 1677~ foJ. 

De Re.fJalihus. ms. 8." 
Allegação a fa:vor do Duque de . 

Aveiro sobre o Ducado de Coimbra. 
ms. foL 

Stado, ou Estado, ant .. Roes, ou 
Prõtocólos, em que os Termos, qu 
Denuncias se escrevião, Ord. Af-
fons. Liv. 1 tit. 23. 

Styl o mesmo que astil, Ord. Af-
fons . Liv. 2 tit. 7 art. 41 pag. 121. 

Stylitas. Os Historiadores Eccle-
siasticos ·derão este nome a Anaco-
retas, que h:ibíta.vão em columnas~ 

Stathouder, ou Stadhouder, o Ca-
pitão Geral das Província~ Unidas. 

: Originari amente quer dizer Sub-sti-
tuto , ou que representa o caracter, 
·ou a pessoa de outro1• No meio do 
seculo XV Guilherme Jl, tendo si-
do e~eito Rei dos Romanos, no-
meou seu Irmão F.lorent~ Governa-

SUB 

dor dos seus E-stados durante a sua 
ausencia. Hgje porem o Governo 
Stathouderiario he huma parte es-
sencial da Constituição Belgica. 

Starosle. Dá-se este nome . na 
Poloniá aos Governadores das Cida-
des, e Praça,s. 

Stellionàto he hum nome generi-
co, debaixo do q-ual as Leis Roma-
nas comprehendêrão todas as espe-
cies de fraude, e de enganos, que 
podem commetter-se nas Conven-
çües, e a que a Lei não deu desi-
gnação particular. 

Su.abia , grande Provincia de 
Alemanha, e hum dos seis círculos 
do Imperio. 

· Subalterno se entende daquelle, 
que he subordinado a alguem, que 
lhe he inferior. Nesta accepção di-
zemos Juiz subalterno, jurisdicção . 
·subaltern·a, Relação subalterna. 

Subdelegação h e a acção , · pela 
qual aqueile ,que he delegado para 
fazer huma 1coiza delega elle mesmo 
alguem para a fazer em todo, ou 
em parte erfl ' seu lugar. _ 
· Subdeleg(l.ao he aquelle, a quem 

o delegado commette .fazer em seu 
lugar alguma das suas funeções. 

Subdiacnno h:e hum Ecdesiasti-
co revestido do primeiro gráo das 
Ordens Sacras, ou maiores; que se , 
chama Subdiaconado. -

Suhdiaconado he a Ordem Ec-
clesiastica jnferior á do Diaconado. 
Os subdiaconos não erão orde!!Pados . 
como os ·l\1inistros sagracl'os o pela 
impozição das mãos. Na Ordenação 

··dos Su bpiaconos o Bispo lhes faz 
tocar o calix, e a patena. Dá-se·· 
lhe tambem a tunica, e manipulo, 
'e o' Livro (las Episto]as. A sua an-
tiga funcção era receber as oblações 
dos -'fieis, e leva-las ao Diacono, 
que as apresentava ao Presbítero, 
ou as punha sobre o Altar. 

Subhastqção( hé o mesmo que ar-
rematação; he .a venda que se faz 
dos bens dp. devedor na Praça pu-
blica, por ,au(horrdade de Justiça, 
·a quem offerece o maior lanço. Cha-
mão-se assim esta!) · vendas, porque 
trazem origem das vendas judiciaes 
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usadas entre os· Romanos, que se 
fazião sub .htista. Postava-se huma 
]ança no lugar em que se fazia a 
vendá, publica por sinal de authori-
dade, pois que esta venda não se 
fazia senão em virtude de b~1ma or-
dem do . Pretor.· 

Suhlocatario he o que toma de 
aluguer huma porção de ca'la ao 
Locatario principal, que faz boa a 
renda total ao proprieta11io. · ' I 

Submissão, declaração pela qual 
~Se .consente em que se fa<_;:a alguma 
COIZa. 

· Suhprno he a sedução, pela qual 
se induz a alguem para fazer alg-u-
ma coiza contra o seu dever. De-
vem os Corregedores devaçar dos 
subornos nas el~ições Regulares, Lei 
de 16 de Agosto de 1608. 

Subrepçáo se ,diz a falsidade da 
expozição, em virtude da qual se 
obtem alguma concessão. 

Subrogaçáo he quando huma pes-
soa succede, e entra no lu~ar de 
outra para exercer os seus direitos, 
ou quando huma coiza toma o lu-
gar de oqtra, e he repntada da mes7 
ma natureza, e qualidade, e sujei-
ta aos mesmos encargos. 

Sub.,o,qadp he aquélle que fica no 
lugar de outra pessoa, ou que' usa 
dos seus direitos. 

Subscripçáo he a posição de hu-
rna assi~natura, ou signal ' por hai-
xo de hum escripto. Sub~crever hu1 
ma obrigação he assigna-la. ' 

Subsidt'o, soccôfro em dinheiro, 
ou generos, que se tirãd do pov~. 

Subsidio Litterario he hum dos 
impostos e~peciaes , e destinados 
para certo, é destit~ado fim. Foi 
'estabelecido para a s1~bsistencia das 
Eschólas menores por Lei de to de 
Novémbro de 1772. E por Alvará 
da mesma data foi encarre.g·ada a 

, Junta da Companhia Geral da A gri-
culturâ das Vinhas do A !to Douro 
da arpecadação, distribuiçfi'o, e en-· 
trega ·delle no Territorio d'-\ Cidade 
do ._Porto, e Lugares tle cima. do 
Douro, asstm corno do outro Snh-

, sidio Militar, ,es.tabelecido nos Vi-
nhos , e Barcos , que o transpor-

·ToMo III. 
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tão. Elle consistia nestes Reinos, 
e Ilhas Adjacentes em hum rea.l de 
cada canada de Vinho, quatrÇ> reis 
de cada canada de agua ardente, 
cento e sessenta reis po.r cada' pipa 
de vinagre; na America, e Africa 
em hum real de ~ada arratel de 
carne; e nas mesmas partes , e na 
Asia em dez reis em cada éanada 
de Agua'rdente, das que se fabricão 
nas terras dos ditos Dominíos. Foi ' 
isto· alterâdo pelo Alvará de 7 de 
Julho de J 7!J7, que isentou os Po-
vos deste Reino, e Ilhas Adjacen-. 

1 tPs do Subsidio da Aguardente·, e 
Vinagre, que forem extrahidos do 
Vinho, e · mandou que dos Vinhos 
verdes se cobrasse só cento e vinte 
reis por pipa; e, não chegando a 
pipa, cinco reis por almude.' No 
tempo, em que os g·eneros, de' que 
se ha de extrahir esta Colleda Lit-
teraria , estiverem recolhidos nas 
adegas, devem 9s donos delles fa-
.zer os competentes manifestos pe-
rante os} uizes respectivos ,

1 

debai-
xo ·da penê:l de perdimento dos ge-
neros subnegados , ou do seu .v alô r, 
permittindo~se as denuncias em se-
g-redQ. Por Alvará de J 5 de Feve- · 
reiro de I 77'3 se removêrão algu-
mas dúvidas, que se suscitárão na 
prática da Lei de lO de· Novembro 
de ,1772, .sobre a fórma da arreca-
<iação do "Su'bsidio Litterario: pelo 
Alvará de 16 de Dézembro de 1773 
se dP.élarou a competencia da Ar-
recadação, e Administração do di-
to Subsidio entre a Companhia das 

rVinbas do A !to Douro, e os Pro-
vedores, e Ouvidores das Comar- . 
cas' obviando-se ;4s dúvidas' que 
se suscítlirão na execução dos dou.,s 
'Alvarás de lO àe Novembro de 
177.2: e por Aviso de 28 de Junho 
de 1 800 , publicado em Edital , de 
l4 de Outubro do mesmo anno, se 
encarregou á refêrida Companhia 
a cobranca do dito Subsidio '-Lam-
be~ ·do .'VInho refugado do seu dis-
tricto , derogando o dito Alvará 
dP- 16 de Dezembro de I 773, e o 
§.0 3: 0 das lnstrucções de 7 de J u-
lhó de 1787. Em· data de 4 de Se-

Cc-· · 
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tembro de 1773 se derão · Instruc-
ções para a regular, e prompta ar-
recadação 1rlas Collectas, que pela 
Lei de 10 de Nove mbw de 1772 se 
estabelecê rão e ri~ · beneficio das Es-
chóJas meno~·es , e da perpetua eon-
servaçà'.o dos IV{es t r s , e Professo- · 
J'es deiJas. Foi nomeado Fiscal des-

. ia Re artiçã.o por Resolução de 22 
de J un ho de 17 fl 3. A respeito do 
Subsidio LiUerario, que se aneca-
da dos vinhos, vej'. o Edital dalVle-
sa da Com missão de J 8 de Agosto 
J e 1788, qúe interpre tou o Alva-
~·<i, e R eg·imen to de 7 d e Julho de 
17 87. D as A ppPllaçõrs interpostas 
nas· Acções de Toma<l ias, respecti-
vas a di reitos do Suhsidi<t Littera-
rio, pe rtence o conhecimento ao 
Conselho da Faienda, Alvar::( de 
20 de M aio de J 802, e Resolução 
de ':/ de S.ete mbro ·de. 1805, pnlali-
cada pelo Edital de 8 de Outubro 
do -mesmo anno. Derão-se provi-
dencias sobre a sua administraÇão, 
e arrecadação por Decre to de 1 o 
de Janeiro de 179 5, citado no de 
31 de Out!Jbro de 1803, que regu-
la a forma das suas arrematações, 
·e a do pagamento dos preços dos 
mesmos Contractos, e dos ordena-
dos dos Professores das Províncias 

,do Reino. Pela Carta Regia (~e 23 
·de Agosto de 1805 se regulou a ar-
recádação , e cobrança do dito sub-
sidio nas Conquistas, e se mandou-
remetter annualmente as sobtas ao 

· 'Erario R eg io. O Subsidio Littel'a-
rio - das Pro·vincias do Remo foi 
mandado arrematar pnr Comarcas 
pelo .Decreto de · 5' de Abril de 
1800. 

Substituir he instituir seg-undo, 
'terceiro' ou outro herdeiro olterfor 

· ·para receber a herança na falta .de 
outro herdeiro, ot:i depoi's delle. 

Substituto he hum Official esta" 
.1Jeleci.do para tomar o lugar de ou-

tro em saso de ausencia , doença, 
ou ot.Itro impedim_ent.p. Confundia-
se algum dia o titulo de Substituto 
com o de Lugai· Tenente. O Suh-
stituh:> goza dos mesmos privilegias 
·do substituido, Assento de 6 de J u; 

'. 
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lho de 1655. O Substituto do Chan-
celler exercita toda a jurisJi çção co-
mo Chànceller, mas n:'lo conio Re-
gedor, por pe rte ncer es te Cargo ao 
Aggr~a vi sta mais antigo, Assento de 
2 9 de J.uJbo de 1673. H 'Jm Substí-
to ge ral da Ling·ua Grtga foi es ta-
belecido para a Côrte «..!e Lisboa por 
A viso de I 6 de Maio de !803, di-
r igido ao Reformador Reüor da U ni_·· 
ve rsirlade de Coimbra , Pr~sidente 
da J un.La da Directoria dos Estu-
dos. Segundo Substituto das Cadei-· 

.ras de Latim, eLatinidade dos qua-
tro Estabele-cimentos puhlicos da 
C idade í:le Lisboa foi determinado 
por Ordem Regia, participada por 
A viso de 22 de Fevereiro de J 802 . 

SubtT'acção he a ac(:ão de tirar 
fraudulentamente huma coiza do lu-
gar, em que deveria estar. 

Subvenca l1e hum imposto· ac ... 
oresc'entado , para fornecer a novas 
precisões do Estado. 

S ucoessão {em geral, he o modo 
porque algu'em entra no lugar de 
outro, ou recolhe os seuti bens, e 
os seus direitos com os seus f>ncar· 
gos. 1\!Ias re-slrictamente significa a 
transmissão dos bens , direitos , e 

.encargos do defuncto na pessoa do 
seu herdeiro . 

Successor lH=i o que ~ecebe bens 
de outro por titulo un'iveN<al , ou 
singular. Succede.-se por btirpes , ou · 
por cabeça. Succeder por -stirpes he 
su-cceder pelâ representação de hu-
ma pessoa morta , que be olhada 
como origem, ou tronco commum . 
dos. que a represe o tão; succeder por 
cabeça he succeder pelo seu pro-
prio direito, sem repre·sentação de 
outra pessq.a . O successor singular 
succede á ~oiza ~ e não á pessoa , 
como o que a adquirio por compra, 
doação , ou outro meio habil pa~ 
ra - transferir dominio . O succe.ssor • _ 
u níversal :Qe o que succede em to-
dos os direi los, acçães, e obriga-
ções daquej]e, a quem representa. 
Ta~s são _os herdei~os, e os dona ta-
rios de todos os bens. 

Suecia. Reino . da Europa , si-
. 1 tuado entre os .56, e ô9 gráos de 
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- latitude septentrionaf, e os 32, e 
. 55 de longitude orie.n La I. , 

Suecos, são os naturaes da Sue-
·cia. Pela PrÓvisão Regia de 10 de 
Pevererr.o de 1708 se mandou que 
os Suecos fossem isentos do dobro 
das Sizas como os mais Estrange.i: 
ros. · 

Sue~·ro ( Fr. Alfonso), natural da 
Villa de Aviz. Fori'ío seus Pais Frán-
cisco de Azevedo, e lsa l)el Soares. 
J?oi Provincial dos Carmelitas Des-
c-~lços de Casl.ella. Morreu com opi-
nião de virtude depois do ·anno de 
1670, escreveu: 

ÇQnsultas Cawm1Ó1s , Theologi-
cas, e Moraes. 2 tom. foi. ms . 

SU:.tfraganeo, termo relativo. Es-
te nome he dado a hum Bispo res-
pectivamente ao Arcebispo, em cu-
ja Província elle ·-se àcha. Os Bis: 
pos de hurna mesma Prov·incia f\le-
gitto dantes o Arcebispo, .ou c'onfir-
mavão a sua eleição pelos seus 
votos. Origem do termo suffraga-
neo. ' 

-Suffragio, se toma· pelo voto, 
que se dª- em alguma Assembléa, 
em que 'se delibera alguma coiza. 

Su_ggestáo , sign}fic_a em _sentido 
litteral a acção de Jnslmlar, Instruir, 
inspirar, fazer lembrar, e à,conse-
lhar. N está accepç~o he que foi to-
rnado este termo na Lei 2 §. 2 D. 
uM pup. educ. de b. L. 1 §. 22 D. 
de. qwi:st. L. 5 D. de ,verhor. sj-
gnif. L. 5 D. de solut . . Por'em na .nos-
sa J urisprudencia se toma: sempre 
em ·má parte, quando se applica a 
actos de liberalidade , · como Doa-
ções,. e· Testamentos. E · nestes ca-
sos significa as insinuações fraud u-
lentas, e capcio!laS, empreg;ada.s pa-
r;:l ' surprender o doador, ou o testa-
dor. -
. SuiCídio he o crim'e daquelle, 
que se .mata a si mesmo. 

Suissa he o Paiz situado entre 
os confins · a Alemanha, da Fran-
ça, e da talia, occupad·o não s6 
pelos Sujssos, ou pelos tres Cantões 
da Liga, mas por outros diversos 
Estados pequenos alliados, ou su-
jeitos aos ditos Cantões. 

. SUP 

Sulpicidnos. Dá-se este nome a 
hurnã sociedade de Padres secula-
res, cujo estabelecimento, que se 
fez no seculo 17 no Seminario de 
S. Sulpicio em Paris, _tem por ob-
jecto a instrucção, e educação dos 
moços Ecclesiasticos. O estado des..:· 
tes Padres he livre; elles não 'fazem 
alg·um voto. solemne' nem sim pies: 

·só se unírão entre si pelo nobre ar-
dor de encher as Igrejas. de Minis-
tros fieis aos seus deveres. '' 

Sultão. Esta palavra he arabica., 
e significa Imperador, ou Senhor, 
vem de ~latão, que quer -dizer con-
quistador, ou .poderoso. O no,me de 
Sultão designa o Imperador dos Tur-
cos. Dá-se tambem o titulo de Sul-
tão ao filho do K.ão da 'fartaria Cri-
meia. , 

Summario se diz do ·que he bre-
ve' e cuja expedição 4e pro'rnpta. 
Diz .. se Processo sunimario em .con-
traposição ao ordinario. ~ão hà 
Causa, 'por mais summaria que se-
ja , em qile se possão denegar ás 
Partes .os meios, e os recursos, com 
que cadà huma dellas pertende evi-
tar o seu ]Jrc~juiso. As~enlo 3." de 
5 de Dezembro de 1770. 

Sumptuarias, ou pragmaticas se 
dizem as Leis feitas para r_estringi~ 
o !Ub(o nos vestiâo~, nas carrua .. 
gens, etc. V ej Pra.qmãtitas. 

Surnptum,. tetmb da Chancella-
ria Romana , que significa copi~ 
·conferida. r . \ 

$uperficie. Entende-se em direi .. 
to por superficie o q1,1e se construe, 
edifica , ou planta -sobre ' o. solo, 
como a casa' o moinho' as ' arvo• 
res. , 

. Superintmdencia da~ Obms dn~ 
A guas Livres foi extincta por AI~ 
vará de 18 de Julho de 1777. As 
Superint~ndencias· das Oecimas, e 
Ramos annexos, de que s,eis Des-
embal'g-adores havião sido encarre-
gados pelo Decreto de 8 <le Junho 
de 1805., prorogado pl"lo Aviso d~ 
10 de Abril-·de -1806, e Deereto de 
20 de Maio de 1807, tendo d'antes 
sido coínmetti~as , a vinte e -sete· 
Super· tendentei, ficátig e;(,\no~u 

' ·. ·~ 
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pela Portaria de ~r de Agosto de 
1812' passando ellas ás y aras' e 
Escriv'ães, a que perten01ão antes 
do ·dito Decreto de 8 de Junho ·de 
180-lí. A Superintendencia da Ri-
beira do Dbiro foi abolida por De-

, ereto de 20 de Agosto de 1785; e 
·pelo outro Decreto de 1~ de Outu-
bró de 1785 se transferia toda a in-
cumbencia da dita 8uperintenden-

, cia com .a matricula das , eql,lipa,-
gens dos navios, termos·, e obriga-

. ções dQs Capitães -para ~ Alfandega 
da dita Cidade, na mesma forma, 
que se pratica na de Lisboa. A Su-
períntendenGié3; dos Pinhaes de Lei-
ria, e Officiaes, de que ella se com~ 
punha; foi dada por acabaria pelo 
Alvará de 17 de .Março de 1790, 
ficando suspensos· todo!:! os Coutei-

. ros, e suppriinidos os seus privile-
gias, ereaodo-se em seu lugar ·h u-
ma Administração cóm. o com pe: 
tente ·Regu1amento, que baix:ou jun-
t~ com· o mesmo Alva-rá. · 

Superintendente ·he hum ·titulo 
usado para differentes cargQs, em 
·que elle · m.ostra a prime'ira superio· 
Tidade. Fôrão creados dois Sttper~ 
intendentes G-eraf's, hum para as 
A lfanélegas do Alemtejo, e Reino 
·do AJgarve, e outro pa'ra as Alfan-
degas das Pro~inciàs do Nort-e, e 
Partido do Porto, pelo Alvará de 

• ·26 de Maio de 1766, com J urisdic-
ção privativa, e exclusiva de outra 
·alguma, que não seja a do· Conse-
lho dai'Real Fazenda. No ·irrrpedi-
·men'to dos Sup,erint_epdentes Geraes 
passa a J urisd·icç·ão aos P-rovedores 
.(las Comarcas , como Contadores 
da Fazenda. Sahindo os . ditos su.:. 
-perintenderites fóra do T.erritoriç> 
:ficão servindo -por eHes interina-
·mente aquélle$·, nos quaes os rnes-
_mos Superintendentes d·eh.'garem , 
tendo a Graduação de _Cabeça de 
Cornárca para cima nas Prov.inciâs 
do ~ui, ·e da ·Relação, e C,asa do 
Porto para as outras Provincias do 

, Norte, Alvará de 2.5 ·de Fevereiro 
·oe 1771. Por este mesmo A·lvará 
·-se OQd~nou que,· deprecando os ,di-
tos· ~ype;rintendentes aos C -rege-

·~ · -,, i 
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dores das 'Comarcas , ou a 

1
outroe 

quaesquer Minjstros, para deva$c:;a-
rfm, ou inquirirem sobre al~une · 
fa-ctos pertencentes á J urisdiccão 
dos sobreditos Super.intendentes ; 
sejfi.o os ditos Corregedón~s-, e Mi-
nistros obrigados a cumprir os seus 
Precatarias, e proceder ás dOigen-
cias, que nelles lhes forem deprf'ca-
das. E que as to~adias, e aprehen-
sões, que se fizerem, lhes sejão re-
met.tidas, para as sentenciarem sem 
A ppellação, nem Aggravo, não e~
cedendo o va1ôr de cincoenta mil 
reis.- Pelo Alvará de 16 de Dezem-
bro de 1774 se declarou, e ampliou 
a s.ua J m:isdicçãó, e Alçada, ~e
terminando os casos, q~1e são pri-
vativos do seu irnmediato conheci-
rne"nto, e distinguindo-os dos outros 
ca~os ·, ·que siio 1 da J urisdicção ~.os 
J Ul'zes das Alfandegas. O Superln-. 
tendente Geral das Alfandegas não 
pode nomear Guardas extraordina-
rios para os Navios, por pertencer 
aos Juizes 1das Alfandegas es~a no-
meação, q11ando forem necf'ssarios, 
Provisão ele 20 de NovPmh_ro de 
1773. O Superintendente Geral das · 
A lfat:rlega~ do Sul he o Juiz Con-
servador qa Comp.anbia Geral das 
R:e::~es Pescarias do . A1garv~, Cón-
dtção 4 .

8 da In~tituição da dita 
Companhia, confirmada por· Alva-
rá de JS de Janeiro de 1773. He 
Juiz privativo para conhf'cer daí-l 
Acções novas nas Causas dos ben~ 
do Reguene-o de Tavira, cap. 19 
do Alvará do L.o de Junho cle 1787. 
Mandou-se por Alvará de 25 de Se·-
tembro de. 1769 ' que ficassem send'o 
Superintendentes GPraes das AJ(an-
degas nas Ilhas da. Madeira, e dos ' 
Açores o~ Provedores da Fazenda 
das ditas Ilhas. Por Edita] ílo Su- · 
pr.rintend~nte Gf'taf das ·Aif?nde-

.gas de 20 de Outubro de ) 767 se 
publicou a Ordem do Inspedor Ge-
ra'] do R e ai Era rio d'e 18 de Sete;rn-
hro do dito anno, para ao dito Super- I 
intendent~ Gera] se inspeccionarem 
os Livro~ de Receita, e Despeza 
das Alfapdegas daquella Superin .. 
tendencia, na conformidade das Ins-
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trucções, que com a mesma Ordem 
lhe fôrão dirigidas. 

Superintendente Gera] das Car,-
ruagens. A sua J urisdicção foi de-
clarada por Decreto de 15 de Abril 
de 1753. 

Superintendent'e dos Pinhaes de 
Leiria. Sua creação, Alvará de J I 
de Janeiro de 1783: extincto por 
Alv.ará de 17 de Março de 1790. 

Superintendente Geral das~ Es-
tradas do Reino. Foi creado por 
Decreto de 11 de Março de 179l , 
vej. Alvará de 28 do dito mez, e 
anno. Superintendente das Estra-
das da parte do Alemtejo foi DO" 
meado por Decreto de 2 6 · de Se~ 
tembro de 1761. Vej. D.ecreto de 
12 de Fevereiro de 1763. 

Superintendente dos Novos di-
reitos. He o Juiz privativo dos de-
vedores desta Repartição, e lhe 
competem as Execuções para a ar~ 
recadação pontual, e exacta dos 
direitos novos, e velhos da Chan-
cellaria. D. de 27 de Abril de 1799. 
V ej. AI varás de I 6 de Setembro de 
1675, e de 13 de Julho de 1751. 

Superintendente.. dos Novos di-
reitos do Estado do Brasil. Este of-
ficio foi ereado por Alvará de 9 de 
Maio âe 1808 , assim como o de · 
Vedor da Chancellaria Mor do dito 
Estado, 

Superintendentes das Coudela-
rias. Tem · toda a jurisdicção nos 
seus· districtos, sem necessidfide de 
deprecarem ás Justiças ordinarias. 
Provisão da Junta dos Tres Esta-
dos de 16 de Maio de 17 55. Deve-
se delles tirar devaca todos os an-
.nos, Alvará de 4 de' Junho de 1655. 
Quantos ha em cada Comarca, sua 
nome~ção , etc. Regimento· de 23 
de Dezembro de 1692 §§. 1 , 2, e 
seg·uintes. As suas Sentenças de-
vem . ser dadas com Assessor Le-
trado, que as assigne , conÍo se pra-
tica em outros J uizo's , Orde·m da 
Junta dos Tres Estados de 6 de 
Agosto de 1787, Ficou prohibido 
aos ditos Superintendentes , pela 
Ordem da dita Junta de I v de 
Maio de 1798, o admittir requen-
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mentos para ·a absolvição de eri..; 
cargo de egoa de lista pelo meio 
extraordinario, permittido n·a Or.:. /. 
dem de 12 de Janeiro de 1789, e 
só pelo ordinario, na forma deter-
minada nas Nqtas aos §§. do Re-
gimento da criação dos cavallos. 
Sobre os seus. emolumentos, e as-
sig·naturas Vej. as Resoluções de 
25 de Agosto de 1770, de 28 de 
Maio de 1781 , de 30 de Janeiro, 
e do 1.0 de .Julho de 17!'10. E so-
bre as suas residencias o Decreto 
de 13 de Abril de J 660 , as Pro-
visões de 6 de Agosto de J 766, de 
17 de Outubro de 176tl, e de 17 
de Outubro de 1774 , e a Ordem 
da Junta dos Tres Estados de 5 de 
Novembro de 1773. 

.Superintel?dente das Fabricas da 
Ribeira do Doura da Cidade do 
Porto. A elle incumbe, e não ao 
Corregedor do Crime tornar fiança 
aos Capitães de dar conta das pes~ 
soas, com que despachão os seus 
.Navios, Resolução de 22 de Maio 
de l 712 , em Consulta do Conselho 
da Fazenda de 15 do dito mez, e 
anno. 

Superintendente do Sal do Rei-
no do Algarve foi extineto; Provi· 
são de 21 de Janeiro de 1773. 

Superintendente Gerai dos Con-· · 
trabandos foi, pelo Alvará de 16 
de Dez-embr'o de 1771, ·subrogado· 
nos lugares de Provedor, e Escri-
vães da Mesa Grande da AJfandega 
com a mesma Jurisdicção privativa, 
e execu_tiva, para conhecer de to-
das as fraudes concernentes á intro-
ducção de generos, ou fazendas pra-
hibidas por entrada, ou sahiqa, de to-
dos os descaminhos contra os Reaes 
direitos , e de todas as denuncias 
respectivas aos ditos contrabandos, 
e descaminhos, extincto o lugar de 
Juiz da Saca da Moeda, que. era 
nomeado pelo Conselho da Fazen;-
da, sendo o mf>smo Superintenden.! 
te Geral do::; Contrabandos Juiz da, 
Saca da Moeda. Deve ·usar de v"ara 
como os Corregedores do Critne da 
Côrte da Casa da Su pplicaçto, ~en
do sempre este cargo se;r:Vid/'·_por 

Do · 'i-.. 
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besembargadores della. Pela Reso-
lução de 9 de Junho de 17!f2 , e 
Decréto de 24 Julho do dito anno 
se det'erminou que o dito Swperin-
tendente 1Geral désse conta na J un-
ta da Administração do Tabaco de 
todos 'OS Contrabandos, que occor-
ressem , respectivos .a Tabaco, e 
Sabão, Vej. Decreto de 1 de Agos-
to de 1794. E por Aviso de 14 de 
Dezembro de 1797 se mandou que 
-eontinuasse a conhecer dos desca-
minhos , e eiieculoria dos direitos 
·d~vidos pela repartição da Alfan-
·dega das Sete Casas ; ~uja J uris-
dicção lhe · compete pela Lei dá 
meação do seli h1gár de 16 de De-
zembro de 1771 , visto achat-se ex-
tincta a Conservatoria da Compa-
nnia das 'Carnes' a que se havião 
unido oJ mesmos descaminhos por 
Decréto de Z2 ·de Agosto de 1794. 

. Su perintenden té da Contadoria 
Gerál de Guerra. Vej. Decretos de 
16, e de 25 de Janeiro de 1660, e 
Alvará de 21 de ~arço de 1662. 

Superintendente dos Foro.s, e 
Rendas das propriedades, e· terras 
per,tencentes á. Casa das Senhoras 
Rai·nhas nos sitias d' Ajuda, Be-
lem , ·-Çtc. foi creado , e declarada 
a sua jurisdicção por Decreto de 8 
de Abril de 1779. , 

Superintendente dos Lanifidos 
das tres Comarcas da Guarda, Cas-
tello branco ·, e Pinl1el. A sua J u-
tisdicçi'i'o . he toda privati-va, e· ex-
clu!!'iva, Alvará de 1 de Novembro 
de l'Hl6 §. 1.0 Vej. o Regimento de 
7 de Janeiro de 1690, e os Alvarás 
de L 1 de Agosto de 1759, de 4 de 
Set~ .mbrq de ' 1769, e de 3 de J u-
. nho de J 788, 

Sypetinttmdentes do Tabaco fi -
cárão abolidos no Brasil, transferiu- . 
<lo-se ;:tos l nsp·ectot'es a J urisdicção . 
que · aqMelles d'ante"@l tinhão · peio 
Regimento das Casas de InspecÇão 
de l de Abril de J 751. 

O Superint~ndente do Tahaco, 
e Alfand·ega da CiclaJe do· Porto 
conhece privativamente dP- todas as 
Ga?~aSJ crimes, e cíveis dos privi-
l"gtfl( ,s d~ IYJarihha, e transgres-

r 
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s6es contra matos, e bosques. · Al ... 
vará de 2 de Julho de 1807 §. 7. 

Superintendent~, e Officiaes da 
Ferraria , e Minas de Thomar, e 
Figueiró, deu-se-lhes Regimento em 
18 de Outubro de 1664, e se lhe 
pôz Apostilla de 20 de Agosto de 
1655. . 

Superintendente dos Novos Di .. 
rei tos he o Juiz privativ·o dos deve .. 
dores desta Repartição, e lhe com-
petem as· Execuções ·para a arrJ:!ca-
dação pontual , e exacta dos Direi-
tos novos, e velhos . da Chancella .. 
ria , Dt"cteto de · 2 7 de Abril de 
17'99. Vej. Alvarás de 16 de Setem-
bro de 1765, e de 13 de Julho de 
1751. 

Superintendente da Ribeira do 
Douto. Foi , e~te lugar extincto pe-
lo Decreto de 20 de Agosto de 
178p. Depois se instaúrou em quan..: 
to sê não dava ltlàis ampla provi• 
denciá ; e finalmente foi abolido 
pelo Alvará de 2 de Julho de 1807, ' 
pelo qual foi a sua Jurisdicção 
transferida ·para o Inte"ndente ~a 
Marinha da Cidade do Porto, cuja 
Jnrisdícção o mesmo Alvará pres-
creveo, ~ - regulou. 
- Superint~ndente Geral da Deci-
ma (hoje extincto) foi declarada 
a sua J urisdicção , concedida no 
Decreto de 19 de-Outubro .de 1798. 
pelo A viso ·de i'7 de Abril d~ 
1 '-799. ' 

Superintendente Geral das De-
cililas foi creado na Cidade do Por-
to o Deser:p bargadot Manoel Gon-
salves de Miranda -por .,Çarta Re-
gia de 23 qe Outubr'o de 1762. 

Os 8uperintendentes ·da Deci· . 
ma forão os Executores do Novo 
Imposto, 4,lvará de 7 de Março de 
1801 §. 'íJ. . ' 

Superintendentes da Decitna do 
Terrn.o forão ntlmeados por · Porta-
ria do Governo de 6 .dê Agósto de 
18 12. Pro~r-.dem a revista geral das 
a~egas em Novembro par)! remet-
ter á Mesq dos vinhos, Alvàra de 
f.l6 d'e Übtubro de 1765 §. l 1. 
. Superínt~ndent-e rlas Fabricás dos 
paimos. So~re a ~ua J urisd_i-cção, etc . . 
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Vej. o Alvar<.í de 11 de Ag-o~to de 
1759. 

Superintendente das Obras das 
Lesiras foi mandado nomear pelo 
Conselho da Fazenda por A viso de 
6 de Setembro de 1302. 

Stiperintendente da Construccão 
das Fragatas do Brasil. Sua cr~a
ção, Vej. Alvará de õ de Outubro 
de 1795 §. 10. 

Superintendente da Casa da Moe~ 
da da Cidade do Porto foi nomea-

1 do o Dese-mbarg·ad.or Sebastião Car-
doso de Sampaio , Chanceller da 
Relação da dita Cidade, por ·car~ 
ta Reg-ia ·de J8 : Junho de 1688. 

Superintende e dos Pinhaes de ' 
.. eiria foi cread por Alvará de 1 I 

de Janeiro de 83, extincta a án-
iga Administ .1ção dos ditos Pi-
haes. . . 

SmperintP,i1aente da Ribeira do 
ot..:-1) do forto, foi este of:ftcio de-
cllltado extincto pelo Decreto de 
20 de Agosto de 1785, e· foi ap-
plicado o ordenado dó dito Snper~ 
intendente ao Juiz da Alfandega da 
mesma Cidáçle por outro Decreto , 
da mesma data. . · 

Superintendente Geral · dos . vi"' . 
veres do Exercito foi nomeado o 
.Desembargador João Vida! da Cos- ·. 
ta e Sousa; sua J 1,1dsdicção, etc. 
Vej. Carta Regia de 5 de Janeiro 
de 1797. 

Superintendentes do Novo Im-
posto , como devem fazer o lança-
mento, e arrecadação deste trihu-
to vej. lnstrucção de 7. de M~rço 
de 1801. 

Superior he aquelle que he ele-
vado llcima dos outr0s·, como o SLi-
perior de huma Communidade, ou 
Tribunal. Juiz Superior he aquelle 
para quem se. appella, ou aggrava 
do Juiz inferior. ' 

SuperstiçiítJ he todo o ex.cesso de 
Religião e_m _ger~l. A i~·nNorancia, 
e a barbandade 1pttoduz1rao a su-
perstição; a hypocrisia a entretem . 
com vans oeremonias, e o interes-
se a perpetúa. A superstição posta 
ern acção constitue propriamente .o 
fanatismo. 

SYM 

Supplica se diz de todo o actó 
que contém algum petítorio, ou ro .. 
gativa feita a hum superior. Usa~se 
lnais particularmente (esta palavra. 
Os faqtos enunciados n'hurna sup ... 
plica devem ser ~erdadeiroe, senão 
a supplica he nulla. 

Supp/i()(lçáo. · Vej- Casa da Sup• 
plicação. · · . 

Suppliáo , penà corporal , tnais , 
ou menos dolóro_sa, mais, ou me• 
nos atroz. Hum diccionario dos Sop .. 
plicios p-raticados entre todos os 
Povos do mundo faria tremer a 11à• 
turezà. 

Suppvr, significa ás vezes ád .. 
mittir humá cousa por hum mo-
'mel1to, e etn forma de hypothese; · 
outtas vezes signifiéa pôr· por frau ... 
de ht.nua ·cousa em lugar de outra 3 
como suppor htim nome, hum tes-
ta~ent~, h uma criança. 

Surpreza he o movimento ad .. 
mirati.vo .da almá ,. crccasionadq por 

' algum _fenomeno estranho. 
Surrador, o que surra; isto h e 1 

o que tira o pello ás pelles, e alim-
pa o carnaz. Decr•se Regimento a 
este Offioio 'pelo Senado da C~rnara 
em 1778. · 

- Suspeita, em moral he a descon-
fiança da probidade de alguma pes-
soa, ou da verdade de alguma cou-
sa. - As pessoas suspeitas podem ser 
presas por qualquer do povo, e le-
vadas ao Ministro mais proximo, 
Alvará de 14 de Agosto de 17 51. 
As notas . que os Juizes Criminaes 
dos bairros fazem sobre ellas con-
servão-se em segredo até se conhe-
cer a verdade, Alyará de 25 de Ju-
nho de 1760 ·§. 7. 

Suspemi1i0, em term9 do foro he 
o que ter;p o etfeito de suspender a 
execução de huma Sentença. Assim 
se diz que . a A ppellação regular-
mente não ·tem só o effeito devolu-
tivo, mas .tambem o suspensivo. 

Suspenso he o que incorreo na 
pena de suspensão. 

Symbo~lo he o summari<? das prin-
cipaes verda-des, que os Christãos 
devem crer de coraç~o, e confessar 
de boca. A palavra symboloc~efi~ "/ 

·~~ 
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·va-se do ·Grego, e significa o sinal 
porque os soldados reconhecião cle 
que corpo erão . . 

Syndicada, cargo, ou função do 
Synd1co. 

/:Jyndico he hum Official encar-
regado dos neg·ocios de huma Cida-
de, ou de buma Communidade. El-
le he que convoca as Assembléas, 
faz as representações ao Ministerio, 
e ao Magistrado. Tambem se cha-
ma Synd1co aquelle que he encar-
regado de sollicitar hum negocio 
commum. Os primeiros Magistra-
dos da Cidade de Genebra se cha-
mão Syndicos 0 Syndico do Sena-
do da Camara hé Fiscal nas Exe-

·cuções do Senado. Alvará de ~3 de 
Dezembro de 1773 §. 6." Mandou-
se . por Decreto de 24 de Julho de 
'1679- dar-se-lhe vista, assim como 
aos das mais Corpôrações. Não po-
de o dito Syndico tractar Causa 
sem Acordo por. escripto dos Mi-
nistros de letras do mesmo Senado, 
aliàs ·não he escuso de pagar dizima. 
Resolucão de 6 de Maio de 1737. 

Syr/tpathia, o mesmo que com-· 
ptabilidade' ou disposição para se 
unir. Costuma-se dizer que a sym-
.patia he huma inclimição ' natural, 

SYN 

que nos condu·z para hum objecto 
sem que o conheçamos, ou saiba-
mos os meios occultos disso. 

Synodai se diz o que he relativo 
ao Synodo, como hum Estatuto , 
hum Decreto synodal. . 

Synndat1"co he o direito que os 
Paroco·s, e A bbades, que são obri-
gados a assistir aos s'ynodos dos 
Bispos, erão obrigados ·a pagar .... lhes. 
Chama-se synodatico, porque se pa-
gava ordinariamente no Synodo. 

Synodico, diz .... se c;lo q u'e h e ema- . 
nado do Synodo, como Carta syno-
dica, ou Carta circular, que hum 
Concilio escrevia aos Prelados au-
sentes, ás Igrejas , ou em geral aos 
Fieis para os instruir do que ·se ti-
nha passado no Concilio. • 

Synodo significa em geral huma 
assembléa da Igreja. A's vezes -a pa-
lavra Synodo he tomad~ por hama 
Assem bléa da Igreja universal , ou 
Qoncilio N acio'nal, ou Provincial. 

Synodo Diocesano , ou Episco-
pal he aqu~j!lle a que são convoca-
dos todos ps Curas , e outros Ec-
clesiasticos da mes~a Diocese. · · 

Só ao Rei pertence o direito de 
convocar o~ Synodos-, ·confirmar as 
~tias decisões-, etc. 

( 
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T~ vigesirna letra. do Alfabeto , 
como letra numeral valia antiga-
mente J 60, e com hum til160$0QO .. 

Tabaco ·he o pó f.eíto da erva do 
~e~mo nome' que se toma pelo 
nariz para fazer espirrar, e purgar 
os humores dà cabeça. A Junta da 
Administração dô Ta baGo foCinsti-
tuida l pelo Senhor Rei D. Pedro li 
por Decreto de l4 .de Julho de 

· I 674. Tem subordinada a. Alfande-
ga do Tabaco, ' -gue 'terri frov.eclor, 
Escrivães da Mesa, Grande ~ Feito-
res , e outros Officiaes. . 

Deu-se Regimento ao Tribunal 
cla Junt11; da Administra9ão do Ta-
baco ' em J8 de Outubro de 1702. 

Pelo Alvará de 13 de Fev.ereiro 
de 1640 se confirmou o contracto 
do Tab-a:c.o, que se assignou aos 22 
de Setembro de J 639 nas Càsas do 
Conselho de Portugal ·em Madrid·, 
a Francisco Lópes ~ etn preço de 
vinte• míl e duzentos cruzados an-
nuaes por esp.aço d.e seis ·annos, . 
que co~neÇárão no fim de Outubro 
de 16,39. O contràcto_ .do estanco . 
do Tabaco arrendado p.elo Conselho 
da Fazenda a Alvaro Fernand,es de 
Evôra, e Diogo Fetnandes de Se-
queira po_r seis annos, a começar 
de 9 de Abril de 1641, por. preço 

· de trinta e dois ní il . cruzadqs em 
cada hum anno , foi co.nfirriíado por 
Alvará de J.S de lV.Carco de 1641. O 
esÚ(l'l.co do Tabaco foi' rnantlad·o ex-
tinguir. por Alvará de 23 de_ Agos-
t.o de 1642 , mas ·foi renovad~ pelo 
de 26 de Junho de 1644. Ha hum 
Admini.Stradot deste contracto em 
cada Conil,Irca, Alvará de 21 . 'de 
Outubro de 1644. Por Alvará de 6 
de Julho de 1 647 se facultdu aos 
Officiaes do , contracto do Tabaco 
dar busc~ nos Na ~i os Estrangeiros. 
O privilegio do Tapaço foi deroga:-
do, pelo qne respeita á ereaç·ão dos 
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cavallos, por Decreto de 14 (i~ 
Agosto de 1645. Vej~ Resolução de 
20 de Dezembro ' de 1793. Pelo AI":' 

. vará de JO de Maio de i649 se 
mandou que se não lavrasse Ta-
baco ·nestes Reinos para se não oc-
cuparém nisso às terras que po-
dem ·dar pão, e se não diminuir 'o 
rendimento do estanco do Tabaco; 
Por· Alvará de 30 de ; Agosto de 
1650 ; passado a favor de Leonardo 
Lopes. de Carvalhó, Contractador 
do Estanca do Tabaco , se mandou 
que os Fronteiros . móres ;. Mestres 
de Campo, e , Governadores das 
Fortalezas -, e Castdlos do -Reino 
não consentissem que nos Exerci; 
tos, Coq1panhias, Cas-tellos, e For-
talezas se vendesse Tab-aco algum 
sem ordem do Coniractador. O Al-
vará de 5 de _Oiltubr.o de . 1~58 ap-
pro.vou· o contractú do 'Va?àcd des.: 
te Reino , e suas conq tnstas (ex-
cepto lndia, Brasil, e Lugares de 
Africa) feito ,com Diogo Fernandes 
de_Sequeira i e João Diogo por se~s 
anno~, para começar em 9 de J à-
neiro de I 6 59 , pela quantia de ses-
se'ntà e quatro mil e sete.centos cru.: 
zados eril cada hum d~lles, e hum 
conto de reis de da-nativo por hu-

j
ma ve~ somente. Sobre o descami.:. 
nho do Tabaco . na In dia se proveo 
pé la Provisão de 9 de Janeiro de 
I 662., Pela: Carta R,egia de .9 de 
Ja-neiro de .1666 ; eseripta ao Vicê 
Rei. da India, se n:landou que se 
procedesse annualmente á indaga-
ção 'se vai Tabaco nas embarca-
ções, . q u.e deste Reino partir~m pa-
ra a lndia; e o ' que se achar se to-· 
me por perdído, e se applique o 
va:Ior .delle para apresto das_ N áos 
que hão de partir de lá para ó Rei-
·uo. Sobre o contratJandó do l)lba-
co veja-se o Alvará de 28 -~~e
vereiro ·de 16 6'8 , o. D~c.~et~t(~é 2 7 
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de Julho de 1672, as Leis de 5 de 
Dezembro oe 1674, de 3 de J u-
nhq, e de 10 de Setembro deJ676, · 
e de 24 de Outubro de 1684,. aRe-
soloção f'le 30 de Abril de 16 81 , e 
os Decretos de 27 de Julho de 1672, 
e de 23 de Maio de 1676. Aos 
Contractadores do Tabaco Fran-
cisco Lopes Franco, Manoel Lo-
pes de Lavre, e Manoel Gonçalves 
Campello (a queru se arrematou o 
·dito Contracto no Conselho da Fa-
zeoda por seis annos, que começá-
rão em Outubro de 1G7J , em pre-
ço de oitenta mil cruzados em ca-
da anno forros para a Real Fazen-
da, além de hum por cento, dois 
pm; ' milhar~ e ordinarias novas, e 
velhas) se passou Carta de privile-
gios a J2 de Novembro de 1671, 
tendo sido approvado o dito Con-
tracto por Alvará de 12 de Março 
de 1670. Pela Lei de 5 de Dezet~l
b.ro de 1674 se acceitou o offereci-
mento dos quinhentos mil cr~za
dos, impostos no effeito do Taba-
_co po~ _conta do milhão, que offe-
recêrão o·s Tres Estados do Rein.o 
juntos em Cô.rtes para defensa do 
Reino , nomeando-se Juiz Execu-
tor com Appellação para· a Junta 
da Administração do Tabaco, e 
por ~ssa Lt>i, e pela de 3 de J u-
nho de 1676, que a confirino~, sé 
estabelecêrão penas contra os tran_s-
gressores do Regimento compre-
hendidos no descaminho do Taba-
co, veja-se tamhem sobre desca-
minhos ào Tabaco o Decreto de 23 
de Maio de 1678, 1a Le'i de 24 de 
Outubro de 1684, a Lei de I de 
Julho, os Decretos de 6, e de 22 
de Setembro, e as Leis de 24 de 
Setembro, e de 9 de .Outubro de 
1770. Deu-se Regimento ao·s Su-
perintendentes do 'J;'abaco em 23 
de Junho de 1678. V ~ja-se a res-
peito do seu rlescaminho a Resolu-
ção de 30 de Abril de 1681'. Pro-
videnciou-se sobre elle na Lei de 
1 O de Setembro de 1676. Fez-se ar-

. rend~mento dos estaocos do Taba-
C('.:....a. ento Nunes Pereira, e seu 
S , .. .: ' p ocro ~nt estana, do Contracto 

.,.. .. 
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do Tabaco em Lisboa, e seu Ter- · 
mo_, por preço de oitenta e sete 
mil cruzados em ·cada hum anno, 
por tempo de ,tres annos, que tive-
rão principio em Janeiro de 1688. 
As condícões, e privilegias do Ta-
baco das' Comarcas de 1,-amego , e 
Tras-os-Montes, de que foi Admi 
nistrádor Antonio da Cunha, forão 
approvadas, e confirmadas por Pr~
visão da Junta da Aclminist~açélo 
do Tabaco de ·20 de Maio de 1692. 
Aos Superintendentes da Adminis-
tração dó Tabaco, e Sabqarias se 
lhes deu Regimento em 21 de Ja-
neiro de 16 9 6'. O Regimento dos 
Superintendentes, e Conservadores 
do Tabaco , e Saboarias está in-
cluído no Regimento dado ao Tri-
bunal da Junta da Administração 
do Tabaco em IS de Outubro de 
1702. Pqr Alvará de 22 de Junho 
de 1700 se determinou que fosse 
marcado o Tabaco que fosse para 
as Pra'ças po .Norte, e Italia. As 
Guias dell~ devem ser descarrega-· 
das na Alfandeg·a dentro . de seis 
Ipezes, é'om péna .de denuncia, di-• 
to Alvará. Pelo Alvará de 22 de 
Maio de 1706 se ordenou que não 
se admitta neste Reino Tabaco fa-
'bricado -em Reino Estrangeiro_, re-
vogada a qisposição do Regimento 
da Junta do Tabaco. Sobre os pri-
vilegias dos Estanqueiros dp Taba-' 
co ve}. o I)ecreto de 22 de Setern-

·bro de 1700. Declarou-se o preço 
da venda do Tabaco po'r miudo nas 
tendas, mandando-se que nel!as es-
teja patente em hum a taboléta, 
Lei de 9 de Outubro de 1700. To-
do o Soldado que fôr achado des-
éncaminhando, ou vendendo Ta-
baço, ou se lhe provar que o. ven-
deo, perde todos os seus serviços, 
e he degrrdado por cinco annos 
para AngQ]a, e o Official que lho 
consentir perde todos os seus ser-
viços, e h e privado dos postos, Al-
vará de 21 de Janeiro de 1696, e ' 
Ordf'm .de 26 .de Fevereiro de 1722. 
Mandou-se marcar com a marca 
Real, e a · que mais q uizesse o Con-
iractador, o Tabaco que sahir 'para 
( 
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. ~s Praças do Norte, e Italia, De-
creto de 19 de Junho de 1700, e 

. Alvará de 22 do dito mez, e anno. 
As condições do Contracto do T~ 
baco feitas com D. Pedro Gomes 
forão confirmadas pelo Alvará de I 
de Julho de 1713. Por Decreto de 
12 de Novembro de 1707 foi no-

-meado Conservador Geral do Ta-
baco em -todo o Reino. Acha-se a 
folhas 172 jr. do Liv. ll do Re-
gisto·· na Casa da Supplicação. Pe-
lo Alvará de 24 de Setembro de 
1700 se mandou que sobre as penas 
impostas aos descaminhos do Ta-
baco · inGDrrão as pessoas compre-
hendidas neste . crime tambem em 

, pena de perdimellto , e confiscação 
de bens, com declaração que esta 
se não entenderá com os fiadoves,. 
que sornent·e são obrigados á satis-
fação da pena pecuniaria:, entendi-
da assim a Lei de 22 de Junho ·do 
anno de 1700. Mandou-s.e pelo Al-
vará de 9 de Outubro de 1700 que 
em todas as Tendas ·em que se 
vender Tabaco haja huma taboletà 
com os preços pou que se manda 
v€nder, imp.ondp-se penas no caso 
de contravenção. Pela Lei de . 14 
de Agosto de 17 19 se ordenou que 
todas . as pessoas que fossem . acha-
das com ·caixas de Tabaco Caste-
lhano, ou Italiano, fossem compre:.. , 
hendidas nas penas estabelecidas 
contra os que · descarninhão Taba-
c·o do Reino. O preço do ' Tab.aco 
foi táxado por Decreto de 12 de ' 
Agosto de 1721. Por Ordem do 
Duque General de 5 de Setembro 
de 1722 se mandou, que· todo o Sol-
dado, a quem fosse achado mais 
Tabaco .que o nece~sario para seu 
uso ., ·ti v esse dois annos de ... galés , 
sem vencer soldo, tempo, ~em far-
da. Em observancia da Lei novís-
sima sobre o Tabaco Estrangeiro 
se . passou. o Decreto de 24 de Fe-
vereiro de . J 722, qt1e inandou que 
o Guarda mór do mar dê buscas 
em todos . os navio.s , assistüido á 
estas os Officiaes do Contracto, vej. 
o ' l)ecr~to de 14 de· .Março deste 
anno. Por P.wvisão de 24 de Julho 
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de 1727 se mandárão observar os 
privilegias co~cedidos aos <?ontra-
ctàdores do Tabaco D . Gabnel An-
tonio Gomes, e seus Socios. A in-
trodncção de Tabaco Estrangeiro 
foi prphibida pela . Lei · de 20 de 
Março de 1736. Por Resolução de : 
15 de Maio de 1738 se declaro11 
que as armas offensivas, e defensi- ' 
vas, que aos Contractadores do Ta~ 
baco, seus Estanqueiros, Admini·s· 
tradores, e mais Pessoas se permit-
tem ·para a segurança do dinheiro , 
e'.mais e.ffeitos -do dito. Contracto, 

· e boa administração delle , se en-
tende das espingarda,s, clavinas, e 
mais ;umas permittidas, ·e não . da8 
prohibidas . . Contracto do Estanco 
do Tabaco deste Reino , e suas 
Conquistas (excepto India, Brasil, 
e Lugart>s de Africa) se fez no 
Conselho da Fazenda em 20 de De-
zembro de 1652 à Diogo F ernandes 
de Sequeira, e João Duarte, por 
seis .annos , a · começar em 8 de 
Outubro de 1652, em preça de ' 
setenta e hum mil cruzados ca-
da anno ~ e hum conto de reis de 
donativo por huma vez sómente , . 
confirmado por Alvará de 20 de 
Dezembro de 1652. Pelo Alvará de 

, 14 de Maio de 1650 se mandou que . 
o Provedor: da Alfandega desta Ci .. 
dade, Juizes _,Pas mais do· Reino , e 
todos os mais Ministros da Fazen-
da, e Justiça não. consentissem se 
metta Tabaco . algum de pó neste 
Reino, salvo o que viess;e por or-
dem do· Contract.arlor. Pela Reso-
lução de 19 de Dezembro. de 1741 
se permittio o uso de armas ás pes-· 
soas pertencentes ao contracto do 
Tabaco. Os iEstanqueiros do miu--
tlo·, que venderem nos seus Estan-
cos Tabaco pelo grosso se hão por 
incursos nas penas impostas aos que 
descarninhão este genero, Decreta 
de 29 de Julho de I '743. As Con-
dições do Co.ntracto do Tabaco, de 
que erão Contractadores F eliciano , 
Velho Oldemberg, e Companhia, 
forão confirmadas por Provi~ão. da 
.Junta da Administração d~ ~ , p~-
co de zo de Setembro Üt;' . 1743~ (' '~1'~ 

" 
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A Fabrica do Tabaco foi declarada 
isenta da jurisdicção dos Almota-
cés , ácerca dos pezos , por A viso 
de I 7 de Janeiro de 1746 , e Pro-
visão de 24 de Novembro de I 749. 
Declarou~se pelo Alvará de 6 de 
~ulho de 1747 que em todos os 
portos de mar destes Reinos possão 
os Officiaes ·dos Contractadores Ge-
raes em 'companhia de hum seu 
Adminis.trador dar buscas do Ta-
ba·co nos Navios Estningeir'os, em 
presença do Guarda mór, ou sem 
ella. -E os Superintendentes pode-m 
praticar o m'esmo dito Alvará.· Por 
Léi de 5 de Dezembro de 16 7'4 se 
impoz penas aos descaminhos_ do 
Tabaco, e aos que o se.me'asse·m ·, ·e 
manipulassem, sendo Juiz o Conta-
dor .da Fazenda: e tem .Apostillà 
de 3 de Junho de I676 .. Carta de 
privilegias do Estanco ·ao Tabaco 
:se passou em data de 19 de Setem-
bro de 16 50 ao Contractador Leo-
Dardo Lopes, e seus Socios, cujo 
contracto havia de começar em 7 
de Janeiro de 16 57 , e nel!a inserto 
o Alvará a fa vor· do Assento do mi-
lhão ·, e .quinhentos mil cruzados ·de 
18 de ·Maio del ~643, e Ap.ostilla de 
1 de Julho de 1643, e os Alvarás a 
favor pos Contractadores das Ter-
ças do Reino de 12 de Agosto de 
1642, de 3 de ;faneiro de I597, e 
de 28 de Janeiro de 1576. Foi dado · 
novo Regimento á A lfandega do· 
Tabaco em I 6 de Janeiro de 17 51': 

' pelõ mesmo Regimento se regulá-
rão os direítos , despachos, primei-
ros pre<tos ;. e fretes do Tabaco , e 
foi declarado, é arn pliado a alguns 
respe~tos pélo Regimento das Casas 
de Inspecção de 1 de Abril .do 

. mesmo anno. Derão-se providencias 
sobre o despacho · dest~ gi:merô na 
Cidade do Porto pela Provisão de 
26 . de Agosto de 1653. E outras 
para evi~ar o seu descaminho no 
Aviso de 16 de Março de 1'741. 
'Arrematou-se o Contracto do Ta-
baco a: José .Machado Pinto, e Com-
panf.lia, na Junta da Administração 

' d,~. 5'J'\baco pelo preço de oitocen-
tos :a_uarenta c0ntos caela anuo ,p .. . ' ' 

f 
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forros para a Faz'enda Real aos 2a 
de Agosto de 17 52 , cuj'o Contràcto 
·foi approvado pelo Alvará de 26 
de A gosto de J 7 5'l , e se passou 
Carta de privilegi11s ria mesma da-
ta. Pelo Alvará de 29 tle Nov~m
bro • de 1753 se declarou os §§·. 2." ' 
3. o·, 4.0

, e 7 ." do Regimento da Al-
fanilega do Tabaco de 16 de J a ... 
neiro de 1751. Por Portaria da Jun- . 
ta do Tabaco de 11 ~de Janeiro de 
1753 se proveu sobre · o carre't-t~ dos 
rolos . do Tabaco , regulando-se a 
forma,, e salarios dos Iwmens dá 
Companhia do trafego da Alfande-
ga do Tab'àco. Os que contrafize-
rem , ou Í!Jlitarem as rnar~as dos 
Lavradores do Tabaco. tem as pe.: 
nas da Ordenação Ltv. 5 tit. 52 §. 2. 
-Regimento das Casas de Inspecção 
no · Hrasil de I de Abril de I 751. 
Pelo Decreto .de 23 de Junho de 

· 1753 se mandou pôr effi.caz cautela 
para que pelos ultimos peneiros não 
passe gran~a, arê.a, ou outra mate...: 
ria estranha #do pó ,do mesmo Ta-
baé'o, debaixo das penas contra o 
Adminisft~dor da Fabrica , Mes-

1 tre~, e T rabalhadores. O Contra dó 
do rendimento do Tabaco do · Rio 
de Janeiro , arremata~o em 9 de 
Março de I 753 a João Serqueira 
Lima pelo Conselho Ultramarino , 
erll preço todos os ditos 'a1mos de 
cento e trij'fta e sete mil e .quinhen-
tos ·C'rüzados livres· para a Real Fa-
zenda, e ponfirmado ·em 2 de Se-
tembro de 1753, Sobre os -ordena-
elos dos ires Escrivães da ' Mesa 
Grande do Tabaco vej. a Resolução 
de 18 de Maio de I 7 54. O Contra-
c to do rendimento da dizima do 
Tabaco, e m~is generos ; que se 
embarção para fora da Cidade. da 
.Bahia , foi arrematado em 2 de 
Maio de_ I 7 ã3 por tres annos, em· 
preço cada anno de cinco . contos 
de reis, pelo Conselho Ultra-marino 
a João Serqueira Lima, e foi ap-
provado, e ratificado por Alvará 
de 13, de Setembro· de I ?-53. Pelo 
Alvad ·de 22 de Abril de I 754 se 
deu Regiqiento d~- orden~dos af? 
,Presidente; Deputados~ Ministros_, 
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e mais Oftiei'aes da Junta da Ad-
ministração da Alfandegá do Ta-
baco. Os Ministros· de capa, e es-
pada da Junta do Tabaço goz'ão dos 
privilegias de- Desembargadores , 
R. e solução de 12 , e Decreto de 16 
(!e Janeiro de J 754. Declare u-se 
pela Hesoh.ição de J 9 de Fevereiro 
de 1755 que adita Junta não pode 
mandar fazer diJ.]gencias dentro d.a 
Ca~a da .Judia. ·Em 22 de Novem-
bro de . 1755 se passou Carta de 
privilegias do Contracto Geral do 

· Ta haco , sendo Administradores 
Duarte Lopes Rosa , e . Antonio 
Francisco Jorge ~ /e Companhia. 
Pelo Alvará de 9 de Junho de 
I 7 56 se declarou nu.Jlo o antece-
dente de 20· de Março do mesmo 
annõ, ordenando que · se não prati-
que o disposto nelle nas materias 
concernentes ao · tabaco, mas ~ue 
dellas se dê Appellação, e Aggra-
vo para a Junta da A dminislração 

, do mesmo genero. O Regimento 
do Tabaco, e Assucar de ·~ 6 de 
Janeiro de 17 51 foi declarado por 
Officio_de 11 de .Janeiro de 1753. 

, Pelo ' Alvará de lO de Janeiro de 
1757, que abolia o C,ontracto do 
Tabaco do Rio de Janeiro subro-
gando' ~m Lugar_ d.elle os impostos. 
de aoo· reis em cada Escravo, que 
entrár naquelle ·porto, dez tostões 
em cada pipa de gi.ribita da leria, 
e de 3_$000 reis ·em cadá pip~ de 
azeite de peixe, que se consumir 
na mesma Capitllnía. As pessoas, 

. que venderem Tabaco por maior., 
. ou menor preço do taxado no Re-
gimento' iricorr~m nas . penas dos 
que o desencaminhão. Decr~to de 
~ 2 de Agosto de 172'1.. O Contracto 
do Tabaco foi mandado arrematar 
por Decreto de r4 (j_e Setembro de 
1758. ·o Contracto geral do Taba-
co, feito com Duarte Lopes· Rosa, 
e outros por tres annos em preço 
de dois milhões duzentos e dez mil 
cruzados cada . anrlü Úvres para a ' 
Fazenda Real, foi ·confirmado por 
Alvará de 20 de Março de~ 17 59. 
Os privilegias do dito Contrac to 
vem nas Condições estabelecidas 
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para o mesmo por Carta de 22 dê 
Dezembro de 1758. Pelo Alvará de 
lJ de Dezembro de 1764 se appro-
-you o Contracto gera) do Tabac.o 
feito . com os Contractadores Ansel-
mo José da Cruz, Policarpo José 
Maé'hado, João Rodrigues Caldas, 
e Luiz Rodrigues Caldas por tem-
po- de noye an-nós, em preço, dê 
dois n'lilhões duzentos e dez mil 
cruzádos cada anno livres .para a 
Real Fazenda. As CÓndicões do 
Contracto do T<!-baco, .de que erão 
Contractad'ores · Ansel'mo José ·da 
Cruz , Policarpo José Machado , e 
Cdmpan~ia, fórão approvadas por 
Alvará de 7 de Junho de 1765. 
Passou-se ~ Carta de p~ivilegios na '?. 

mesma data. Por A viso de 4 de 
Janeiro -de I 7 74 · se mandou dar 
assento na Junta do Tabaco abaixo 
dos Deputados aos Contractadores 
Oeraes, quando lá forem ; Passou-se 
Ca~ta de privilegias' do Contracto do 
Tabaco em 17 de Fevereiro de 1774. 
Por A viso de 12 de Abril de 1770 
se obrigou aos Qfficiae.s do Tabaco 
a rondarem de noite; Pelo Alvará 
)de 30 de f\bril de 1774 se mandou 
q!le; conservando-se os direitos do 
Taba,co ·do consumo destes Rein.os, " 
e Ilhas adJtlcentes no_ mesma esta- ' 
do, em que farão estabelecidas, 
aos exportadores do referido gene..:. 
ro, que o navegarem .par-a os Pai-
zes Estrangeiros; se -lhes restitua, 
ou iodos os direitos de entrada ; e 
sabida em moeda corre.nte, no ca-
so de os naverelFI PflgO ; ou . os 
mesmos Escriptos da Alfan·dega, ~ 
que contiverem as obdgações dos 

. mesmos pagamentos. Por Alvará 
de 15 de Julho de 1775 se occor-
re'u ás fraudes; com que no Esta-
do do Br~sil se pro?urava _}Iludir ,a· 
observancia do Capttulo ~- do Re.l.. 
giménto do Tabà.co de 16 de Ja-
neiro de I 751·-, e o disposto no Re.:.. 
gimento do 1. 0 de Abril do mesmo 
ann.o, e no ':Alvará de 30 de Abril 
de 1_7 74 a. respei to do Tabaco. ,Por 
Alvará de 20 ·de Novemb~ de 
.17 ·79 se ordenou que o~ . F;J<~?rta..; 
dores, e Despachantes .Jlo 'l ab

1
aco 

. FF \ 
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~e éórda , que deste porto sae pa-
1ta 11odos os Pai2es Estrar.Jgeires, 
paguem Q direite •cle cen1 reis por 
·anülba. Pelo Regimento de 22 de 
Abril de I 7 54 se regu'tárão os or-
'denad(l)s da J u•nta ~o Tabaco, c~Jjo 
§. 4: foi derogado -pela· :R;esequção , 

·de ·~4 de Ourtu•bro de 1755. P.ela 
Prov-isão de 7 de ·J I!Úl'ho de 1] 765 
se· mandárão observar aos Contra ... 

·,ctadores do Contracto do Taba~o, , 
cseus Es.tanqueiros , Feitores , . e 
Administ·radores os .pávilegios, ·ti-
lberdades, · ·e is~nç&es com~edida-s 1 
!IÍas 'Condições do IJnesmo Cantra-
·cto. Por AI.vará de 'J de Sétemhro 

I 

fie 1764 se confirmárão as Condi-. 
' ções do Gontrac o ·do Taba·oo. ~ol 

. · Alvará de I 6 .a e Setem1bPe de ti 77;41 
·se declarou o ·de 30 de A'b<r.il tdel 
1dito anno, -em que •foi .favorecido ' . 
· o 'Commercio lgeTa<l do 1'-al9aco , 
c:removendo-se •as dúvidas sobre as · 
'(çircums,tancias 'necessaflias •para a · 
.validade ·das ·Gettiüões de descar-
·•gas , tnencionaél.as· no m:estrto .A}-· 
'vará. J\o Provei:Jor, Es'C'ri~ães da 
.•Mesa Grande, · e m'a'is Q:ffioiaes da 
1Alfand-ega tle 'Tabaco •rorão lta.xa- · 
·dos ordenados no Al-vará tle 20 -de 
NoverrlbtC!l d'e 177!1. Pór ·Decreto. 

\d;e 16 de Sefiembro de ·1700 •se .P're-' · 
.meHeu :aos ·Cabos, e Offici'aes •de 
-Guerra, ·se ·evitassem o de1~l'c'::tminho ; 
-do Thhaco, -o· adiantamente . ·dos 
.seus ·postas. 10 Contractó ·Gerà1 ao 
'íl'abaco .foi arrematado ·pelos Con-' 
-tractadores Anselmo Jose da Oruz · 
Sobral, Policarpo José Maéhado, 
Luiz Redrigues Caldas, e ~ences-

'rJ.áo •Braameamp .de Almeida 'Oas-
•telldbratíco por .tr€S ~nnos, 1pelo · 
·preço d·e ê.o'us ·.milhões ·e •quatro-

, •centos rmil •(fl'lfzados -cad!a, 'anno Ji-
JVr-es · ·p~ara sa :Rreal '·Faz'end'Q-, ·•e ·as ' 
-sa'as ' con.dü}õ~s ;fórão · ap'p'ri1Va.d\ts 
·pór ~lviará , oe '23 de No'fetrlbro \<le . 
-l~"Í' 8 2l. F.ei-re.flovado €Ste c·ontr-a~to 
pelos ' mesmos ,Cont,r.act.atlór..es· •por ' 
·lesl?a.5JO : de s,eis annes ·em· pre.ç·o de : 
· ~01s ~~-1lhões :quatrocentos e ,cin- , 
·r~o~~~~ <mil •cruz'a'clos em •eada ·anno 
-i1nes 'ar~ ra ~Fazenda ·Real, 1e ,con-· 
~rm o (jror !Alvar-á :ae ~o de c:Ou-• r , , 
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tubro de 1785. ' Foi dado Regimen-
to dos' pre1ços deJle , para. 'O triennio , 
que · decorre desde 1783 até l 785 · · 
e>filil o I. o de Janeiro d'O dito armo · ·~ 
de 1783. .Aos Contractadore.s Ge-
~raes , seus criados , Administrado-
res·, Procuradores , e Officiaes do 
contracto ·foi pe.rmit'tido o lilso de\ 
·armas . t~>.roibibidas . ra:as c:liligencjas, e 
oonducções pert<eDiCent:es ao mes.mo , 
'C(l)'Dtracto, não obstante as L~is em 
·contrario , Provisão de í9 de De-
:.z't'mbro de 1790. Carta -de priviJe-

1 • 
· g.ios do co~.tracto rlo Tll!-Ba-co se 
passou em data de 13 -de Outubro 
de 1785. Pelo Dec11eto · de 24: de 
Julho. de . 17!~2 se •ord·enou ,que o 
Superm1Jendente Gellall .cll•os con.tra-
·bandos, .e .d.esca.minhgs cl@s Direi-
-tos Reaes désse conta .na dita J un-
ta de todas ·os ·co-ntra-han~os c:q.ue ,pc-

'·coJlre'rem :respectivos :a • Tabaco, e 
SaQão. E .pelo Demeto 1ile :l · de 
Agost:o de 1 '7.94 .1se determ~nou que 
nos .contra~andos -do Tal>aco, e S3r-
ilJão não .deve rter ingerencia alguma 
o Supeci.n.tentlente'-Geral d<!>s contra-
-bandos , rdevenmo ~delles· conhecer 
•priva:tivame.nte o Juiz Oons.ervador 
•dos Tabacos, para os ·autuar., pro-
' cessar , e sentenciar na forma do 
·seu Regimento: Os I Operarios · rda 
Fabr.ioa do ·Tabaco ·estão ·isent(i)'S 

,das Tecr-utas , *viso ·de 1-2 de .Agos-
to ·de 1797. Passou-se ·Carta dos 
privilegios do contrácto geral de 
Taba·co, de 'que erão Oontractad<? 
·res -Anselmo José .da. CJ.'u~ Sobral, 
:Poliàlirpo ,Jesé Mflchado, -e rOem- · 
·panhia, raos J27 de s;eté'lnbro tde . 
·I 781. D€r~o-se t-vartias <provitlenoias 
sobre •o ~~baco nos 1Deci:etos de .9 
de Dezempro ' de 1'7·017 :, 'de 2·9 de· 
J ul.ho de 17'1·3, •de 214 .de :.Fevereiro 
de 1722, .tJe 2·9 .d.e ~ulbo de '-17'4'3, 
d-e ·23 ·de Outulmo .d-e 1776, .de 8 

·.de AbFil d~ 1776., :A.l.var~s ·de .6 tle 
Jul}h-o tle 1'74:7,·e de 20 de::Novembro 
de 1779, e nas "R.e~oluções ·de 11·3 tle 
Oútúbro ·de ·I 689, .de .~l6 de J.unho 
de 17·1-4 ,· ·de ·s de Maio de ·1'7'&8 , 
de \5 · ele Seterrlbro, de 19 cl.e .]!)e-
'Zetn bro de .J~7vtl , e de ·27 -~e J .ul h o 
· 17,5.7. t@s .p:~=eçG'S 'íla 1y;enda .cJo 'ifa-
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baco -nos seis annos do eontract(>, 
que começárã~ em 0 1." de Janeiro 
de 1798, se regulárã'o pelo Regi-
mento desta mesma data, vej. Re .. 
g·imento do. J. • d'e -Janeiro de 1759 . 
Ao Provedor do Tabaco se djrigio 
Ordem da Junta em data de 2 7 de 
Fevereiro de 1796 sobre as contas, 
que -deve dar á mesma Junta das 

'partidas .de ent~ada ' e sabida do 
dito ,g-enero. O privilegio do Taba-

. co para a isencão de egoa de lista 
não aproveita 'senão ás fazendas, 
em que vive o privilegiado' e só 
~eve . ter l.ugar ·hum prív~legio em 
-cada Fwegu:ezia de cem visinhos, e 
nas de maior numer.o de . visinhos 
sojltlente até. tres privilé.giados, ~k
d.erm da Junta dos Tres Estados de 

- ·~ 4 de ·A brio! de IBOl. Por Provi·são 
da J1uota ·da A dmà'!listraç.à'D .de> Ta-
baco de 27 ,de Julho de 1.80.2 .se 
mandou ctJrnpr:ir .c:>s prjvilegios con-
cedidos aos Contractadoil1es ., E.stanr-
·qu.cin;>s , Feitor.es , Ãdlllíli.nist.ri<io.-
!T€8 ~ e mais pess.o.as c0ntem~la.olas 
-nas Condiç.ões do contraeto ; .e pela 
de 29 de Janeiro de 1801 . se de.-

, · -eJ1ir.O<ÍJI qúe o ;priwil~gl0 ~ilp.eive~ 
·Jliente ~'endo T.e6j.lq~.rido Serti fr:aucile, e J.SeHl eJOOeSS(i) de :Jil\l3Wei'.O do loc.a.J 
-se ,de.via .oumtjilrir. ·.Foi proro.g.ado Ó 

. contracto do Tabaoo por mais na~ 
w annps ipeJitCl) a)e..ereto .de 6 de Fe-
.:v-er~ima 1cl.e l'iB02. {:;o,J!i'se.rvã(j)-se se,m-
!tl:re~!rubentas as JC!LeY.aças .do ,írabaoo, 
e os Ministros- que :as tirão d.e~em 
-<lar c:ci>tmltia <lo .gao ~reS;!ildtado de · 
em seis. tiDei'les , ,e fazer os vareJos 
-e~ :<qttalquer· p,ar:te. ANiso de 20 de 
Nove.IIllbr0 de 1192. P(i)lt Alvará de 
·28 d-e Jil:ai-o de I-80.8 s_e .estabe'leceo 
o itnpos:to ,de ,quatrOJcentos reis por 
ar.roha de tocl.o ,o Ta,baco de corda 
<JUe sah<itr ;cla ·casa da. arrecadação da , 
tBailiia .para o oont'ill!DrO' da mesma ' 
0api·t!.a:nia, ··e dlil que -entrar rra Ci-
dade ·do Rio de J ane'.iro por 111ar, 
em por terr.a. Pr.o-h1bio-se sahirem na.: 
v.ios , .q u•e ~i v.erem i m portadp T.aha, 
c·o, sem·11nostrarem que c~stão ·desim-
pedidos pela Alt:andega do Tabaco. 
A-vi.so .de 8 de Abr<il de 1,8J 2 , e 
Portaria de 21 d.e :M.aio P,e .1!8 14. 
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Sobre salarios do Capataz, e hoü1eris 
'do trabalho da Companhia da Alfau:. 
ôega do Tabaco se pub~icoJJ' a Pro-
vis&o da Junta do Commercio de 12 
de Janeiro dê 1816, a ~ual foi re-
vogada pela. Portaria de 12 de J ui h o 
do mesmo a.nno, veja-fllP. 14 de J a,. 
neiro de 1·753, e ~3 de M·aiQ de 1813. 
Pela Portaria do Governo de 1817 se 
lnandou cumprir aos Contraçtado-
res Ger:~es do Tabaco, e Sa}loarií~.s 
os privilegios , e isenções d..a ~ua 
arrematação, em quanto Sua Ma-
g_estade . não :mandasse b contrario. 
O privilegio de Tabaco superve-
nient~ ao ençargo de Egoa .de li~!. 
ta não ·deve sublevar do mesmó 
encargo aos Lavradores. Resolução. 
Regia td.e · l.B ae Julho de 18.04. 
Sobr.e as denuncias . do Tabaco, e 
.Sabão veja-se · a Portaria do Gover-
no de 19 de Dez em br.o P,e ÜH 7 ~ · 
publicada em Editai de 2 .ele Ja- ' 
neirv d.e 1818 ~ , · . . , 

. Tabellü't.'tktJo, nnt. Offic1<? de Ta.:. 
heWil.o. Ord. Affom{Liv. 1 tit. 2 §. 12 .• 

TahelJião he hum Oflicial pú.,. 
blico, q.lile expede os Contractos, 

Testament,c>s ·' _é outros .actps, 
que se tra;tã~ .entr~ .a~ Pat1es. So-
bre .a obrig-ação, e Regimento dos 
TabeHi~es vej . a Ord. Liv. l. tit. 
162· §. 'J,7.' lü .. 78.' tit. 79.' tit . 
-8.0., tit. 83. §§. 20. e 22., tit. 84 • 
.§§. J •. e ~3., tit. 88. §. 14., tit. 97. 
t§. 5 . A~gum dia hQ.uYe ne.ste Reino 
Tabelliães Geraes, .de que fallava 
a Orcl. Manoel. Liv. I. tit. 64. Ho-
je não os ha, nem j~ tJS hayia 

cl,o s.e fez .o Regünento do -
mbargo do Paç.o, .que vem no 

-fitn d ~s Or«en.ações F.il-i ppinas, em 
que com ~tudo se falia delles por , 
jneutia iliiO §. 56, e só ha Tabel~ 

patliculac.es, de .que se ·falia 
no Liv. 1.• t1iiu•los '7;8., 79., 8.0., e 
LiY. 2. tit. 45. '§. 15. Só ao J?rinci-
pe p.erte.nce crear Tabe'lliães de 

:ID.OYO. Otd. Liv. 2. tit . . 45. §. 15., 
Liv. L tü. 80 . §. 22. Os Tabelliães 
.são ,(i) brigados a pedir · Regi·mento, 
.Ord. Li v. i. 1t'it. .80. Regim~o do 
·Paço ~· 67. Depojs de ter.ei)l fei1.o 

1 hum signal público , com(j) são 
I ' • e 

• 
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0brigados, não ·podem fazer outro. Tabola_qem h e o crime daqu~l-· 
Repert.. da Ord-. tom . 4. pag. 667. les, que adrnittem em sua casa JO-
Dot. (á). Que pensões pagavão ao gadores a jogarem jogos de azar . 
.'Duque de Aveiro corno Alcaide. Só se diz dar tabolagem aquelle, 
Mór do Remo. Provisão de 18 de que leva dinheiro , vulgo barato , 
·Fevereiro de 1639. Que não são do jogo, que .dá em sua casa ._ Rep. 
co"mprehendidos os Tabelliães na das Ordenações tit. 4 pag. 86 not . 

. Lei da distribuição se declarou pe- ( b ). Tabolajem de jogo h e caso de 
ia Resolução de 15 de Fevereiro devaça. Ord. Liv. 1. tit. 49. São-
de J 749 em Consulta da M_esa ·do lhes impostas penas na Grd. Li v._ 5 
Desembargo do Paço. Tabellião tit. 82 §. 4. . 
j)rivativo tem os Cornmendadores Taciano, Ileresiarca nascido na · 
·da Ordem de Malta. Decreto de Syrià , convertendo-se á Fé pelos 
30 de Janeiro , AJ vará de 22 de trabalhos de S. J ustino; depois da 
Fevereiro de 1779·. Mandou-se ti- morte deste Santo Martyr fez-se 
rar hum a Devassa annual· dos ·Ta- ·cabeça - de hurna Seita ~o Secu-
·belliães da CMte por De·creto de -lo 2.", cuj.os erros 'erão qúe Adão, 
·H de J olho de 1654. e Eva · se havião coodernnado; que 

Tabellionado he o 'Cargo, ·e ·fim- só a agua era necessaria para a ce-
··ção do Tabellião. · lebracão dos Santos Mysterios. El-

Tabernaculo era huma peqp-ena le cond.emnava. o matrimonio como 
. capella porta til da arca · entre os coisa criminosa: • 
Hebreos. ' , · ·. Tagarro·· (Francisco V as), natu-

Tabernaculo da Alliança formado ra] da Villa de Obidos. Formou·se 
·por Moisés sobre a descripção, que · na- Univers~dade de Coimbra na Fa-
Jhe ensinou o Senhor: Exod. c. 26 · culdade dE'! Leis. Morreo na sua 
foi ·postb em Siló. Josue cap. 18. .. patria a 24 de- Abril de 1724. P.u-
, T aboas dá . Lei. Chamão-se as- blicou : · 
sim duas Taboa<s, que Deos, s-e- -Alleqaç4o pract~·ca, e jurídica sa-
g undo a Esçriptura, d-eu a Mo-isés br-e a j;6Jsse, e succtssáo do Titulo 
110 monte Sinai , em qçe esta-vão da Casa da Feira. Lisboa 1724 foi. 
.escriptos os .preceitos clo Decalogo. Tagra, -medida que levavá hu-
•Forão quebradas por Mo·isés . por m-a canada de vinho. ,. 
· .catJ.Sa da idolatria do Povo. Rece- Taleiga , saco pequeno, huma 
Çeo porem depois outras: Exod. cap. taleiga de trigo são na Beira qua-
'31 j . 1 8 , e c a p .. 32 j. 34, anno tro alqueire_s razados ., que , fazem 
d o m4ndo 2513. • tres acugnlados. 

A Lei das doze t~boas em ' Ro- Taleiga de azeite são dois can-
ma erão o .. Codigo dé Leis Jeit'l!s taros da m.edida de Lisboa. 
naquella Republica no anno 301 da. '.fale~qo, saco estreito, e ·com-
fundação da Cidade. P'rido, que leva dois alqueires. 

Tuboas ver'Ynte!has·. Os privilegia- · Talento, Moeda Po,rtugue~a an-
dos das Taboas veimelhas ·são : as- tiga. Hou~erão talentos de ·3$ 600 
sim chamados do · nome do livro, . reis, de I I 800 reis, e de 36 reis. 
em. que estão lançados os ·Cazeiros Talha, contribu · ão que se Jan- ' 
privilegi_ados da J greja de Nossa . ça por cabeça, é que . todos são 

· Senhora da Oliveira de Guimarães. ·colectados 's.egundo seus cabedaes, 
·Os privilegiados da~ . ·Ta boas ver-. e haveres. Ord. Li v. 2 .tit. -59 pr. 

melbas sã'O isentos de Dec1ma., ··e Ta_lha de fpste, pedaço de páo:, ta-
. ~mtros . tributos, ·Resolução de 3 de· ·bomha, -ou ramo, no quáT diago-
Fevereiro de 110.1, Provisões de ·13 . nalmente cortado em duas partes 
de Sê\_embro, e de- 11 de ,Outubr9 em cada huma dellas se escrevião, 
de 1708., Provisão de 29 de Maio ou imprimião alguJDas letras, ou si-

~de ' l7•09 . · gnaes, que ·-declar-a vão a di\;üia; ou 
f 7 
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~ a ~ua : pag·a; ficando h uma em po-
d~r do . crédor, ~ ot.itrá e.IJl poder 
do devedor, que lh.es servião ou 
de obrigação de divida, ou de qui-
taaão üeJia. 

' Talhado, part. . pass. do ~e.rbo 
talhar , sig·nifica ás vezes conven-
cibnado :_ tempo talhado' sold:ld~ 
talhada:, Ord. Affons. Liv. 4 tit. 29 
§. lO. . 

Talhàr, cortar, Ord. Affons. Liv. 
5tit. 53§. 16·, ,Liv. 2 tit. I Art. 
15' -significa tambein arbitrár' dis-
tribuir, ajustar , convencionar, dita 
Ord. Affons. Liv. 3 tit. 64 §. 27. 

Talho , o cepo , ou !Janco , ou 
.barraca, em que se vende carné. 

Talhos das carnes verdes, que 
se hão de arrem.atar, ,se hão de dis-
tribuir por sortes segundo a Regia 

' Reselução de 31 de Maio de 1810, 
Edital de J 9 de Julho do dito an-

~ no. Devem-se reserva~ tres para os 
creadores, e lavradores · matarem li-
vremente o~ seus gados' a saber: 
os Talhos n: J, 11.

0 9, e D. 0 lá, 
A :viso d.e 22 de Outubro de 1812, · 

· que declarou .a Portaria de 26 .de 
Setembro do mesmo anno'. Sobre I a 

• ·distribuição dos · gados para os 'ta-
lhos se expedio a Portária de 3 de 
Julho de 1813, publicada em Edi-
tal do Senado dà Camara de 27 de 
A gosto desse mesmo· anno. . 

T..aliáo , Lei de Talião he aquel-
]a que pronunçiava 'contra .o culpa-
do a pena de Talião , a pena . reci-
proca, isto he , qué elle fosse tra-
ctado como tractava o seu pro:xrimo. 

Taliga o· mesnio que Tale~qa. · 
Talmud he o grande livro dos 

J udeos, que contem todas àS ·saas 
~ Tradições. Para elJ es he hum cotn-

pendio de Theologia moral , por on-
de se explicão os deveres, é se ac-
clarão as dúvidas. Elle não foi pos-
to por escripto se'não depois da 
destruição de Jerusalem, e disper-
são dos J udeos por toda a ·terra. 
H a dois , Talrr:iudes, o Babyloni'en.-
se, e o Je'rosolomita·no. O primeiro 
he mais estimado entre elles. Com-
põe-se ~ Tahnad ·de duas partes, 
fwma chama-se Misna, que com-

ToMo III: 
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prehen~e .às Tradições, ~ ~ outrà 
Gemant , e contem as Decisões dos 
Rabinos. e as explicações, que es-
tes fizerão ao Texto Talmudico. 

, Tambor ; instrumento militar. 
Diz-se tambeín o Soldado que .ó 
toca : Mandou-se por Decreto de 29 
d~ Dezembro de 1810 que hou ves-: 
se 'hum em ~ada ,companhia ' em 
lugar .de dois. ~ste , exercício não 
tem vileza pqr serem honrados- to-· 
dos os da milícia' como se .declaroti 
por Carta Regia de 2o de Junho 
de 16 9 o ; ·podendo por is.l'O os tam-: 
bores. ser soldados, e aspirar a maior 
augn1ento: Em ·lugar de hum Tarn-: 
bor mór deve haver hum Cornt.~ta 
rnór ,- e em cada huma das Compa-
nhias dos Batalhões de· Caçadores 
deve haver dois Cornetas em. lugàr 
de dois Tambores, Portar'ia do Go-
verno de 18-09. 

Tancha hé ht.m1 in~trmnent.o de 
pescar: falia dellàs a Ord'.' Liv. 5 
tit. 8a §. 1 1.: · . . ·. . 

Tangomáo, Otd. ·Li v. 1 tit. 16' 
~. 6 , se chama aos mercadores, 
que vão ao Reino de Guiné ; e tra7 
zeril' negros. He _o nome que os 
Ethiopes chamão ao's tàes merca-
dores; e os 'bens , que no dito Rei-
no deixão quando morrem, estãó 
applicados ao Hof-l pita1 Reaf, pela 
engan'o, con'J que elles, . é as pe~·
soas; qne lhes ven·dem os pretos ;· 
os fa'úmí eséravqs ~ assim co,mo _fa-
zião' os Plagiarias. Molin. de Instit 
tom. I disp. 359' Íl. 6. · . 

Tanoeiro ; o que faz obra' de 
tan'õa. De que obras p'agão os Ta-
noeiros direitos, é c:Omo , vej. o 
Decreto de 11 dê Janéiro de t.7.57. 
Não podem recolher aduel'las sem . 
serem assentadas na Mesa do Pa-
'ço da Màd~ira, dito Decreto · de 
11 de Janeiro de 1757. 

Tara, d à:bati~errto, que ~e dá 
eor estimativa ao p~zo de algum 
genero, quando· s~ compra, em ra-
z:ão da caixa, saco, ou 01,1tra qual-
.quer capa, em que vem. guardado , 
e dentro do qual se peza. A1· taras 
pertencem ao Prov~dor da Alfan-
dega, · como emolumentos d~ seu 

GG 
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Officio; e sohre o modo da sua co- J unhü de J 802 se mandou por De- 1 

brar!çà se proferia a Portaria de 7 ereto de 8 de Fevereiro de 1803 que 
de Novembro de 1685. Dr.rão-se nos lanf;an•Jentos da Decima se obser-
providen.ci.as sobre eJlas . na Provi- vasse, ~quanto á avaliàção dos fru-
:são de 2 de Junho de 1654. Pelo 'c~eos, a tarifa, que baixou com o 
Alvará de 15 de Novembro de Decretode17- deNovembrodeJ80I 
1790 se ordenou que elo~; portos sobre as avaliações para o pag-aníen-. 
lJltramarin~s v.enha notado, e mar- to dos direitos da Chancellaria. V e .. 
cado sobre cada. hum a das sacas jão-se as Portarias de I O de De..: 
de cacá.o, caffé, e arr.oz o N:>spe- zembro de 1811, e de 17 de· Junho 
divo pêzo da tara; fi.c;;~ndo porei{! de 1815. · 
livce áS"'Parbt?S interessadas, no ca'" ' Tavares (Leonel d~ Parada) nas-
so d€ dúvida, fazerem p€zar na ceu na Villa do Sardoal a 24 de 
haiança do vêr-o-pêzo as ditas sa- .... ·etembro de I 600 dP- Francisco de · 
cas da mesma sorte, que se pratí- Parada Estaço, e ele sua mulher 
ca com as taras das caixas do as- Maria Tavare·s. Formou-se em Di-
2ucar. Pert~nce ao Juiz , e Olfi- rei to Civil na Universidade de . 
eiaes da Alfanlilega o abatimento Coimbra~ e foi Desembargador da 
da tara das caixas do assucar. Re- Casa da 'Supplicacão, de que to-
gimento de 2 de Junho de J 703 mou posse a 5 d~ Abril de 1656. 
cap. 67. V e.ja-se Decreto d~ '!.7 de Faleceu em I...isboa a 11 de J anei-
Janeiro, e Aviso de l4 de Feve- m de I669 de id.ade de 68 anuos. 
reiro de 1751, e Resolução de 10 Comr,oz: 
de Abrü de 17 54. ProYidenciou-se l?ractica Delegal?'onum Crimina-
sobre a tara dos rôlos de ·tabaco, lium. Sahio 1 na 2,a Edição da Obra 
e caixas. de assucar .litos Esta,t. de de João Ma,rtins da Costa, intitu-
12 .de Dezem hrro de 1 7 56 cap. J 7 · la da = Dornus Supplicationis Curire 
§§. 9, 1·0, 11 , J 2, e 131 Veja-se a Lusitanm Styli, Supremique SenBtus · 
Eespeito das taras, a maroas o De- Consulta. Olissipone 1692. = 
ereto de 28 de Janeiro de 1758. Tavftrna, casa aonde se vende 
Derão-se. providenQias. sobre as ta.- · por miudo yinho, e ás vezes de co-
ras. das caixas. de ass.uoar na Alfan- mer. 
dega da Cid'â.de do Po.rto na Provi.- Pelo Editar do Governo de 5 
:!ào de 2 de Junho d·e 1654. Foi de DezembFo de I807 se prohibio 
su~pensa a inuova.çã:o, que se ha- consentir-se nas tavernas, e lojas 
via fe ito a respeito da cobrança áe m,ebidas soldado algum de qual .. 
das taras pela Resolução de 10 de quer Na:çãq depois das sete horas 
Abril de 17 54. Deve-se pôr marca . d.a noite. A respP.ito do numero 
de fogo 1ias . C.lli~as ~lo a~~ucar, que dellas Jla Cidade do Porto vej. o 
vief par-a PortugaL Lei de 15 de Alvará._ de 22 de fe,.vereiro de 
Dezembro de 1687. A tara dos rô- 1605, a Provisão de 23 de Agosto 
los do Tabaeo são -vinte libras, e de I755, e ós §§. 28, e 32 da Ins-
o que s~ comprehende nella vej. os .tituiçi!o confirm. por Alvará de 10 
Estat. oonf. por Alvará de l6 de de.Seteinbro de 1756, e Aviso de 
Dezembro de 1756 cap. 17 §. 9.. A I 2·3· de OutJJbro do dito anno. Pró-
das sacas. de aaffé, arr{)Z, e cacáo hibio-se por Edital de 5 de Dezem .. 
he huma libtra~ Alvará de 15 ·de i bro de 1 so I, em virtude do Aviso 
Novflmhro de J 790. . da Secret~ria de Estado, dest~ 
_ Tarifa quer di,zer taboa, · of:J 1 mesma data, a estada IJas ta ver-

oatalog·o, que coiJtem os preços · nas, e lojas de bebidas a sv~dados 
dos geoerQ.s, , e meroadarias; Por depois das sete h·ol'as da nOite, e 
este ~0me se de,sigma toda a Lei, se recomm~ndou a observancia das 
que fixa- a quotta de éertos direitos. ! Leis sobre o us11> das armas. Qu~m, 
,Em ~.x:ecução do Decreto de I o d~ e como pope pôr taYerna no di9tri-

• 
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cto dos vinhos de embarque da 
·Companhia ·das vinhas do A Ho 
Douro vej . o§. ~ .do Alvará de JO 
de Noven.1bro de 1772. A renda 
das tavernas, que por costume im-
memorial, ou Provisões -se arrema-
tão para as Camaras: forão appli .. 
cadas á contribuição extraordina-
ria pela Portaria de 2 de Ag·osto 
de 1810 §. 8. 

Taverneiro, o ·que tem ·taverna. 
Os taverneiros não devem usar de 
ramos nas portlls, mas de tabol·etas 
de madeira pintadas, Edital do Se-
nado de 27 de Março de 1765. Deu-
se~lht:s Regimento pelo 'Senado ém 
21 de -Janeiro de 179 7. Foi-lhes da-
do pelo Senado novo Regimento em 
data de ... de Fevereiro de \803, 
vej. o Alvará de 25 de 'Juuhó de 
1760. Que medidas devem ter, Ord. 
Li.v. I tit. 16 §. 61. Sohre as taver-
nas, tendas ., e mais lojas publicas 
estabelecidas, e qi.te se. houverem 
de e~tabeJ·eü"er no arraial do . Teju-
co, ·e terras cliamantinas, se provi-
denciou no Alvará de 11 de Agos-
to c\ e I 7 5.3. 

Tavira, Gidade no Reino do A 1-
garve. He Cabeça de Corrt>ição, tem 
Casa de Misericordia, e Hospital. 
Fe-Ia Cidade o Senhor Rei D. Ma-
noel. Farão dt>clarados nullos os ,ti .. 
tulos, porque a terra de Tavira ha ... 
via . sido . alh~ada, e os habitantes 
della isentos das peí'lsões, que se 
lhes extorquirão , Lei de J 3 de 
Março- de 1772. Deu-'sé Foral ao 
Reguengo de Tavira no Alvará de 
J 5 de Fevereiro de 1786. 
. Tavora (Antonio Tavar~s d'e), 
foi natural de Lisboa, filho de Fran .. 
cisco Ta vares, Senhor de Mira' , ~ 
de sua segunda mhllher D. Joanna 
de Tavora, filha cle Bernardim de 
Tavora, R~poete.Lr~ mór, Foi Prior 
da Igreja Ge Nossa Senhora daCon-
ee·i~ão das A bittneiras do Arcedia .. 
gado de Santarem, Coneg(l1 de Ma-
fTa na Cathedral de Lisbaa. Foi no .. 
meado pelo Senhor Rei D. F.ilip• 
pe IH , em 28 de Fevereim de 
J 61 8, Oe_pnatado da M·esa da Cons-
ciencia e Orde.ns, cujo -lugar .não 
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acceitou por ser incompativel coni 
a residencia da sua Conf':tia . E pe.: 
.J.o Senhor Rei O. Jõão IV foi pro-
movi!fo ao Carg·o de Esruoler mór, 
e á Dignidade Ej1iscopaJ. .Faleceo 
a J 8 de Fevereiro de '1642. Es'cre-
veo hum 

Cat-alogo J.,,s Prelado_s da Sé dt 
Lisboa, e das antíguídades dista. 

Tractado sobre a origem donde 
descendia o &nlwr Cunde D. Henri-
ij'Ue.n . . 7\T b '[' . d t.JOmmentarzos ao HO l Wt'W o 
Conde D. Henrique. . 

Processo de la Causa del Cariom-
go de Lisboa Antonio Tavares . 

E varias obras misticas. . 
Tavora (Jeronymo Tavares M~n'

donça de), ·natural de Lisboa, til h o 
.ile JoGo Tavares ·Mascarenhas, e 
D. Luiza Josefa de Tavora. For-
mou-se em Coimbra na Faculdade 
dé Cànones no' anno de 173 f. Leu 
no Deseinbargo do Paço, a 4 d~· Se-
tembro de 1738, e' foi J ui·z de F o:.. 
ra da Villn tle Marvão ·na P,rovi·q-
cia do Alemt'E'jo .- Alem de var~·as' 
Obr'às metric'as, e de Beliâs Letras; 
compoz ~ ' 

Tractatus· de juêlicat. solvendo." 
ms. . 

1'radatus de Cautioni· judie. sisl. · 
ms-. 

· Olossas aos Privileg'ias da Sagrar-
da Rel(qiáo' de Malta. ms. . · 

Taxa significa a'ffixação de ~i!I .. 
gtima caiza' , C{)lllO do$ pre~os dos 
generos. 

As taxas, e cond:émnações deJ .... 
las provenientes, forii<' abolidas em 

:todos ós úvefes·, que se vende~.: 
sem na Cidade de Lisboa , e seu 
Te'rlno ,. e conséquentemente das 
rendas, e contractos das ditas oon,.. 
dénações por Alvará de 2'1 de "Ji'e-
vereiro de ~ 766 Por Editaf do Sê-
nado 'd·e 20 de Setembro de l808 
se mando.n proceder · a prizão por 
hum mes, e 8,1000 reis dé &€Hldem-
naçã'o contra .os' qué, aproveitan-
.do-se àa õoa fé dos lngle~es ~ lhes 
vendião _os· generos por maiores 
pre-ços, q~ue aquelles, por que o*' 
~endião aQ m-aia Povo . . Manti.CjJJi-Sfll 

• I • 
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continuar a Junta das taxas do 
Reino pelo Alvará ele 31 de Ja-
m•iro de 1605. A taxa dó pão foi 
permittida nas occasiões de falta 
delle. Decreto de 7 de Junho de 
1698. Mandou-se fazer taxa dos 
generos em razão do levant11mento 
da moeda Lei d~ 11 de Outubro 
de J 6 88, Regimento, e Pauta de 
12 do dito mez, e anno. O mes-
tno se ordenou a respeito das fa-
zendas de luto por occasião do 
que se tomou pela morte do Se~ 
nhor Rei D. João V. Aviso de 2 
de Agosto de J 750. Faz o .Senado 
taxa da palha pelo tempo das co-
lheitas, a qual dura até Dezem-
bro, e faz outra em Janeiro. Alva-
rá de r de Julho de 1752 §. 5. Vej. 
o Alvará de ~ de Maio de 1803, e 
o Edital de 4 de M.lio de -1804. 

· Prohibio-se -a taxa dos generos al-
fandegados por Carta Regia de 9 
de Outubro de 1754. Foi abolida a 
ta.'ía ,' que o Senado fazia annual ... 
ménte do vinho, Alvará de 26 de 
Outubro de I '765 §. J 8. Mandou-se 
pôr no1 pão por Carta Regia de 1 J 
de Agosto de 1651. Como se. co-
brão as taxas impostas 'nas harrt>i-

. ras das estradas públ'icas. V(•j. no 
Regulamente de J I de Março de 
1796. A taxa dos viverés desvia os 
·vivandeiros, e vendedores de tra-
zer'em cornestiveis. Alvará . de 2 I 
de Fevereiro de 17 6 5. Das taxas 

. resulttlo inconvenientes. Alvará de 
2 de Maio de 1803. Foi prohibida 
pela Provis.ão de J 2 de J nlho de 
I 815 a que •as Camaras cost.umão 
pôr aos Jornaleiros. Estabelecêrão-
se taxas pelo Senado da Camara 
para os 'preços dos gen'eros em 
J 654, e se rnandárão publicar . por 
Despacho po mesmo ·Tribunal de 
15 de Abnl do dito anno. 

Tecedeira ; mulher , que tece 
panno, seda, etc. 

Tecedeiras de véos que pêzos 
devem ter. Ord. Liv. 1 tiL 18 §. 58. 

Te~el~9em, obra de TecE>lão. 
Perm1ltio-se a bem della pelo 

Decreto· de 'lô de Agosto de _ 1807 
o fio estrangeir.._o, pagando o direito 

• 

TEI 

de oez por cento, revogado' o Ué-
ereto de 4 de Agosto de 1801, .e 
mais Leis em contrario. -

Tecelão, oflicial, que tece tejas, 
pannos, fitas, etc. 

Tecelões de pannos de lã que 
pêzos deyem ter. Ord. Liv. 1 tit. 
18 §. 56. 

Teâdo, obra de lã, linho, se-
da, etc., tecida. 

Por Decreto de 24 de. Outubro 
de 1757 se .ampliou a Graça con-
cedida pelo outro Decreto de 2 de 
Abril do mesmo anno, de que to-
das as peças de seda fabricadas 
nestes Reinos fossem livres de di-
reitos, declarando-se que essa Real 
Determinacão' era comprehensiva 
de toda a ;orte de tecidos de seda 
fabricados nestes Reínos. E pE>lo 
Decreto de 29 de Maio de J 7 58, 
que ainda que na· generalidade da 
palavra tecidos se não pode com-
prehender a seda em rama, com 
tudo as ditas 15edas em rama são 
com prehendtdas na concessão, e li-
herdade do dito Decreto de ·24 de 
Outubro. Fqrão prohibidos por De-
creto de 20 de Março de 1793 os 
tecidos fabricados com palheta f~l
sa , permittida somente em tecidos 
ile fiado, oq linha. Pela Resolução 
de 25 de Janeiro de Hl05, publi-
cada em Eqital .de 2 de Março do 
mesmo anno, se mandou que todos 
os tecidos pe seda largos , lisos , 
etc. sejão qualificados, e sellados • 
na Direcção da Real Fabrica da 
Seda para se despacharem na Al-
fandega. 

Teedor , o mesmo que detE>n-
dor, ou po~suidor. Ord. Li v. 2 tit. 
5 §. 3. . 

Teedor das estradas se diz o la-
drão públicp, ou saltea~or. Ord. 
Affons. Liv. 2, tit. 8 §. 6. 

Teixára ( FeJix) filho de Pedro 
Luiz Teixeira , natural de Coim-
bra. Doutorou-se em Direito .Civil. 
Levou por pppozição a Cad~ira de 
I nstituta em J 3 de J ane1ro de 
1560 , e nepa foi recond~zidq a 2& 
d.e Janeiro de 1563. Foi Provedor 
da Serenissima Casà de Bragança, 
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Desembargador tla Cas~ da Suppl.i-
cação, e Comtnendador da Ordem 
d'e Christo. Faleceu em Villa Vi-
çosa. Co~poz' juntamente com o 
D'outor Affonso de Lucena: 

Allegaçáo de ·Direito na Causa 
da SuccessáQ destes Reinos por pa.r~ 
te da Senhora D. Catharina, filha 
do Senhor Infante D_,. l)uarte. Al-
meirim .em 1580. = Esta Obra foi 
traduZida em Latim por Fr. Fran~ 
cisco de Santo Agostinho Macedo. 
Sahio ParjsHs aptid Sebastíanum 
Cramoysi 1 641. fol. , 

Teixeira (Manoel de Gouvêa) 
nasceu em Viseu aos 7 de Maio de 
1650 de André Rodrigues de Gou-
vêa, e Isabel 'Teixeira. Recebeu 

, na Universidade de Coimbrã o 
gráo de ,t3ac.barel na Faculdade de 
Lei's, e exerceu na sua Patria a 
Advocacia por/ esp ço de cincoen-

' ta annos. Compoz: , 
Practica Judicial: A~~ ms. 
Notas aos cinco Livros da Or-

denação do Reino. ms. 
Peculio de Direúo Civil, e Ca-

noh-ico por · ordem alphahetica. fo1. 
2. tom. ms. 

Tele_qr'afo significa· o instrumen-
to, o qual ttansmitte por signaes 
escriptos noticias, '"''e avisos de si-:-
tios remotos, que se retardarião 
Il_luito vindo . pelos correivs ordina~ 
no~. . 

-Fez-se h uma organisação; e Re-
gulamento de Disciplina do Corpo 
destinado ào serviÇo dos T~legra
fos em 5 de 'Março de 1810. 

O Regimento dos signaes pa-
ra . os ~ Telegrafas da Marinha foi 
feito par Ordem de Sua Alteza 
Real em 1804. . 

Telha , peça de barro de certa 
.... grossura, e _feitio, cozida em for-
nos' que servem de cobrir , OS te-
ctOS das cazas, pondo~ se sobre ri-
pas , ou ta boas. Mandou-se por. 
Decreto do 1.• de Dezembro de 
17 55 que ·não se excedessem os 
preços da telha, tijolo, cal, e ou-
tros materiaes, nem se levassem 
,maiores jornaes, que os estabele-
cidos por Edital de lO de No-

ToMo III. 
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vembro. d'o .dito anno, d~bai.ío de 
graves penas. 

TeUes (Fr .. José Leitão) filho d~ 
Custodio V as Telles , nasceu nq 
Lugar de Manteigas, Bispado de 
Coimbra. Doutorou-se em CanoneS 
em J 68.J , e tegeu as Cadeiras de 
Glementinas, e de V espera. Fo~ 
Deputado da lnquisiç,ão de Coim-
bra, Conego da Guarda. Faleceu 
em Coimbra a 13 de Julho de 1712. 
Addiccionoú com varias Notas 

Summa, $eu Praxis Judicum , 
et Advoêatórum a Sacris . Canonihus 
deducta ', composta po~ Antonio. -
Cardoso do Amaral. Conimbriqre 
1729; 1732. 

Diversos textos das Decretaes , 
Clementinas; Sexto, e Extràva_qán-
tes ; 'explica4as ; com muitas Leis de 
Direito Cesareo. a tom. 4. • ms. 

. Te.lles ( Nuno da Silva) riasceú 
t'Jh Lisboa aos 28 de Agosto de 
1685 de Fernão Telles da Silva, 
Gentil Hometn .da Cainara do Se-
nhor .R1ei o~ João V, e .de D. He-
'Iena de Noronha; filha de D. · Tho-
m;:1z de Noronha , 3. • Conde dos 
Arcos. Doutorou-se .na Faculdade· 
de Canbnes ·a 31 d.e Julho de 17oS., 
Foi Su~ilhe:F da · Gorti.ila, Conegó 
da Sé de Elvas, Reitor da ,Univer..:. 
sidade de Coimbra, Presidente da 
Mesa da Consciencia, Deputado 
do Conselho Geral do 1Santo Ofli-
cio, e Socio da Academia Real" da 
História Portugueza , . aonde foi 
Censor, e Secretario. Compoz: 

SancÚ"ssimo D. N. D. Clementi 
Dt.vina Providentia Papce XI. Co-
nimbricre 1 idus _ Februatii · anno 
Domini 1717. 

Pratica ,. . com que congratulou a 
Acad.emiá Real de estar eleito seu 
CoUe_qa. . . 

Varias outras .Pratt"cas, e Contas 
dos· seus estudos, qtre yem na 'Col ... 
Jecção .dos Documentos da Acade-. 
mia Real. 

Temperamento he a disposição, 
ou · àptidão do corpo, em virtude 
da qual as .funcções se exercem 
mais , ou menos bem na economia 
animal. 

HH 
• 
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Temperança lie a p·rudente m't>-

oeração' .que re~e·~ ·' e conserva 
nos seus JUStos hfrutes ·os; nossos 
desejos, sentimentos , e · paixões 
Esta vittud'e tâ'.o t;~ ta condtlz os 
llomens a 'dispensarem o súpe.dluo. 
. Templo, edificio consagrado a 
:beos ~ é f'esehado ·para as tíetemo-
·nias da Religião\ . .1 

A policia interna dos Templós 
perténce ao J uizó Eccle~iastiGo. 
Decrett> de fl5 d~ Fevereíto, ~ AI-
vará d~ 6 de ~arçn de 1643. 
. Tempo, eth Difeito signifi~a hd-
ma certa conjunctura, "tomo .quan-
do se diz tempõ de Feira. Tempo 
significa tambem espaço : por . ex-
'emplo, o lnterdícto unde vi deve 
ser i:r1t'entatlo dentro do tempo de 
hum anno. Temp'O d~ estudo he o 
·que he ned:~ssario .a .hurri Bacharel, 
o'ú a hum Doutor para obter re·gg-
larmen te os seus grá'ú'S< r ,} 

. Te-mpar&l · se d:i.z dos bens , é . 
possessões qa terra por opposiÇãn 
aos bens espii-ituaes. 'l'ambem se 
cli2: da renda qite hum Ecclesiastico 
tira do seu ~eneficio. E 1m certos 
caso-s se obriga -9s Bisp.os, e ouvros 
.B<eneficiados a exect•Itar a'S Le:is dó 
Príncipe debaixo da pena de ·se lhe 
touíarel'n as te'mporali1dades. 

Tença 'se êliz ~ pe·n·são d:e dinhei-
ro; eu · fruc têls, 'f.i'U:e o Rei manda 
d·~lf ·pata sustento ·em razão lil:é ser-
VIÇOS. 

Forão reguladas ·as suas anti-
guidades, grad~ações, - e çrssenta-
m enlos pela Let de 22 cl-e, Dezern-
bto de J '7'61 tit. ~ §. 2, e tlt." H: 
§. 9. Sobre a 'formá., e págamento 
dos juros, e tenças, devemd.o .Ser 
pri<rneiro tpag0s os ordenados, e de-

. po-is ·por ointeir.o as ténças' .segundo 
a antiguidade dos seus asseBta,men-
tos .z... se ~~~·rslbu por . Ahra~á. de 17 
de ~·evere1r9 de J.S 55 , vej. os A 1-
va'rás de -20 de Oatu'btQ ,lfe 1605, 
e de 4 de Junho de 1646. PelaRe-
solução d~ 8 de Noyembro de 1806, 
em Consu~tas <clo Ttribunal do Ccm-
~l:ho dca Fazenda de 6 de .Agosto 
de, tUl03, e de •12 de J ulbo de .]'806, 
ampliando-se a providencia .:do :Al-
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vará de 17 de Abril de 1789 §. 10, 
se mandou que todos os que tive-
tem Mer.cê de vidas , ou su perví-
vencias em tenças, sejão obrigados 
a requerer a averbação dos respecti-
vos assentamentos com as co.mpe-
Umtes declarações? e que nenhum 
herdeiro seja admittido a justificar 
á . acção a que tenh'a direito de 
quantia, que se ficasse devendo à 
Te.ncionario falecido_, sem ajuntar 
prih1eiro á sua justificação humà 
Attestação do Escrivão. ,da Fazen-
da da repartição d.a verba dq obito 
'do Tencidnario. Por Decretos de 
1 i3 de Janeiro, e de 2 8 de Março 
'de 1689 se mandou que se extin-
guissem por morte as Mercês das 
tenças assentadas que não cheg·as-
sem a ter cabimento, e sem qlle 
possão nesse- caso rt>petir-se os di-
reitos pagos na Cliancellaria, vej. 
Resolução de p de Novembró, e 
Alvará de 20 de Hezem bro de 17 53. 
Declarou-s~ abustvà a pratica do 
Conselho d.fl Fazenda de pôr Apos-
tillas, sem preceder Consulta, nos 
Padrões ao~ que tein supervi~encia, 
DecrEto pe 27 de Janeiro de 1739. 
Por Assento de 2l de Junho de 
1777 se declarou que a tença vita-
l·icia cleixaqa aó filho Religioso não 
deve salúr da Terça deixada pelo 
defunto a sua mulher, más sim da 
herança composta de bens sen~·o 
adquiridos. Vej. as Leis dé 25 de 
Junho clé 1766 §. 10, e dce 9 .de Se-
tembro de 1769. Sobre Tencas das 

· viuvas dos . moradores d.a Pràc(a de 
lVJazagão· clerão-sê pro:videRcias na 
Prov:isâo Regia de u, e ·no Alva-
rá de 30 de Julho- de 172.1. Prohi~ 
bio-se por .Óeéreto de 20 ele J a-
lho de l679 st1bir á Real Presença 
requerimeqto ,algam .para assentar 
Tença na Obra Pia sem prec.ecler 
exacta informação da pobTeq;a do 
J1ettenrlente. Vej. CaTta . Regia de 
20 de Outpbto de I6Ó9, Catta Re-
g~a de 6 de Abril, ~Alva-rá de •19 
de Maio de 1 623 , e Deoreto de 
20 de Junho de 1 6-7·o, e de -20 de 
Julho de 1678. A respeito 'de Ten-
ças se pr(,l)videnciou no A1lvará . .de 
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i'i de Abril de i789; neclarando-
se que se não entenderão comp.re-
hendidas dahi em diante as Tenças 
nas Mercês feitas por Sua Mages-
~ade de bens ·da Corôa, regulan-
do-se a . antiguillade, P. vencimento 
dellas. Derão-se providencias sobi-e 
o assentamento das mesmas pa Por-
taria do. Conselho da Fazenlia de 2 
de Março de 1610. Vej. Resolução 
de· 5 de J ulhe de 1683, e Decreto 
de 1 I de Jdlho dtj J684. Pelo Al-
vará d~ 17 de Agosto de 1768 , am-. 
pliando-se a disposição do çap. 21 J 
das Ordenações ela Fa2lenda ; se 
mandou qu~e em virtude de Senten-
ça de divida liquida pudesse dahi 
erri diant~ qualquer Ministrei pas-
sar Cartàs , e Precatarias , dirigi-
dos ao I ospector . Geral do.· Real 
Erario, e aos Vedores da Real Fa-
zenda' para mandarem fazer pelas 
mf'smas• Cartas, e Precatorios em-
bargos , e penhoras ·nos Assentjl-
mentos das TenÇas, e em quaesquer 
desembatgos dos devedores; evi-
tando-se o circuito de depreca-rem 
os Ministros, e Juizes das Execu-
ções ,aos Corregedores da ,Côrte. 
Mandárão-se pagar . as Tenças aos 
Militares que partirão para o Ex-
.ercito por Decreto de 5. de Março 
de 1801. Os que são providos em 
Coinmenda;; das Ordens devem lar-
ga\ as Tenças que tiverem~ posto 
que nos padrões dellas se não ache 
est:i clausula, Alvará de 5· de Ja-
neiro de )606. Pelo Alvará ele 24 
de Julho de 1773 se ptohi.bio pe-
nhorar-se ':(e'nças da Obra Pia, Ca-
sà de' Ceu la, Tanger, e Mazagão , 
e todas as outras dadas a titulo de 
esmola, vej : Carta Regi à ele 7 de 
A b'ril, e Alvará ele 19 ele Maio, 
de i 7 de Se tem b.ro , e de 12 de 
Dezembro de 16.23. Não pagão. ~o:.. 
vos Direito's as TenÇas da Obra 
Pia. Alvará de 26 de Abril de 1656. 
Prohibio -se por Cartà Regi~ de 27 
de Setémbro de 1617 estab(>!ecer-
se rend~, ou Te~ça· a favor de al-
guem nos . bens co,ufi'scados pelú · 
Santo Officio . da Inquisição. A res- ' 
peito das Tenças das sortet$ Reae;;J' 
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veJo o Alvará de 30 de Março dt1 
1703, Derão-'se providenciás sobre. 
Tenças no Dee~;eto de 12 ·de Feve-
reiro de 1688, na Resolução de 10 
de Dezern bro de I 7 5.3 , e nos ·p~
éretos de 4 de Janeiro d.Éi 1 7 5,4., e. 
de 7 de SetelJlbro ·de 1763. Po~ 
Ordem dos Gove]inadore~ d<>r Rei~ 
:bo ., participada por A-viso de 2.1, 
de Dezembro de 180.7, e publicad~ 
por Edital do Consellio d.a .Fazenc\à. 
de 22 do dito tn,ez, e anno, se de-

. tenniuou que 0s Filho.s dl.l .Folhà 
pos Aln,wxarifado~ da CorÕ!a fosseiJ\ 
pagos de ametade das soas Tenças 
em especie, e da otit~a amet.ade ~ 
dinheiro' ou no anno seguiJ,lte a, 
especie, reniettendo-s~ amet~de elos 
grãos que ficareJJ;l á disposiç.ã.o d~ -
Junta ~s munições â.e bôca p~ra q 
Exercito pelos preços correntes, 
vend.el.ldo-se a outra ametáde ~ci ' 
Povo. Pela Resolução de J 2 çlê 
'Março de J 816, public&da em ?·or-; 
taria do Conselho da Fazenda de 
24 de Setembro do rn:esrno armo~ 
se declarou o Decreto de 6 . ele M 1\Ío 
de 1803 sobre ~ antiguidiiqe da~ 
Tencas concedidas em vidas , ou 
por 'via de ten.unei(l.. V ej. Reso}u .. 
ção de 8 de Novempro d~ ll~Oq. 
·As Tenças são cornpre~eqdidas n,as 
bens da Corôa, Decrt:Jto . ~e 1 2 dt:r 
Outubro de 17 5(). São restrietas á 
vida do domit~riq, e não se poderr.t 
trans\riittir além della, Lei de 23 
de Novembro de 1770 § . . I?·. 

Tenção, contenda, &rruid.o, qri.:. 
ga, volta. Segtindo a Lei de D. Af-
fonso IV qualquer que levantar vol-
tá, oü tenção por qualquer manei..-
ra em Coi1eelho; ou per;:iqte .as J Q&~ 
tiças; ou contra ellas que as 'Ju~:; 
tiças o matem porem , e .nom Ih~ 
recehão outra razom. Çod. Affo4~r 
Liv. 5 tit. J04 §. I. · 

. Tenencia g.eral da Artilheria do 
Reino; hoje Arsenal Refll do Ex,. 
ercito. A~ vará de 24 de .l,Vlarç.o · d~ 
1764. . . 

Tenente General da 4.rtilheria.: 
. Est~ Offici.o foi extinc.to por Oecre,. 
w d.e 17 de Julho de J 7.92 exp~di~ 

dp á J un~a ~os 'fr.e~ ~~tflg9s, ~ ;;~ 
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particippu isso ao ·conselho da Fa-
zenda por Aviso dé ~6 de Julho do 
mesmo anno. E se commetteo a di-
re'cção, e Governo do Arsenal Real 
do Exercito; e mais ra·mos de sua 
dependencia ao Mare'cba1 de Cam-
po Bartholoineu da Costa, cum su-
bordinação á Junta dos Tres Esta-
dos, hoje tam bem abolida, o que 
se 'particip'on ao u'J.esmo Marechal 
de Campo por Despacho da dita 
Junta de 30 de Julho de 1792. _ 

Tenentes Generaes tem o foro 
de Fidalgos da Casà Real , -e se 
lhes passa logo pela Mórdotnia Mor 
os competentes Alvarás , Decreto 
de 13 de Maiô de 1789. 

Tenentes Gene·raes da Real Ar-
mada, ficou extincta. està dexiomi-
nação, e tomão o titulo de Vice 
Almirantes, conservando o mes'mo 

' Só'ldo, honras, e prerogativts dós 
Tenentes Géneraes. Decreto de 22 
de Fevereiro .de 1797. 

Tenentes dos Coron'eis preferião 
aos mais Tenentes, assim cojbo ns 
Alferes do Mestre' preferião aos 
mais Alfe.res, Resolução de 20 de 

, Dezembro de 1736 em Consulta de 
30 de J aneíro dó dito anno, Regi-
mento de 22 de Marco de 1746. 

Tenentes do mar· farão c·reados 
vinfe e quatro, vencendo o s'óldo 
de oito mil re.Ís por mez, por De-
creto de 21 de Marco de 1762. 

Tenente.s de cav:allos das Oi"dé-
nanças da Côrte, e Termo forão 
extinctos por A viso d"e 9 de Maio 
dé 1742. 

Tenentés ( Segúhdcís). Foi este 
posto creado no Corpo dos Enge-
nheiros do Exercito , com o mesmo 
soldo que competia aos Tenentes 
de Infanteria do Exercito antes da 
nova ·Regulação. Decreto de 3 de 
Novembro de 1792. . 

Terça, huina pai'te do todo, 
que se dividia em tres partes 
iguaes. Assim se diz Terça da 
herança, dos dízimos, etc. 

Terça dos bens aos Concelh<;ls 
he hum dos tributos especiaes, de 
que falla a Ord. Liv. 2 tit. 82 §. 2. 
Desde tempo immemorial j.em es-

' 

TER 

pecial applicação para d reparo· 
dos muros, e fortificações. A. suà 
cobrança he incumbida aos Prove-
dotes das Comarcas. extinctas a 
Thesouraria, e Exe~utoria detlas, 
Lei de ~2 de 'Dezembro de 176! 
Tit. 2." §. 20. Para a boq. arrecada-
ção dellas ·se passo~t o A~vará de 15 
de Julho de 1744, lavrado -em vir-
tude do Decreto de 19 de Junho' 
do mesmo anno , suscitando os Al-
varás de 17 de N civembro de 15] I , 
e de 5 de Fevereiro de 1758, e as 
Leis de 23 de Outubro de 1604, e 
de 6 de Agosto de 1642. Vej. os 
Alvarás de I o de Fevereiro de 
1645, e de 26 de Outubro de 
1745. São precípuas, e livres para 
o Soberano de quaesquer despezas 
dos mesmos Cóncclhos, Provisões 
de 5 de .1\Iaio , e de J 1 de A gosto 
de 1742. Em Lisboa, e seu Termo 
não se pagão 'ter<;as para as Forti-
ficações, por have-las á Camara 'to-
mado á sda ·éohta, e se haver obri-
gado a isso aos Senhores Reis des-
te Reino. E pot isso por Decreto 
de 24 de Outubro de 1642-se man-
dou ao Senado da Camara qne prÇl-
vesse com quatro mil cruzados por 
mes para a Fortificação de Lisboa, 
encarregada a Mathias de Albu-
querque, e Alvàrà de Soiza. Ter-
ça só se deve da~ rendas dos bens 
do Concelho, e não da venda de 
officios, feita pelas Camaras, e nes-
tes ·casos são J ui~es competerites 
os Provedores, Alvará de 26 de 
Fevereiro de 1614. Pelo AI vará de 
J 8 de Janeiro de 1613 se declarou 
que a Terçà das condemnações das 
Coimas pertence a ElRei, e não a 
Captivds, revogada a Provisão ~lo 
Conselho da Fazenda de 5 de De-
zembro de 1607, e a da Mesa da 
Consciencia de ...... de 1590, man-
dada observar a de 8 de Novembro 
de i517. Vej. Alvará de 22 de 
Abril dP. 1 578. A temessa das Ter-
ças dos beps dos SJoncelhos para o 
Erario se deve fazer pelos Prove-
dores das :respectivas Comarcas até 
o ultimo dia do mes de Junho do 
anno proxiufo seguinte áquelle, eni 

. 
< 
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que forem vencidas, Alvará de 11 
de OutLíbro de 1766 em declara-
ção do §. 20 ~lo tit. 2. • da Lei de 
22 de Dezembro de 1761, que 
manda v a fazer a di ta remessa em · 
Fevereiro. Mandou-se pagar duas 
Terças dos ditos bens para as des-
pezas .da Guerra, De. reto de 23 
de - Outubro de 1706. Vej. Carta 
Regia de 28 do dito mes, e anno. 
O Contracto das Terças do Reino 
d~ Portugal, e Algarve ··feitp no · 
Conselho da Fazenda . aos 27 de 
Julho de 1699 com -Diogo Nunes 
Pereira por espaçó de seis annos, a 
começar de 29 de Julho de 1702, 
por preço de trinta éontos e ·cem 
mil reis forros para a Real Fazen-
da, mil cruzados de donativo, , e 
duzentos mil reis de ordinaria, foi 
confirmado por Alvará · de 29 de 
J-ulho de 1699. O ContraGto das 
Terças da Província da Beira, em 
que se incluírão as. Comar~as de 
Lameg·o, Vizeu, Coimbra, Castel-
lobranco, Guarda, Esgueira , e fi-

. nhel, que se fez no Conselho da 
Fazenda .com Anastãsio da ·costa 
Freitas por tres annos, a começar 
de Janeiro_ de l73S, por preço ca-
da hum delles de dez contos seis-
centos e cincoenta e cinco mil reis, 
foi confirmado por Alvará de 23 de 

' Outubro de 1737. 
Terceira Ordertt de S . . Francisco 

cham~da da Pen-itencia, he hum 
instituto religioso, que ao pri-ncipio 
não era mais que huma spciedade 
de pessoas seculares, e depois se 
fez huma Ordem regular. 

Terceira. Ilha do 'Oce~no A tlan-
tico entre a Europa, e a America, 
he a principal das Ilhas dos Âçores, 
tem deu·~eis leguas de circuito. A 
sua capital he a Cidade de Apgra. 
N ella se mandou estabelecer hum 
batalhão para guarnecer o Castello 
de S. João Baptista pelQ. Decreto 
de 22 de Ahril de 1797. 

. Terceiro. Significa em geral hu-
ma. terceira pessoa, differente da-
que !las que tem 'contenda entre 
si, etc. 

TeTceú·os. Prohibio-se por Carta 
ToMo III .. 

TER 

Regia de 23 de Dezembro de '1613 
os ajuntamentos dos Terceiros de 
S. Francisco, em que entrassem 
mulheres , e as inquisições feitas 
pela mesma Ordem sobre o proce-
dimento destas. 

Terç_ena. · Não só se deu antiga-
mente este nome ao Arsenal, em 

/ 

que se _construião, e guardavão os • • 
armamentos navaes, e tudo o que 
era pertença da Marinha. Igual-
mente se chamavão assim os arma-

- I zens , e arsenaes , ou parques em 
que no_ interior da Monarchià se fa-
zião largos depositas de munições 
de guerra. No anno de 1488 E1Rei 
D. João 11 fez prover, e reparar as 
fronteiras {não obstante o ter pa~ 
com Castella) assim de JJ;IUrof_, e 
torres, como de munições, e abas~ 
tecimentos de artilherias, polvora , 
salitre, armas, para o que mandou 
fazer em todas as fronteira novos 
aposentamentos, e .casas deí:mtàdas 
para isso. 

Tercenaria da Sé de Coimbra 
se declarou não ser' Prebenda, mas 
beneficio , simples , pela Carta :Re-
g·ia de 31 ~e Oufubro de 1603. Foi 
au-torizada a extincção das Terce-
narias· da dita Sé por Alvará de .s 
de Maio de 1780. 

Tercia he huma das Horas Ca-. , nomcas menorÇls, que se segue a. 
Prima, e corresponde ás nove . ho-
ras d.a manhã. • 

Terçr! , a terça parte de qual-
quer coisa. o terço de hum rosario consta 
de cinco Padres nossos, e cincoen-
ta A v e Marias, 1 . 

Terço ~ra tambem huma por:.. 
ção de soldados, cujo numero dé 
companhias tem variado, quasi .hum 
Regimento. Os terços auxiliares -ti-
nhão por Chefes os Mestres de 
C ~ ampo. ' -

Foi isenta· dos v~rços dqs Á ux-i-
liares a Cidade de Lisboa, ficando 
.sujeita ·somente ás Ordenanças, De-
creto de 14 de Novembro de 1663, 
vej. o Alvará de 29 de Fevereiro 
de 1664. Os Corpos que d.antes se 
intitulárão = Terços Auxiliare:s = 

h I 
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ficárão pelo Decreto de 7 de Agosto 
de 1796 intitulando-~e = Regimen-
tos de Milícias = das Comarcas , 
ou districtos aonde pertencem : os 
Mestres de Campo ficárão dahi em 
diante denominados Coroneis de 
Milícias, á imitação das Tropas pa-
gas, podendo ·usar de barida em to-
das as funcções Militares ; devendo 
baver em cada hum desses Regi-
mentos de Milícias as Praças de-
claradas no Plan~, que baixou com 
o mesmo Decreto, podendo os Ca-
pitães ~ Alferes , e Sargentos dos 
Regimentos de Linha passar para 
esses Regimentos de .Mi)icias, sen-
do promovidos· os primeiros aos 
Postos de Sargentos móres, os se-
gundos aos ele Ajudantes do núme-
ro, e os ultimas a Ajuda~1tes ·su-
pras; vencendo os soldos no mes-
t:no Decreto declarados. Vej. AI va-
rá de 19 de Abril de l i62. Creou-
se na Cidade do Porto hum Terço 
de seiscentos homens em dez Com-
panhias pagos á custa da mesma 
Cidade, Carta Regia de 19 de No-
vembro de 1G96. ' . 

Terço Ecclesiastico , com ·que 
devião C<? t 1buir as Congregações 
Rel-igiosas , em observancia · das 
Po tarias de lO de Abril, e de 10 
de Dezembro de 1811 , a liquida-
ção delle foi providenciada pela 
Porlaria de 12 de Dezembro · do 
mesmo anno. Vej. Portaria de 28 
de Junho de 1812. 

Terço imposto nos bens das Ir-
mandades, Ordens Terceiras, e 
Confrarias declarou-se em Portaria 
de ,8 de Março de 1814, em con-
formidade da outra de 3 de Abril 
de 1813, que em comp~nsação dos 
et~cargo~ '· e despezas proprias do 
Culto D1vmo se abonasse huma ter-
ça parte, ficando só as outras duas 
partes sujeitas á Contribuição, ex-
ceptuaqas as Irmandades do San-
tíssimo, e as Ordens Terceiras, e 
Confrarias, que tiverem Hospitaes. 

Terço do vinho, e azeite, que 
'os Ioglezes tinhão para carregar 
na Cidade do Porto mandou-se 

. ' lJõr Carta 'Regia de 11 de Dezem-

• 
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bro de I 693 que não se tomasse; o 
que se fazia para abastecimento da 
Cidade, segundo Posturas antig-as. 

Tercos de todas as fazendas, 
desenca'minhadas, ainda mesmo das 
de contrabando , que devem ser 
queimadas, tem os denunciantes, 
Alvará de 26 de Outubro de 17 57, 
que declara o §. 1: dos Estatutos 
da Real Junta do Commercio. 

Pela Portaria do Senado de 17 
de Agosto de 1780 se mandou que 
o Juiz do Veropêso faça cumprir a 
Portaria de 15 de Julho do mesmo 
anno' e acceite todos os terços da 
manteiga , e arroz, que os Com-
merciantes lhe ofí"erecerem , defe-
rindo o Juramento ao Comprador, 
e Vendedor para pleno conheci-
mento do preço da primeira venda, 
para a esse respeito fazer expôr á 
venda os dites generos na dita ca~ã. 

Tlteresa ( D. lgnacio de Santa) 
nasceu 11a Cidade do Porto de Do-
mingos Fernandes de Sousa, e de 
D. Maria Mag,dalena J acome ·de 
Torres. Foi Conego Regular de 
Santo .ágostinho , recebendo a 
murça no H.eal Mosteiro de S .. Sal-
V'ador de Grijó a 14 de Agosto de, 
1698. Doutorou-se em Theologia a 
24 de Fevereiro de 1711. Foi Ar-
cebispo de Goa, aonde fez entrada 
publica a 11 de Outubro de 1721' , 
voltando depois ao Reino. Alem de'. 
'outras Obras mysticas, e moraes, 
cornpoz: - ' 

Resolutior;.es morales. Conitnbri-
cre 1728. fot. 

Tractatus Theojuridz"cus de utro-
_que _recursu competenti, et incornpe-
tent't. fol. ws. 
· Manifesto do procedimento do A?'-
cebispo Prinl(1z de Goa. I." e 2: par-
te. foi. ms. 

. Manifestp Apologetico da Juris-
dzcçáo Ordinaría contra as pessoas 
~·sentas . fol. ms. 

Reconvenção á Replica , nu Res-
posta em defensa do Manifesto Apo., · 
logett.co. foi. ms. 

Censura verdadeira. foi. ms. 
Rrpr(Jvaçáo do exame do Cenr;o1· 

simulado., fql. m~ . 
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Defensío 32 propositionum m 
Concionihus et litteris promul_qato-
fum. fol. ms. 

Juizo verdaddro do Manifesto 
do lllustrissimo BiSpo qe Malaca. 
foi. ms. 

Condemnaçáo Justa do injusto 
. Manifesto , falsamente intitulado = 
])as falsidades do Juizo verdadeiro , 
etc. foi. ms. 

Tergivers~ção significa a acção 
de em pregar o dolo, e enganos pa-
ra conseguir os seus fins. Tergiver-
sador, o que p_õe em prática essa 
accào. 

• Terra 1 em Direito significa ás 
vezes hum campo, ás vezes certa , 
e;xtensão de Paiz, ' ou ·certo Senho-
riO. 

Terra allodial he aquella, que 
he possuída como livre de qualquer 
vinculo. . 

Terras calvas se dizião as que 
já estavào lirnp~s de mato, rotas, 
e lavradas; depois se applicárão es-
tes termos não ás terras fructife-

·ras, mas aos montes, ermos, e.bra-. 
vios, e que pela sua má qualidade 
nen~ ao menos produzião ervas, sil-
vas, arbustos, ou matos. 

Terra chã, aldêa, ou povoação 
pequena, que não he cabeça de 
Concelho, nem tem muros, torres, 
ou castellos. 

Terra Galega a qüe não era de 
campo ferti,l, e TeJ'!doso, mas sim 
de charneca deJgada, e pouco. pro-
ductiva. 

Terra da Promissão era o Paiz 
··de Canaan na A sia Oécidental. Es-

te Paiz estava limitado da parte 'do 
Meio dia pela lduméa, e Mar Mor-
to até o braço mais Orieptal do 
Nilo: da parte Occidental termina-
va no Mar Mediterraneo-, desde a 
embocadura do Nilo até á do Oron-
te: do N arte se estendia desde o 
Mediterraneo até o Henna, ·ou He-
nan, passando pelo monte Cassio 
até Emese, e Sedada sobre. o Oron-
te: e da parte do Oriente se dila-

~ f· tava desde o Reblata, seguindo o 
'curso do Jordão até o Mar Mor-
to. 

TER . 

Terra Santa, ou Lugares. Sa-
grados. Ao Commissario Geral da 
Terra Santa foi concedido o privi-
legio de cobrar judicialmente , e 
com brevidade as esmolas para os 
Santos Lugares de Jeru,salem, na 
forma do Alvará do Senhor Rei D. 
João V, confirmado po.r Provisão 
do Desembargo do Paço de 6 de 
Outubro de 1719-; expedida po~ 
Despacho_ do mesmo Trípunal de 
31 de Agosto do dito anno Vej. 
Provisões de 21 de Janeiro de 1715, 
e de 25 de l\1arço de 1760. Pela 
Provisão de 26 de Abril de 1760 
se concedeu por Juiz privativo pa-
ra as Causas da Terra Santa a hum 
dos Corregedores do Civel' ... da Ci-
dade, sem detogação dos . privile:.. 
gios dos que estivessem encorpora ... 
dos em direito. Ao dito Commissa-
rio da Terra Santa se concedeu 
por Provisões de 20 de Novémbro 
de I 760, de 23 de Maio de · 1766, 
de. 11 de Maio de 17'78, e" de 13 
de Março de 1'781, que todas as 
Camaras das Cidades ? ·e Vi11as das 
Conquistas Ultramarinas , que ti-
vessem 400$000 reis de renda, po-
dessem dar de esmola ; para sus-
tentação, e guarda dos Santos Lu-
g·ares de Jerusalem, até á quantia 
de 4,$000 reis; e os que tivessem 
cem mil reis de ~enda po.dessem dar 
400 reis. E para as Catnaras das 
Cidades, e Villas, e Lugares eles ... 
tes Reinos já havião obtido a mes-
ma Graça por1 Provisão de 20 de 
Novembro de I 760, de I3 d~ Ju-
lho de 1762, de 6 de Outubro de 
1769, de 3 de Setembro de I 777, 
de 12 de Fevereiro de 178I, de 22 
de Fevereiro, de 1787, de 24 de 
Agosto ; de 8 de Outubro .de. 
1790, e de I3 de Outubro de 180.0. 
A pedirnento do dito ·Padre Com--
missario Geral se expedio a Pasto- ' 
ral do Bispo da Guarda· de 8 de 
Abril de I 817 sobre as esmóias pa-
ra a conservação dps ditos Luga-
res. 

· .Terradego, laudemio, ou certa 
parte do preço ; ou estimação da 
coi~a vendida, que o Foreiro paga 

' .. 
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quando vende com licença, e éon-
sentimento do direito Senhor. 

Terrado, especie de fôro, que 
se paga ao Bispo de Coimbra das 
propriedades, que no dito Bispado 
:;e vendem. Alvará de 30 de Junho 
de J 785, que confirma hum do an-
no de 1605. 

Terreiro Publir;o da eülade de 
Lisboa. Foi cassado o antigo Regi-
mento do Terreir.;>, datado de 24 
de Janeiro de I 777., e lhe foi .dado 
outro novo· Regimento em I2 dé 
Junho de I779. Forão as providen-
cias dadas neste Regimento am-
pliadas , e declaràdas pelos Alvarás 
de 24 de Novembro de I795, de 29 
de Junho de I 7CJ7, e de 9 de Maio 
de I798 •. Nomeação de Inspector 
do dito Terreiro Publico, Decreto 
de 7 de Novembro de I799. Crea-
ção de Fiscal, Alvará de I2 de 
Março de' I78I. Quaes - sejão as 
<>brigações do Administrador do 
Terreiro, e do seu Ajudante, veja-
se o Alvará de 12 de Junho de 
1779 tit. 1 §. 2 .'0 Que penas tem 
~uem compra trigo, ou outro pão 
fora delle, veja-se Editaes do Senado 
de 4 de Fevereiro de I774, e de 20 
dê D ezembro de I775. Ao Presi-
dente do Terreiro Publico se diri-
gio a Carta Regia de 4 de Outu-
bro -de I8QI ·para reintegração da 
sua fama. Por A viso de 3I de Maio 
de l 781 se declarou que no Terrei-
ro, e Tercenas se não devem fazer 
exames de gêneros por Officiaes de 
Justiça , como tinhão praticado. 
Mandou-se entregar no fim de ca-
da rnes ao :{Iospital Real de S. J o-
sé a 4." parte do rendimento do 
Terreiro, Decreto de I5 de Abril 
de 1782. A disposição da Portaria 
de 28 de Julho de I812 a respeito 
dos devedores do Terreiro Publico 
foi ampliada pela Portaria de 13 de 
Outubro do dito anno. 

Terremoto. Entre as providen-
cias dadas sobre o Terremoto de 
17 55 foi h urna, que toda a pessoa, 
que ~cha;sse peças de ouro ou pra-
ta, d1~he1ro, ou barras, dian1antes, ou 
outros quaesquer moveis, o . mani-

TER ·I 

festassem em tres dias para se man-
dar pôr no Deposito Publico, aliàs 
ser havida por ladrão publi,co. Edí-
tal do Duque Regedor de 17 de 
Novembro de I755. E pelo Edital 
de 29 de Outubro de I756 se pro-
hibio o sabir pessoa alguma da Ci-
dade de Lisboa., e seus suburbios 
nos dias trinta, e trinta e hum do 
dito rnes, e primeiro de Novembro 
proximo seguinte, debaixo de pena 
de prisão a arbítrio, para assim 
desterrar o terror panico do Povo, 
que temia padecer no dito uia pri-
meiro de Novembro de I756 a re- ' 
petição do Terremoto acontecido em 
outro tal dia do anno -antecedente. 

Territorio significa em Dir~ito 
huma certa extensão de terreno' 
que depende de huma Província, 
Cidade,- Senhorio, Justiça, ou Pa-
rochia. Deduz esta palavra a sua 
etyrnologia de terra, porque com 
effeito o territorio est universitas 
agrorum intra fines. 

TertulHqno , vej. Senatus con-
sulto Tertulliano. 

Testador he o que faz hum tes-
tamento, 0\1 codicillo. 

Deve attender-se ao que o Tes-
tador completou' e não ao que te-
ve tenção, ou principiou a testar. 
Assento de 5 de Abril de I770. 

T;stamentario se diz do que he 
relativo a hum Testamento. Por 
exemplo huma dispozição testamen-
taria he a que se contem t1'hum 
Testamento. Herdeiro testamenta-
rio he aquelle que he ·instituid~ por 
Testamento. Tutor Testamentario 
he o que he nomeado pelo Testa-
mento, etc. · 

Testamenteiro, aquelle a cujo 
cargo está executar a vontade do 
Testador. Çompete-lhe a vintena, 
segundo a Praxe Testamentaria ob-
servada neste J{eino-, Decreto de 
23 de Janeiro de I7'98. Para a con-
tribuiçã~ . extraordinaria de guerra 
se impoz ~ obrigação de pagatem 
os Testarn~nteiros, alem das duas 
Decimas , dois por cento á custa 
dos herdefros, e Jegatario. , que f 
não forem ascendentes, ou ( escen-
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dentes do Testador. Portaria ·de 2 
de Julho de 1812. 

Testamento velho. Cham·à-se ·as-
sim aquella confederação, qué Deos 
fez com os Patriarchas antes da· 
vinda de Christo. ' 

. Comprehen_de quarenta e cinco 
livros, qt1e se dividem em Legaes, 
Historicos, Sapiencíaes ou . Mo-
raes ·, e Prpfeticos. _ 

Legaes são os , cin~o Livros de 
Moisés, ou o Pentateuco. 

. Os Históricos são Josué, dos 
Juizes, Rutlí, dos Reis, Paralipo-
mE>non; Esdras ·, Tobias, J udith, 
Esthf;>r, Job, e o dos Macaheos. 

Sapienciaes são o Gantico dos 
Canticos, as Parah9las, Ecclesias-
tes, SapÍencia, Ecclesiastico. 

Os Profeticos são os Psa1mos, 
os quatro Profetas Maiores, e os 

•doze Menores com Barucb: 
Testamento, novo he á segunda 

parte da Santa Escrip_tura, ou da 
Colle"Cção dos Livros Canonicos. 
Chama-se Testamento, porque com-
prehende a nova alliança; que Je-
sus Christo fez com os homens pe-
lo 'Bapüsmo, figurada pela antiga, 
que Deos fez com Abrahão. Cha-
ma-~e novo, porque comprehende 
o.s Livros, que farão escriptos do 
nascimento de Jesus Christo para 
cá, em contraposição ao Testainen.: 
to velho, que consta dos Livros,-
que se ·e;::;crevêrão antes d~ Christo 
vir aó mundo. O novo Testamento 
contém ós quatro Evangelhos·; em 
que se narrão a vida, e acções de 
Jesus Christo, os A c tos dos Apos-
to los, as Epístolas de S. Paulo, as 
Epístolas Cànonicas de S, Pedro, 
de S. Thiago, de S. João·; de S. J u.:. 
das, e o A pocalypse. 
' Testamento he· huma declaração 
revestida da forma prescripta pela 
Lei; feita por alguem , daquillo , 
que q~er que se execute depois da 
sua morte . . 

Receb-e a validade da assigna-
tura do Testador na approvação do 

1 Testatnento, Assento de 5 de Abril 
~e 1770. Pela Lei de 5 de Junho 

de 1766 se d~clarárão, e a~pliárão 
ToMo UI. · 

TES 

as Leis ordenadas a cóhibir as frau-
dulentas, e ímpias neg·ociações de 
Testamentos, e ultimas vontades, 
quaes o Alvará de 26 de Márço de 
1634, e ode2 deMaio del647, 
a qual Lei ficou suspensa pelo De7 
ereto de l7 de Julho de 1778, 'á 
excepção do §. 10 a respeito dos 
alimentos deixa.dos pelos Testado-
res a seus· Filhos, Irmãos , Primos 
com Irmãos, ou Sobrinhos filhos de 
~rmãos, que estiverem em Commu-
·nidades Seculares, ou Reguiares, 
tirada a taxa, a que o dito §. I O 
limitava os dito,s alimentos. São as 
Testam~ni.os nuBos, quando nel-
les he instituída a alma por ·her-
deira, ainda que fossem feitos , e 
consumados com a morte do ' es-
tador, rw tem'po da suspensã~ do 
§. 21 da Lei de 9 de Setembro de 
1769 pelo Decreto de 17 de Julho 
de 1778 naquíUo, em que se não 
achavão- cumpridos ao tempo da . 
sua instauração pela Léi 'de 20 de 
Maio de 1796; por ser esta . huma 
Lei declarato'i'ia , que respeita. ao 
preterito, Assento de 21 de Julho 
de ~ 797. Vej. Assento de 29 ele 
Março , e de 5 de Dezembro de 
1770. Declarou-se por Assento ele 
20 de Julho de 1780, tomado so-
bre a intelligencia· da Lei de 6 de 
Setembro de 1769, e Pecreto de 
17 de Julho de 1778, qc.e arinulla-
do o Testamento, por ser nelle ins-
tituída a Alma . pôr Iierd.ei-ra, são 
successores legitimas os parentes 
proximos ao tempo que se defere a 
herança pela nullidade , e não os 
proximos ao tempo da morte do 
Tesfad@r. E por outro Assento da 
mesma data se declarou que insti-
tuidú o marido em Testamento fei-
to. antes da Lei de 9 de !::letemb.ro 
de 1769; mas aberto posteriormen• 
te pela morte do Testador, fica va-
lendo a instituição em quanto á • 
terça. Nas Causas das contas dos 

·Testamentos mandou-se pela ·Cárta 
Regia de 15 de Julho de 1609 guar- -
dar a alternativa dos mezes; e foi 
confirmada a dita alternativa por 
Lei de 3 de Novembro de 1622, 

KK 
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TES 

Testamento pode sem nullidade 
~·ser escripto por hum Tabellião, e 
-depois ·approvado pelo mesmo. As-
sento de 23 de Julho de 18ll, to-
mado sobre a intelligencia da Orcl. 
Liv. 4 tit. 80 §. I. 

Pelo Assento de 17 de Agoste 
de 1811 se declarou que o Decreto 
irritante da dita Orde·nação com-
prehendia todas as formulas subs-

·tanciaE>s do dito paragrafo na pena 
-de nullidade não podendo ante.pôr-
se, nem pospor-se, ou substituir.:se 
por equipollencia as formas pela di-
ta Ordenação prescriptas. 

Testâo, ant. o mesmo que ·tos-
tão. 

Testar, do Latim testari , he 
pôr -por escripto a ·sua ultima von-
tade, fazer d seu testamento. 

Testeira, ou Testeiros ., di·visllo, 
"t ermo, fronteira, limite, ponto de 
terra, c;)Ue está a partir ·com outra 
sua limítrofe. No anno de 1292 
·mandou ElRei D. Diniz que cada 
hum pudesse romper nas suas tes~ 
teiras. Vej. a Ord. Affons. Liv~ 2 
·lit. 2 art. 7-, Liv. 2 tit. 3 §. 9-. 

Testemunha se diz a pessoa, que 
··estava presente quando se fez, ou 
disse aJgum~ coisa, que a vio, ou 
ouvio, e que a refere. · · 

lfu ma s6 não faz prova por via 
-de regra, Ord. Liv. 1 tit. 2 §. 18, 
tit. 4 §. 11' tit. 14 §. 6' tit. 24 §. 

- 17, Liv. 3 tit, 55§. 10, Liv. 4 tit. 
18 ad jin, Liv. 5 tit. 117 §. 10. 
·Excepto 1. o depondo de facto pro-
prio ; 2." quando as Partes nisso 
consentem; 3." quando se procede 
de plano, · que basta h uma s6 teste-

·munha se concorrem outros admi-
niculos ; 4 . o ·nas Ca·usas modicas, e 

·de pequena quantidade., Ord. Liv. 
4 tit. 18 ad .fin.; 5." quando he con-
'traproducente , ·excepto se he con-
vencida pelas outras Testemunhas 
.produzidas pela mesma Parte. 

Não pode_ ser o ·prezo, salvo se 
antes da prizão já era nomeado por 

__ Testemunha. Ord. Liv. 3 tit. 56 §. 9. 
Pode porem dispensar o Desem ba.r-

:g? do Paço, · 
Nã-o .podem ser nas Causas aquel-

THE 

les, que neii~s podem vir a ser J ui-
zes. Ord. Li v. 3 ti't. 21 §. 13, Car-
ta Regia d'e 28 de Junho de 1630. 
Nem os pais nas Causas dos filhos, 

·excepto para pro-va da idade. Ord. 
Liv. 3 tit. 56 §. 1. Nem os irmãos 
nas Causas do Irmão quando estão 
debaixo do poder, e governo deste, 
ou a •Causa seja criminal, ou gran-
de , ·-e arcl..ua. Ür·d. Liv. 3 tit. 56 
§. 2. -

Testemunhal ·se diz o que h e re-
lativo ·ás Testemunhas, como a pro-
va testemunhal, etc. 

Testerrwnho he a declaração que 
se faz de huma coisa, de que se 

·tem conhecimento. . 
Elle po.de ser verbal, ou escri-

pto. 1 

Testemunho falso ·he reputado 
crime segundo a justiça div-ina, e 
-a justiça hur,nana. 

. Tezóes. Ord. Liv. 5 tit. 88 §. 6 
he certa rede para pescar. 

Theatinos es mais antigos Cle-
rigos Regulares, institui~os em Ro- · 
ma no annp de 15.24 por Caetano 
de Thienna, ·Cavalheiro Verresiano, 
e -João Pedro Caraffa, Arcebispo · 
de Chiesi p.o Reino de Na poles , 
depois Pap~ com o nome de Pau-
lo IV. A Cidade de Chiesi, dantes 
T 'heate, dep o seu antigo nome aos 
Theatinos. Estes Clerigos Regula-
·res tem constituições particulares, 
conformes. á vida clerical, de que 
fazem profissão. Estão suj-eitos ao 
Offici'o do Coro. O seu fundador 
Jhes ·deu o exemplo de hum aban-
dono total á Prov-idencia. Pelo De~ 
·ereto de- 2~ de Setembro de 1G56 
se facultou aos Religiosos Theati-
nos a fúnd;lção em Lisboa de hum 
Hospício somente, e não de Con-
vento, ainqa que para isso já tives-
sem licenç~, vista a multiplicidade 
dos Religiosos em hum Reino tão 
pequeno. 

I/teatro•, lug-ar onde se. repre-
sent-.io Dramas. 

A Instituição da Sociedade dos 
Theatros publicos foi approvada p~~v 
Alvará de 17 de Julho de 1771. vi 
Ministro lnsp.ector he encarregado 
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da policia delles -com o auxilio de 
hum Official militar , dito Alvará 
§§. 14, e 15. Pela Portaria de 3 de 
Fevereiro dP. 1812 se -confirmárão 
as l11Sfrucções, ou 'Regulamento do 
R.:>al Thealro de S. Cados da mes-
ma data ·, em conformidade do "Sys- · 
tema estabelecido no dito Alvará 
de 17 ele Julho de 1771. 

Tlteolugal .he hum Conego, cu-
JaS funcções consistem em pregar, 
e ensinar em huma Igreja Cathe-
dral ., ou Collegiada. O ·estabeleci-
mento dos Conegos Theologaes so-

, be até o tempo do _ Concilio de La-
trão celebrado em 1129 no PGntifi-. 
cado de Alexandre III. 

Theologi~ 4e a sciencia , ou ·o 
conhecimento de Deos 1 e das coi-
sas Divinas, que nos foi dado por 
Jesus Christo, pelos seus A posto-
) os , pelos seus Pr<?fetas, e por to.: 
das aquellas pessoas encarregadas 
por Deos de nos instruir sobre es-
tas materias. Pelo. Alvará de 10 de 
Maio de 1805 se derão providefl-
cias para que o Clero Secular fosse 

· instruido na sciencia Theologioa. 
. Theologo, o que sabe Theolo-

gJa. 
T_heses que na Universidade de 

Coimbra houverem de servir de 
materia ,aos Aotos de Repetição : 
sobre a forma das suas A pprova ... 
ções Academica , e Episcopal se 
providenciou na Carta Regia de 2 
de Dezembro de 1796. 

Thesouraria Geral dos Captivos 
foi cassad-a, e extincta por· Alvará 
de 2 de Junho de 1774. 

Thesouraria Mor da Junta dos 
Tres Estados foi ex tine ta, com to-
dos os seus Empregos, e dependen-
cias, conservado só o Pag-ador co'rn 
o titulo de Pagador do Real Arse-
nal dos Exerci tos, pelo Decreto de 
3 de Janeiro de 1789. O expedien-
te que corria por aquella The-
s~uraria passou para o EraDio Re-
glD. 

Thesourarias da Ordem de Oh ris-
to devem nas serventias dellas pre-
ferir os Moços' Fidalgos do Convf'n-
to de Thomar, .Provisão da Meza 

da Cons'cienda e Ordeus de 2& de 
Março de 1668. 

As das Jgrejas da Ordem de 
Aviz., 'em quem se mandárão p.ro:.. 
ver vej. ·o Alvará de 9 de Agosto 
d·e 1611. 

As duàs 'dos Defuntos, e Au-
s·ent€s dos Domin·ios Ultramarinos, 
e do Estado da India Oriental fa-
rão exlinctás por Alvará de 9 de 
Agosto de 1759, unindo-as ao De-
posito Publico. 

As do Juizo de Indià é Mina t 
Ouvidoria 'da Alfandega, Saca da 
Moeda , Conservatoria da mesma , 
Capellas da Corôa, Direi.tos Reaes 
das Sele Casas, dos Resíduos, da 
Aposentadoria mór, e as dos Juizes 
dos Orfãos da Côrle, e Termo fo~ 
rão extinclas, e removidas para . o 
Deposito Publico. Alvará de 13 de 
Jaoeiro de 1757. · 

A da Casa de Bragançà. foi ex· 
tincta por Alvará de Z de Janeiro 
de 1766 . . 

As das Capellas vagas mandá· 
rão-se ir para o Erario Regio. Al .. . 
vará de 2'3 de Maio de 1775. 

Thesouraria .do Senado da Ca-
mara de Lisboa. Sobre o methodo 
da sua arrecadação vej. o Alvará 
de 20 de Marco de 177ó. 
_ Thesourari~s Geraes para o pa-

gamento das Tropas forão estabe-
lecidas por Lei de 9 de Julho de 
1763. Devem cumprir as Portarias 
da Junta da Fazenda dos Arsenaes. 
Aviso de 19 de Abril de i804. Fo-
rão creadas novas Theso.prarias Ge ... · 
raes para o Exercito, extinguindo-
se as Thesourarias, e Pagadorias 
existentes por Alvará de 21 de Fe· 
vereiro de 1816. Pelo Aviso de 1 
de Março de 1816, incluso na Cir-
cular de 12 deste mez, ·e anno ' · se 
declarou o §. 2." do Capitulo 3." 
das I nstrucções para a's Thesoura-
rias Geraes das Tropas, que aoom-
panhárão a Portaria de 27 de No-
vembro de 1811. V ej. as Portarias 
de 13 de Agosto, de 16 de Outu-
bro, de 16- de No~embro, e rle lO 
dP. Dezembro de 1816, e il de 5 de 
Abril de J8l7. 

' . 
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Thesoureiro he o O:fficial esta-
belecido para receber, e distribuir 
·os dinheiros do Rei , ou de hu-
Jiia Corporação, ' de huma Compa-
·n-hia , e tc. -

Por direito Ecclesiastico he tam-
bem nas Igrejas Cathedraes , ou 
Collegiadas hum Titulo que tem 
:hum Official , cujas funcções são 
·semPlhantes á do Sacr-istão. 

Thesoureiro :mór do Eraáo, o 
Sf'U Regimento vem na Lei de ·22 
de Dezembro de 1761 -tit. 3 .° Foi 
JJ<:lmeado_ para ,o dito lugar José . 
Francisco da Cruz Alagoa pelo De-
creto de-29 do dito mez, ·e anno. 

Th·esoureiros Geraes dos Orde-
nados ·, Juros , e Tenças , e seus 
Escrivães no Real Erario forã0 no-
meados por Decreto. de 29 de De-
ze,!llbro de 176,1: os primeiros com 
o ordenado de hum conto de -reis 
cada hu~ , e os sPgundos com o de 
dúzentos mil reis. 

Os Thesoureiros das A lfande-
gas ein que te'mpo ' devem fazer as 
suas entradas no Real Er.ario se 
determina na Lei de 22 de Dezem~ 
bro de 1761 tit. 2." §. ·12. 

·.Thesourt>iro das Sizas foi extin-
cto .. pela Lei de 22 ele Dezembro 
de 1761 §. 17. Vej. Regimento de 
6 de Junho .de 1752. 

Da Casa Real como dá as suas 
contas - no Era rio , Lei de 2 2 de 
Dezembro de 1761 tit. 14 §. 4. 

Thesotueü o da Decima. V ~j. 
Regimento de 9 de Maio ' de 'l654 
tit. 1 §§. 4., e 5, In!:lrucções de 
18 de Outubro de 1762 §. 4. 

. Os Lugares de Thesoureiro Ge-
. ral dos ordenados, e seu Escrivão 
foi determinado pelo Decreto de 2 
de 'Março ele 1,795, que fossem lu-
gares de accesso para os O.fficiaes 
do Real Erario em premio dos · seus 
merecimentos. ·· .. , ' 

Thesoureiros menores da Bulia 
·àa Cruzada. Vej. ,B.egimento de lo 
de Maio <le 1634, Alvará de 13 de 
Julho de1672-, ê ·de 2'1 rleFeve-
reiro de 1764, Decreto de 27 de 
Novembro <.le ·li56, e Portaria do 
Governo de25 'deSetembro de 1311. 

i!' HO 

Thesoureiro ·Geral da Misericor-
dia foi nomeado por Decreto de 23 
de Maio ·de 1766, abolidos todos os 
outros. 
- Thesoureiro de hum por cento, 

e páo Brasil. . Foi ex~ÍHcto este Offi-
cio por ·Decreto ·de ·18 de Dezem-
bro de 1760. · · 

Thesoureiros , . e .Almoxarifes. 
Pelo Decreto de 14 de Julho de 
17 59 se declarárão o Decreto de 
22 de Março de 1756, -e. Resolução 
de 22 ·de Maio, e o Decreto de 13 
de Julho do mesmo anno, expedi-
dos ao Conselho da Fazenda, ·quan-
to ás contas dos Thesoureiros, e 
Almoxarifes , e suas provas. . 

Thesomeiro das despezas daRe-
lação. Mandou-se pelo Decreto de 
19 (le Novembro ·de 1649 que de 
tres em tres annos désse ·conta na 
Casa dos Contos. 

. Thesoureiro Geral das Tropas. 
Vej. os Alvarás de 9 de J ulbo, c 
de '21 ·-de Outubro de 1763, de 14 · 
de Abril de rJ764, _e · a Portarj.a .de 
27 de Noveiilbro de •J81J. · 

Thesouro em geral significa to-
do o ·ajunta111ento de oir<2., prata, e 
coizas preciosas, que se põe _em 
reserva. 

D'á:..se tarpbem este nome ao· lu-
gar ·em que 15e depõem essas. rique-
zas. 

Thesouro Real he o lugar des-
tinado para gu•ardar a ·maior -parte 
das rendas fleaes. 
- - Thessalunicenses são os Christãos 

_de Thessaloqica, capital de Mace-
donia , hoje Salonica , a quem S . 
Paulo converteu, ·e escreveu duas 
Epístolas ., quando se achava em 
Corintho no anno :>.2 da ·era vul-
gar .. 

Tlwmé (S.) Ilha de Africa no 
golfo .de Gu1né ·no mar d'Ethiopia. 
Foi desco.berta no anno de 1-4'9 5 
pelos Portuguezes, a cujo senhorio 
ainda hoje pertence. Tem de dia-
metro doze Jegor;; . O ar he má o, e 
prejudicial aos Estrangeiros por cau-
sa do grande calor. Por Carta R e- J'.., 
gia de 2 de Maio de 1655 se man- i 
dou que· · o~ pre~o~ ~~ntenciados em · 

. I 
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degrerlo foss~m para a Ilha de S. 
Thomé·. 

Tia,_ teormo relativo, pelo ·qual 
se dt>sig·na a irmã da mãi, ou pai 
de alg·uma pessoa. · 

A tia paterna" ou irmã do pai, 
~ chama vão os Romanos amüa; a tia 

materna, ou irmã da rnãi ., rnater-
tera. 

Tia_qo (S.) A ordem militar de 
. Santiago começou em Portugal no 

Reinado do Senhot Rei O. Affon-
so I.. Foi separada da de Castella 
pelo Senhor Rei D. Diniz no anno 
de 1"290. Possue hoje neste Reino 
quarenta e sete VjJlas, e Lugares, 
e cento e cincoenta Commendas. 

Tiara. Tri pie Corôa do Papa. 
Tem- a Tiara duas tiras que pen-
dem sobre as costas como as dos 
Bispos. A antiga Tiara era hur11 
barrete redondo, elevado, e ·cerca-
ao de huma só Corôa. Bonifa-
cio Vlll ajuntou-Ih~ nutra, e Be:.. 
nedicto XII hu ma terceira . . A Tia-
ra, ' e as Chaves.· são os attributos 
<h Dignidadé Pontificia: A Tiara 
he o signal do seu Lugar, e as 
Çhaves o da sua J urisdicção . Quan-
do o Papa morre as· suas Armas são 
representadas com a Tiara somen-
te, e sem Chaves. . 

Timbaleiro. ·A praça de Tim ba-
leiro -, que dantes havia em cada 
hum dos Regi'mentos de Cavallaria, 
foi abolida, creando-se em seu lu-
gãr hum Trombeta mór pelo De-
creto de I9 de Maio de I806. 

Tinoco (O rPadre Miguel) , na-
tural da Cidade de Elvas, e alumno 
da Companhia de Jesus; cuja rou-
peta vestia em o· Collegio de Ev.ora 
a 23 de Fevereiro de 1603 , . quando 
contava dezeseis annos, e era Es-
tudante do 1:0 curso na Universida-
de Eborense. Dictou Letras Huma-
nas, Filosofia, e Theologia, em que 
recebeu o gráo de Dout.or a 24 de 
Fevereiro de I63l. Depois de ser 
Lente de Prima, e Cancellario da 
mesma Universidade, foi Reitor do 

~. Collegio do Porto , e Provincial da 
r~ \). Província de Portllgal. Faleceu na 

Casa professa de S. Roque a 11 de 
ToMo III. 

TIR 

Dezembro de I667 com oitenta ali-
nos de idade, e sessenta e qu'atro 
de Religião. Compoz: 

Tractatus de Justiàa , et Jure. 
foi. ms. 

De August't·ssimo Eucharistire Sa-
crçzménto. ms. 

Tractatus de Sacrificio Missre. 
foi. 'l'ns. · 

De E.xtrema · Unction:e. fol. ms, 
D~ Bapt'ismo -et Confirrnatione. 

foi. ms. · · 
Tint1'ni, certo jogo. Pelo Alva-

rá de 8 de J.ulho de 1521 se deter-
minou que qualquer homem , ou 
moço, que dentro do Paço, ou va ... 
randa delle fosse achado jogando o · 
Tintini, pag-asse da cadêa 300 :t:eis 
para o Meirinho do Paço, e ho-
mens da guarda delle._ Ord. Manuel. . 
Liv. 5 t'it. 48 na Rubr. Porém na 
edição de l565 unicamente se Jê 
na Epígrafe d,este tit. como s-ão de-
fezas' as cartas, e dados. 

Tintureiro, o que tinge pannos, 
sedas, chapéos, etc., 'que pesos de-
vão ter veja-se a Ord. Li v. I tit. I8 
§. 57. 

. Tio he huma qualidade relativa 
á de sobrinho, e sobrinha, que an-
.nuncia o gráo· de parentesco que 
ha entre eJles. 

Tiro acção de atirar. He pro-
bibido depois das A v e Marias em 
Lisboa disparaJ' arcabuz, mosque-
te, ou qualquér outra arma de fo-
go, sob pena de seis mezes de pri-
são ags nobres, e . de galés aos me..;. 
canicos. Portaria do Governo de I 7 
de Setembro de I641, Decreto de 
23 de Dezembro de I644, Edital 
ela Pôlicia de· 7 de Junho de J 8I o~ 

· Por este Edital se ordenou que os 
Ministros criminaes dos Bairros no 
caso da contravenção da dita Por:.. 
taria formalizassem logo os Autos 
necessarios , e procedessêm á pri-
são dos Retls; e se ordenou á Guar-
da Real da Poliçia que vigiasse 
assiduamente sobre este objecto , 
prendendo. as pessoas, que achasse 
~m fragante , e dando conta dos 
acontecimentos desta natureza. He 
prohibido igualmente a todos os 
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Mestres, e Capitães dos navios roer- maiores Titulados, como são os 
<Cantes atirar, ou salvarem c<>m ar- Condes, Marqueies, e Duques, Al-
tilheria dentro do rio de Lisboa, vará de 16 de Junho de 1786. Vej. 
seja ás Torres, ou por qualquer os Decretos de 8 de Outubro de 
outro motivo, exeeptuando somen~ 1644, de 9 ·de Ot:Itubro de 1691, e 
te os tiros destinados ·a pedir soe- ·de 3 de Abril de 1759. 
corros, debaixo da pena de rig-oro- · Tilulo do Conselho tem os Bis-
sa prisão, e responsabilidade dos --pos pelo facto da sua nomeação, 
damnos que causarem. Edita1 do vej. Bispos. . 
Conselho do Almirantado de 18 de Titolo do Conselhó foi annexa-
Setembro de 1798, e de 20 de Mar- do perpetuamente á Dignidade de 

·ço de 1805 ,, Alvará de 16 de Mar- O. Prior Geral da Ordem de Chris-
ço de 1684, e Decreto de 28 de to por Alvará de 6 de A br.il de 
Novembro de 1709. A respeito dos 1782. 
tiros dados na Pessoa do Senhor E aos D. Priores da Insigne Col-
Eei D. José iJ.." vej : 9 de Dezem- legiada de Nos3a Senhora da _Oli-
bro de 1758, e 16 do mesmo mez, veira da Villa de Guimarães, Alva-
e anno. A Circular aos Provinciaes -r á de 4 de Abril de 179 5. 
das Religiões para dar Graças a -E aos Deputados da Junta dos 
Deos em data de 16 do dito mez , Tres Estados por Decreto de 30 de 

· e anno; e a~ fa11as do Juiz do Povo Junho de J 789. 
da Cidade de Lisboa de 13 de Ja- E aos Reitores do Collegio de 
neiro de 1759.~ Tiros de noite na Nobres por Alvará de 27 de Se-
Cidade de Lisboa he caso de dev·a- ten1bro de l'Hl5. 
ça, e as penas que tem vej. nos E aos dois Ministros mais anti-
Edit.aes de 20 de Maio de 1809, e gos do Senaqo da Camara de Lis-

"de 7 de Junho de 1810. boa, Decretq de 24 d.e Junho de 
Titular he aquelle em quem se 1796. Depoi~ estendeu-se a todos 

radica o titulo de hum oilicio, ou os Ministros do Senado por Decre· 
·beneficio. to de 12 de Julho de 180 L 

Tüulo sig.nifica todo o acto qne E aos Conselheiros do Almiran· 
'~stabelece algum direito , alguma tado que tiverem a P~ltente de Cbe-
qualidade, e se toma tambem pela fe de Esqua<fra para cima. ,Alvará 
causa , em virtude da qual se pos- de 6 de Agosto de ·1795. 
sue, ou reciama alguma coiza. ·E aos Deputados do Conselho 

Titulo he lambem denorninaçã~ Geral do Sa~lto Offi.cio. Alvará de 
de Dignidade. Assim dizemos Titu- 20 de Maio qe 1769 
lo de Conde, de Marquez , etc. E aos do Conselho do Ultramar. 

O Titulo de Senhor foi · manda- Decreto de 29 de Abril de 1793. 
do dar ao filho do Infante D. Fran- E aos. N~inistros da Mesa da 
cisco chamado D. João por Decre- C'onsciencia por Decreto de 3 de 
to de 19 de Maio de 1750. · Fevereiro de 1801, participado por 

As pessoas que tiverem Titulo · Aviso de õ do mesmo m~z, e anno. · 
do Conselho precedem ás que o não E aos Porteiros da Camara, e 
te111 nos Ttibunaes Regi os, e J un-, Guarda joias. Alvará de 17 de De-
tas, e ainda que sejão mais moder- zembro de lfJ08. 
nos; -e precedem entre si pela an· E ao Jui~ Assessor do Conselho 
tiguidade da Carta , Alvará de 20 de Guerra. Decreto de 16 de Maio 
de Novembro de 1786. Assim mes- de 1793. . 
mo · os que tiverem as dignidades, O Titulo de Illastrissima, e o 
e honras de Viscondes, ou Barões tractamento de Senhoria se conce-
devem preceder aos que só tiverem deu á Carnara da Cidade do Porto .. . 
() Tito]~ de Con.selho; assim co- I por A l-\1 3'1'~ de I 3 de Maio de .1804. r :.a 
n1o serao pre~ed1dos pelos out.ros . , E á JWfta da Companh1a da 

' 
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Agricullura das vjphas do Alto Dou-
ro por Alvará de 5 de Agosto de 
1805. , 

· Titulos de Barão, Visconde, 
Conde ~ "Marquez , ou Duque n·ão 
se e~tendem comp.rehendid~s nas 
Mercês em vidas, feitas generica-
nwnté , e seru especifica meução. 
Alvará de 4 de Julho de 1789. 

Os Titulos doados á Universi-
dade, que forão dos exlinctos Je-
suítas, lhe forffo mandados entre-
gar por Decreto de 11 de Janeiro 
de 17~0. 

Tobias he hum livro da Sagrada 
Escriptura, que contem hum mo-
delo excelÍente de piedade, e d~ 
paciencia na pessoa deste Santo 
Homem. Elle foi transportado para 
a Assytia por Salmanazar, que as-
so-l:lra o Reino de Israel. A virtude 
de Tobias foi posta a prova , foi 
despojarlo dos seus bens por duas · 
vezes, e se tornou cego ; mas sem-
pre persistio fiel a peos, e se ap-
plicou sempre até á morte ás obras 
de dPvoção, ·e de misericordia. 

Todos os Santos. Festa solemne, 
que a Igreja celebra no I. o. dia de 
Novembro em honra de tqdos os 
Santos. Foi institqida no VII seculo 
pelo Papa .Bõnifacio IY, e tem por 
objecto dar Graças a Deos por to-
das as almas bemaventuradas, e 
honra dos Santos c.onhecidos, e des-
conhecidos, que não tem Festa as-
signalada no curso do anno. 

Tomada sig-ui:fica não tanto ás 
coizas qne se iomão, quanto o di-
reito que alguem tem de tomar al -
gumas coizas. Cod. Affons. Liv. 2 
tit. 7 art. 8 tom. 2." foi. 144. 

Tomad1à , presa , ·· despojo , q lH' 
se faz á força, e com armas em pu-
nho. 

Tambem se diz o direito de to-
mar mantimentos," roupas etc. etc. 

Tomadias Jlodetn fazer os Admi-
nistradores da Casa do despacho da 
Estiva. E os autos dessas tomadias 
são sentenciados summariamente 

,~ J~ pelo Provedor da Alfandega, dando 
'"I!Appellação, e Aggravo para a Me-

sa dos Feitos da Fnooda, DeGreto 

TOR 
de li dê Janeiro de 1751. Dec1a1".. 
rou-se pelo Alvará de 29 de Julho 
de 1 761 que o producto das toma· 
dias, que tiverelll origem na con ' 
travenÇã:o 'aos Estatutos da Mesa 
do Bem Comtnum dos Mercadores, 
se d·eve appJ.icar ao cofre da Junta 
do Comn1e~cio destes Reinos, e 
seus Domínios. Pela Catta RPgia 
d'e 16 de Março de 1806 se regulou 
a arrecadação, e administração das 
tom adias feita·s nos . d istriclos das 
Superintendencias das Provincias do 
Norte. 

1Tmulada, inedi ~la, . pf'la qual ·se 
calcula o porte, e frete dos navios, 
a rc:>speito da carga, e se ~vai in pe .. 
lo peso : ~ dois mil arrat~is fazem hu· 
ma tonelada. A tonelada ou tonel 
de vinho dev,e levar cincoeh!a al .. 
mudes,' assim como a pipa vinte e 
·c.incô. 

Tonsura he a ·Mtôa clerical ; 
que se faz no alto da cabeça, cor• 
tando-se~lhe os cabellos neste lugar. 
Todos . os Clerigos Seculares~ oti 
Regulares devem trazer a tonsura; 
he eJla. o signal do seu es tado. A 
simples toosura, que se dá aos q~e 
eot.rão no Estado Ecclesiastico , 
não he huma Ordem, mas só huma 
preparação para as Ordens. ' 

Tormento he ,a pergunta judicial 
f-eita ao Rt:>o de crimes g·raves com ... 
pellido a dizer a verdade por meio 
dos tratos do corpo. He este hum 
remedio extraordinario, e que está 
presentemente restricto a ltltÚ pou-
cos casos. Pelo ·Assento do Porto 
de 16 de A g-osto de 1 G 61 se decla• 
'rou que só devião ser mettidos a 
tormento os Reos de delictos, que, 
provados, mereção pena de mor ... 
te. 

Tornadiço, o que muda de R e" 
ligião, e passa a professar outros 
Dog-mas ; chama-se assim aos lVlmP· 
r-os, e Judeos conversos, Ord. Af· 
fons. Liv. 2 tit. 4 art. 19. Toma-se 
tam bem pelo que deixou· o arno, otJ. 
s-enhor, com quem vivia, e foi ser .. 
.vir a outrem, Ord.Aifons. Liv. 4 
tit. 26 §. 5. . 

Tornar> voltar-se ~outra alguem . 

• 
• 
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Tornar mão, defender-se, ·Ord. ·Af-
fons . Li v. 5 tit. 63 §. 3 e 6. _ 

Tornezes , moedas de D. Pe-
dro I , que valiKo sete soldos e 
dois ·ceitís mais ~' e da moe~la pre-
sente dois vintens. Houverão Tor-
nezes denominados petites no tempo 
d'ElRei O. Fernando,- de que se 
não sabe o valor. 

Torre do Tombo. Pedindo-se pe-
la Mesa da Consciencia papeis da 
Torre do Tombo, se lhe devem 
mandar em cópia, ·Carta Regia de 
18 ele Outubro de 1614.- He prohi-
hido deixar salúr para fora della 
qualquer livro , ou papel sem -Li-

_cença Regia ; e mesmo vê-los den-
tro no dito Archivo, excepto o 
Chronist-a mó r, De creio ·de 9 ·de 
Outubro de 1641, e de 3I ·de Maio 

1 de 16 H. Foi cometticla a reforma 
do Arch!vo da Torre do Tombo a 
D. Antonio Alvares da Costa, Trin-

·chante do Reino, por Alvar~ .de 30 
de .l\1aio de 1675. -Pelo · Alvará de 
11 de Outubro de 1760 se outor-
gou Fé publica ás l;ertidões: e Do-
cumentos extrahidos da Torre do 
Tombo , e conferidos pelos Offi-
ciaes da -Reforma do dito Archivo, 
como Ajudantes do Guarda ~ór da 
mesma Torre de> Tombo. Por De-
creto de 4 de Setembro de 1799 se 
encarregou interinamente a Inspec-
ção, e despacho do dito Archivo ao 
ConseU1e-iro . mais antigo, que dia-
riamente se achasse no despacho do 
Tribunal. . 

Torrelhos, . jogo que algum dia· 
se usava. Ord. Affons. Liv. 5 tit. 
41 §. 11. 

-Tostão, moeda de prata , que 
va~e cem reis. Tambem os houve 
de. oiro, que valião mil e duzentos 
reis. 

Touros. · ·Pelo ' Alvará de 2·4 ·de 
F

1
evereiro de 1686 , . em conformida-

de do Decreto de ·'28 de Ag'osto de 
1684 se mandou que se não podes-
sem _correr TçJUros sem se lhes cor-
tarem primeiro as . pontas. Vej. De-
creto de 14 de Setembro de 1676, 
Provisão de 24 de Agosto, e Lei 
.de 20 de Setembro de 169.), e 'De-

. ' 
' 
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ereto de J 4 de Agosto de 16 98. Por 
Carta Regia de 2G de Agosto de 
J 767 se declarou ao Bispo de Coim-
bra que. lhe não competia prohibir 
a corrida de Touros, nem por esse 
mõtivo impedir huma Festa .vo"tiva 
da CamaFa de Abiul.. 

.Trabalhador, obreiro, o que aju, 
rla ao trabalho da la;voura , dos pe-
drei-ros, etc . Pelo Av.iso publicado 
em 2-2 de Dezembro de J 81 o se 
designárão os lugares em que os 
trabalhadores podião ir apresentar-
se para trabalharem , e ganharem 
o respectivo salario. 

Trabuquete o mesmo que Caibo, 
ou Caimbo, que era a balança Real, 
aonde se trocava :toda a qualidade . 
ele moedas com :llgum rébaixo do 
seu justo pezo. Na Ord. Affons. se 
manda que ningueiJl possa vender, 
cornpt:ar, ou escaibar oim, ou pra-
ta, salvo no Caibo d'ElRei. Havia 
então dois Caibos , hum em Lis-
boa , outro no Porto, com balan-. 
ças~ afilaudores, apuradores ·, e ou-
tros Officíaes da Casa, para não .ha-
ver engano , e arrecadarem os es-
tabelecidos rendimentos para a Co-
rôa. Depois ·o Senhor Rei D. Af-
fonso V em 1470, e l471_fez .parti-
culares Regimentos ·.pata os Caibos, 
ou Caimbos. 

Tr-adição be a · acção de entre-
gar alguma ~oiza. 

A tradiç~o he hum dos modos 
de adquirir de direito das . Gentes, 
pelo qual transferindo para alguem 
a posse de huma coiza corporal, se 
lhes transmit te o domínio, com tan-
to que a tradição seja fe!f.a pelo 
verdadeiro proprietario, :por hum a 
justa causa , e ·com intenção de 
transferir o f.lominio. 

Segun,do o direito Romano, e 
entre nós tambem tradição he co-
mo · o compl~mento da convenção. 

Tradição significa t-ambem a no-
ticia ·que pa~sa r;uccessivamente de 
huns a outrps, conservada em me-
moria, ou por Pscripto 

Ella he ou Div1na, ou Aposto- ... . 
lica., ou Ecc lesiastica. , r J 

A .primeüa be a palavra de .Deos 

. ,. 
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revelada pela b<;)Ca . de Jesus C~rís
to, ou J1ela Inspiração do Espírito 
Santo ll;OS Apostolos , que nos foi 
transnii,ttida , e çorpo e~tregue ~e 
mãos em mãos, ou de viva voz, ou 
JlOr es~ripto. 
. Tràdição Apostolica se diz a 
palavra . dos . Apostolos ; que elles 
transmittirão de viva voz aos Fieis 
para estabelecer entr.e eiies hum 
culto religioso ' ~ formar os seus 
costumes. Taes são as ceremdnias 
da Missa, e dos S~cramentbs, a 
infuzão da agu:i no Caliz Eucar~s.:. 
ticQ , o signal da Cruz, . a ,benção 
da agua, a santifir.ação do Domii?-
go em lugar do Sabado, a obser-
vancia do jejum quadragesimal. 

A Tradição Ec.clesiastica he a 
voz da Igreja sobre as observancias 
saudaveis, introduzidas pelos anti-
gos Prelados da Igreja, authoriza-
das, e approvadas, ou expressa, ou 
tacitamente; e gue insensivelmente 
obtiverão força de Lei, ou de lou-
vavel costume, corno o Jejum das 
quatro temporas, ·a abstinencia da 
carne em certos dias , a guarda de 
certas festas , particularmente das 
annuaes, corno da Paixão , Resur-
reiçãp , Ascensão d~ Senhor , as 
bençãos .da cinza ; ·dos círios; dos 
ramos , do pão , etc. 

Traer , atraiçoar , entregar P,Or 
traição, e com aleivosia. Ord, Àf~ 
fons ... Liv. I tit. 62, §: 3. 

Tragarnalho 1 direito que se pa ... . 
ga dos barcos. · 

Pela Resolução de I 7, de Setem-
bro de 1802, publicada em Edital 
do Sen·ado de 17 de Novembro de 
1803 se providencio11 sobre a entrà-
da que devem dar os Barcos na 
Mesa do Tragarnalho, e pagar a 
devida contribuição; segundo o For-
mulado á ella junto. Pelo outro 
Edital do Senado de 22 de Março 
de I 804 se ,promo·veu a execução 
da . mesma Resolução . . 

Tranquillidade , quiet~ç.ão , s.o·.-
cego. A tranquillidaQ.e publica de-

~~ ve prevalece~ aos int~r:esses. remo-
tos dos pàrtlcu,lares . . Decreto de 7 
de Dezembro de 1772. 

ToMo Iii. . . . . 
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· Transaçá(} he a convenção. feítà 
entre duas , ou. muitas pessoas, que 
para prevenir, ou terminar. ,hum le-
tigio, regulão an~iga velmente as suas 
differenças, pelo -';Ilodo em que se 
àj ustão , . e. que preferem á e~peran
ça de ganhar combinada com o pe-
rigo de perder. . , . · . 

Transcrzptf?. se diz em direito o 
que he copi~d~ de O)ltro exemplar. 
Fazer transcreyer h uma allegaç~o; 
ou outro escripto ,, he passa-I_o a 
limpo, ou em geral faze ... la copiar . . 

Transfiguração (Festá da) he á 
Festa celebrada . na Igrej.a em me-
moria do dia em qiie C! Diy~no .Sai-:. 
vador do Mundo appareC'eu em es-. 
tado glorioso com Móisés, e Eljas 
sobre o monte Thabor; aónde ha-
via condu,7:ido a S. Pedr.o, S. Thia-
go, e S. João , que forão Testemo-: 
nhas da glor~B: brilhante de que ~ 
Filho de Deos estava ~eve~tido, e 
ouvirão a voz do Padre Et~rno que 
lhes disse : = este he o Meu Filho 
amado' em quem pu'z a min'ha con-
fiança, ouvi~o . = · 

Transgressor o que transgride , 
ou quebranta. . 

Os tfansgJ essores de vinho· de 
ramo tem as penas cominadas no 
.Edital da Junta da Ad:tninistraçãô 
da Companhia Geral da Agricultu..: 
ra das Vinhas do Alto Douro de 3Q 
de Janeiro de I 77 5 , confirmado em 
Resolução d~ Consulta de 26 de 
Maio de 1797; . o q·ue se fez pqbli:.: 
co por novo Edital da mesrria Com-
panhia de 1 I de Janeiro de 1799 .... 

Translação em geral he a àcção 
de transferir h uma 'pessoa, ou hu-
m a cf)iza ,de hum lugar à qutro. 

Translação em Direito Canonico 
he o a~to pelo qual se transfere 
hum EcÇ}esiastico ; ou hum Bene-
ficio de hum lugar para outro. 

Transportes do Exercito. Derão-
se varias providencias a este res-
peito, no_,Regirnent9 de 20 ·de Fe-
vereiro de. 1708 . Foi nomeado In-
tendente dos transpOJ;tes de Lisboa 
para q Exercito por Carta Regia de 
9 de Março de 1797. Em lO de Se-
tembro de ·180 9 se derão pela In-

MM. 
• 
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tE>ndencia Get~l da Pplicia provi-
dencias intetina.; para a promptifi-
ca<;.;l.o dos Transportes do Exerci to 
I nglez na Pí·ovincia ·do Alemtéjo, 
e t.erras proximas em virtude do 
A viso de 5 de Seternbro de I 60 9. 
Pela Portaria <.le 4 de Setembro de 
18 J o se maodou que os Corregedo-
res procedessem corno se estives-
s~tn em ~orreiçãb contra bs Juizes 
Ord1narios omissos em executarem 
as Ordens sobre o fornecim'énto -dbs 
Transpdrtés, vej. Pottatia de 23 de 
Junho de Hfro. Màndou-se por Por-
taria do Governo de 7 de Dezt:>m-
bro de J 811 obst>rvar intt:>rinamente 
a H egulação da mes \la · data, assi-
gnada pt>lo Secreta .io do Governo, 
eu~arrt>gado das St:>cretarias de Es-
tado Jos Negocios Estrau~Piros, da 
Gl1erra, e da Marinha, creando ds 
Lugares de lnspectol-es de Traf1s-
portE>s das Províncias; e essa Re-
gula_ção foi 1ndtlilicada no t~tnpo de 
paz pt->la Portaria de 30 dé Dezf'm· 
bro dé 1816, s'f.!gundo ás In u·uc-
ções com ella juntas, vt:>j. Decreto 
de 16 d~ Novembro de 1809. So-
bre os Transportes se dér1tb Prb-ti-
tlencias has PoriariaY de 31 de J o-
lho de · I B I ú , clt! 1 9 de A gosto de 
I. a Il, de 13 de Fevereiro, dé 9 de 
~atço, de J4 de n1aio, e de 11 üe 
Setembro de 18J2. 

Traflsmissáo he a translaç§o que 
se faz da pessoa do deftlncto para a 
dd herdeiro de algum direitó, q~e 
sé havia adquirido o defuncto ao 
tempo da suá rtlorte. 

Transubstatteiaçií,9, assim chama 
a Igreja áqtrella conversão de toda I 
a. substnrtciação do pão t1a suBstan-
cta do Corpo de Jesus f;hfisto, e á 
convefsão de torla à substància do 
vinho na s~bsta11cia dó Sangue d~ 
Jesus Christo. 

Transversaes são os qu·e ·niló são 
parerttt:>s por linha recta. 

Trapiche. Casá. de gaar-dat g-e 
neros de etnbarque cóm aparelho 
para carregar, é déséarregá•los dos 
navios. Foi prehibi'do rt>gista-los co-
mo eng~nhos dê assucar. Alvará de 
!4 de Maio de hH4. 

• 
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Trapo , fragmento da ·roupa v.e~ 
lhá, tota. . 

Pelo .AI vará de J 9 de Abril de 
1749 se ptohihio a sabida para fora 
destes Reinos de trapos brancos , 
ou negros, dando-se a prefer~ncia 
na compra delles a quPm tivesse a 
fabrica de papel da Lousan. Vej. a 
Condição 15. a das confirmadas ·por 
Alvará de 2 de Ag·osto de 1802. 

Tta~lempar, prescrever. 
Trasternpo, ant. prescripção. 
Ttatado he huma collecção de 

Artigos dt> co1lvenção entre Nações. 
O Alvará de 18 de Nove'mbro 

de 1 604 ratificou o Tratado de Com~ 
tnercio com a França, e Inglater-
ra, abolindo o Direito de .trinta por 
cento. V ej. a Carla Regia de 23 de 
Fevereiro, e o Alvará de 22 de De-
zembro de 1605. 

Tratado de Tregoas entre oft 
Estados de Portugal, e Inglaterra, 
na Inoía se concluio ·a 20 de Janei-
ro de 1635. 

Tratadq de confederação, é a] ... 
liança entre o Senhor D. Joãó IV, e 
Luiz XIII Rei de Françà a 1 de 
Junho de 1641. 

De Tregoas pot, dez annos se 
celebrou com os Estados Geraes 
das Províncias Unidas dos Paizes 
Baixos em HaJ7a aos 22 de Junho 
de 1641 confirmado por A lvàrá de 
I 8 de Noverrihra do díto anno. -

De Paz, e Commer~io entre Por-
tugal, e ~uecia aos 29 de Junho 
de 1641. 

Ratificado aos Ie de Dezembro 
do rhesh:lo á ri no. 

De Paz, e Commercio entre Por-
tugàl, e Inglaterra, 29 de Janeiro 
de 1642. · 

Provisional com os Estados Ge~ 
raes de Hollanda 21 de Março de 
1645. 

Tratado entre à .Corôa de Por-
tugal' e Ipgiate'rrQ se fez etrl lO dt! 
Julho de '6 54 e in W éStminst~t, ~ 
se havião a:ssignado Artigos preli-
minátes e~ 11 de J-àrleiro de 165~. 

Outro com a Inglaterra em I g .... 
ArtJgos aos ta de Abril de 1660. 

E' outro de Pàz eoítl à Inglatel'l 



TRA 

ra, e Contraoto do Casamento da 
SenhQra -D. Catharina com Carlos 11 
aos 23 de Junho de I661.. 

De Paz se fez entre o Reino de 
Portugal, e os Estados das Provín-
cias Unidas dos Paizes Baixos em 
6 de Agosto de I66J. 

De Liga offensiva, e defensiva 
com a França contra Castella em 
I6 Artigos, 31 de· Março de 1667. 
· De Paz entre D. Affonso VI de 

Portugal, e D. · Carl'os II de Cas-
tella, sendo Mediador Carlos li 'Rei 
de Inglaterra , aos 13 de Fevereiro 
de 16 6 8 , confirmado por Carta de 
3 ,.de Março do mesmo anno. 

De Paz com as Províncias Uni-
das, em 25 Artigos, a 31 de J nlho 
de 1669". 

E outro com as- ditas Provín-
cias, datado do I." de Junho de 
I6 F , ratificado a I~ de Setern bro 
do mesmo anno. 

Tratadd eom aJ Hespanha sobre 
a C.olmfl.a da 8a:cr31n'lento se fez aos 
7 .de Ma:io de I 681 ; e foi ratificadO' 
por Carta de I3 de -Junho do mes-
mo annõ. 

Com os Estâdos das Pi'ovincias 
UHidas a 22 d'e Maio d·e I692, ra- 1 

tificado a 2.0 de Setembro do mes-
mo anno. 

Provisio'nal c6m Luiz XIV Rei1 ! 
de Fran·ça sobre as terras do Mara-
nhão, em J.2 Artigos. 4 de · Março 
de 1700. 

Tratado de A lliança offensi v a, e 
_defensiva com Filippe V ·de Hespa-
nha .. 4 de Março de 170 I. 

· Outro éom é di.to Rei sobre a 
Successão de Carlos II á Corôa de 
Hespa~ha aos I 8 de Junho, ratifi-
cado no L • de J uJho de 1701. 

De Alliança offensiva, e defen-
siva com o Imperador Leopoldo, e 
com Inglaterra, a Hellanda sobre a 
Successão· do Archiduque Carlos á 
Corôa de Hespanba. I 6 de Maio de 
1703. . 

De Li.ga defensiva com bght-
terra ,. e Hollanda, etn 20 Artigos~ 
a 16 de Maii!:Y de 1703. 

Tratado de CIDmme~h!) foi feito 
emh a Rainha Anna- da (}r-:1-Br.eta• 
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nha, e D. Pedro II, Rei de Portu-
gal, o qual foi acordado, ,e con-
cluído em Lisboa ·aos 27 de De-
zembro de 1703. 

Tratado com os Estados Geraes 
de Hollanda, em 2 Artigos. 7 de 
Agosto de 170-5. 

Com a França, em 7 Artigos. 2 7 
de Junho de 1707. · 

De suspensão d'Armas entre a 
França, e Portugal, concluido em 
Utrecht a 7 de Novembro de J 712. 

De Paz, concluído em Utrecht 
entre o Senhor D. Joãa V~ e Luiz 
·XIV, Rei de França, em 19 Arti-
.gos., concluido em Utrecht a li d'e 
Abril de 1713. Vej. Cartà de 9 de 
Maio deste anno. 

Oé Paz se fez entre Portuga-l, e 
Hespanha em Ut,recht a 6 de Feve-
reÍro de 1715 , e foi ratificadõ por 

· Alvará de 9 de Março de I 715. 
Houve hum Artigo sepa-radá, rati-

·ficado tambern pelo mesmo Alvará. 
De Alliànça offensiva, e defen-. 

. .si v a entre . Portsgal, e Inglaterra, 
·nos Estados d' Asia. 20 de Agosto 
de 1721. 

De Paz entre o Vice-Rei da In" 
·I dia, e Sahau R aja. 9 de J apeiro de 

1722. 
Dos Limites na America Meri-

dional entre Portugal, e Hespanha, 
a J 3 de Janeiro de 17 50 , ratificado 
a 26, do mesmo mes, e anno. Véj . 
Decreto de 16 de Setembro de 
1751, e Tratado de '7 de Junho de 
1494, e .de 22 de Abril de 1529. 

Tratado na lndia, séndo Vice-
i Rei o Conde d' Alva, sobre as Pro .. 
. vincias de Pernem, Bicholim, Me-
nerem, e Sanquelim, datado de 25 

. de Outubro de 17 54. 
Tratado de Pazes se celebroU! 

em 26 de Julho de 1759 entre o .Vi-_ 
ce-Rei da India, e o Bonsuló. 

Tratado com ilespanha, annul-
lando o de I3 de Janeiro de 1750, 
e~ mandando observar inteiramente 

! óS< antecedentes~ , se fez em 12 de 
I Fevereiro de 1·761. 

'tratado definitivo· de Paz entre 
· Portugal, e a. Orã-Br.etanha de h.a,.. 
·ma parte, e França, e Hespanha 

I t 
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da outra se assignou em Paríz a lO 
de Fevereiro de 1763, e foi ratifi-
cado por Sua Magestade Fidelíssi-
ma aos 25 do mesmo mes, e anno. 
Vej. Decreto de 25. de Março do 
dito anno. 

De Commercio, e Navegação 
tom a Dinamarca a 26 de Setem-
bro de 1766. 

De Commercio com o Reino de 
Marrocos , he de 1 , e foi ratificado 
a 13 de Novembro de 1774. 
· Tratado Preliminar· de Paz, e 
limites na America Meridional, re-
lativo aos Estados, que nella ,pos-
suem as Corôas de Portugal , e 
•Hespanha , assignado em Madrid 
pelos Plenipotenciarios de Suas Ma-
gestades Fidelíssima, e Catholica 
em o 1." de Outubro de 1777, foi 
ratificado por Sua Magestade Fide-
líssima aos J o do dito mes, e anno. 

Tratado dê Alliança defensiva 
entre Portugal, e Hespanha foi as-
signado em Madrid p~.los Plenipo-
tenciafios de ambas as Corôas em 
1 l de Março de 1778, e ratificado 
por Sua Magestade Fidelíssima em 
24 do dito mes, e anno. 
. Tratado, ou Convenção entre 

Portugal , e França , abolindo-se 
mutuamente o Direito d' .A.ubaine. 
21 de Abril de 1778. 

Com a Russia sobre a Navega-
ção mercantil he de 13 de Julho de 
1782. 

'Com a Franca se fez em 30 de 
Janeiro de 1786·, por mediação da 
Hespanha, para demolir o Forte 
Portuguez dé Cabinda, e haver Li-
berdade de Cornmercio naquella 
Costa. 

· O Tratado com ElRei de Sar-
denha de J I de Setembro de 1787 
foi ratificado a IO·de Novembro do 
mesmo anno. 

O Tratado de Amizade, Nave-
gação, e Commercio entre Portu-
gal, e a Russia foi assignado em 
Petersburg aos 9 de Dezembro de 
1787, e ratificado por Sua Mages-
tade Fidelissima aos 24 de Março 
d_e 1788; e pelo Imperador da Rus-
sia em 1· de Junho do dito anno. 

• 
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Tratado, ou Convenção com a 
Hespanha foi conclui do a 15 de J u-
I h o de 1793. 

Hum Tratado de Paz foi assí-
gnado em Londres aos 26 de Se-
tembro de -t 795 entre as Corôas de 
Suas Magestades Britanica, e Fi-
delíssima, por occasião da Guerra 
com os Francez.es, pelos Plenipoten-
ciarios Lord Grenwílle, e D. João 
de Almeida Mello e Castro. 

Tratado, o.u Convenção entre 
Portugal , e Ho.llanda' sobre dese11r 
ção de Marinheiros~ 8 de Maio de 
1794, ratificado a 4 de Junho do' 
mesmo anno. 

Tratado de Amizade, e Com-
mercio se renovou entre Portugal, 
e a Russia em 16 de Dezembro de 
179 8 , ratificado pelo Príncipe Re-
gente em 19 de Abril de 1799. 

·Tratado com o Bei ·de Tunes 
fez a Corôa de Portugal em 29 de 
Junho de 1799, e foi ratificado 'por 
Carta de 19 de Setembro do mes~ 
mo anno. Vej. Aviso de· 29 de Ja-
neiro de 181 7. 

De Paz entre a Corôa de Por-
tugal~ e a R~gencia de Trípoli foi 
assignado em Trípoli em J 4 de 
Maio de 1799, e ratificado pelo 
Príncipe Regente em o 1. o de A gos-
to de 1799. 

De Alliança defensiva entre Por· 
tugal, e a Russia se concluio a 7 
de Setembro de 1799. 

De Paz eptre Hespanha, e Por-
tugal, feito a 6, e confirmado a .14 
de Junho d€1 1801, foi publicado 
em Edital de 27 de Novembro do 
mesmo anno. 

Tratado entre Portugal , e a 
França se concluio a 29 de Setem~ 
bro .de 180 I. 

Tratado de Neutralidade com a 
França foi r11tificado no dia 13 de 
Maio de 1804, o que se participou 
por Aviso d€) -15 do mesmo mes, e 
anno á Junta do Commercio ,_ e se 
publicou por Edital da mesma Jun-
ta de 17 do dito mes, e anno. Vej. 
Manifesto de I de Maio de 1808. 

· De Commercio, e Navegação 
se celebrou entre a Corôa de Por-
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tugal ,, e de Inglaterra no Rio de 
Janeiro em 19 de Fevereiro de 181 o, 
e foi ratificado em 26 do dito mes, 
e anuo. Vej. Portaria de 3 de Agos-
to de 1810. 

Outro sobre o estabelecimento 
de Paquetes, na mesma. data do an-
tecedente. . 

Tratado com o Bei de Argel se 
celebrou em 6 de Julho de 1810. 
Vej. Por.taria de 13 . de Julho de 
1813, Decreto de 20, e Aviso de 

. 2 J de Dezembro do dito anno de 
1813. . 

Tratado de Commercio com a 
Russia foi prorogado pelo Acto de 
29 de l\1aio de J 812, que se publi-
cou por Edital da Junta do Com-
mercio de 30 de Julho de 18 J 2. 

O Tratado, ou Convenção en-
tre Portugal, e Inglaterra de 21 de 
Janeiro de ·1815 para terminar as 
questões, e indemnizar as perdas 
.dos Vassallos Portuguezes no Trafi-
co de Escravos de Africa, .foi ratifi-
cada por Carta de 8 de Junho de 
181'5. 

Com a França, para a entrega 
da Guiana- Franceza, em 5 Arti-
gos: he de 28 de Agosto de 1817. 

Tratamento vale o mesmo que 
Titulo de graduação. Ao Imperan-
te pertence definir a gerarchia, a 
que cada hum pertence , e apro-
priar-lhe o tratamento que 'lhe com-
pete. 

Sobre os tratamentos que se de-
vem dar por palavra, e por escri-
pto, veja-se a Lei de 29 de Janeiro 
de 1739. Foi declarada, e ampliada 
esta Lei pelo Alvará de 15 de Ja-
neiro de 17 59 quanto aos tratamen-
tos dos Gentis homens da Camara, 
que gozão de Excellencia, dos Mi-
nistros do Conselho, que tem Se-
nhoria , assim como os Sarg~t,!tos 
Mores de Batalha, tendo os lVles-
tres de Campo Generaes Excellen-
cia. Foi a dita Lei de 2 9 de J anei-
ro mandada execqtar a respeito dos 
Livros, que se imprimião com De-
dicatorias contra a forma della, por 
Provisão do Desembargo do Paço 
de 15 de Julho de 1744. Pelo Alva-

ToMO IH. 
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rá de 30 de Agosto de 16.12 se 
mandou observar a Pragmatica de 
16 de Se tem br<Y de I 59 7; pergun-
tando-se nas devaças geraes pelos 
que recebem tratamento, que lhes 
não compete'. O de Senhor foi man-
dado dar ao Senhor D. João filho 
do Infante D. Francisco, por De-
creto de 19- de Maio de 1 7 50. 

Tratante, o que trata, e nego-
cêa por miudo. Falia-se nelles no 
§. 18 da Lei de 30 de Agosto de 
1770. ' 

Trave, madeiro grosso, compri-
do, falquejado, de que se usa na 
coostrucção dos edificios. Como se 
podem metter na parede do visinho. 
Ord. Liv. 1 ·tit. 68 §§. 35, e 36. 

Trazer panno de alguem, o mes-
mo que ser seu criado, moço'· pa-
gem, ou apaniguado, que delle re-
cebe mantença, e vestido, e que 
he da sua família. Ord. Affons. Liv. 
2 tit. 59 §. 19. 

Trehelhns, antigamente o mes-
mo que jogos. Ord. Affons. Liv. 2 
tit. 7 5 §. I. Tambem se chamon 
Trebelhos certo foro, ou pensão , 
que pagavão os que· vendião vinho 
aquartilhado , ou por miudo , que 
ordinariamente era conduzido em 
odres-

Trehelliana he a quarta, que o 
herdeiro gravado de fideicomisso 
t_em direito de reter, entrl'gando a, 
herança. 

Tregoa he huma convenção fei-' 
ta . entre duas Potencias inimig~s, 
ou entre dois Generaes de Exerci-
to, para suspender as hostilidades 
dentro de certo tempo. 

Fez-se huma Tn"goa com os Hoi-
landezes por dez annos, ficando el-
les prohibidos de commerciar no 
Brasil, Carta Regia de 23 de Se-
tembro de I 610. < 

A Tregoa entre Portugal, e Tu-
nes, ajustada, ê assignada aos 29 
de Junho de 1799, foi ratificada por 
Carta de 19 de Setembro de 1799. 
Foi estabelecida huma Tregoa en-
tre Sua Magestade Fidelissima, e o 
Rei de Marrocos, Mequinez, e Fez; 
o que se participou á Junta do 

NN 
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'Commercia, e a outras Reparüç·õ~s 
J'tlf Avisos d·e 2 3 de Setembro de I 
J 769. 

Concluio~se em 6 de J olho d€ 

1 
1 8 1 O , pela mediação de Str-a Ma-
~eslade BTitaoica , b'n rna Cooven-
Ça0 entTe o 'Governo d PDriugal, 
e ó B~y de Argel, pelá qual se es-
tipulou i1uma Tregoa de dor~ arJ-
nes, e o resgate de li 15 Portllgne-
~es, que getnião debai~o daquelle 
duro captiveiro, pelo preço total de 
514 285$ 840 reis; e por esse moti-
vo s~ 'mancl:árã:o abrir subscripções 
vo!ul'l~a-rias para o complernf'nto da-
quella qtlanbia, encarn~g·ando a sua 
arrf'cada ção, e deposito a hum a 
Coromissilo de Ot'Z ~egociantes de 
reconheeida probidade. O annuncio 
desta sub-scrip-ç~1:o voltwLaria, e ca-
ritativ a para o dita re:gate se fez 
a do dito mes, e anno. 

Tt·em, A.rsf' al de Guerra em 
qualquer Provincia fóra da Côtte: 
no Ultrama-r comprehende Mari-
nha ·~ e Guerra; no Algarve só -a 
.Artilhecia. ' 

P e lu Decreto d-e t 5 de J Gnho 
de di795 <Se restabelec-eo o Trem .da 
Ciçtade de i~agDs, na conformida:de 
do Plaho, -que ac'Ompanhou o re'fe!.. 
ridu Decreto. Derào-se provid<:!t1-
cias pma o He~·ula.mento, ·e Admí-
ni.·tratJ io (los Trt->ns do Reino JWr 
A\· i ~o ele 5 de M<rrnt d>e l Hl6. 

Trrplicu he a H~sposta, '(jU"e se 
fu z ;{ R-eplí c a . 

Trr' os. Den-se e~te nome .na , 
1 greja Cal holi'(_·a a o O:ilici{) de Mra- ! 
tidas, é Laudes ·de Quarta, Quin-

, ta, e Sexta feira da ~em!'l'lla Santa . . 
f:harn ou-·se a este Officio Trevas 
P''r causa das prPces, que se cao-
tn o dep-ois do C a n I ico 8enetlictus, 
e!:i ta tH'lo todo o C' oro de joelhos, e I 
apag-aqas todas as luzes da lgr-<:>ja, 
o •j11 f' 'produzia br~ma noite obscura j, 
nn teillfJO, t'ffi que St' ear1tav-a Pst.e j 
() ffi c io de noite. Durault:> ·o Officio I 
de Trev::~s .pt>e se dia·nl1e do Alrtar 
hum Can~ieiro triangular, ·em que 1 
e• t·ao . ~mtas vPias, que se apagiro I 
st~cct'!:..SJvament~ no ·tim de ca:la 
Psalmto; ÜL·o he 'hum v ..... ~stigio do 1: 

• ' ., 
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a.ntigG>. uso da Igreja. Em 'outro tem-

I po punha-se o Candieiro no meiO' 
do Coro; e se o OCicio se diúa an-
tes de vir ü dia, -apagavã<i--se as 
vellas á proporção que o clia se 
aproxim~~a . Muitos Aucloh~s Ec-
clesia:stieos d~o h1Hn sentido espiri-
tual ao uso de apag1;1r as vellas pou-
co a pouco nvs Officios das Trevas, 
e di'l.lem que estas vellas, que se 
apagão successi~·atnente, são a ima-
gem dos A postolos , e Discípulos 
de Jesus Christo, que o mesmo Di-
vino Salvador chama a luz do Mun-
do, que se escondem , f' desappare-
cem ·no tempo da Paixão de Nosso 
Senhor. O f's1 rondo, que se faz de-
pois dPste Officio, he tambem hum 
vestígio da antiguidade. O Cele-
branl'e batia sobre a sua cadeira 
para da r- o signal de se nuBentarem. 
Este estrondo, .imitado hoje por to-
do o povo , tolt>ra-se como huma 
imagem da confusão, que se mani-
fi>stou em t'o,da a terra na morte de 
Jesus Christp. Derã() ·os Mi·stices o • 
nome de Trevas ao estado de Dbs· 
cu'rirl.a'de, s~cota~ e aridez, em -que 
a ahna fi~a pela suspensão cla- lu..: 
cel-esle, e Qutros effeitos sensíveis 
da -Graça, e Amor Divino~ 

Tt1:bu entre os Romanos era hum 
nome colrctivo de parti'lba, ou di-
v~são de diffrrentes Ordens dos Ci-
da.di'Los Romanos dividid{)s em mui-
tas classes , e bairros. Houverão 
tamhem Tribus entre os Gregos, 
pr:imcipalruente em Athenas, aonde 
se conLavão qaatro tiesde o tempo 
de CecTop(·s, e de Cranao. A ug·mpn-
tou -as até dez Clisthenes, e depois 
se ·lhes accres<eet1tárão mais: tres. 
VOl!Ya-sé regularmente a palavra 
Trihu ror burna c;las famílias dos 
ls·raf'litas, ou por hum das pa.izes 
da Te t'ra d~ Prolllissão, que se re- . 
p-artio ·entre est.as famílias. Farão 
aberlçoad.as por Moisés antes da sua 
morte. Deuteron. cap. ll, 27, e 28 
armo .(lo mw11do 2553. 

Ti'ibuual he a sede do J niz, o 
, ~ug.ar aonclP. E-'lle faz justiça. A!s ve-

1

, zes to,ma_-se _esta pala~ra pela cor-
poraçao wteJra dos J u1zes que com..-
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põê. huma Jurisdieção. Outras ve-
z;es se toma pE-la mesma J urisdicção 
que ellés exercem. So·bre a hora a 
que deve principiar o despacho dQs 
Tribunaes. vej. o Decreto de 9 de 
Junho de17õ5. Malíldou-se pelaCar-
ta Regia de 6 de Setembro de 1616 
que se abrissem os despachos, que 
I~ IRei manda aos Tribunaes, na pre-
sen<;a dos Conselheiros. Os Pn~si
dentes, e Ministros dos Tribunaes 
Eão pode~ prover officio algum em 
seus criados, sem preceder expressa . 
licença de Sua Magestade, Alvará 
de 9 de 8etembro d~ 1647. E de-
vem sahir para fora dos Tribunaes 
quando se tr.alar de negocias de · pa-
rentes seus, Carta Regia de 9 de 
Dezembro de 1608, e de 7 de Se-
tembro de 1627. Sobre a formalida-

. de qu~ se deve observar nos des-
pachos que ficão pertencendo aos 
Tribuoaes, e nos que devem coth 
sultar-se, e subir á Reg-ia As~ig-ila 
tura, vej. o Alvará clfl ... 13 de iulhn 
de 1713. Por Aviso de 2 de Outu-
bro de 1780 se probibio aos .üffi-
ciaes dos TribuHaf>s eutregar ás 
Partes os papPis para su.birt>m á 
Real Assiguatura, devendo remet-
te-los pt'los Continuas aos Secrf'ta-
rios d'Estado. Pelo Alvará ,de 22 de 
Abril de 1808 foi creado no Brasil 
llUm Tribunal para se decidirem os 
negocios pe_rtencentes ao Desem-
bargo do Paço, Mesa da Conscien-
cia, e Ordens, e Conselho 'do Ul-
tramar. 

T1·ibunn, por Direito Romano 
-no principio da Republica designa-
va t'm geral huma· pessoa constitui-
da em authoridade sobre certo De-
partamento. No tempo dos Reis se 
dava o· ~orne de Tribunus celerum 
ao Commandante da Cavallaria , 
tam bem se chamou Trihunus mili-
turn aos prmcipaes Oflicia_es da la-
fantPr.ia , chamou-se Tr.ihun·i JErarii 
aos Guardas do Thesouro. No tem-
po dos r mperadores houvt>rão tam-
bem diversos Officiaes qualificados 
Tribunos, conio Trihuni voluptatum, 
Tribuni remm nitentium. 

Tributo do latim Tributum, si~ 
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gnifica a impozição que hum Esta .. 
do paga aõ'~oberano de outro Es-
tado, ou que os vassallms pagiio ao 
seu Príncipe. Pela Resolução de lO 
de Abril de 1668 se ho1:1ve por le-
vantados todos os tributos desde o 
primeiro do anno seguinte. O Tri-
buto que se havia imposto para a , 
despeza da guerra , finda ella se ti-
rou por Carta Regia de 25 Q.e No-
vembro de 1715. 

Trigarrâa h e o crime daquelle, 
que caza com tres muJheres, estan-
do todas ao mesmo tempo vivas. 
Comprehende-se este crime no ter-
mo Poligamia. · 

Tr~go he huma das especies de 
grães, que serve para a nutrição do 
homt>m. 

Trigo' e outra qualqtH'r especie 
df' pão; não pode v<•nder-se fora do 
Tt,rr~iro da Cidade , Postura de 
'1532, Edital do Senado dt> 20 de 
Dezembro dP. J 775 . .l\ão dPvf' le-
var-se impnzição aos vendPdores· 
dellf', DPcreto de li de Oezf'llibro 
de lti43 . ViudoclasJlhas, e _oulras 
partes Ultrarnarit,as para t>ste Ht·i-
uo não paga direitós, por_ ser man-
timento preciso, e necessario para 
elle, Alvará de 20 de JanPiro de 
1646, e de 25 de Maio Je 1647. O 
flUe vem do Rei n·o fio Algarve não 
paga direitos na ·AJfand·ega, Alvará 
de 12 de Ju.nho de 1750, vej. Al-
vará de 20 de Maio de 1647, e De~ . 
ereto de3deJulhodeJ153. P*"lo 

. Alv.ará de ~26 de Fevereiro de 1771 
se mandou , ocorrendo aos monopo-
lios de trigos que se fazião .nas I lhas 
dos Açores, que da data delle em 
diante ficas_se sendo pPrmittida ge-
ral, e livre a ext.racção dos trigos 

( das ditas Ilhas - para a , Cidade de 
, Lisboa, em beneficio comrnum . da 

I 
Capital do Reino. Derão-se provi- . 
dencias sobre a sua importação no 
Decreto de 24 de Abril de 180 I. 
Trigos, Cevadas, e mais grãos do 
Celleiro de Ben~vente se mandárão 
emprestar a pessoas que afianças-
sem o valor delles, pela Portaria 
do Governo de 4 de Fev-ereiro de 
1812, dirigida ao Conselho da Fa-

' ' 

I ' 
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zenda. Pelo Aviso de 20 de Janeiro 
de 1817 ao Conde . de Peniche se 
declarou que as farinhas de trigo, 
que entrarem no porto desta Capi-
tal da dita ·data em diante até o fim 
de Junho do mesmo anno, pagassem 
no Terreiro publico somente '<}lla-
r.enta reis ·por alqueire, sem ·embar-
go das ultimas Ordens em contrario. 

Trigueiros de Goes ( Franci·sco), 
filho de Manoel Fernandes de Cras-
to ., e Marianna de Goes, nasceu 
em Lisboa , ·e ·recebeu na U ni'Versi-
d.ad,e -de Coimbra o Gráo -de Ba·cha-
rel na Far.uldade ·de Leis. Exerceu 
na sua Patria o Officio de Advoga-
do. Compoz: 

Aile,qnçáo ·de Direito a favor do 
Prior , e .Ben~ficiados da Igreja de 
S. Nicoláo. Lisboa 1730. foi. 

Ecco Jurídico, ou Se_qunda Alle-
gaçáo em defeza da primeira. Lis-
boa J 7 31. fol. 

Trilhoada , lavoira ·, que se faz 
com muitas juntas em contrapozi-
ção da que se faz com huma só 
jvnta, ou jugo, qu.e se diz fazer-se 
com singel, Ord. Li v. I tit. 18 §. 5, 
Manoel. tit. 15 §. 4, Affons. Li v. 1 
tit. 5 §. 30. . 

Trz'mestre he o espaço de tres 
mezes: o I. • trimestre se enten-
de -os primeir-os tres mezes d~ an-
no. 

Trindade., Mysterio fundamental 
1 da Religião Clwistã, que nos ensi-

na que ha hum Deos em tres Pes-
soas, 'Pai, Filho, e Espírito Santo, 
qtíe não tem mais que huma só na-
tureza Divina. Contém este Dogma 
outros muitos, que se devem sa-
her, e são fundados na~E~riptura, 
na Tradição, nos Syrnbolos; e na 
Autoridade dos CoHcilios. 

Trinitarios. Os Religiosos da 
OrdP.m da Santíssima Trindade. 

Tripolaçáo, a porção de ma.ri -
Jlheiros, e soldados de h~:~ma Em-
barcação. 

A 's Tripolações dos Navios Mer-
cantes armados em guerra, que se 
deft>nderem do inimigo, mandou-se-
lhes dar de gTatificação o premio I 
de hum e meio por cento do valor 

• 
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da 'carga por Decreto de 14 de Se-
tembro de 1798, e Resolução de 9 
de Fevereiro de J .799, ampliada pe-
la Resolução de 6 de J olho do dito 
anno, publi-cada em Edital de 29 
do mesmo mes , e anno. 

Tritheisrno, opinião erronea, que 
admitte tres Deoses. 

Troço. Pelo Alvar·á de 4 de Ju-
nho de lG77 foi estabelecido hum 
Troço de trezentos Marinheiros pa-
ra servir na A rrnada, e se lhe deu 
pelo mesmo Alvará o competente 
Regimento , que fo'Í cassá-do pelo 
outro Alvará de I de Fevereiro de 
1758; e se derão va.nas providen-
cias sobre o serviço, que os · ditos 
Marinh.e·iros fa-zião na Ribeira das 
Náos 

Trolho he nas Ribeiras do Lima 
h uma medida, que leva mei~ sela-
mim : dezeseis destes trolbos ·fazem 
hum alqueire. Os Moleiros, na for-
ma dos Foraes antigos, não devem 
levar mais d<? ·qúe huÍn trolho por 
cada alqueire, que vem a ser hum 
ae dezeseis. 

Trombeta , Instrumento -de sô-
pro : consta de hum cano de latão, 
ou prata retorcido, e . mais largo no 
extremo opposto áqueJle , que ·se 1 

appl·ica á bôca : serve na musica, e 
para fazer signaes na guerra. To-
ma-se tambem pelo homem, que 
toca este lnstrnmento. 

Foi creaqo hum Trombeta mór 
em c·ada Regimento de Cavallaria 
em lugar do Timbaleiro, cuja pra-
ça se ext.inguio por Decreto de 19 
de Maio de ~ 306. · 

Tronco, tomado no sentido na-
tural, significa o pé de huma arvo-
re. Usa-se porem desta palavra no 
sentido tigurqdo em materia de Ge-
nealogia , para designar aquelle , 
que, he o auctor commum de mui-
tas pessoas, que delle ramificão. 

Tronco era huma cadêa, em 
que erão presos os Reos das culpas 
declaradas Dfl Ord. Liv. 5 tit. 79; 
e sendo culpas .mais graves, erão 
d'alli remettidos para as cadêas do 
Limoeiro, Alvará de 31 de Março 
de 1742 §. 1p . 
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Tronos, Ordem da Jerarquia Ce-

leste. Vej. AnJos. 
Tronqueito, Guarda do Tronco, 

Carcereiro. ' 
Tropa, gente de Guerra, solda-

Üesca, fo,rças militares. . 
P e) o Decreto de 16 de A btil de 

I 7 62 , se mandou aug·mentar o nú-
nJe:to das Tropas, tanto de Infante-

, riR. como de Cavallaria; ordenando 
que as Compa.qhias de todos os Re-
gimentos de Infanteria, e Artilhe-
ria do Alemtejo se pozessem no nú-
mero de c'incoenta · e cinco homens 
·cada h uma, comprehendidos os Of-
ficiaes della; e as Companhias de 
Cava]_laría, e Dragões uo número 
de quarenta e dois homens; com-· 
prehendidos · tambern os Officiaes. 
Dois Batalhões de Tropas Suissas 
se mandárão levantar na conformi-
dade das Condições, que baixarão 
ass·ignadas por Gabriel Thorman, e · 
Marcos Saussure pelo De-creto d~ 
22 de Junho de 1762. E pelo Aviso 
de l4 de Julho d~ dito anno .,' diri~i
do ao Conde Reinahte de Schat,Jm-

'burg Lippe, se derão providencias 
para o fornecimento das Tropas 
.Britannicas, -que vierão auxiliar es-
te Reino. Por Edital dá Intendencia 
Geral da Policia de 21 de Setem-
bro de 11308 .se determinou que se 
entregassem ás Tropas Hespanholas 
os cavallos, que lhe havião sido to-
mados pelos Francezes. E por Edi-
tal de 18 de Janeiro do mesmo an-
no de 1808 do Governador interino 
das ·J usticas da Casa do Porto se 
cominárã~ penas aos que maltratas-

. sem os Militares da TropÇt de Sua 
Magestade Catholica. Ma·ndou-se 
por Carta Regia de 6 de Abril <le 
1757 formar huma Brigada dos Re-
gimentos de Infanteria , que se 
achavão aquartelados na Côrte, e 
suas visinhancas. Sobre a forma flo 
pagamento vej. os Alvarás. de 13 de 

·Setembro de 1748. e a Lei cl.e 9 de 
Julho de 17G3. · 

Tropolo.c;ico, i. e., figurado. Cha-
tr1a-se sentido tropologico da Es-
criptura ~agrada o que h e figurado, 
ou mystico. · 

ToMo IH. 

TUT 
Tuüivas (Cartas) sãô hum meio 

extraordinario, pel(i) qual o Prir1-ci.:. 
pe, fazendo .uso do seu Direito da 
Protecção para com os seus V assai-
los, os defe_nde 'das violencias dos 

. Ecclesiasticos, seg·urando-lhes o uso, 
e posse das suas coizas. Dellas tra-
ta a Ordenação Liv. 1 tit. 3 §. 6, 
Regimento do Desernbargo do Pa-
ço§' U6, e Liv. 2." tit. 10. 

Tumulto, motim, alvoroto de 
gente levantada contra .os. Superio-
res. Derão-se providencias sobre o 
tumulto, que h9uve na Cidade do 
Porto na Carta Regia de 8 de Maio 
de 166L So'bre outro que houve na 
mesma Cidáde se providenciou pe-
la Darta Regia de 25 de Abril rde 
1757, e Edital de 8 de ·Maio do 
mesmo anno. Houve outro no Ma-
ranhão contra os Missionari.os. Fo-
rã.o depois os culpados nelle perdoa-
rios pela Provisão Regia de J 2 de 
Setembro de 1663. VPj. a respeito 
dos tumultos populares a Ord. Liv. 
B tit. 6 §. 5, as Cartas . Regias de 
2~ de Outubro de 1757, e o Edital 
da Intendencia Geral da Policia de 
6 de Fevereiro de 1809 §. 13. 

Tutella; do ''erbct> tueri, c~ue si.,. 
gnifica defender , h e d poder; .que 
alguem tem sobre a pessoa de hum 
pupillo, menor, ou outra, que em 
respeito · da fraqueza · da sua idade, 
ou outra enfermidai:le, ou impedi-
mento, corno o furioso, e o prodi-
go, não se acha em ·estado de cui-
dar por si ' mesmo na cons.ervação 
dos seus direitos. 

A tu tella , e curad.oria dos 
Reis, e 1 Principes Successores do 
Reino acaba aos quatorze annos 
completos ; oú, casando a fi! h a Sue-
cessara, antes delles, Lei de 23 de 
Novembro de 1674 §. 8. A 'J;'utella 
dos ' Pri11cipes, e , dos I o f antes me-
nores ·toca por direito á Ràinha sua 
Mãi, dita Lei de 23 de Novembro 
§. 2 , Decreto de 2 de Setembro de 
J 683. Providenciou a Provisão de 
24 de Outubro de 1694 sobre as 
Tutellas. Farão isentos pela Porta-
ria de 17 de Junho de 1810 §. 8 
das Tutellas, e encargos pessoaes 
- Oo . 

•) 
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dos Con"celhos ·os que üvéssem tres . 
filhos no serviço dos <Uovpos. de 1.ir-
nha-, inclusos neste número os que 
tivessem morrido n0 mesmo· servi-
ço, e as pessoas, t}lUe pal'a o fdtu-
ro mostrassem tel' servido nelle até 
á- conclusão da paz, ou ter-se em 
aeto de guerra inhahilitado pa·ra a: . 
continuação clo !Serviço·. 

Tutor he o q,ue cuida da pessoa 
do menor de 1 i annos, e adminis-
tra os seus bens·. 

Tutora he aque'lla , qu~ tem a 
t~tefla de seus f\lhos , ou netos. As 
m niheres em geral não podem ser 
Tutoras por cauza da fraqueza do 
sexo. Exceptua-se a Mãi, e na soa 
falia a Avó, as quaes podem, e 
tem direito de ser Tutoras de seus 
filhos, e netos,. porque se presume 
que a ternura materna suppre as 
qualidades, que Jhes faltão. 

Typos be ,sinonimo de símbolo, 
signal, figura. 

Ha no antigo Testamento mui-
tos Typos, ou figuras do Testa-
mento novo. O Sacrificio de Abra-
hão , por exemplo, com o typo, ou 
figura da Cruz, o Cordeiro Pascal 
com o typo da Divina Eucharis-
tia. 

Typo,qrafia be a arte de impri-
mir. Tambem se diz a Officina em · 
que se imprimem livros, e pape~s . 
Pelo Alvará d«i! 12 de Setembro de 
18'05 se mandou que os Adminis-
tradores, ou Directores de todas as 
Officinas typograficas do Reino, pu-
blicas, ou particulares, remertão 
hum exemplar de quaesquer impres-
sos para a Real Bibliotheca da Côr-
te. A Typo.gra:Ca, ou Impressão Re- · 
gia foi creada por Alvará de 24 àe 
Dezembro de 1'768, mandad-o ob- · 
servar pelo Decreto de 7 de De-
zembro de 801. Foi creada huma 
.Junta Admiaistrativa, economica, 
-e litteraria para a dita Impressão Re- · 
·gia pelo d'ito Decreto; e por outro 
•Decret0 da mesma data se reunio 

• 
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a dita Impr,essão á Real Fabrica das · 
Cartas. A's Pe~soas empregadas na 
Impressão Regia se concedêrão pe-
lo Decreto de 24 de Dezembro de 
1802 os 1nesmos privilegias que pe-
lo Alvará de 31 de Julho de 1769, , 
e cle 6 ele A gosto de l 77 o iforão 
conc~d·idos a favor dos Em pregadt>s 
na Real FabPiclb das Cartas de jp-
ga:r. E pelo mesmo Decreto. de 24 
de Dezem.li)ro de :t802 se nomeou 
hum Juiz Conservador, e privativo 61 

dos Privilegiados da dita Impres&ito 
Regia, e da RE·al Fabrica das Car-
tas , e J ujz Executor das dividas, 
e djreitos das mPsmas. Fez-se pri-
vativa della a impressão de certos 
papeis volantes, principalmente re-
lativos ao Commercio. Decreto de 
19 de Abril de 1803. 

Tyronia he o exercício de hum 
poder arbitraria, a qne aquelle que 
o exer.ce não tem direito algum, ou. 
he tambem o uso do poder de que 
alguem está revestido, mas que el-
le exerce, n~o por o hem , e van-
tagem dos que lhe estão sujeitos, 
mas para sua ,propria, e particular 
vantagem. 

, Tyrano. Os Gregos designavão 
por esta palavra o Cidadã.o que ~ 
havia apoderado da authoridarle so-
berana em hum Estado livre, ainda 
que ~lle governasse çom justiça, ~ 
equidade. Hoje enten4emos por Ty-
rano .não só o usurpador <lo poder 
soberano, rnps tambem o Sober~no 
legitimo, que abusa do seu poder 
para violar as Leis , e fazer de seus 
vassallos v.ictimas das suas paixõ,e~. 

Tyufado, aot. o mesmo que miJ-
Jenario, ou que presidia a :mi·l Ca-
vallei-ros: esta Companhia, ou Re-
gime.nto de :mil h0mens se ch.ama 
no Codigo Wisigodo Tympbadia, e 
no Fuero J qzgo Tynfa. Os Tylílfa-
dos erão do numero dos que podião 
julgar as Causas , assim como os 
Duques ., Condes, Vicarios, .!s~er
tores da paz, etc. 

,. 
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F, vjgesirna letra do Alfabeto : 
como letra numeral tinha ' o valôr 
de cinco, e com hum til valia cin-
co mil. 

Vaca, a femea do boi, animal 
be1i1 conhecido. · 

Dá-se taÍ11bem o nome de vaca 
a hum jogo defezo, de que .falia a 
Ord. Li v. 5 tit. 41 §. 1 I. ' 

He prohibjdo matarem-se vacas 
fecundas, e vitelas · em beneficio da 
Lavoura , Portari.a do Senado da 
Carnara de 21 de Junho de 1784, 
remettida ao Juiz da Balança das 
Carnes verdes , A viso ' de 30 de'. 
Março de l8ll, dirigido ao Inten-
dente Geral da Policia; e por cau-
za do sustento do Exercito, Porta-
rias de 22 de Abril, e de 5 de J u-
nho de 1813. 

- Vacação significa o espaço do 
tempo, que as pessoas públicas em-
pregão em trabalhar em algull!.. ne-
gocio. Tambem se applica á cessa-
ção d~s Sessões de algum Tribunal 

~ de Justiça, e he 'nesse sentido si11o-
nymo de ·Feriàs. 

Vacancia he o estado de hum · 
beneficio, que vaga, isto he, que · 
está sem titular. Os beneficios va-
gão ou de ·facto, 'e de direito, ou · 
de direito, e não de facto, ou de 
facto, e não de direito. O primeiro 
caso verifica-se quando nenhuma 
pessoa tem direito ao bene~cio, e 
ninguem o possue, como quando 
vaga pela ,morte, ou pela ~!emis
são : o segundo caso venfica-se 
quando o beneficiado , privado do 
direito, que tem ao seu beneficio, 1 
o detem, e possue, como quando o 
possue hum E~clesi,astico intruso.~ 
O 3." caso se verifica quando hum 
titular legitimo ]Jào possue o seu 
bE>neficio, como no caso de huma 
longa ausencia , que se não pode 
considerar deserção , ou aba_ndopo 

V-AO 

tacito , ou no caso de não haver 
ainda· o provido tornado possE>. V e• 
jão-se sobre Vacancias o rAJvara de 
12 de Dezembro de ·1770, e o De-
creto de 23 -de Outubro de J 759. · 

Vacante, o que está vago. Sede 
vacante quer dizer estando vaga a 
Sé, faltando-lhe o Bispo, ou Pre-
lado. 

Vacantes, ou Bens vacantes , no 
sentido mais exacto, são os bens, 
que não 1 em senhor. 

Pelas Leis~Romanas esta expres-
são só convinha aos bf'ns daqyelJes, 
que rnorrião sem herdeiros, . e nos 
quaes ·o Fisco por essa razão sue-
cedia. L. 4 Cod. de bon. voctmt. 

Vacante na Ordem de Malta se 

I 
diz os fructos i'ntE>iros de hum ~an
no , alem dos pertencentes ao mor-
{uorio. ' · 

I 
Vaccinaçlí.o he a operação, pela 

I qual se coturnunica artificialmente 
.1 a doença denominada Bexigas. Pa-

ra prom0ver o seu uso, a firp de li-
vrar os habitantes deste Reino d<J -.. 
flagello' de B("xigas se derão Jns-
truccões em data de 19 de Junho 
de {8 .13, dirigidas pela Secretaria· 
do Governo aos· Correg('.dores das 
Coniarcas. Expedírão-se Cartas Cir-. 

· culares na mesma data pela mesma 
Secretaria aos Prelados do Reino 
sobre o mesmo objecto. E para ob-
viar os falsos rumores sobre a in-
eilicacia da Vaccina se publicou a 
Portaria de 2 de .l aneiro de 1819 
por Editál da IIJtendencia Geral Cla 
Policia. 

VadJos se dizem aquE>lles, que 
andão errantes aqt?i, e alli, _e não 
tem morada fix-a. Debaixo deste no-
me se comprehendern todos aquel-
Jes , que não tem profissão, nem 
officio, nem domicilio éerto, nem 
bens, de que subsistão, e que alem 
disso não podem dar prov.a de boa 

• 
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'Vida ., e costumes por pessoas de 
fé , antei são suspeitos do contra-
rio, Lei de 25 de Junho de 1760 
§§. I 8 e J 9. M·andou-se que fossem 
presos todos os que se achassem, 
para servirem nas galés, Decreto 
de 13 ·de Agosto de J639. O mes-
mo se determinou a respeito dos 
que se encontrassem nas casas de 
jogo, a fim de ·serém remettidos pa-
ra a India, Decret·os de 16 , e de 
19 de Maio de 1644. Mandárão-sé 
prender, e remettei' :para Angola, 
Decreto de li de. Abril de 1673, e 
cle 21 de Junho de 1675. Quaes se-
jão reputados vadio~ ' · Decretós de 
23 de Setembro de J 701., e de 4 de 
Novembro de 1755, e Alv-ará de 15 
de Dezembro de I 809 §. 9. Oerão-
13e var.ias providencias contra os va-
dios nos Decretos de 16 de Março 
-<!e 16·80 ·, .de 4 de Março de 1688, 
de 7 de Março de 1691, de 17 de 
Fevereiro de J 699; de 14 de Feve-
.reiro de 1 702} de 8 de Maio de 
17J9, de 29 de Janeiro de 1723, e 
de 14 de Agosto de 1751. Contra 
os da Jlha de Porto Santo se provi-
denc·iou nos §§. 2. 0 e 3. 0 do Alvará 
.de 13 de Outubro de 1770. 

J7aga, posto a vaga quer dizer 
destinado para encher o lugar que 
vagou, Ord. Affons. Li v. 5 tit. 83 
§. 6. 

Vaga tambem significa vacan:.. 
cia, vacatura. 

Vagabundo, ou vadio, he o que 
anda errante, e não tem domicilio 
certo ~ A respeito dos vagabundos 
que· par c~usa da Invasão andárão 
nas Prpvincias se deu, pela Porta-
ria de 26 de Janeire de 1813, pro-
videncias para participarefn dos ef-
feitos do Alvará de 18 de Outubro 
de 1806. 

Vageiros, pedaços de terra cal-
v;a, e desaproveitada. 

Vago se .diz do que não está 
cheio, ou occupado. A Santa Sé 
está _vaga quando não ha Papa. Da 
mesma sorte a Sede Episcopal está 
vaga, ou vacante, quando não ha 
Bispo. 

Vahia Teixeira (Francisco), na-

VAL 

tural de Braga, filho de Francisco 
Rodrigues Ferreira, e Maria Vahia 
Teixeira. Doutorou-se em Leis. Foi 
Lente de lnstituta, Codigo, Diges .. 
to Velho, e Prima, aonde jubilou 
em J 664. Foi Desembargador da 
Casa da Supplicação, e do Paço. 
Compoz varias 

Postillas aos Títulos do Digesto, 
c Codi9o. 

Vâidade, este termo representa 
igualmente a disposição de hum 
homem que se attribue qualidades, 

1 que tem , e a de hum homem , 
gue procura honrar-se com falsas 
vantagens. Aqui restringimo-nos á 
segunda significação' que he a que . 
tem mais relação com a orig-em _da 
expressão. 

Vaiorde he propriamente hum 
Titulo, que se dá aos Governado-
res das principaes Praças do Impe-
rio da Russia. -

Valasco (Alvaro Vaz', ou), nas-
ceu na Cidade de Evora no anno 
de 1526 de pais honrados, e ricos. 
Doutorou-se na Universidade de 
Coimbra, e foi eleito Lente de lns-
tituta em 22 de Março de 1556 , 
quando contava trinta annos de ida-
de~ e logo pepois subio á Cadeira 
do Codigo. Oppondo-se á Cadeira 
do Digesto Velho em 20 de Feve-~ 
reiro de 1560 com o insigne Padre 
Bl!rbosa, e vencendo este, deixou 
a Universidade, e passou a Lisboa, 
'aonde exerceu ·a Advocacia na Ca-
sa da SupplicaÇão. O Senhor Rei 

. D. Sebastião o nomeou Desembar-
gador de Aggravos, de cujo lugar 
tomou posse a 30 de Setembro de 
1577 : voltou á Universidade em 
Dezembro de 157'7, e exerceu a 
Cadeira de Prima, de que o no-
meára Lente o mesmo Monarca. 

. Por molestla foi obrigado a deixar 
de novo a pniversiçlade, e se res-
tituio a L isboa a continuar o seu 

. lugar de Dezembarg·ador, fa!eceu 
aos 17 de 4bril de 1593, de Jdade 

· de sessenta e sete armos. Com-
paz: · 

Consultationuni, ac rerum Judica-
. tarum in Regno Lusitanice. Tom. 1.~ 



Ulyssip. 1588 foi. U1yssip. l59j fol. 
Spinre 159 7 4." 

Deâs?.onuin tom. 2 Ulyssip. 11Ü>l 
fol. Houve destes dois tomos outras 
Edições em Franfort 16.56 Venetiii 
1599. Antll~rp. 1621. Conimhricre 
1686 et 1730. 

Praxis Partitionum. Coniinhfiare 
16.05. Francof. 1607 Venedis IG09 
et Conimbricre J ·hro. 

Q.urestz'rmum Juris 'emphyteutii:i [i!. . 
her primus. Ulyssip. 159~ et i611 
Fb.1ncof. 1'599, 1618. Crrehiome i 59 i 

- et Coníinbticre Hi28. 
Totlas estas obras sahirãd eiri 

tres tomos ~,raneof. 1650. Conirií-
bticze· {684, 173'6, 1751 em 2 to'in. 
sem ci Tratado de Emphitel!Si ; ' e 
ultimamente Conirnbi'icre 1735. 

Cómpóz 1i1uitás outras obras a 
diversos Titulos, e Textos de Direi-
to Civil, <aue se rião ünprin1irão, e 
muitas Allegaçõês deDireito, assim 
como varias Notas á Ord. do Reino. 

Valdenses, hereges do seculd' do-
ze ,' ·assi'in chainados do notne âo 
seu Mestre Pedro Y aldense, ou V ai-
do , lVIercador de Leão. Os seús er-
ros são quasi comniuns com os dos 
Calvinistas. Transportou-se depois 
esta heresia para a _Diocese de A 1-
by no ~ang· uedoc; e esta fo'i a ori-
g~m dos famigerados Albigenses : 

. Valdezebro. Lugar na Provinciçi 
da . Extremadura, Comarca de Se-
tuhàl, Termo· ôa Vil)a de Coina . . 

Deu-se Regitnénto aos fornos\ de 
" Vâldezebro por À]vfl,rá de 22 de 

Julho de 1653. E se êntregou a sua 
Adininisttação á Junta das Mtini-
ções de boca por Decreto de f9 de 
Julho de J 762. 

. Valente ( Paâré Ftàncisco), nâ-
tural de Lisboa,. filho de J o'rg~ Va-

":lt>nte' e Anna Nunes. Estudou DO 
Cellegio de E.vo1'a, ~onde tomou a. 
'roopeta da éxtinctçi co·mpánhia dé 
Jesus a 13 de Janeiro de 159.4. Foi 
Re-trisot' do·s Livrós em Rom'a:, Rei-
tor~ de Angra, e Braga, c Proposi'to 
O?- Casa de S. Roque, áÜ'ndé fal~- . 
ceu aos 23 de Novemb"ro· de !662, 
de idade de oitenta e tre·s ann'os. 
Compoz: 

ToMo III. 
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VAL 
, Concórdia Jurú Pontificzí: cu~ 

Cresario, et cum Theologica ratú/ne 
de ca_us_is ~t ~ffeetibus Divz~i .. et hu-
mani Juns m genere ad Tztulos de 
summ'a . Trimiat'e et de ConstitÚit?.oni:. 
bus et XX distúú:tiones 1Jebreti: Pa· 
risiis I 6 54 fol. 

De rebus 'saci"etatt"s je~us. ms. 
Oratz"o de Íaudibus· Sap'ientire, ha- · 

'hitaJn Coll~gi? Ulysspo'fl:ensi D. An-
tonn. Magni. anno 1605 ms. 

Valentià he o e.ffeito de huma 
forÇa .nàturál do homem, que não 
depende da v.ontade' in as.· do me.:: 
'c~tnismo dos órglíds que são .. por' ex-
tremo , variaveis. ;, 

Valentiniahos ; hereges do se-
,gundô ~eculo, elles erão assim co-
mo os Gnosticos discípulos de Sa-
turnino, ' e Basi1ides, que dízião ter 
Jesus Christo hum corpo s6 fantas--
tico' e qúe verdadeiramente não 
mprrera crucificado. Os Valentíoia-
nos aécrescentárão aos ertos de seus 
~estres outros ainda rríais torpes. 

. /7alesí'rmos, hereg_es 'assim cha-
mados porque tin.hão por Ch("fe hum 
cei'Lo Val~sio. Deu-se-lhes tambem 
o nome de Em1ucbs, porque se tnt.-
tilavão ' ' é erisinávãó que sem esta 
Óper,açi'í.o era impossÍvt"f salvar-se. 

J/alidaçáo, ou revalidação he d 
acção de fazer valer .huma coiza ; 
que sem isso uão sería· va:Jida . 

Válidr~ significà o (fue tem efféi..: 
to segundo as Leis. Hum acto . vá.::. . 
lido quanto á sua foí;ina: he aquelle ;· 
que se acha revestido de todàs as 
forinalidades nece"ssarias' e Ire vá.: 
lido quanto á sua substanéia quan..: ' 
do as disposições qUe- eJle contem 
nada tem dé prolíibido' ou contra-
rio á direito . 

va·ll~ ' cova Íongitudi~al' . ,de 
mai·s, ou, menos . altura, e lárg~1ra, 
que se fa:z. nás Fortificações; a fim 
de ree91her a agua' que escorre ' e 
filtra das terras apaúJadas, para dar 
c'ursõ ás aguas' para navegaç~o de 
.peq uénas embarcàções. -

. Na abertura das valias não ha 
p'rivileg·io ·de pessoa alguma, nem 
ainda de Dezembargadores, Alvará 
de 19 de Outubro de 1577. Foi da~ 

PP 
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do 1{.egim en to ao Juiz das V alias 
{lp Carn po do Termo de Coimbra, 
~ 4\.nçãíi a lO de 4go~to de 1513. 
Foi reguladq o pagarpento dos :ór-
Q~M#os . qos Offir::iaes da~ V alla_s 
p,elp Regjmento de 2 de ;Maio de 
1515; e Carta Regia de 21 de Ju-
lho do mesmo · anno. Derão-se no-
~~~ pro'yidepcias sobre o n~m .ero 
gos Valladprês, declarandó-se que 
ninguem ~ro\1. i~tJn,to de servir' e de 
pag:;tr p~ra este objedo, ·Carta Re-
giél d:~ 13 4E1 Agosto d~ 15l8. Q,ue 
Y é:}.lla~ se · devão ;1brir vej. no §1 9 
QP AtlvaJ;á d~ ~o rle Julho de 1765. 

VaHada, Lugar na Província da 
!J;xtremadqra , Termo da Villa dó 
Cartalo. O Rocio -de Vallada foi 
epcorporado n3r Real Corôa por 
'{)ecreÇo qe 28 p~ Setembro de 
~ 779, e, se conserv~rão os Prazos 
nel,le f~itos por Provisão de 8 de 
F~.vereiro de 1781. · 
- Vaila<ltares ( Mendo da Motta), 
natural da Villa de Setubal, filho 
.Je ~s.tevão da Motta, Alcaide mór 
de Celorico de Bast.o, e de Catha-
rina de V alladares. Estudou J uris-
nru,den_cia Ces~rea na Universidade 
de · Coim.bra ; e recebidas, as insí-
gnias Doutoraes nesta Faculdade, 
{oi admittidp a Cc;>Jlegial do Colle-
gio de S. Pedro a 23; de Março de 
Í590, d'oode subia a Lente do Co-
digo a 20 de Março de 1596, de 
:Pigesto velho a 16 de Março de 
1600, ~ de V espera a 28 de Janeiro 
de I f;02 : foi Desembargador do Pa, 
ço, e do Conselho d' Estado de Por-· 
t_ugal em ·castella. Dictou as se-
guintes Postillas. _ 

Cornmentaria ad Leg. ultim. Cod. 
de evictionibus = ad L. I Cod. de 
fund. patrim. tit. 11 = ad L.· 1 Cod. 
nos.trum .1,1 ff. de regut Jur. = ad 
Leg. Marceilus §. 4 quidam liber ff. 

' -;-- ad Tribellian. 
V,allador, o que abre valias. , 
Valor, em moral, he o senti-

mento, que o enthusiasmo da glo-
r-ia, e a sede da fama produzem; . 
q;lle_ não satisfeito de afrontar o pe· 
E~go sem. o temer, até Q deseja, e 
b.us<{a1 .. 

• 

Em Direito politieo o mereci-
niento das coizas em si mesmo faz 
o seu valor, ~ a estimação faz o seu 
preço. 

O valor he a regra do preço, ' 
1ítas h uma regra incerta, e que se 
não .segue sempre._ 

Por Alvará de 13 de Setembro 
de 1748 se prohibio o valor fixo dos 
generos nas duas Capitanias do Ma-
ranhão; e Pará, negociando-se para 
o futui·o á convenção das Partes; e 
se mandou que corr~sse .naqueHe 
Estado a inoeda de oiro , pratá , e 
cobre do mesino valor, e cunhada 
moeda Provincial. do Brasil. O va-
lor dos fructos ·para pagamento da 
Décima calcula-se pelos ultimas cin-
co annos no preço media modera-
do , Regimento de 9 de lVIaio de 
1654 tit. 3 §. 14, e Instrucções de 
18 de Outubro de 1762 §. 29:,., Pelo 
valot· commum das terras se regu-
lão os Contractos para se julgar a 
]ezão, e inju~tiça, ou usura delles, 
Alvará de 23 de Maio de 1698 . 

Vanguerve Cabral (Antonio de). 
Teve o g:ráo .de Bacharel em Direi-
to Civil, e servio alguns _.,Lugares 
de Letras. Compoz: 

Practica Judicial, em cinco par- ' 
tes; as quaes tendo sido impressk\S 
separadamente sahirão unidas em 
Coimbra por Antonio Simões Fer-
reira. I 7 30 foi. 

Tractatus juridicus de sacrilegio. 
Ulyssipone i 715 foi. 

Epz'lo_qo Juridz-co de var·ios casos 
cz'veis, e crz'rnes. Li~boa 1729 fol. 

Vara he a insígnia que trazem 
os Juizes; e Ofticiaes secul::lres em 
signal de j urisdicção, pata que se-
jão conhecidos, e se lhes não pos-
sa resistir. 

Devem os Ministros trazer as 
varas arvoradas ao alto quando an-
darem a cavallo' e não hão de ser 
delgadas, Alvará de 30 de Junho 
de 16 52, Decreto de 14 de Março 
de 1665. 

Pintadas de verde c:om as armas 
Reaes hão de trazer os Quadrilhei-
ros , Regirn~nto de 12 de Mar((O 
de 1603 §. 1. 

' 



VAR 
• 

O uso de V ara branca pode ser 
concedido pelo Desembargó do Pa~ 
ço aos Ministros Ecclesiasticos, Al-
v:;trá de 28 de Abril de 1647. 

Os Juizes dos Orfãos leigos não 
podem usar de Vara branca, mas 
sim della vermelha, Provísão de 8 
de Outubro de 1791. 

Pode usar de Vara branca o Juiz 
àos Cavalleiros, Alvará de 9 de De-
zembro de 1611, e de 9 de Julho 
de 1636. Vej. Alvará de 27 de Abril 
de 1521. 
. . Foi permittido ao Juiz do Povo 
da Cidade de Lisboa o uso della. 
Decreto de 13 de Janeiro de J641. 

Os Meirinhos dos Bispos só po-
dem usar della por Provisão Real , 
e só os podem ter os Bispos que 
estão nessa posse, Carta Regia de 
10 de Setembro de 1710. 

A· vara do Pallio immediata á 
Real Familia, na Procissão do Cor-
po de Deos em Lisboa, pertence ao 
Presidente do Senado da Camara, 
ou ao V,ereador que fizer as spas 
vezes. Aviso de 23 de Maio de 1779. 

-Quem leva as Varas do Pallio 
nas entradas publicas dos Bispos · 
vej . Carta Regia de 26 de Maio de 
.1741. . 

Vatt;J·ar, tomar conta das coizas 
prohibidas, ' ou contrabandos que 
cada hum tem em sua casa, toman-
do-as a rol, ou medindo-as, para 
pagar os direitos sem poder sone-
gar coiza alguma. 

Vanjo. Dar varejo, he dar bus-
ca, fazer v e reação, procurar, des-
cobrir as coisas de contrabando, e 
prohibidas . Mandou-se peio Decre-
to de 15 de Janeiro de 1755 que o 
Senado da Camara da Cidade_ de 
Lisboa fizesse dar varejo nas lojas 
dos Ourives do oiro, e da prata, e 
os J uiz,es do Oflieio as suas corri-
das. Como se devem dar ·os varejos 
ás lojas que tem fazendas sem sello 
vej. o Cap. 87 do Foral de 15 de 
Outubro de 1587. Corno se proceda 
nos varejos das adegas para a ar-
recadação das jugadas do vinho no 
termo de .Rantarem vej. o Decreto 
de lO de Marco de 1803. Não os . 

VAS 

podem as Justiças dar nas terras 
do Alto Douro, em que ha as De 
marcações de Vinhos LegaPs de em-
barque, e de Ramo para o uso das 
tavernas; nem naqüellas em que a 
Companhia tem Fabri-cas i Alvará 
de 16 de Dezembro de 1773 §§. 
4, e 5. ' 

Var.9as, certas redes de pescar. 
Var.qém, K?u varzea, campo; pla-

nicie cúllivada. A vargern grande 
de Thomar, que o Senllor Rei D. 

,Manoel mandou destinar para Tor-
neios, e Justas se mándou rt·dozir 
a cultura~ ficando somen'te prohi-
bida a plantaÇão de arvores, e cons-
trucção de muros vallados; ou ou-
tro impediJDento que não seja em 
roda do rnesm'o Rocio, e . ao longo 
da calçada somente para defeza das 
sementeiras, arrendando-se em pra-
ça de dois etn dois ànnos, fazNHio-
se os arrendamentos livres do ou-
tavo. Decreto de lJ de Setembto 
de 1804. 

Vas ( Lopd). Desembargador da 
Casa da Supplicação. Compoz: 

Resposta do Povo de Lisboa nas · 
Córtes de Alrneirim de 1544. Em 
Lisboa i 563 4: 

Vas (Thomé), nasceu .na Cida-
de de Coimbra em J 555. Formou-
se na faculdade de Leis; e passan-
do para a Cidade do Porto ahi ex-
erceu a Adv.ocacia. Cornpoz: 

Alleqationes super varias mate-
rias. Portu 16U fol. UJyss. 1679, 
ibi 1701 Conimbricre 1731. 

Locupletiss?·mre et utilissimre ex-
planationes ~·n novam Justiúre refor-
mationem. Ulyssi pone 16 56 4. ~ 

Commentarius ad Pragmaticas 
super scopetis cum pedernalibus. foi. 
ms. 

Vas Frel"re (José), natural da 
Cidade de_ Brag·a, aonde foi ba.pti-
zado a 21 de Fevereiro de J 6 52; 
nasceu de Antonio V as Peixoto, e · 
sua mu.lher Isabel da Costa. For-
mou-se em Canones na Universida-
de. de Coimbra, e exerceu na sua 
patria o officio de Advogado. Fale-
ceu a 24 de Junho de 1705. Alem 
de varias Poezias compoz; 

) 



Pmctica Dele.qationum f!r'irn1~na
lium, vu~qo t.Alçadas. Commbncre 
1700. fol 

Pratica civil. ms. 
Vas Fr·e'in~ (Raphael), natural da 

Cidade de Braga, filhq de Antonio 
V as Peixoto, ·e Isabel da Costa, 
professoU: a _J urisprudencia como 
seu Irmão José V as Freire. Addi-
cioHou em dois tommf ·de folio a 
Practz'ca Delegationum criminalium, 
composta 'Pe·Jo dito seu Irtnãn. ms. 

Vasconcellos· (Gabriel de Almei-
ôa), natur-al uà Cidade do Porto, 
formou-se em Direito Civil, e ·ex-
erceu ~ Advocacia. Compoz: · 

Allegaçáo de Direito pelo Mar-
que.~ ·de Villa f?.e(ll D. Luiz de Me-
nezes contra D , Carlos de Noronha . 
Lisboa 1640. fól. 
, Informaçár) por parte de D. 

JoâerLuiz :de. Menezes. Lisboa 164'6. 
fo-I. ... , 

Segunda in]orm'tiçáo. Lisbo'a 1648. 
foi. 

Alle.qaçáo , na qual se mostra co-
mo o d,'!,·nheiro dos quarteis da Or-
dem de Chtisto ·se náa pode gastar 
mais que nas obras, e fabrica do 
Convento de Thomar , e Casas suas , -
por Ordem dó Grão-ilfest1·e. = Sa.-
hio no Memo·rial do Geral da Or-
dem de Christo, e -dos Religiosós 
deBa ao Senhor Rei D. João o ·IV-. 
Lisboa 1648. fol. 

.Vasconcellos (Pedro Affon'sü), · 
natj.ui:d cla Cjdade de Leiria. Re·ce-
beu o Gráo de Bacharel na Univer:.. 
sid-ade de Coimbra. Compoz: 

Harmomá Ruhricarum Jut·is Ca-
nonici. Cohimbrio<e. 158'4. 4: Ma-
triti 1590. 4.0 

Tt'atado da Dignidade dos Du-
ques. ms. · , 

Poesias varias. ms·. 
Vasüha, vaso de madeira para 

guardar vinhos, etc. 
. Pela Resolução de 13 de Setem-

bro de 1805 se permittio mandar 
, construir cada hum as vasilhas pa-
ra o uso do seu vinho com.o quizes'-
se. E por Aviso de 31, de Agostn 
de 1812 ~ e Portaria de 18 do mes-
mo mes, e anno se mandou distri"' 

~ 

buir vasilhàs pelos Lavradorés; em 
razão da falta, que dellas tinhão 
por causa da invasão do inimigo. 

Vaso. Pela Lei de 17 de Outu'-
bro de 1499 se prohibe geralmente 
o luto, ou dó de burel; é prohib·e-
se ás mUlheres o trazer vaso na ca-
beçá. Por vaso se entl::ndià hum 
grande capello, o qual, como vaso, 
cobria, ou incluia dentro de si todá 
a cabeça do anojado. Na Ordenação. 
Manoél. da Edição de 1539 ·se sub-
stituio já o capello a vaso. 

Vasques de Chaves (Antonio), na-
turàl da Villa deste nome, sita .iia 
Provin-cia de Tras-os-montes. Com-, 
poz. . 

Biformis Tmctatus de ussucápio- ~ 
ne , et prrescriptionibus , et exactioní-
bus, et ·de ttxacti'one, et repetioné do .. 
tis. l\'Iatriti 161'7. 4 .0 

Vassallagem he o es'tado-, oll con-
dicão tle V assallo. 

' Vassallo . -Dizem-se Vassall_bs 'to .. 
dos u·s mempros do Estádo a resL 
peito do Soberano, ou a Sob'erania 
esteja devol'vida a hum ho'mem só, 
como ná M~n1a'rcbia , óu ta huma 
multidilQ rle hom·en·s unidos, comó 
em huma Republica. 

Vassallo em Direito feudal he o 
possuidor do feudo servente; mas o 
Vassa4lo pode tambem s·er senhor 
dominante qe hum , 'óll màis feu-
dos, que estão sujeitos ao seu . 

Pela Portaria do Go·verno de 20 
de J\'larço de 1809 se excitou a obS'er-
vancia da Ord. Liv. 5 tit 6, mandan-
do-se que-todos os Vassallos de Por-
tugal, que s~ unissem aos Exe·r-citos 
Francezes , ou se . correspondess~m 
co1n os inill)igos do Estado fossem 
punido·s corp a pena d·e morte na-
tural , e cr11el , confl'séo de bens , 
privação de hontas, foros , e pri'vi-
legios, e infamia para elles, e para 
seus filhos , ·e netos . 

Vaticann. Oá.-se hoje este nome 
ao Pala·cio qos Papàs, e á mag·nifica 
IgTeja de S. Pedro, por estarem si-
tuadas junto ao monte Vaticano, 
que tomou o nome do Deos dos 
antigos Roman-os, Vaticano , que se 
suppunua c1esligar o orgão da voz 
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ás crianças, e fazer-lhes dar os pri-
meiros grilos. 
_ Uberdade, abundanci~ de novi~ 
dades, e fructos, Ord. Li~ : 4 tit. 
27 §. I. . . 

Uhi; lugar, que se habita, em 
{]_Ue algum mora. , , 

Pessoa sem ubi certo quer dizer 
sem certa morada. . 

Uh-iquútas; ou Uhiq'!litarios. 1\.s-
sim são éhamados_ aquella parte dos 
Lu ~heranos; que para defenderi:hii a 
Real Presénça de Jesus Christo .na 
Eucharistia; sem admittir . a tran-
substanciação ; imaginão defender 
que o Corpo ile .Jesus Christo ~s
tá em toda a parte; assim como o 
está a sua Divindade. O Jnventor 
desta heresia foi J dàd W esthpbalia, 
Ministro Hamburguez, no anno de 
1552. 

... Ucháo, o mesmo que despen-
seiro. 

Ucharia, casa 'aonde se gu~r4ãó 
as viandas, otL despensa. Ai~da ho-
je dizemos a Ucharia d'ElRei; ou-
da Casa Real. . · 

Vedares quer· dizer Inspectores: 
Vedares 'da Fazenda Real. Aos 

Vedares da Fazenda foi dado Regi-
mento em 17 de Outubro de 1516.· 
Vej . Regimento [ e Alvará de 20 de 
No vem bro de I 591 ; e Decretos .de 
7 de Janeiro de 1641 I e de 13 "cie I 

Fevereiro de 1642. Forão os seus 
ordenados . augmentados pot Decre.:. 
to de I (de Dezembro de I76o . _ 

Vedar d~ Chancellaria mór da 
Cdrte e Râno . .Mandou-se usar des-
te Titulo de Vedor o Escrivão da 
Chancellaria mór da · Côrte e Rei-
no, que então era D. Gaspar iVIal-
donado de Espoleta, como se ch~
mava em sua criação , do tempo do 
Senhor Rei D. Diniz. ' 

Vedar da Chancellatia , mdr do 
Estado do Brasil, e Supeririten.derJte 
dos Novas Direitos. Estes Officios 
forão creados, e mandados servir 
por h uma só pessoa pelo AI var:Í de 
9 de Maio de 1808. 

Vedares Geraes pqdem proceder 
contra os Ministros, e Offi.ciaes de 
Justiça, que não cUI'nprirem as suas 

ToMo lU. 
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Ordens , AI ~ará . ~e. 2.6 .de. Ag~s,td 
de 1643. Fo1-lhe est~ JUrisdicç~o. ti-
rada pela Carta Regia de 20 de Fe~ 
'vereiro de 1694. Vej. Alvará de 18' 
~e Fevereiro de 1705, e Resolução 
de 21 de Agosto de 1717. _ ' 

Vedares da Casa das · Rainhas 
podem trazer seus Contendores á 
Côrte, Alvará de 5 de Fevereiro de 
1'724, q_ue se acha a foi. 97 do Liv. 
12 ge Decretos da Casa da Supplil 
cação. ' · 

Védores das Fabricas dos panno.9J 
A respeito da sua eleição, obriga.: 
ções, etp. vej. o Al~ará de II de 
Agqsto de 1759. . . . 
. Vedoria j offi.eio de Vedor, Jun-
ta. de Vedare~; oú a casà, em · que 
elles se ajuntão. · 

Forão e.itinctas as Vedarias de 
Guerra, e e in seu iuga-r esUibeleci.:i 
dos os Thesoureiros Geraes pelà 
Lei de 9 de Julho de i763 §. i. 

Os chã~s aondé estava a Vedo ... 
ria farão peÍo Ai.vará de 9 de Julho 
de 1707 restituídos ao Senado com 
o domínio' posse' ê administração 
de todos . os terrenos' e solos com-
prehendidos ' e adjacentes aos pe-
daços das muralhas, qrie ainda se 
acha vão levantados. E o Senado, 
por Edital -~~ 7 de Agost_o dé 11_67.; 
o fez público, para que os Emfi-
teutas, ou Rendeiros de qualquet 
dos dito~ chãos ' viesse":!. fazer a9 
mesmo Seriado o devido reconheCi.: 
mento. 

Vedro, aptíg., o mês mo que ve..:. 
lho, Ord. Affons. Li v. 2 tit. 65 §. 22 
pag. 417. . · 

Veeiros, pelles delicâdas , e pre-
ciosas., como martas zebelinas, etc. ' 
de varias cqres' que ' de llungria' 
Esclavonia:, e outras partes se tra-
zião, e que na ínfima ' Latinídade 
forão conhecidas c.otn os no-mes· de 
varium, vairus, varus, vayrus, vayus1 
veyrus, etc .. : servião de forrar vesti-
dos, capotes, Clira~u2as, etc., e a 
este forro, e guarntçao· se chamava 
pena, Ord. Affons. Liv. ó tit: 43 
§. 2 . 

Veiga (Rui Lopes. da), natural 
de Coimbra , filho do Doutor Tho-

. QQ# 

) 
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maz Rodrigues da Veiga, Lente de 
Prima de Medicina, Fysico mó-r do 
Senhor Rei D. João 111. Doutorou-
se em Leis , e regeu varias cadé1ras 
desta Fíiculdade, e ultimamente a 
de Prima a io de Dezernbró . de 
1595: faleceu a 17 de Jàneiro de 
1600. 'Compoz: 

4llegação d-e Direito a favor da 
Setiho'ra D. Catharina, filha do In-
fante D. Duarte sobre r;z Successáo 
-da Corda de Portugal.. Almeíriin. 
1580. . 

Compoz varias Postillas, sendo 
·as ma'is celebres= Lld tit. de 1·ebus du-
biis=ad leg. Filius jamü. D: de le-
qat. 1 · ad tit. de Actionibus --...::.. ad 
'Tit. de verbor. obligationibus == ad 
text. in leg. Fcemince D. de regul. 
Jur. = ad tit. D. de liber. et pos-
thum. 

Veiga (T~omé Pinheiro da) nas-
ceu em Coimbra no anno de .1571 
de Ruy Lópes da Veiga, e D. He-
lena Pinheiro, descendente da Casa 
de ÁboitÍ:t. Récebeu o Gráo de Bà-
charel en'l. 1593; substituio a cadei-
·ra de Prima ; que seu Pai regia. Foi 
Úuvidor Cle Esgueira, Comarca de 
Coimbra. Passou a Desembargador 
do 'Port~ ; e da Casa da Supplica-
Ç~b, de g ue tomou posse a 7 de 
Junho de 1617. Foi Desembargador 
de Aggravos, Procurador da Corôa, 
Chanceller da Casa da Supplica-
ção , Desem batgador do Paço , e 
Chanceller mór do Reino : faleceu 
pe idade d·e 85 annos aos_ ·29 de 
Agésto dé 165(). Oompoz: 

Carta escripta sobre se levar sà:. 
.Zár'io de todos os le_qados -cumpridos , 
·e por cumj'Jrir. Sahio no tomo das 
Decisões de Manoel Them udo da 
:Fonseca, Úecís. 16 n. 9 pag. 73. 
Ulys ipone 1643. fol. · 

Respostas cómo Procut>ador .da 
Corôa, ibi. Deci's. 98 n. 32, decis. 
l oo n. 5: no tom. 2 tlecis. 102 n.11 
pag. 238; 'tbm. 3 decis. 151 n. - 2 
p. ~. 

Epúome dá ·vida do Doutr!Jr Ga-
briel Pereira de Castro. ms. 

Discurso de Ministros de Just1!;a. 
ms. 

( 

VEL 
Dos Varóés illus~re's do Rein& dt 

Portugal. ms. 
Vela, rôlo de cebo, cera , es-

permacete com pavio de algodão· 
para . dar luz. .Em Resolução de 
Üt:5bsulta da J untà dá Fazenda da 
Marinha de 8 de Janeiro de· 180 I 
se mandou que se não continuasse 
a data' e distribuição das velas de 
cebo aos cabeças de radehos nos 
navios da Corôa , excepto os que 
tiverem Camarotes fixos nas cober·· 
tas, m:ando-sé de faroes, destinàn-' 
do.-se tres a caàa coxia, guardàdos 
por h uma sentinella volante, e per-
manecendo fechados para sé evitá-
rem incendios. 

Velasco de Góuvêa (Francisco), 
filhó 2." do Doutor Alvaro Valasco, 
é de D. Brites de Gouvêa, nasceu 
em Lisboa no anno de 1580. Dou· 
.toro u-se em Canones, e rege11 'as 
Cadeiras de Sexto, Decreto, e .V es-
pera. Foi Desembargador dos Ag-
gravos, de qu

1
e tomou posse aos 10 

de Novembro de .1650, faleceu de 
idade de setenta e nove an~os. Com·· 
poz: 

Justa acclamacão d{) Serenissimo 
Senhor Rei de Po~tugal D. João lV 
Lisboa 1644 fol. Sahio esta mesma 
obra vertida em Latim peio seu 
Auctor em Hl45 fol. 

Per.fidia d~ Alema;1ha y de Cas:. 
tella en la prison , entrega , ac-
cusation y processo del Serenissi-
mo Infante D. Duarte. Lisboa 16-52 
fol. 

Atem destas obras vat'Ías Alle-
gaçóes, e Poiitillas . 

Velmques .(João AI t am ir:anoe ), es-
tudou na Univer&idade de Salaman-
ca, ·aonde se doutorou, e aonde teve 
por companheiro o insigne José Fer-
nandes Retes, subio a teger a Ca-
deira de Priflla r1a dita Universida-
de no anno de 16·29. Compoz: 

In prt.mos Xlli ll"bros, et XX 
quces-tiones Q. Oervidii Screvohe. Corn-
mentmius. Cf:!rvarire 1739 ~. 0 

Velho ({!fiS}'rar de Barros), for-
mou-se em Canones na Universida-
de cfle Coimbra, ·e foi Vi gari o Ge-
r-al na -<?athed.ral de Evora, falecev 
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nesta Cruacle. no 1." de J qlhq: dfF. o..u. V<QlaAt.e~, Çpm~~t~ v e~., 0.~· q~~i~ 
16.14- C.om p.o4: . das, q uin'q u ilheri&S. ' · QQ.. f1:\7send.a~ ; 

De percussorihus Cler.icorum ... ms.. s~n}i.o com-m.u~q~ivl\- &, . e~t~. ~~s,pei_: · 
Ve.llt.iano. Senat.u,s Consul~o Vel-'. t9 . a,, J u.risdicy,ã.~ . do. ~eQfN:Jf?, Çf;)In. 1h 

leiano he. o mnhe de hum Decreto ; d.~ JoJJt,a: qo C,o nmelfc\p. felo, ~d--
do Senado, dado no temr7o do Iru- ·tal da, di~a 4u.nt~ d'q Cor;nmm-ciQ. d,Ef. 
penador Claudio no Consulado de 1 _~ çl~ lY[aiQ d,~ 1812. se fez publica. 
M. Silane ~ e Velleio Tutor' · peLo á . deterl'f!iO(!.ÇãQ qo A. v.iso da, ~cr~-
qual forão restitui das a,s ·mulbe:res tal;'ia <L'·:~stw!o dos~ eg.oc· a_s, qo.~ek -
cgnt_ra. todas as obrigações que .con- 11,0 de 27 d.e A.bril de 1~l~, pelo · 
trah1ssem por outrem. Não goz.a do qual s~ m~nçlou, qu.e en;t ctnao,~o n~q 
Senatns Consulto Velleiano a mu- ha~:?Cê\.~a re~ohil.ta. a. Consylt~ é\ qq~ 
lher que commerceia em qu,aesquer · se h~via r,oanq;adó proceder p9~ ~vi
contractos, ainda que uão respei- · so de 13. çle Fev.ereiro antecedente 
tem ao Commercio .. Assen~o de 2· sobre a Represe~taç~o do ~1\ten: 

. de Dezemhro. de 1791. d~Qte, tt O~~l,]jtados d.l\ M;t:s" do 
Velorio, contas de . vidro de va.... .B~m c~~mun:~ «;las cinçQ cl~ss.~.~ do~ 

rias côres, de que os Portugueze~ IVle}.'c~do.r~s qe ret;;t.Jho, ~e 9~ser~a~--: 
uzavã'O no trato com os Cafres em s.em ~& Lei&> p,u,b\ic~das_ ao. ~ito re.s

1
-: 

vez de diuhei~o . Foi .prohib.i.da aos p~üo, qnt~riqte~ :;tQ Alvará ~~ 27 
particulares a venda do Velorio n:;t de 'Mq.ryÇ> d~ J 8 ~o , decla.rando,-sfi 

<e~at, de Aft<ica, e se vendia p9r a.~·hé!rem-~ em ~eu vigor nés~e ~ei-
e&tanq~Je nos Estados de Goa. Léi no 9s sobreqitqs dispcrziçqe~ ante-
de JO de Junho de J755. Pelo A.l- rior~s ;w dito f\.lvará, a ~ab.~f: º-i 
vará poreín de7 deMaiÓ del761 -~e Capitplo~ l8, 20, ~; ~5 df\ Prqgmé}.~ 
abolia_ o dito estanque, ou mono- tica q~ 24 -qe Maio de I 7:!9, o Eqj-
polio do VeloriQ , ou missanga., qne tal ~a· J p·nt!l {lo Ço.Q.1mercio de 31 
se achava estabelecido no porto de d~ N.ff\io qtf' l8Pf, ~ o §l 8 : ~ 4Q ~\- ' 
Mossam bique. · YÇlrá ~e ~I ~ A l?ril ç}e 17 fi~. 

Yenda he hum contracto pelo Vendaval 1 veqto qu;: ~opr<! pd 
qual hum dos Contrahentes' que he mar' ,e da part~ do ~ul' V~Jl1 dp 
o vendedor, s~ . obriga para com o . Fra.qeez vert-t c/.'çwa/. Na~ eqnfp:>ntr-
outro de lhe fazer ter livreme.ote, ç.õ~s das terras, e prppri~c,lades s~ 
a titulo de dominio, huma coiza usou corp fr~quencja desta palavr1;\ 
pelo preço de. ~erta sornma de di- p~ra d~pot~r fi parte do S,ul. 
nheiro, que o ou.tw coatrahei)te , V;ended.eim 1 mulher que vende 
que he o c-omprador, se obriga -re- . nas praças, feiras, e rner~ados. Peld 
ciprocamente a pagar-lhe. ' Edital do ~enad.G> de 30 de Março 

· Ve.odas ip.)Or .esta Cirl.ade, assi~ ' de 1 f3 .16 13e r.eg,ulou a execu~;io djJ 
e.m Jug.ares .esta~e~s , oomo pelas i R~soluçã.9 .,de ~ de Ou~p}?ro ~~ l76l 
ruas, .de vestidos novos, ou veHws, 1 sobre ç(s li.cen.ç,3;s H·U.e dev,em ttr,ar 
calçado..., trastes de. ornato de' çasá ,. as v.~.nde.dei·ras de p,ê~;xe, ~rQ,ta, ,1 
ou p.eiis<ilas, el'l quaesq·1er outros, o,~;~ ,tr,os g:Emeros p,e.lP. C0a~e, e Te.r:-
não são per,mitt.idas nos ,dias de tra- ~1.0 , 4.s ve!Jd.€d.~rF~~ ·,da Pr.?-ça "da 
balho senão a qu.e.w tive.r licenç.l;l ' Fi,g:ueira que iVe.Qdere~ for~ d9s lu.-
do S.enado, ,e aos Domingos ainda : gares, ou atrav;es§l~rem g~n~fR~ · Ih~ 
que a tenhão, Edital de 26 ,de Ja- . r;\it.a: Praça, são pu~\da,s ;, ff!.lem 4~s 
.neü:o ·de J .768, ;veJ. Editaes de 15 penas impost~s no ~lvará c,l~ 2.9 ~.e 
de Março .de 1765 ., e de J 793. P~- 1 Maio de ~ 7{i6, e .P.qsturas, -no per-
Jo Alvará de IJ} de Novembro de 9nnento _dos mes,r.n.9~ )'!g~~~~, ~~í· 
.17 57 se ordenQu .~ue aos Estrangei- tal de 4 de Maio 9,e ) 7!l-7 . 
.r.o..s vagabundos, e de-sconhecidos s_e . . Vendedor he aquelle gue ;v,~n~,e. 
não. désse licenç.a ,para vender pelas Est.e termo .se diz .em ,g~ral de t9,çl~ 
Iuas, c;asas_, loj-as, tendas esJa.~eJs, a pessoa, que ç,ede_, e ~ntreJfl ~~ 

: 
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outra alguma coiza por hum preço 

, entre elles ajustado. 
Vendedores pelas ruas, e casas, 

. que vendem fazenda~ em caixas , 
ou trouxas, ou de qualquer outra 
·sorte, que sirv~o para vestido, ou 
enfeite , ou movei , loiça , vidros , 
tesouras , agulhas , e semelhantes 
_quinquilherias, alem do perdimento 
•da fazenda , tem a pena de cem 
mil reis em dinheíro, e seis mezes 

1de prizão, augffi'entando-se esta pe-
na no ·caso de reincidencia, Capi-
tulo 18 da Pragmatica de 24 de 
Maio de I 749. 

O Vendedor de hum terreno in-
·cendiado não satísfaz entregando 
·outro que lhe fosse subrogado em · 
lugar delle-. Satisfaz porem com es-
sa entrega_ se só vendeu a acção 
que houvesse ao dito terreno. As-
sento de 23 de Novembro de 1769. 

Vendilhões, pessoas, que ven-
"dem nas Praças·, Feiras, e merca-
·dos. São prohibidos de fazer vendas 
-no largo da Feira, nem ao redor do 
Passeio Publico, nem ter alli bar-
'racas estaveis, ou levadiças, debai-
xo das penas de perdimento da fa-
'Zenda exposta á venda, e de oi to 
lilÍI reis pagos da cadêa, e prisão 
J>or vinte dias, excepto na Terça 
feira de cada semana, ou na Quar-
ta, ·s~ndo a Terça Dia Santo de 
Guarda., d·entro do local para isso 
determinado, Edital do Senado de 
27 de Novembro de 1 '8'09. · 

Veneno, peçonha, qu·e ataca ·os 
princípios da ,vida, por cel·tas qua-
lidades malignas, como -são aiguns 
suecos, o rosalgar, etc. Fez-'Se ~caso 
de devassa a propinação de vene-
no por Lei d-e 28 de Fevereiro de 
1743, ainda que · delle se não siga 
morte. Pelo -crime de propinação 
de veneno foi condemnada a Re. 
lzabel Xavier Clesse por Sentença 
de 28 de ~arço de 1772. 

Veneza , Cidade formada de 
Ilhas. Esta 'Cidade foi fundada Pm 
-421. Mas somente a invasão de Al-
boim Rei dos Lornbardos em 5"68 he 
q~e occasionou ·a maior p<;>voação 
dest.as Ilhas. Então o P-atriarcha de 

VER 
Aquilea, com h uma parte dos seus 
Clerigos, e com os principaes Ci-
dadãos da sua Cidade, se refugiava 
n'huma das ditas Ilhas. Muitos ou-
tros abandonárão a V enecia , e a 
Liguria para refug·iar-se nas Ilhas, 
que estavão alem da embocadura 
do Pó. A reunião destas Ilhas for-
mou a Cidade, que depois tomou o 
nome de Veneza. A serie dos. Oo-
ges desta Republica 'começou ·no 
anno de 697, em que Paulo Lucio 
Anafesto foi eleito pelas 72 Ilhas, 
que são hoje as 72 Parochias da Ci-
dade. Pepino Rei de França, a 
quem o Papa Estevão attrahíra a 
Roma para se oppôr aos progressos 
dos Lombardos, foi o primeiro que 
remettio aos Venezianos o tributo, 
que elles costuma vão .pagar, e deu 
n-ov~ forma, e nova existencia ao 
seu estado nasce.nte. Foi elle G·· ~n- ·· 
meiro , que deu o nome de Vene:là 
á reunião de Rialto, e ·Ilhas visi-
nhas no anno de 760. < 

· Venia he 1 a licença·, que o Juiz 
concede para a citação da pessoa, 
que não pode ser citada sem ella. 

Venial. V ej. Peccado venial. 
Ventre. Este termo em Direito 

tetil different~s significações. A's ve-
zes se entende da Mãi de huma 
criança, como quand-o se diz que o 
parto segue a condição da Mãi, 
partus sequitur ventrem. Outra.s ve-
zes pelo termo ventre se entende o 
estado de hqma mulher pejada. Or-
dena-se a inspecç·ão do ventre por 
matr~mas para se verificar se está 
pejada. Em fim toma-se este term_o 
ventre peio filho, de que huma mu-
lher está prenhe. Dá-se hum Cura-
dor ao ventre quando se trata dos 
intereises dl:l- criança concebida, e 
a-inda não nas.cida. 

Veracidade he huma das virtu-
des sociaes. 

Perbal he o que se diz de viva 
voz, sem ser posto por escri'pto. 
Porem em t-ermos d·e prátic;l se cha-
ma Processo verbal hum acto ·redu-
zid-o poT escripto, que contém are-
laç-ão de alguma coiza; mas chama-
se verbal porque contém a narra-
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cão de hunra discussão, que se fez 
d'anles verbalmente' 

Verbo h e ·o nome . da segunda 
Pessoa da Santíssima Trindade, fi-
lho nnico de Deos ~ gerado do Pai 
de toda a eterniqade. Deos de Deos, 
Luz de Luz , Consubs'táncial ao 
Pai , e Creador de todas as coizas. 
A Divindade do . Verbo éstá clará-
mente exP.osta nas palavras do 
Apostolb S. João; No principio era 

, o Verbo , e o Verbo era em D'eos ; e 
o Vf.rbo era De_os. PfJr dle tudo foi 
fàto, etc. O Verbo 'Se fez carne (pro-
segue o mesmo Apostolo) e habitou 
entre nós; Nós vimos a .stia gloria, 
que he a gloria do Filho imico do 
Pai, Elle era cháo de gra,ça; e de 
verdade. J. C. era o Verbo feito h o .. 
rnem : 

Verdáde he ·a conformidade, do 
a(j.;_J~?i?i , qy~ fa~emos cóm a natureza 

dJ!..S c01zas , Isto he , com as pro-
pnedades, qualidadés, effeitos im-
medi'atos, oU remotos dos entes que 
obrão' ou podem obrar sobre nós' 
que a experi~ncia nos faz ou conhe-
cer, ou prever. , 

Vereadores são os Magistrados 
que tem a Intendencia da economia 
das Cidades, ou Lugares. ~tohibio-

. se por Alvará- de 6 de Maio de 
1649 que os Oiliciaes de Justiça; 
ou Fazenda entrem nas Pautas pa-
ra Vereadores, e Juizes nas Cida-
des, e Villàs notaveis. Pode ser o 
que tem o cargo de C a pilão. m6r ~ 
Provisão de 21 de Janeiro de 1706. 
Pelo Alvará de- 5 de Setembro de 
I 774 se prohibio aos Vereadores 
mais velhos, Juizes peTa 'Ordena-
ção o final conhecimento de todas 
as Çausas, assim cíveis, como cri-
minaes, dando-se a forma de se ter-
minarem humas, e. outras; qua'ndó 
a ~uzencia, ou impedimento dos 
Juizes de Fora passar de dois me-
zes, ou estiverem vagos os seus lu-
gan~s, vej. Decreto de 17 de Julho · 
de 1778, , P. Alvará de 28 de Janei-
ro de 1785. -Pela Provisão ' do Des-

' ~m bargo do Paço de 28 de Julho 
de 1682 se prohibio que se eleges-
srm para Vereadores do Porto, e 

ToMo III. 

Procuradores de Côrtes pessoas qúe 
não fosseni nobres. . .-/" ~ 

V ereadoref'; do Senado de Lis:-
poa. Mandou-se pelo Decreto dt> 8 
de Agosto de 1778 que estes Luga-
res fossem vitalícios como erão d'an-
tes, derogando o AI'vará de 2 de 
Janeiro de i 765. 

Verijicaçáo he a acção de Pxa-. 
minar se hum~ coiza he verdadei-
rà', e regular. 

Verificação de hunia citação he 
quando sê confronta cbm o texto 
para se v.er se h.e fiel. . 

Veriji'Car . he buscar se huma coi-
zà he verdadeira . . 

Veropezo he a cása aonde se 
examina .o pezo dos viveres, qrie 
dalli se vendem , se têm com ~ffeiLo 
o que se diz que pezão. , . 

Nãb pode alguem uzar de pe-
zos; e balanças grandes seni a com- . 
pe~ente l ,ic~nça do Senado da Cà-
mara, pagando na Mesa do verope-
zo a respectiva Av~ença ; -Resolução 
de .Consulta .do Tribunal do .Des.:: 
embargo clo Paço de 26 de Outu-

, bró de .J 805, Edital .do Senado de 
20 de Março de 1806 . . Para a poa 
Administração do Estabelecimento 
da Casa do V eropeso se derão pro-
videncias nas Portarias de 22 · de 
Julho ·de 1.792, publicadas em Edi-
tal de 27 do dito més ;. é anno. Pe-
lo Aviso de 7 de Novembro de 
1815, publicado em Edital de 27 
do dito tnes; e anno , se mandou 
abrir o v:eropezo , e terem nelle 
venda os generós alli expressados, 
evitando-se os excessivos preços, 
que. levavão os Tendeiros. 

· Versículo se diz de peq~e.nos Ar-
tigos, que com_põe hum Capitulo, 
ou huma Secção. Deste tenno se 
usa _principalmente a respeito da 
Biblia. Toda a Bíblia he dividida 
em Capítulos ; e os Capitulas em 
V ersiculos. A distincção dos V ersi-
culos do Novo, Testamento come- · 
·çou ' a fazer-se por Roberto Este-
vão; imp~essor F~ancez, que mor .. 
reu em 1559. 

Vesperas. A palavra Latina ves-
. ,per, que significa noite, fez que a~~ 

R a 
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~im se chamassem as pre>ces, «!lue se abon·asse hum a ração de forra-
). ,, se cantão na Religião <Uatholica na gem, tendo elles cavallo de pessoa, 

noite dos Domingos, e Dias de Fes- que devem comprar á sua cusla. Às 
fta. A fgreja dê:riva' dn Judaismo ·o Companhias dos Veterano~ forão gr-
'ét>stume de começar o dia pela noi- ganisadas pela Portaria de 2 de Ou-
te, e isso fez que aS primeiras V~s- tubro de 1812, e se regulou ó SE'll 
peras são ainda hoje 'o principio das soldo pela Outra Po-rtaria de 30 de 
nossas Festas. Abril de J8l4. Declarou-se pf'là 

Vessada, Cámpo, lameira, pra- Portaría de 13 de Setembro de 1814 
, tlo' que se lavra'' e cultiva' e cuja que VeteranÇIS reforma}los !>-à'o os 

grandeza corresponde. a huma geira mutilados de perna; ou . braço, ou 
ife terrã. Dá-se este nome na Pro- ·estropeados por outra maneira, de 
vincia do Minho, é Beira Alta á sorte que não possão alimentar-se; 
terra, que duas~ ou tres juntas de e se providencioQ ha mesma Porta- · 
bt>i-s costutnão voltar, ou lavrar em' ria a forma·, por que devem ser s_us-
hum dia. _ tentados, vestidos, e tra_tados nas 

Ves#do de :ilguem, o .:mesmo suas enfermidades. 
'iuê s~u rrroço, .ou criado, Ord. Af- Via, ou caminho, he h uma ser-
fotls. Liv. 5 tit. 109 §. 3. vidão real, pela .qual o proprietario 

Vestido Eccl~siastiéo. No quar.:. de hum predio tem direito dg pas-
to seculo he que o vestido dos Ec". sar, passear, e conduzir_ bestas, e 
ulesiasticos começou _a distingnir..:se carroças pelo predi0 visinho. \ :,.:-~ 
-dt> vestido · dos Leigos, , porque d'an~ · O direito da via, ou caním UJ, . 
-tes hàó havia differença entre -huns, he diverso pois do direito da pas-
é outros. Mas quando os Barbaros i3agem pessoal , que os Romanos 
'Se esU:tlr>elecêrão na Italia, os Lei'" ch-~mavão iter. 
gos tomarão o m'o'de de vestir des- O direito vire comptehendia o 
sas Nações; e só os Ecclesiasticos do actus, que era o direito de pas-
é'onservárão sempre o seu vestido sagem para ~ bestas, e carros. . 
Ronmno. Via he tambem hum termo de 

Pé-lo Alvará de l4 tl·e Novem- pratica, que- significa em geral o 
'bro de l757 ·§. 2 se ordenoU' que meio; qué se emprega para obrar 
fosse 'J>rezo, e autuado o q·ue trou- c~ntra algueph · , 
·x~sse vestidos feitos de fazendas, eu:.. Via de direito he quando se per-
ja entrada neste 1leino he prohibid·a.. segue o seu direito na forina que 

V-eterano -significa o soldado , . está authorizada ·pelas Leis. 
~ue f-l'ãt> h~ novel, que não he bi- A via de · direito he opposta á 
rsonho. de facto. 

Pel'ó Decreto de 30 de Dezefii- Viá de félcto hé quando se cotn-
bro S'e apptovou 'o Pl!ano da crea:. métte algum ·excesso contra algu-
ção de algu·mas Companhias de_ Ve- má pessoa, ou quando, poi· authori-
t·e~a:nõs pàra a guarnição dos Est~"" 1 dade partircqlar se faz alguma coi-
be1'éctmentôs Militares. Em 2 dé · za em prejuízo de hum terceiro. 
Janeiro de J 807 se publicou o Pia- Viandante, o que caminha, faz 
!11'0 iila ''ótgani.~açâ:o da Corn·p~n1üà jornada por· •nar, ou terra de h uma 
de Veterános de Batcáreni. E em para outra parte do Reino, ou par-a 
d'ata 'tilé 2'3. de Fevereiro do mesmo fora ttelle. 
-afino sé tdéu Plano ode ol'ganisa'Ç'ão Os· Viandantes que transitão sem 
tlà 'Oóm p'al:lb_'ia de Veteranós de Béi- passaportes, ou varião de camiuho', 
Tollas. t>·elJa 'Úrd~rn d'é Dia de 10 tle podem ser presos pelas autb.orida-
:A.bnl ·•fie 1-8:::1.3 se publicou que por des, tanto civís, como militares; e 
Aviso ,de 2 d.o dito mes, e anno se não devem ~er admittidos nas esta• 

:tbífnthhà quê á~s '08iciaes Süperio- l;agen~ sein apresentar":m. passapo~~ 
'féS · d~s :Gompanhi>R's de Veteranos te, examin~do pelo Mm1stro tern~ 
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torial, Regimento de 6 de Maio âe 
·181 o tit. 2 §. 9, e seguintes. De-
vem apresentar-se n~ Cídad'e de Lis-
boa áo Ministro do 'Bairro, quer se-

*jão na'cionaes' quer ~s~rangeiros' 
Alvará de 1 1 de Ju·nhd tle 1760 §§. , 
11, e u. . 
. Vianna, Villa i:Ja Provinda de 
Minho, situada na Foz .do Rio Li-
ma, foi fundada por EIRei D. Af-
fonso III, ,<]ue lhe deu F oral pelos 
annos de Í253. Nesta Villa· f0i ere-
cta huma Sociedade íntítulada dos 
B'ons Compatriotas, para residir na 
Villa de Ponte de Lima, para o 
adiantame·nto da Agricultura, dàs 
Artes, e da Industtia elos Povos, e 
forão confirmados os seus Estatutos 
por Alvará de 5 rfe Janeiro de 1780. 
Pela Cart.a Regia de 30 .de Setem-
bi'Ç> de 1 756, dirigida ao Supedn-
te dí:>nte da Ribeira do Douto, se 

6 :f'Nf- :tat 1· · ... d ' ;'[) n'oi:l a 1 Vte navegaçao o porto 
de Vianna ; derogada a Resolução 
de 6 de A h til de J 739. . 

Vz'a t1'co (O Sagrado). Chama-se 
assim a Sagrada Euchatistia quan-
do he administrada aos enfermos, 
.que estão em Jierigo de vida, por-
que he para el!es como ·hum rerne-
dio ~odcroso ~ontra os ataques do 
deiübhio, que redobra então os seus 
esforços. El.Je ajuda os fieis beni 
dispostos a terminar felizmente a 
slfa carreira; e a perigdnagerri des-
ta vida, passando da terra pàra o 
Ceo, e he esta a razão do nome. 

Viatico significa tambem a sorn-
'llla de dinheiro que se d;í a hum 
Religioso que vai fazer alguma jor-
nada. 

V1'cariaío. quer dizér emprego, 
fllncçõ~s de Vigario. 

Vice, palavra que entra na com-
posiÇão com outras' e designa sub-
stituição de pessoa no cargd, signi-
ficado pela optra pala_vra, com que 
ella se ajunta, v. g. Vice-Rei, Vi-

. ce..:Presidente, Vice-Provedor, etc. 
Vice-Rei he hum Governador 

.com este titulo, e grandes poderes, 

.que vai governàr algum Reine, o·u 

.grande Estado, v. g. o Vice~Rei da 
lndia, do Brasil; etc. 

Vice-Almirante o que ê.omman:.. 
da h uma Armada naval eiQ aust>n-- /.( 
c ia do AI mirante, ou debaixo da~ 
suas Ordens; quando elJe está pre~ 
sente. . , 

Vice-Promotor, o qúe· fàz âs v.e~ 
zés do Pr.omotor, eté. 

Vicec..Almirantes. forâO ereados em lugar dos 'Tenentes· Gelileraes, 
cuja denominação foi suppl:imida no ' 
Real CoqJo da Marinha, :Q.ecretó 
de · i2 de Fevereí.ro de i 7,9 7, con-
servándo o mesmo soldo , honras , 
~ prerogativàs de Tenentes Gene-
i'aes, e ficand,o os Almirantes, coni 
<> soldo~ honrás ; ' e· prerôgativas ~ 
que ântes se havião estabeleciçlo 
para os Vice-Almirantes. 
. Vic~-Reis não pod:ehi com'iner.:. 
ciar, Ord. Li v. 4 ti t. J 5, Lei de 29 
de Agosto de 1120 . . Pela_ Carta 
Regia · de 25 dtil Oiltubro .ae 1603 
se prohibe ~ aos Vice-Reis assigna-
rem Prtivisões de quatro rriezes pa-
ra os Letrados irérri servir os .car..:. 
gos, que lhes forem ·dados. Veni 
em Pereira de Man. Reg. no pr. 
pag. 18. Os Vice · Rei~ não podPrri 
negar aos R.e'os os termos ordi-
naricis' nem mandar ~emetter a~ 
suas culpas ao Reino, Alvará de ~~ 
de Março de 1636. Pelo Alval,'á d~ 
30 de Janeiro de 1607 se ol'denou 
que nenhum Vice-Rei, ou Gover-
nador dás partes da lndia podesse 
.conteder, ou passar Próvisões para 
-se pagarem mais . hotne~s d!íq u·elles ; 
. que são ordenados pelas Provisões 
Regias, e Regimentos. Nem . podeni 
dispender mais de trinta mil cruz~~ 
dos eín mercês, AI~ará. de ll de 
Abril de 1606. Vejão-se os AlVarás 
de 20, e de 26 de Ma.r_ço de 1608. 
Não lhes he per.Qlitti.do darein Al-
dêas , e terr~s dà Corôa a Rdi-
giões, Alvará de 24 de Dezembro 
de 1909. Ao Vice-Rei da India per-
tence passar Cartas de em.aJ?cipa-
ções, suppriinE=mtos .de idade, e le-
gitimações, Provisão do Conselho 
Ultrama,rino de 12 de Março de 
H~.66. Pode tambem 'prov.er os car~ 
gos de Feitores, e Escrivães de Fei-
Wrias por tempo· d~ trfS ~n.nos 7 

. ' 
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Provisão d'à dita data. Não pode le-
var filho algum seu , nem consentir 
que lá vá , em quànto elles lá 'esti-
v'erem ; Alvará de 10 dé Fevereiro 
de 1612 . . Provê dois lugares vagos 
de Desembargadores, e dá conta; 
e sobre o modo, por qu·e dev·e pró-
ver · as Ouvidoril{s v~j. o Alvará de 
23 de Dezembro de 1606. Não po-
dem prov·er Officio~ em ériados 
seus ·, ·Carta Regia de 2'0 d'e Ma_rço 
de 1 640 , dirigida ao Vice-:Reí da 
Inclia. Pelo Alvará de 30 de Nó-

. v'e~bro de l607 se mandou que to-
dos os Reqüerirr'lento's dás . Partes 
moradoras nestes Reinos , ainda so-
bre perdões·, se remettessem ao Vi-
ce-Rei. Os Vice-Rei~ destes Rei-
nos não podião prover Officios por 
mais 'de tres mezes, Carta Regia dê 
18 de M arço de 1608. O Vic·e-Rei, 
oú Góvernador da India podé p'er-
ôoar P.m nome de Suà Magestadê 
~i's p·essoas , que andárem ausentes 
baquellas partes , todos , e quaes-
quet ctimes' exceptrl os de here-
sia , sodomia ; e Lesa ,Magestáde 
Divina , ou humana~ Provisão do 
Conselho Ultramarino de 9 de Abril 
de 1660. Vice-Rei, e Capitão Ge-
neral do Estado do Brasil vence o 
soldo de vinte mil cruzados cada 
ánno, alem do ordenado, que ven-
ce comó Regedor , ou Governador 
da Relação, sem nrais propinas., ou 
emolumentos, Carta Regia de 25 

· de Janeiro de 1779 ; escrípta a Luiz 
de Vasconcellos de Soiza. 

Vice-Reitor da Universidade de 
Coimbra tem o tratainénto de Se-
nhoria·, A I vará de 12 de Janeiro de 
18 1 I. 

Vice-Consul. As nomeações âe 
Vice-Consuies da Russia; e seus 
Feitores, fe itás em Vassallos Por-
t ug uezes, sém haver precedido Li-
cença expedida pela SE!cretaria de 
E.stado dos Nego cios Estrangeiros, 
forão cassadas~ e . abolidas por Al-
v ará de-16 de Março de 1789. 

Vice-Provedor da J tinta do Com-
mercio foi créadd por A viso de 3 
de Março de 1761. · 

'Vida he a duração das coizas 

•, 
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animadas, éspaço de tempo ·que 
se passa entre o nascimento, e a 
morte. 

A vida eterna he o objecto· do ' 
d·uodec.imo Artigo do SymboJo, pe-
lo . qual nós fazemos profissão de 
crer que depois desta vida passa-
geira gozaremos de outra, que não 
ha de ac·abar, a qual he commum 
aos reprovados , e aos eleitos; vida 
eterna de . tormentos parà, os primei-
ros, e vida eterna de de'licias para 
os ·segundos , doce óbjecto· da es-
perança Cbristã. Esta vida, ou- esta 
Bemaventutança eterna he chama-
da na Escriptura o Reino de Deos, 
o Reino do Ceo, o Paraizo , a San-
ta Cidade' , a nova Jerusalem , a 
Casa de Deos , huma torrente de 
delicias, etc. 

V'ide, a rÇtm á , ou as varas das 
videiras, que se cortão dellas. 

11>:!» Os podadores, e cavad'otes·, ~ 
cortarem vides , cepas ~ ou o'utra 
lenh~ de Olivaes álheios, tem pe-
ha pela P_ostura 14 do Tit. 20 
do Regimentp dos Juizes das Al-
dêas. 

P:idro, , corpo ' fragil, e transpa-
ren~e , que se faz fundindo areia 
limpa com hum sal alcalint>. . 

PeJo Sup~rintendente .da Real 
Fabrica dos Vidr.os deste Réino se 
mandou que se não pudessem ven-
der pdr maiores preços dos taxados 
na Pauta; Edital de 4 de Maio de 
1746. Por Edital de 27 de Março 
de 1775 se ordenou que os mora-
dores de Lisboa· tivessem sempr_e 
as vidraças das jane llas . com todos 
os vidros. EQ.i beneficio das fabricas 
de vidros do Reino se prohibio a 
introducção, e despacho de chapas 
de vidraças fabricadas fora do Rei-
no ,' ficando sem effeito a Resolução 
de 5 de Fev~reiro· de 1790 substan-
ciada . na Provisão de 11 de Maio 
de l792 : 

A fabrica de vidros ; que resta-
beleceu G uilherrne Stephens no si-
tio da MariQ.ha grande , districto da 
Comarca de Lei ria, foi tomada de-
baixo da R~al Protecção por Alva~ 
rá de 7 de ~unho de 1769. 
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o despacho dos vidro's foi regu-
lado pelo Decreto de 7 de Julho de 
1769, mandando-se que sejão d~s
pachados por peso , com o abati-
mento da 5: parte ôesté para a ta-
ra, Provisão de 18 de Julho de 
1769 . Pelo Edital do Senado de 27 
de Março d~ 1775 se mandou que 
os moradores da Cidade nova fação 
concertar./( a~ vidraças .. das sua~ ja-
nellas pnnc1paes, é põr os vidros 
que succeder quebrarem-se dentro 
de tres dias uteis, aliàs serem obri-
gados a isso pelo Almotacé aa lilll-
peza do districto ; e condertmado 
cada hum dos ditos moradores em 
600 reis por cada vidro , qüe se 
achar falto, ou quebrado. Confir-
márão-se pelo AI vará de 15 de Abril 
de 1807 as Condições com que se 

tabeJeceu a fabrica de vidros na 
· /~ P I!J icie de Linhares da Província 

do Minho, concedendo-.lhe os pri-
vilegies que se havião cdncedido á 
fabrica de vidros da Marinha Gran-
de pelos Alvarás de 7 de Julho de 
l 769, e de 11 de Pezembro de 1780. 
A respeito dos vidros estrangeiros 
que forão prohibidos vej. a Provi-
são de J ó de Maio de 1734. Le-
vatüou-se essa prohibição, e se ex-
tinguirão os privileg·ios das fabricas 
de vidros ·por Deeret(} de 23 de 
Agosto de 1749. Derão-se provi-
dencias sobre o despacho de vidros 
para vidraça_s no Decreto de 24 de 

' Janeiro de 1793. , 
Viegas (Antoni'o) Lente de Leis 

na Universidade de Coimbra. Com-
poz: 

Remissiones in iib. 4 Ordz'nat. 
Reg?.ar. m s. 

Vzúra, concha de marisco. To-
ma-se de ordinario pelas que tra-
zem os Romeiros. Começarão as 
conchas a chamar-se Vieiras quan-
do comecárão a ~cr distinctivo dos 
que andàvão em Romaria o cami-
nho de Santia_go de Galliza, e a via 
se disse Vz'âra. Tambem ha hum 
peixe que se chama Vieira, e he 
como ameijoa maior, e daqui pode-
ria nascer esta voz . 

V1gararia, o officio de V i gari o. 
ToMo III. 

VIL 

Pzgario o que faz as vezes de .,.,. ( 
outro, ou o que he estabelecido pe::" 
lo Superior para fazer d seu lugar 
em certas funcçdes' e o supprir no 
caso d~ ausencià, doença, ou outro 
impedimento legitimo; quando sé 
fa!Ja de hum Vigario sem se acres-
centar outra denominação se en-
tende_ o Sacerdote destinado a aju-
dar hum Paroco mis suas func-
cões. 
· Vig·ario Geral he aquelle que 
faz as furtcções de huin Bispo, oti 
outro Prelado. 

Os Vigàrios Geraes dos Bispos 
são os Sacerdotes que elles estabe-
lecem para exercer em seu nome a 
sua J urisdicção voluntaria. Nisto 
differe do Provisor, que he propos-
to para exercer a J urisdicção con-
tenciosa. Muitas vezes se acha uni-
do hum; e outro Officio na mesma 
pessoa. 

- Vigiar, em direi to significa s~r 
attentd á consen:ação dos seus d1..: 
rei tos. Neste sentido he que se diz 
vigilantibus fura prosunt. 

Vtgilancio, herege do seculo V, 
foi Sacerdote de Barcelona., com~ 
bateu a veneração das relíquias, e 
a intercessão dos Santos ; blasfe-
mou contra os milagres que se obra-
vão junto dos sepulcros dos Santos 
Ma!tyres, e dos outros Santos, e 
tinha por superstição o culto que 
se lhes dava.. 

Vigilíqs; da palavra Latina Vi-
_gilire , são entre ·OS Catholicos as 
preces, e notificações preparatdrias, 
que se fazem na vespera 4as gr~n
des Festas. Chama-se-lhes assim 
porque d'antes se passava nestes 
dias huma parte da noite nas Igre-
jas; mas como a malícia humaJJa 
tirava d'aqui occasião para offensa 
de Deos, forão tiradas, e prohibi-
das. Cap. non oportet. disL 4. 

Villa , Povoação de menor gra-
duação que a Cidade, e superior á 
-t\ldêa : tem Juiz , Camara, e Pe-
lourinho. Na Ord. Affons. Liv. 2 
tit. 59 Artigo 32 fo1. 365 se dá o 
nome , de VilJa á Cidade de Lis· 
boa. 

Ss 
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1 , __ . ';F,oi erigido em Villa o Lugar 
.9~ Cu bil~ e se .crepti nell11 hun) ~ uiz 
.fle fora, Crime, e Orfãos pelo AI-

- y~rá de 1 B dr. Dezembro de 1782. 
A YrlJff de 13uarço~ ~ d'antes .dividi-
~a efll 4qas }nsignifjql.ntes Villas, 
ppm !\ denomiqaçãq de Vijla de 
J31-1arçps? e Villa de &edondos, fi-
!1Pl! çonsolidada e111' PL\IP~ s9 quan-
tP ~ J grisdicção, e finnexfl aq Juiz 
cle Fora da Villa da Figueira, A-1-
Yfl ~ pa 7 de Janeiro de F92 §. 28. 
foi çreado em V i lia o Lugar de 
Lagoa no .Reino do .;\.lgarve pe)~ 
Carta de Lei de I B de Fevereiro 
dé 177;3: Foi erigida em Vi!la a Po-
y,oaçãp de Oliv~ira d13 A~emeis, , 
H\le d'antes ~r~ àp Concelho da 
F~irf}, _ A I v ar~ de ll de F~verejto 
9-e l7 f!D. Foi erigido em Villa, de:-
pomipé}çla da Camp~nha da Prince-
?a., o Arraial d~ Campanha do Rio 
Verde, ,Alvará de 20 de Outubro 
de 1798. Por Ol,ltrq Alvar~ da mes-
~a dat11 foi ta,mbrm erigido ~m Vil-
la o A rra~al qo Pari:teatú da Comf{r-
ca do Rio das Velhas, Capitania de 
Minas Geraes, com ~ "denominação 
Çe Vi lia. do Paracatü do Princi pe. 
Villa: foi creada, no sitio da Barra 

· Ça P:;tlma, ,la Capitaq~a ele Goiaz 1, 

ÇQW a dei;J,ominação de Villa rle S. 
João da J?-al m_a, que será a Cabt>ça 
Ça Co,1-parca de S. João das duas 
Barra~, Alvará de 25 de Fevereir.o 
de 1814. Foi erigido ern Villa p-
J\rraial de Miqas N<;>vas do Ca_nta-
ga.ll9, co~ a Q.enonünáção de S. 1 

P~dro de Canta.gallo. pelo. Alva,rçi 
de 9 de Março de 1814. Por Alva-
r.~d,e26 de Maio de J814seerigi.G>~ 
~m Villa a ·Po\'oaçã;o de 1\'laric~.,. com 
q,. J)ome de VilJa (,~e Santa Ma.ria Q;e 
lVla.ri,cá, desmemb~ando-s.e do Ter-
.QJ9 d·~ Cidade. do Rio de J.aneiro, da 
Çi,çl,<}.de de Cé;Lbo Ifrio, e da Vill~ 
. de Santo Antoni~ (~e Sá , _conae-'-
c}_endo.-se-Jh,e para sev Pél:'trimqnio 
hp~a Se~m~ria de huma legoa Q.e 

· t_erra em quadro. Forão çread.os en1 
Villa o A~r~i.aJ de ~aependy, com 
~ d~l;lomina<(ão. d~ Villa de Sé;Ln~a 

' Mav1a de J}aependy, e o. ArraiaL d~ . 
J acuhy , com a denominação 4~ 
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Vi lia· de S. Cf!.rlos de J acupy, por 
Alvará de 19 de Julho de 1814. Vil-
la de S. João d'E!Rei: foi determi-
qado o seu Termo por Alvará de 
29 de JulhQ de 1814. -Foi erigida 

. em Villa a Povoação da Barra (_lo 
J~m;lim na Capitania do Seará Gran-
de , com a denomiiJ~ç~q de V illa 
de Sal)to · Antonio do .Jardim, .des-
meo.')br~ndo-a do Term~ da Villa 
c\o CratQ, Atva.r~ de 39 de Agosto 
de 1814. 

V~llasboas e Sampaio (D. Pedro 
tle) nasceu na Cidade do Pq.rto aos 
~6 de Abril de .1691 de Antonio de 
Villasb~as e S_a~npaio, Desembar-
gador da Relação daquella Cidade, 
e . sua mulher D. Maria Ferraz de 
Almeida. Doutorou-se em Leis nà'" 
Uni\·ersidade de Coimbra a 12 de 
Outubro de 1713., Foi Desembarg -
dor da Relação do Porto -, e D . · ~~ 
tado do Santo Officio da lnquisiçao 
de Coimbra, Prelado da Santa lgre-
j~ de Lisboa, ~ Bispo de Elvas. Fa- -
leceu aos 14 de Junho de 1743., 
quando conta_va 6 I annos de idade. 
Compoz: ' 

Fasciç?),lus SententianJ.m ad exm·-
nandum Epitornen J uridicum pro as-
serando j'f..Lre Doctorum Le_qum ad 
Canom:calu$ Dootorales. Conimbricro 
1738. 4. 0 

; 

Compendio da D:mtrina Christíl . 
Lisboa'"' l743 8.0 

Villalobos (João de Fi,gueiredo) , 
filho de João de Figueiredo Vi!Ja- _ 
lobos, nasceq no Couto de Maga-
fores, Termo da Vílla de Aveiro, 
no anno de 11>55. Formou-se em Di-

. reito Civil, e faleceu no anno de 
-1722 com 77 annos de id.ade. Co.in-
poz: , 

Ideas ao Codt:qo. fol. 3 tom.·· 
ms. · 1 

Comm.entario ao Digesto. 4: ms . 
In-stituta explicada. foi. 3 tom . 

ms. 
Jllumz'naçfJes espiátuaes. ms. 
Vzüalohos-(Luiz de Araujo), na-. 

tural de Villa do ' Conde, filho de 
Gonç.alo V as V ill.asboas, e de Fran-
.eisca V as de Aranjo, sua seg·unda 
.ruúlher. Forrpou-se em Canones na 
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Universidade de Coimbra. Faleceu 
a 14.de Março de 1630 na sua ·Pa-

, tria. Escreveu , recopilando as 
0bras de Francisco de Caldas Pe-
reua : 

Tractatus de Emphyteusi. ms. 
. Villiço, o que presidia em h uma 
Villa, ou, terra pequena, na qual 
arrecadava a Real Fazenda, e ad-
ministrava justiça. 

Viltanfà,, a:nt. vileza, op.probrio. 
confusão. Ord. Atrons. Liv. 1 tit. 
63 §. 29. 
· Piltar, antiq. deshonrar, afron-. 
tar. 'Ürd. Affons. Liv. 4 tit. 70 §. 2 . 

Vz"ncos, brincos, ornato mulhe-
ril. Ord. Affons. Liv. 5 _tit..47 §. 5. 

VinagTe, a calda doce, ou môs-
to de certos frutos, e grãps farina-
ceos, que depois ele entrar na fer-
!9entação vinoz& passa a azedar. 

1 
•· ~i·prohibida a importação dos 

vti agres estrang-eiros por Decreto 
de 27 dé Julho de 1785. 

Qge direitos paga o vinagre pa-
ra as despezas das- Esco"las menores 
vej. a Lei de 1 o de Novembro de 
1772 §§. 2, e 3. • 

Os vinagres da Extremadura, e 
Ilhas, para qu~ portos ·se podem 
erb barcar, Alv <\ rá de _6 de Agosto 
de 1776. 

Que .direitos paga o vinagre, 
que se consumir, ou sahir da Cida-
(\_e do Porto, Alvará de IQ de ~o
vpmbro de 1772 . §. 5. 

Occorreu-se ás' falsificações, e 
confeições prejud.icütes que se fa-
zião dos vinagres · pelos _Editaes da 
Policia de 27 de Julho, e de 25 de 
Agosto de 1785 . - · '-

0 vinagre extrahido do vinho 
ne isento do subsidio. Alvará de · 7 
de Julho de 1 78'71 §. 2, e Edital da 
Real Meza da Commissão Geral de 
18 de Agõsto de 1788 §. 2. 

Vinda, ou viela do mez, era hum 
di rei to H eal , q L! e consistia em se 
dar de comer pelos Colonos , ou 
Caseiros ao Mordomo Mor d'ElRei 

, }Juma vez em cada mez, que erão 
doie comid:-~s no anno, ou fos::;.ern 
em propria especie, ou guizados ,. 
ou em dinheiro . 
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Vindicação, esta palana entre 
os antigos Auctores Latinos signifi- · 
cava vingança, e neste sentido he 
usada por Cícero de invention. Mas 
em direito Romano sig-nifica a ac-
ção real, pela qual se reclamava o 1 
direito, qqe alguem tinha sobre a 
coiza com- differença · das acções 
pessoaes, que se chamavão condic-
ções. A vindicação he o mesmo que 
entendemos pela palavra reivindica-
cão. 
' Vindicta. Vindicta era entre · os 
Romanos hum dos modos de liber- · 
tar os Escravos. · A mànumi.ssão per 
vindictam, que se fazia perante hum 
Magistrado , era a m·ais plena , e 
pe'rfeita de todas. Vi:ndicta publica 
he hum termo consagradQ para ex-
primir a vingança , e persecução 
dos crimes. 

Vingança, pena, que se faz sen-
tir ao inimigo pelo resentimento de 
algum_a offensa. recebida~ . ..; 

Vmgar qmnhentos soldos. FI-
dalgo, que vingava quinhentos sol-
dos , era hum homem honrado, 
que já se pagava não Jllenos que 
com quinheutos soldos. He a in ... 
telligencia, que se deduz do Fuero 
Jusgo Liv. 8 tit. 4 L. 16, e do Cod. 
IYisiq. Liv. 6 tit. 5 L. 14 . 

. Vinha he o lugar . plantado de 
Videiras. 

Não se de.ve andar pelas vi-
nhas, ou pomares alheios desde o 
1. 0 de Março até a vindima fpif.a, 
Postura 16 .. " das que vem no Tjt. 
2." do Regimenfo dos Juizes das Al-
dêas. 

Vinhas se mandárão plantar de 
novo pGlo Decreto de 5 de Agosto • 
de 1779 no Campo da Golegã nas 
terras, que fi cão pará a parte- do 
Sul da Estr,ada Real , com outras 
provid~ncias accommodadas · par~ 
aptoveltar o -mesmo campo. Vej. 
Aviso de 13 de Janeiro 1778. 

Por Alvará de 20 de Outubro 
de Ú65, declarado, e ampliado pe--

, lo . de 18 de Fevereiro de I 766 se 
mandárão arrancar as vinhas das 
Campinas do Tejo , Mon~ego , e 
Vouga~ promovendo as· 'lavouras _do 
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pão, providenciando sobre a cultu-
ra, e trafico do vinho; e obviando 
ás fraudes, e contravenções do. pa-
gamento dos seus direitos · em Lis-

.boa. 
Pela Instituição de I o de Setem-

bro. <I e. I 7 56 se occorreu á conset-
vaç_ão. da agricultura das Vinhas do 
Alto Douro, e do Commercio das 
producções _ctellas. Sobre a rrplan-
tação das Vinhas de Juqueiros no 
Alto Douro vei. a Resolúção de I J 
de Dezembro de !1788 , publicada 
nos Editaes de 20, 23, e 30 de Ja-
neiro de 178'9.- Havião sido man-
dadas arrancar por Alva'rá de 16 de 
D~zembro de 1773 

Pinheiro, o guardador da vinha . . 
Vinho se diz o môsto, ou sum-

IDO das Uvas na primeira fermenta-
cão. 
~ PeJo Alvará de 4 de Setembro 
de 16"57 se mandou cobrar a impo-
SÍC(ão de sete reis em cada canada de 
vinho de todo o que os Lavradores 
.vendessem em suas casas' ou fora 
dellas, áos potes , e alrnudes , ou 
quartilhos, na conformidade do Re-
gimento da Imposição dos vinhos 
feito no anno de 1641. E pelo De-

·créto de 12 de Outubro de 1657 se 
ordenou ao Senado da, C amara, pa-
ra melhor arrecadação da contribui-
ção do Real d' Agua, que mandas-
se publicar nesta' Cidade, e seu 
Termo que nenhuma pessoa v.en- . 
desse vinho em sua casa, ainda qu~ 
fosse da propria lavra, o que foi 
mandado observar pela Resolução 
de li de Fevereiro de 16 58: V ej . 
Alvará de 23 de Dezembro de I715, 
e Edital de 27 de Março de 1765. 
Declarárão;-se nullas por Alvará de 
J I de ~unho de 17 6 5 as Sentenças 
proferidas no Juizo. dos Feitos da 
Fazenda sobre se julgar que os La-
vradores do Termo de Lisboa não 
devião pagar direitos alguns dos vi-
nhos das ·proprias lavra~, que ven-
dessem nas suas casas , e Adegas ·, 
:r;nandando-se observar o dito Regi- . 
mento, Decreto, e Resolução. Vi-
nho novo em môst~, ou misturado 

' CC?ffi O velho não se pode vender , 

\ 

VlN 

par ser prejudicial á saude; i:1 ads 
que o vendereiQ se impõe pena de 
prisão, e pecuniaria', Postura do ' 
Senado de 17 de Outubro de 160·3. 
Vej. Alvará de 27 de Agosto ·de 
1605, e Edital do Senado da Ca-
mara de 8 de Outubro de 1808. So-
bre a' arrecadação dos qireitos • dos 
v}nhos, e aguas-ardente.s creados, e 
vendidos pelo ~iudo npa Lu~ares 
do Termo de L1sboa se provideJ,il-
ciou pelo Decreto de 23 de Junho 
de 176.9, declarando-se a J urisdic-
ção economica do Recebedor . dos 
ditos direitos, e suscitando-st> a d ís-
posição dos Alvarás de 26 de Ou-
tubro, e de 18 de Novembro de 
1765, e de 15 de Julho de 1767. 
Pelo m·esmo Decreto de 23 de Ju-
nho de J 769 se mandou arrendar 
por. tempo de hum, ou mais an'1 ~ 
não e~ cedendo a tres, os ' ch'l~~ . -~s 
dos vwho_s , e aguas-ardentes os 
Ramos, em que s.e di vide o Terl'l)o 
de Lisboa. ,!s pipas, em que se 
expor tão os vinho3, . devem ser de 
vinte e tres a1mudes; e nas que ex-
cederem esta medid'a se deve fazer 
hum cálculo por aproximação, sem-
pre favoravel <Í Real Fazenda, pa- . 
ra a percepção dos direiLos. Os vi-
nhos, que se transportarem de qual- . 
quer Lugar do Reino para Lisboa, 
devem vir acompanhados com Guias 
passadas pelos Escrivães das Sizas. 
dos respectivos Lugares d'onde sa-
hirem, Alvará de 18 de Novembro 
de 1765. Vej. Alvará de 4 de De-
zembro de 1799. Pelo Alvaní de 26 
de Outubro de 1765 se dertlo pro-
videncias sobre a falta de lavoura 
de pão, e excessos, e abusos, que 
se havião feito neste Reino na fa-
brica dos vintws, exceptuando des-
ta disposição geral as vinhas de 
Torres Vedras, Alemquer, Ana-
dia, Mogofores, e outras da mes-
ma fl_ualidade; e p_elo Alvará de 18 
de Fevereiro de 1766 se declarou, 
e ampliou a dita Lei para os effei-
tos de ficarei}1 comprehendidos de-
baixo da disposição della os terre-
..nos das_ :vargens , leziras, e cam pi-
nas bai~as de Torres V edras, A na-
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'dia, Mog·oforés, Arcos, Avelans de 
Caminho, Fermentellos; não ob-

\ >.~nte se acharem nos districtos das 
'~·altas Villas neHa ex.ceptuados . . Vi-
- nhos se não podem vender em Lis-
. boa por menos de 80 reis .a cana-
. cht, dito Alvará .de 26 de Outubro 
·de J 765 §~{8. Dão-se livres 'de di-
reitos aos !{oprios Lavnidores, com 
tanto qu~( n~o excedão à dez por 
·cento da producção das suas vi-
nhas, 'dito Alvará §. 11, Alvará de 
16 de Novembro de, 1771 §. 12; e, 
:nos comprados, o que verosimil-
rnente pa'tecer que he para gastos 
de sua ·casa, e não para commer-
cio ~ dito Alvará de 26 de Outubro 
de J765 §:. 22, dito Alvará de 16 de 
Novem):>ro de 1.111 §. 13. E para 
os Ç'onventos o que se estabeleceu 
ft')P. ,_dj~o ~lvará de 26 de Outqbro 
§.. 26, é .d1to Alvará de I 6 de No-
1,enfbro de 177 I §~ 14. Os vinhos, 
.e aguas-ardentes retiCids na Alfan-
dega forão mandados arrematar pu-
blicamente pot Edital de 23 de S~
tembro ele 1812. ·O que sé ampliou, 
e declarou a respeito das aguas-ar-

. dentes peló Edital 'de 20 de Outubro 
do mesmo anno. Os Compradores 
dos vinhos do Termo de Lisboa tem 
o ·termo de dois annos · para dentro 
delles apteséntarem no lugar da 
compra Certidão de Siza, e expor-
tação dos ditos vinhos, Alvará de 4 
de J'ulho de 17Ü~, que derogou o 
.Alvará de 28 de Agosto de 1564, 
Aviso de 24 de Novembto.. de 1789. 
Vej. Resolução de 16 de· Setembro 
de 1801. Pelo Alvará de24 de Maio 
de 1801; em observancia do Alv;1rá 
de 17 de lVIarço de 1800 se .rrian-

. dou1 ·que todos os ;In nos se formali-
zasse no mes de J àneito pelos Offi-
ciaes da Mesa dos vinhos, ·debaixo 
da Inspecção do · Presidente, e Ad-
ministrador das Sete Casas huma 
Pauta dos preços dos vinho~, pa-
ra ser approvada pelo Conselho 
da Fazenda .; e na sua co'.Mormi-
dade se deduzir o direito · de tres 
por cento do J!OVo imposto do Com- . 
boi. . · • : 

Para o eot·nmer~io dos ~inho:s ,_ 
ToMo IH. 

v r:& 
agu·as-ardentes; e vinagres 'se fran-
q ueár.ão os · portos da Bahia; Per.:· 
n:imbuco; ·Paraíba, e os mais de .,-
Africa, e Azià, fazendo-se esse pri-
vilegio exclusivo á Companhia Ge-
ral da Agricultura das Vinhas do 
Alto Douro no porto do Rio de Ja-
neiro, e os mais ao Sul pelo Alva-
rá de 6 de Agosto de 1776; foi po-
rém derogado · este privilegi(? pelo 
Alvará de 9 de Agosto ôe 1777, 
vej. os Editaes da dita Companhia 
de 25 , ~ de 27 de Setembro de 
1790, e de 17 ôé Novembro de · 

. 1788. Os que transgredirem as 
Reaes Disposições dos §§. 14, e 33 
da Lei <!~ · Instituição da Campa-: 
nhía das Vinhas do Alto Douro, 
dos §§. I:·, e 4 .. • do A·! vará de 30 
de Agosto de. 1757, do §. 4." do 
Alvará de 17 de Outubro de J 769 ~ 
e do Alvará de 10 de Abril de 
1 77'3 a respeito deis Vinhos do Dou-
ro, lançando-lhes baga de sâbtiguei-
ro, páo Campeche, e outi-os ingr_e-
dientes ; til!. :tni~turando-Jhe vinhÇ) 
oranco' ou lànçarem estrumes nas 
vinhas, ficão i•ncursos nas penas de-
termin~das pelo§. J." do Alvará de . 
30 de Agosto de I 7 57, confirmado 
peJo §. 6." do outro Alvará de 16 
de Dezembro de J 773, pelo §. 4.0 

do. Alvará de 16 de Novembro de 
J77I, e §. 6 dd Alvará de 11 de 
Agosto de 1716, Deereto d~ 16 de 
Novembro de Í771, e Edital da 
Junta da Administração da Compà-
nhia Geral da Agtícultura - das V~.:. 
nhéis (ld Alto Douro de 9 de Mar"7 
Ço de 1791 , como se <teclà.tou ,· e 
fez p'ublico por Edital da mesiná 
Junta de I 7 de J 11hh'o de 1796. Os 
Lavrádores do Àlto DoUro forãb 
isentos por Carta Regiá d~ 9 de · 
Junho de 1804, publicada em Edi.:. 
tal da dita Junta de 16 ·do in esmo 
mez ,· e ànno ' do pagámento dos 
hove ,mil e seiscentos reis por cada 
pipa d~ vinho de embarque da ulti-
ma colheitGt, qoe ha:via sido impos-
to por h uma vez somente, coma!·Ja 
enu-nciou no Edital da mesma Jun-
tá de 8 de Março do dito anno de 
1804, ordenando que ficasse para a 

T; , 
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Real Fazenda a maioria .~es· .quat-ro 
: .nül reis em pipa do dit0 vá.a'h01 ISO· 

' bre o preço leg·al da.s tres N ovida-
deB successivas de Hl-0~, 1805, e 

. IB06 .que devi'a servir de oomp:ensa-
. ção aos Lavrad{}r.es pelo adiant.a-
.mento dos sobredite.s n0.v.e mil ,e 
.se.iscentos ; e que para supprir a 
ur.gencia do Estadro a que se d~sti
na:va .o dito ádiantamente, [Se ahrís-
se hum em)prestirn@ a jur<O da l(jJUan-
tia em que pr'ovravebnen'te pudesse 
~~r ,c,.·]culada a importancia da dtiia 
.maio.ria de quatro hTil .reis q I) e ·ha-
.:v.ião .Je paga;f' os Negociantes 11110 
cofre .da C.ompamhia 'fW~ cada p·ipa 
..de v·in1ho de e.m.ba\fque que com-
pr-assem das ditas tres N@vidades, 
p ~w:al Em.ptestimo se abria com 
,e:lfeito pelo Edita{ da mesma I urüa 
.de 7 de Ag0sto de ,f:B<H . . Pelas U>n 
.rla l•ns.tituição .tda ÜG~m;panlai:a Gerad 
.rla Ag.ric.ulbu.ra cl.as .Vi«J.has 1Cio Dou-
I-e se .concedeu á mesma ~Compa
.n.l:lia o .privi·legio -ex~Jwsivo das v,en-
,das cilo :vi~1ho a@Jamo pelo mi~!ilo, 
,ou áq u.ar.hlhado -em toda a Cid.atle 
do PGr,to, e .quatro ·legoas em ci 

'.cui:LG della. E pelo Reg·io Â'Vtis.o, · 
/Z2 de Seteruhro de 177\5 que se nio 
possão .estabelecer .outras ta-verbas 
de _.pessoas parbiowlar.es ~e!llão em 
.distancia de imtn qua·rto fie ·legoa~ 
pouça mais , ou menos, dos limites 
.d9 dito terri.torio el(clusiN"o: P.elo 
Edital da Junta da -A:dmirilistraoà@ 
.da ,flit'a Compaf!hia de ao ele Jadei-
ro 'de 11.795 se -decl.arom compPehen-
derem-se na prohibição da Lei., e 
dever-em ser punidas .d~ ;flfal!lde .del-
las os .que es.tabelecessem ta;vernas ~ 
~ nrmazens ,de vinhCi>S p110ximos ae 
(lite d~tnicto , no qual intr<i>dtiziãtD 
sem guias Jegaes ~ihhos .clas c1ita:S 
~rras . , -:velildemt0 neUas •pelo .miudo" 
e }ílaseando deHas e:w ,peqq.e;na:s ,p0r-
~õ·es vd..n.he:s ·.para dentro do mencio-
nado <iis.tricto ex!C}usi.vo ·Ooltl a fi'&.l'l-' 
d~ de qu.e sendo-:-l·hes e_stas <aprelle.lil-
dulas o -.Não possão .ser os ·~inhms 
llot""')ntoados ru(:)S •• dit.0S rar.·marbens. ,De 
q\ie ~e .Pa.gr~ Jil~O}i),r~mente no P.or.to 
8ubs1dw L11lterario ~~j. ~lvará de 
M . d-e Fe~~r~iro ·de ·a7artJ. Os Ottr-
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~.egeJores das Comareas -de La~e
go , · e Villa Real~ e <>s .Ju~es de 
Fora c~e Taàoaço, 4.lij6, S. JG,â'.o~ l 
~ Pes.~~aeira, Santá Mart.laa, e lYfê-r , 

:tJio feio são obúgados .a tirar De~ 
va-ç-ar coctra es t~:ans.g1ressQres :da 
Iastittt.Üçã-o, ,e mais L~is promuJga-
.das a hem da .Compa.ll~h~a, Alva:rá 
-ele J6 cle Novl:'..mbro .cl.,e .i 7'Jl., ,Avi-

de' 24 ele .Novembro 'f .de 1.798 , 
AJvará. de 2 I de Seterolir()) tde 1·00·2 
.~. 5. Poc Edital .de 18 de .Se1temhro 
de 1199 dCJ, d-itaCompM~·hia .ose man-
.dou Qbse:rv.a;f os d-e ,a de Setemli>Jllo 
de l7 9,() , e d.e 2 ~ de A gosto .de 
-P792 ~Sobr-e a com1pr-a .á hi-ca ·do v·-
'Dllao do .J.).o.ur-o , v.ej . •O .! vi.so de 15 
<le Fevereirr0 dê 1770., e o Editl.'al 

',de 15 de Setembro -ele fn~. Foi 
JM"O•Gii®·i!ila a c<Hi'lpra .do y,i.a,ho hra;~;),. 
.co l)í>ara ~Feveru~P;!l' _oo;m o ti?;.to,~e.la 
.Resohaça(]) Reg.Ia ·de 1 d c;) e gete~-
bro de 17.90 > pu.bl!Ícada 't'm tBclilaa 
.da .l unta cla Coll!lpanhi:a clo.s vJndw~ 
do Al·to D~mr.(l) .&e 2 'J do ~clüo wez, 
.e .annp. A .res:p:eito dos v-i.o:lil@.S ire[~- -
g.<;l!lil.~s das ·d~.aroaçõ.es (!te Em ba:r-
.q ue se public.rurãÕ os -Editaes da 
dita J~unta de B .de ~Janeiro de l-:79.6, 

' e ·de <2·1 -de F~verei o -de Jr;97. Vi-
~ho -engarrafado mo 'Port0 -s<6 .pB.ele 
<Ve.lílà.er-se 'flos ~r.ma~en-s da -com-
panhia~ Alv11rá d·e 20 de J .ulho de 
1 fJ.07, ·Edital rle 2.6 ;de Novemhr.o 

' . .de 18JHl, ~ej. A:l·va.rás de 21 :de Se~ 
, terphl10, e de 7 de Dezembro de 

I 8.0,2. P.Qr AJ~Yará de 22 de F e verei-
r6 ·de 1 ~..O v , ·e .de 4 de Maio de 
,Jtt2.9 ·se obvio.u á:s fraude8 .. -qtue •se 
pr:a\ti.tca1.1ão na Gi.à.ade rlo 'Pmt0 na. 
N"enda d,o .vinhp -d.e .cuteUo, vej. Pro-
:v·isão do Desei;Dfba~:go .clo rJ?-.aç.o de . 
23 ·de Agosto e 1~!55. :Pele Ãlv,ará 
de lO «ile .Setembrç:> 1de 175..6 se.' re~ 
du~io ao ·teflr-po .de tres :l.eg.oa-s ao 
r,edor da Cidatf,e do Parto o !ôiÜ;tri-
cte, en1 q.ue s.omen,te serí.a liciw ·á 
Cíi)m pan1:l.ia , e Beus Feitor:es vend.er 
vinho .aTamo. Sobre os inhas de 
remo clo Dwwo N·ej. os. A VÍS@S ôe .5 
~e .Outubno de I7·5ji, -e ;de. ·16 de 
Se.temhro cle ·d 7f>7. Cl8 Oanre•lll'os, ~ 
Barqueiros que deitarem agua ,nas 
pip-aS de 'Vlinhli> que -c?ndwúcem, ou 
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'!"e tardarem a condu:eção dellas, ·tem iro .AJvaTá de 11 ·de Outubre ~e 
. pena de açoite1?o e galés por cjn~9 · I-769. Foj prebibida a v~uda dos v~. 

~ \.\,.i. tinos, Alvará de 30 de Ag<ils-to de · nho_s jLJnto ao districto privativ)o da~ 
L l/1•~1 757 §§. ·9, lO, e H. Dedo--se p.ro- Companhia, Aviso de 22 d.e Setrm-

'V·idencias para cohibir a ma·Iida dos lmi> cle 177.3, citado ru.> Eflital de i 
atravessadores dos viJ1hO!S d0 Dótl- 30 de Junho .de 17~5. E por A-viso 
.ro. B.obr:~ o seu preço vej. @ Alvará de 4 ,de Janeiro de J ,99, citado no 
d~ 6 d ::t~osto .cl~ J 7~0, 'ilfl Res.o- . Edital d.e J I .do mesmo mes, .e an-
)·uç.ões a\,3 de Janeír<~ de l7Bl, e . no, ·!(:)i mandado n.o.vam.eute publi-
de 6 de r~·etPmbro de 1·'788, ta os · .ca.r o dito Edital. .Mandou-se p.ela 
E:âlta.es e 2.3 de Fev!€reiro de 1781, · Resolu'ção de ~ 1 de_ Oe~mbro de 
:e de 17"88, Alvará .de J 7 de Ou tu- 1788., tomada J.')llíl C(:)nsuJta da J .un .. · 
BII'O 1~ 17.69. P-e.Jo Alva_r.á de 24 de ta da C.ompanh~a da Alt.o Douro, 
Nolr'-emhro de 1764 ·Se ampl~0,1:1 0 ~ · p.urblicada. por Edital cl.a lDJ?sJna J un.-
!3.~ cl-a Ins·li:tluiç~ da 'Goll!l•JiJanbia ta. de 20 de Janeiro d.e 1789, <iJUe 
-Ger-al cl.a A,gricullura .da-s dila.s vi- s.e replantasse na Ríbeira de J ur 
:r1has, conct'.de;tdo~se o privilegio de q~:~eiros o ter:re-no unican1ente, em. 
.Nobreza ao Plfovedor, Deputadofl, que houve vin:has, somente para vi.,-

• Conselheiros, Ad.mjuistra<iores ., e nho ti.nto do preço de 19$200 rt>is 
Cai~eiros que servirem na ditaCoi!B- . cada pi-pa. Pelo Edital (la dita J un,. 
pat;J~Ía, e que nf'lla são, ou. forem ta de 14 .de SeteHlbro de 1781 se 
.iiu:te ~s"dos · ~Otlil de.z .Accõe-s , ou r.eeomme-ndou aos Lavrador~ a ex::-
-<lqalui. para ci-ma ., nJí,o -só rar.a o ef-· acl.iidão., cem qu.e clevem fazer as 
-.ft>-ito el-e não pagar.ero xações, ou- se·parações dos vinhos hrar~cos dos 
.íallos, .ou · ou.fJTos .e.nca.rgos ·pessoaes tintos determjnadas -n@ § . .B.0 do AI. 
tl.as fae:e:ru-!as, .que :poss-tÚ1'~m nas · Nará de 30 de Agosto de J ·757, ,e 
tierras aonde pelos F0raes s0mente ultimàmente no Edital <'h~ 23 de 
.São obrigados os pf'ães a pagar os Fevereiro de 178•1 ; a :verdade, com 
.ditos encargos, n1as tamhem para que devem manifestar os .seus vi-
sem .di-spensa . de mee.an~ca ~ recebe- nb.os, para se .arrola.rem como clis.:-
-~:em .os H a bi tos ~as ü~:dens Milita- põe o A viso Regia cle 12 .de Se tem .. 
re.s, competindo e&ia <Graça, e a da hro de J'77.2 .; · a pro.hihiçãe imposta 
.A,p('}sentadoria sómen-te a fa-vor' dos aos .La_vradores dos terrenos dem.ar-
-originarios Acoionisf.as, .e !llão dos cados ·para ,os vinhos de .ramo, para 
Ces~ionaif'j0"s. ·.Concedeu ~,se-pel0 A:l- que não pl!)ssfío :v.ender <Y~,nho al~um / 
~vara de 18 ,d~ Agosto de J 7ti5 Jl!l- do mesma )ramo a outras pessoas, 
IDÍ:s.dicção .ao tProved-br da dita J u n- que , não sejãii> os •Commissarios cla 

•I 

t.:?- ·nes c:asos, ·que podem occorrer Companhia·, em -quanto ella não lti .. 
:nos -varejos, e v.io~Sitas, .que fizer nos -ver feito os provimentos necessario..9 
.Arma:le-.n6 dos Ptro:po~tos. Atrtenclen- · pára as ~a:vernas da Cidade do Por-

.do- ~e a .qtt~e os v.inb.os brano(:)s -do .to, e ,distr.icto do ~eu tprlvil€'gio e«-
-AJto Df>Uro não :t-em -a .mesma esti- , c1u.si.vo, com0 prescreve. o A~iso 
-ma.ção, ·que tem .os vinbo:s .tintos . Regio d.e ,6 de Outubro de 17"56, 
daquelJ.e T.erritorio, !€ .os vinhos de · co.mpletand0-0S a· mesma J.unta .aL'é 
Geiras, •Car.cavellns, e .Lavll'adio, : · o .ultimo _de Janeiro, como deter.-
lSe •mandou par Alvlélt'á de .5 de Fe- : minta o §. "'/ ." do Alva-rá de J o .de 
Neneiro de '1772 :q11e .a mesmlJ diffe- 1 Abril de 1777. E se intim,o-u a Or-
rença da sua qualidade se fizesse dem, qne tinhão os CommissariQS 
tarnbem . no.s préço-s .dcUes para' se- da mesma ·Co·rnpanhi.a, pará proee .. 

-rem menores .que os que para ell~s der a .formÇlr Processos verbaes, ·.e 
se a-c,hav:ão santt?s .estabf'le·cidos, de-

1 
.inquiri~ ';f.estemunhas 1 pa·r:a que lhe 

-rog1actos, ·para esse effeito somente, conced_e J urisdieção a Lei de 16 .d~ 
f)§. •4,u do Alvará de 30 de Agost'b , . Novembro de 17·'N, contra os ' trans-
.de 17fJ7, :e os §§ . ..3.u, e 4." do. gu- 1 gre~sor'es das .Reaes Or.dens, e c.on-

J' 

.. 
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tja os introddctores dos vinhos de 
;-cfll~O nos districtos demarcados pa-
ra egtbarque. Em 24 de Dezembro 
de 1803 11e deu Regimento, que de-
vem observar os Arraes, e Compa-
nhas dos Barcos, que transportão 
vinhos do Doiro para a CiQade do 
Porto, confirmado por Decreto da 
mesma data, na conformidade do 
disposto na Lei de 30 de Agosto 
de' 1757 §§. 6. 0

, e 9 ·. 0 Para a amor-
tisação das Apolices ' pequenas foi 
imposto hum subsidio no vinho do 
Alto Douro de 4_$ooo reis em cada 
pipa· de vinho de Fe.itoria, e 2$400 
reis em cada pipa de vinho de ra-
mo, e de l.$560 reis Pm cada pipa 
de vinho, que se despacha nas Me-
sas da arrPcadação da Cidade. de 
Lisboa, Alvará de 31 de Maio de 
1800. Pelo Edital de 23 de Janeiro 
de 1789 da Junta da Companhia 
das Vinhas do Doiro se fez ru-
blica a Resolução de q de De-
zembro de 1788 para os Lavradores 
entregarem os vinhos de ramo ads 
Commissarios da Companhia , de- , 
baixo da pena do perdimento do 
seu valor , já imposta nos Avisos 
Regias de 5 de Outubro de 1156,-
e de 18 de Dezembro de 1757. So-
bre os vinhos de refugn se provi-
dencioú pelo Edital da dita Junta 
de 8 de Janeiro de 1796, suscitan-
do-se as penas determinadas pela 
Regia Resolução .de 11 de Dezem-
bro de 1780, publicadas pelo Edi-
tal de 22 de Janeiro de 1789. Pa-
gão os Lavrad~res' 1$200 reis de 
contribuição por cada pipa de vi-
nho de embarque, 100 reis por ca-
da pipa de vinho de ramo, e 2 reis 
por cada quartilho de · vinho, que 
se vender aq'uartilhado na Cidade 
de Lamego, e nas Villas de S. João 
-da Pesqueira, Villa Rehl, BarqueÍ· 
ros, Mezão frio, e Teixeira; e a 
Junta da Companhia Geral das· Vi-
nhas do Douro , e Negociantes des-
te genero 200 reis por pipa de em-
barque, 100 reis por pipa de ramo; 
e os moradpres da Cidade do Porto 
24 reis _POr cada quartilho de vinho 
nos dois mezes de• Abril, e Maio 1 
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para as estradas, Alvará de 13 de 
Dezembro de J 788. ,.. 

Vinho de fóra foi prohibido e: 11 
seu despacho para o futuro, exce- -1 
pto do qne já se achasse no porto 
desta Cidade, A viso de 19 de J u-
lho de 1811, o que se fez publico 
por Edital do Adrninistr~or Gf>ral 
da Alfandega da mesma llta. Vin-
do de Portos Estrange rps, ainda 
que elle seja de producção do Rei-
no, foi prohibida a sua entrQ.da por 
A viso da Secretaria -de Estado dos 
N ego~ios do Reino de 8 de Feve-
reiro de J 8l2, publicado em Edital 
do dito Administrador de I L de Fe-
vereiro do mesmo anno. Vej. Por-
taria cle 13 de Outubro deste anno. 
V ej. Carta Regia de 11 d·e Março • 
de 1677, e Alvará de 9 de Agos, 
to de · 1777. 

Vinhos do Fayal, e ou~ras~hf!i. 
per.mittio-se a sua entrada por fran-
quia na Ilha da l\'ladeira por De-
creto de 22 d~ Dezembro de 1800, 
mas foi revogado por Alvaní. de 22 
de .Julho de 1801. He pro-hibido pe-
la Prov.isão dq Desembargo do Pa-
Ço de 15 de lV.far<(O de 1802 , passa-
da em virtude da Resolução de 17 
de Fevereiro do dito ann'o, a intro-
ducção na Ilha rle S. Miguel de vi-
nhos de fóra della. Pelo Alvar~ de 
de 25 de Out11bro de 1810 se per-
mittio a: introqucção dos vinhos das 
Hhas dos Açores na Cidade de .Pon-
ta Delgada, derogando a Provisão 
de I 5 de Marco de 1802, e se con-
cede·u ' a livre exportação elos gene-
'ros de hurnas para outras Ilhas. Vej. 
Portaria de 15 de Março de 1811. 

Na Villa de Setubal; e seu Ter-
ritorio podem entrar, e ·ter consu-
mo os vihhos de Palmella, Azeitão, 
Cezimbra, e suas yisinhanças; e os 
de Setubal mutuamente nos ditos 
Territorios, Alvará de 22 de Maio 
de 1792. 

Vintaneim , campo , terra , 011 

monte, que só de vinte em vinte 
armas se lavr;:t; lavrando-se outros 
de dois em dois, de quatro em qua-
t~ro, ou de d~z em dez. Dà.qui se 
disse Terra. vinta~eira a que era 
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mt ito fraca, difficultosa de a-pro-
( veitar, montanhosa, inculta, bra-

~ l (t V. a. 
• (Jti' P1:ntem ; moeda de prata que 

principiou no tempo d'ElRei D. 'Af-
fonso V. Tem de huma parte hum 
A, que .quer dizer Affonso, soqre 
elle hum~! Corôa, e a letra AdJutp-
rium nostrum in nomr'ne domini; da 
outra o ~~udo Real com o nome 
do R~i na orla; valia vinte reis de 
'cobre, e daqui nasceu o chamar-
se vintem. Continuou esta moeda 
ainda com alguma variedade ná. for-
roa, e 11a figura. ElRei O. João IV 
]a vrou tam hem meios vinte.hs; que 
valião dez reis, e cinquinhos de 
prata, que valião cinco reis, Esta 

· ~ moeda já hoje está desuzada; e se 
·~ torna pélo valor intrinseeo da prata·. 

Vintena he o tributo>de hum ti-
Jad ~ fi~ vinte. Reg·ularmente os lau-

. demios de prazos são de vintena. 
Tambem se diz vintena o Lu-

gar de vinte visinhos , ou oasaes. 
Daqui vení a denominação ·de Juiz 
da Vintena, ou Povo que tem de 
vinte casaes para cima. 

Vintcneiros , ou vintaneiros do 
mar, ou das galés. No tempo que 
se abrirão as nossas conqui~tas se 
formou huma Vintena de Marinha 
que consis tia· no · arrolamento , ou 
lista dos manceb-os capaze~ de to..: 
mar as armas, e servirem a . bordo. 
DPstes quando erão precisos se to-
mavão de cada vinte ... huJl.l depois 
de po.stos em ala. E" daqui lhes veio 
o nome de Vintaneiros da Marinha, 
do niar, ou galés. . 

Vàztequatro. A Casa dos Vint~ e 
quatro h e a J un,ta .de vinte e qua-
tro pessQas de officio mecanico , 
apresenta das Jior eleição na Meza 
da V e reação pelo juiz do· Povo, a 
qual tem voto nas materias de eco-
nomia da Cidade. , 

V.iolencia he todo e acto, pelo 
qual . se emprega a força contra o 
rliteito commum, contra as Leis, 
contra a liberdade publica ." · 

Violencia he o quinto impedi-
mento dirimente do matl:irnonià. ~ 

V1'ra, 1\~daço de coiro qué co·-
ToMo IH. -
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bria a palma da mão, e s~gúravà 
no pedo polegar, -a qual trazião ~(f~ 
Bésteiros para se não_ molestar:em ? 
quando armavão as béstas. Ord." Af-
fons. Liv. 1 tit. 44 §. 1. ' 

v~·rgem. A Virgem Santissima 
Maria he a Mãi de Jesus Christo. O 
Profeta !saias predisse que o Mes-
sias nasceria de huma Virgem. Hu-
ma Virgem · conceberá , e parirá 
hum Filho, e o seu nome será Em:.. 
manuel C. i j. 14. S. Lucas C. I 
termina a Genealogia de J. C. di-· 
zen do que nasceu de Maria. Que 
J. C. nasceu de huma Virgem he 
v~rdade ·de Fé, expressarpente etmn.- · 
Ciada no Symbolo , que 'nasceu de 
Maria Virgem. Que Maria se fez 
Mãj de J. _C. sem que deixasse de 
ser Virgem he hllm dogma funda-
do na tradição universal, e na cre.n~ 
ça d,e toda a Igreja. · . 

Virtude he d habito de obrar 
conforme as disposições da j~stiça 
natural, que he o complemento de 
to·dos os deveres do homem para 
com Deos, para comsigo mesmo; 
e para com os seus semelhantes. 

J7irtud~s Theologaes ; são assim 
.chamadas por serem .as que a Theo-
logia nos ensina principalmente; e 
tem a 'Deos por ubjecto iinmediato. 
São em numero de tres, a saber-: 
Fé, Esperança, e Caridade, e são 
aos homens de necessidade indis-
penSfl,vel para se salvarem. 

Virtudes, quinto Choro da Je-
rarchia celeste. V e'j, Anjos. .. 

Vz'rtuoso h e o homem que tem 
o habito dp ,obrar conforme as Leis 
naturaes, e os seus deveres. Homem 
vicioso he aquelle que tem o habi-
to oppostd. 

Visão beatifica, ou intuitiva he 
~quella por que os Bemaventurados 
vêm· a Deos no Ceo, não por hum a 
representação ideal , como a que 
nós · temos neste mundo, mas por 
huma manifestação immediata, qne 
Deos lhes faz de si mesiD6. O pri,. 
meiro objecto desta visllo he a esJ 
sencia divina, os seus attributos, e 
·as suas relações : o segundo objecto 
são as cteaturas que os Bernaven.-

Vv 
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· · turado;9 v~m em Deos; nã:o todas, remuneração dos· Serviços de seu J?s só aqueUas que podem tocaUos Pai Ayres de Sá e Mello. · ) 
'Y p.a~ticu1armente. .EJies as vêm, di- Visconde de Balsemão. Estf' f,, . 
~em os Theologos 1 porque o ver- tulo com as honras de Grandeza • 
bo }le o espelho de todas <\S coizas, foi conferido ao Secretario d' Esta-
não só existentes, mas ainda possi- do Luiz Pinto de Sousa por Decre-
~eis. to de 14 de Agosto de 1.801 , f'm 

A visão intuitiva não he igual que igualmente se lhe ~2 Merc~ 
ern todas os Bemaventurados, mas de ametade do rendimelj.l do Bar• 
ella he proporcionada ao mereci- co da , Reg·oa , sendo ~rnbas as 
mento de cada hum·, e á sua reei- Mercês feitas de juro, e h<>rdarle, 
próca Sanü darle In domo Patn's mei dispensada duas vezes a Lei men-
mansiones multa: su.nt ( Joann. J4) taL 
Stelta em·'?! 'a stella :cúi.ffert in clm-ita- Vtseu, Cida~e na Província da 
te. ( t CA>rmth. 1 fi). Beira. 

Esta visão ainda que intllitiva .Forão dadas Constituicões ao 
não he comprehensiva, isto he, o Bispado de Viseu feitas ~os dois 
espiri"to creado, posto que auxilia- Sínodos Diocesanos ,. que se ceie-
do da luz da gloria, não pode abran- brárão na Sé da mesma Cidade em , -,! 
ger t·oda a extelílsào da essencia 1745, e 1748. ~ 
Divi·na, porqúe 'he infinita, e a J7·úihiUdaae de Deos he hu~ at-
creatura he por sua .essfi!ncia ~ limi- tributo, pelo qual se conce f!Y quE\ 
tada. Deos pode ser visto pelo espirito 

Viscondrzdo, a Dignidade, o Se- creado; não que este espírito possa 
nhorio do Visconde. · pel:as suas proprias forças, oa seja . 

Vz'scrmde se chamaya o que ti- neste, · ou no o.utro mundo v·er a es-
nha as ve~es de Conde no governo, · sencia divina, mas porque Deos dá 
ou Ó filho maior do Conde, ou o a cada hum dos Bemaventurados 
successor do sen Estado, e tinha hu~ soccorro, .ou hurna luz de glo-
certa porção Besse Condado até que ria , pela qual elles vêm a Deos á 
succedia nelJ.e. proporção do que elle se IJhes quer 

Hoje se dá este titulo com Es- mostrar. 
t ado de per' si sem dcpendencia ·<dos J7isinhança. Entende-se por este 
Condes. t-ermo a proximidade dos Lugares, 

Neste Reino o Visconde de Vil- ou das pes!ioas. 
la Nova da Oerveira, titulo dado Visionano, o que crê em visões 
pelo Senbor Rei D. Affonso V, Iio- fantasticas. 
je Marquez ·de Ponte de -Lima, ti- , Visz'ta . Alg11m dia dizia-se visita 
nha as mesmas pre·eminencias de 1 certa pensão, qu·e se impunha em 
Oonde. Pelo ·Alvará de 1"7 de Ou- alguns Prasos , e consistia em aJ-
tubro de ·1778 se declarou que ·o gum presente, ou mimo de coizas 
Visconde de Villa Nova da Cervei- comestíveis , que o Emphiteuta , 
ra Thomaz da Silva TeJles servio Cazeiro, ou Cplono fazia hum a, ou 
sempre ·a Real Corôa deste Reino mais vezes no anno ao direito Se-
com -zelo , fidelidade, e desiolteres- nhorio. ' 
se , assin~ . no Emprf'go de Embai- Visita tem em Direito muitas si-
~ador á Oôrte de Hespanba, como gnificações differentes, segundo os 
nos P<>stos milita<fes, que occupou objectos, a que se applica. 
na Guerra, e no Serviço de Genti1· Ert1 geral qe -a perquisição, que 
HoiJlem ·da .Camara. , ' se faz em. certos Jygares para ne1tes 

Visconde de Anadra. Foi este . achar alguma ,coiza, ou para ver se 
ftitul? creado por Oecrt=>to de 2'4: de tudo ahi está em .boa ordem. 
Abrd de l78G, para se verificar em • T<>ma-se tarnbem pelo direito 
João Rodr~gues ·de S.á e ·Mello, em 1 de inspecção, e de reforma, que 
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hu~ Sup~i"Íbr tem , sobre aqtielles, · 
( que lhe estão ~uj~itos. 

~ ".J Tam?~m sigmfica a acção mes-
b' .mo de visitar. 
· E tambem se entende por esta , 

palavra o Processo verbal, que eon-
tem a relação do que ·se passou em 
}lUma visilla. -

Visitas das Dioceses devem fa.:. 
.ze-las os 'Bispos em cada hum ari-
no, O fim' .destas visitas consiste na 
)nstrucção dos Povos; na correcção 
dos abusos, na reforma dos costu-
mes. 

Pela Carta Regia de 16 dê De-
.zembro de J 61 b se recommendou a 
observancia da Lei de 9 de Novem-
bro de 16 12 , que prohibe fazerem 

"( . os. Desembargadores visitas mais 
l que huns aos outros. 

Visitas das Cadêas, que em ca-
qa m~'S ·'fazia o Regedor da Casa da 

• s~.i 'ppl i cação em observaHcia da Lei 
do Re'irto· Liv. I tit. 1 §. 30, e Ex-
travagante de 31 de Março de 1742, 
(Teu .se nova forma a ellas pelo Al-
vará de 5 de Fevereiro de 177 I , e 
p P.la Lei de 15 de Janeiro de 1780. 
Quaf S sejão os' crimes, que nellas 
se seoteoceião, e como, vej. a Lei 
de 7 de Junho de 16Q5, o Alvará 
a e 31 de Março de 1 7 42 , a Porta-
ria de 12 de Janeiro de 1639. - Pro-

1 hibio-se soltarem-se nas visitas das 
Cadêas presos, que l).lereção maior 
péna, que dois annos de degredp, 
Decreto de 25 de Janeiro de 1668. 
Vej . o \Regimento de 7 de Junho 
dé 1605 §. 9. Mandou-se pelo As" 
sento de 4 de Dezembro de J637 
que a visita das Cadêas se fizesse 
pelos Livros das entradas. Nas visi-
tas pode-se comrnutar a pena da 
Lei das arrn_as, quando com ellas 
não tenha havido ferimento, e sen~ 
teneiar por Assento de visita futtos 
.simplesmente industriosos, ainda 
que o seu valor exceda a marco de 
prata , ,e supposto que os . Reos eles ... 
tes tenhão Parte, applicando·-se pa-
ra esta a . condemnação, que for jus-
ta, 'Lei de 5 d~ Março de:. 1190' 
§. 6. He prohibido sentenciar nella 
os presos das Terras das Rainhas , 

• f 
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porque só ·o podem ser ein ReÜt.;. 
ção, Aviso de 16 de J vnho de 17~ 
Podem-se nell~s impôt penas d·e, '? 
açoites, galés, ·e . tratos de pó1é, 
Alvará Q.e 31 de Março de 171~ 
§. 8. Os Çorregedor.es do Crime do~ 
Bairros precedem Dfll:;ts tão ~om.e~· 
te pela sua antiguidade, .! v.iso q~ 
16 de Junho de 17ão. · A visita da 
Cadêa do Troncb pertence privati-
yamente; e por alternáti\ia, aos Çof.; 
regedores do ~Crime d{l; Côrte, A!.:. 
vatá de i> de Fevereiro de 1·77 1. A 
visita do oiro nos navios'· que vie.:. 
rem do :ijrasil, deve s~r feita pelo~ 
Ministros Criminaes dos Bairros de: 
Lisboa successivamente; e por tur-
no, Decreto de 25 de Agosto d~ 
1794. S0bre .a formalidade, com 
que os Visitadores devem proced~r 
nas visitas , se providenciou en;i 
Carta Regia de 14 de Out.nbro de 
1626. Mandou-se por Alvará de 27 
de Ahril de 1647 que as Justiça~ 
Seculares assistissem aos. J?relacJos;, 
e - seus Visitadores no que .toca ~s 
visitas ; e fazendó queixa no Des-
embargo do Paço sobre a reforma-
ção de costumes, se lhes defira sem 
outra informação. Por Decreto de 
20 de Novembro de 1 66f se man-
dou suspender a visitá da PrQvin- · 
c ia da Arrabida, que o Provincial 
de S. Francisco intentav~ princi-
piar sem , dar primeiro conta. a El-
Rei, como era costume. Pelo AIT 
vará de 14 de Setembro de J810 se 
fixou a intelligen~ia. dos §~. 1. o, e 2: do Alvatá de 28 de Julho do di-
to anno , e se dêterminou que os 
Navios de Guerra das Nações Es-
trangeirqs ficassem isentos de visi-
tas de saude. Sóbté o salario d~s 
Yisitas das Boticas, e Lojas de Be-
bidas pela Repartição do Proto Me-
dicato se providenciou pelo Alvar~ 
de 30 de Janeiro de I 811 , derogan-
do o§. lO do Alvará de 22 de Ja-
neiro de i 81 o. Vej. o Plano de I lí 
deJulho de l8.0o, o Edital- de 2() 
d-e Março de 1810. Ordenou -Tse pe-
la Portaria d~ J o ·de Dezembro de 
18 Il se fizessem visitas nas Pro,vin-
cias por Ministros, ou O.(ficjae~ de 

.. . 

) 
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~ zenda, que informem sobre ·o 

ocedimento dos Exactores, e seus 
.._ balternos, e determinou, alem 

do premio concedido no §. 12 aa 
Portaria de 2_ de Agosto de 18l o, 
dois por cento , á ·saber ,. hum f e 
n1eio a favor çlos Cobradores , e 
meio a favor dos Escrivães relati-
vamente a varios objectos · da arre-
cadação da Fazenda Real , e da Ad-
ministração publica. Visita de Guer-
ra he a primeira, que deve ir aos 
Na v i os.; e no Partó ·o Capitão do 
Castello de S. João da Foz, Regi-_ 
mento de 2 de Junho de 1703. Ca-
pitu'lo 4. Os emolumentos dos Offi-
ciaes da saude, e dos Medicos, que 
assistem ás visitas da saticle na Ci-
dade do Porto, forãf> regulados por 
Carta Regia de 7 de Novembro de 
1 766; 

Visitàçáo, Feslfl. instituída pela 
Igreja Catholica em honra da vi-
sita, que a Santa Virgem , de-
pois de ter concebido p~r obra do 
Espírito Santo, íez a -. sua ' Prima 
Santa Jzabel, que por outro prodí-
gio estava pejada de seis mezes, 
ainda que já' fosse de iclade muito 
avançada. Esta Festa foi instituída 
pelo Papa Urbano IV em 138~.-

Visitador he aquelle, que visita 
huma casa, hum Paiz , 0Jl alguma 

' administração, sobre quJ tem ins-
pecção. Sobre a .formalidade, · com 
que devem os Visitado·res Eccle-
siasticos pToceder nas visitas vej. a 
Carta Regia de 14 de Outubro de 
1626. Por Alvará de 18 ·de Abril de 
1 63.5 se . prohibio aos Visitadores 
dos Ordinarios tomarem contas das 
Fabricas das Commendas da Ordem 
de Christo, visto pertencer aos Vi-
sitadores da Ordem pela Bulla Ex-
prmi nobis de 20 de Dezembro de 
l60Q. Vej. Provj.sões de 29 de Ou-
t ubro de Hi25, e de 14 -de Dezem~ 
bro de 174l. 

V.ista. Este termo significa toda 
a s.ort-e de aberturas, que tem pot 
o?Jecto proeurar luz a hum edifi-
<CIO. 

~a as vistas. de proprio direito, 
e 'VIstas d-e servidão. 

' / 
J 
\ 

Vistas de proprio direito são 
aquellas que cad-a hum pode ter, e ) 
conservar sem precisão de tit 
para autorizar a sua posse. r .. 

Vistas de servidão são aquellas, 
que alguem só pode ter em virtude 
de titulo, que o authori~e ··contra 
as Leis geraes, ou de Mima posse 
equivalente .a titulo com ps

1 
r_equisi-

tos necessariOs para a pr~scnpção. 
Ha vistas de prospecto, e vis-

tas de luz. 
Estas são as que só tem por o b .. 

jecto dar. clarid~de, o que se faz 
por meio de frestas. 

As de prospecto ·são as que tem 
por objecto procurar o deleite d'os 
olhos, e pontos de vista agradaveis . 

N . d b · r/ .mguem po e a nr porta, 011 ·' ..(().<' 

jane]Ja directamente sobre chão, oú ~ 
predio do visinho senão ha a distan-
cia de vara, e quarta. 111 

• 

Vz'sto, particípio do verbo ver , 
he hum termo usado nas Sentenças 
para ihdicar q~e os Juizes virão, e 
examinárão os Autos. 

O visto da Sentenq.a quer ás ve-
zes dizer o theor deJia. 

V útores. Lou'vades , V edores , 
apegadores, qu e vão ver as terras , 
e q uaesquer propriedades, fructos, 
ou bens moveis, ou de rai.z , para 
averig·uar a verdade, ou se decidjr 
a duvida, ou contenda. 

Vistoria h e o a c to judicial , pelo 
qual e Juiz se certifica do fact-o, 
que se controverte em Juizo por 
meio da Inspecção ocular. ' 

Sobre salarios de Vistorias vej. 
o Assento do Porto de 15 de Julho 
de 1666; e Oi! 4-lvarás de 7 de J a-
neiro de 1750, e de 28 de Janeiro 
de 1785. · 

Para o encarg·o de Egoa de lista 
deve preceder Vistoria ex oJficio, e 
gratüita. Ord~m circular- de 9 de 
Julho de 1785, vej.' Ordem de 6 de 
Outubro de 1788. 

Vitalício se diz dáquillo , que 
nãa pode du~ar alem da vida de hu-
ma pessoa, como o uso fructo, as 
tenças, etc. 
• Vàella , 'bezerra, novilha de an· 
no. 
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Foi prohibido matar vitellas pe-
la Ordem de 7 de Junho. de. J800, 
4viso de 30 ·d.e Março de 1811' e 

r} ~â>rtarias de 2 2 de A bdL de 5 de 
Junho, e Edital de 28 de Ji:Jnho de 
18' 13, que prohibio 'iguaÍII)ente o 
n1atar vacas fecundas. Levantou-se 
esta p;bhÜ)ição, quant~ ás vitellas; . 
po.t Portaria de J 7 de Fe~ereiro de 
1818. PeJo Decreto de .16 de Agos-
to de 17 9~ · se ordenou que se não 
matassêm mais de ' duas nlil vitel.-
]~s nos Açougues da Capital. Se-
gundo a Condição 11 das de 12 dê 
lVlarçb de 1794 pode qualquer mo-
xador da Cidade dg Lisboa mandar 
compràr, não sendo feinea, e pa-
g~ndo os direitos na Mesa das car-

V:. _ nes. . 
y Fivandâro, o que Je_va viveres 

a vender ás feiras~ e aos Exercitos. 
Os Vivandeiro~ do Exercito fo-

,. rão isentos de siza' e mais tribu-
'tos, escusos dos encargos da gue~
ra, auxiliados, e, protegidos com 
privilegias por Alvará de 26 de Fe-
vereiro de 1644. 

Vivenda, condu c ta, vida 4 codi!. 
portamento, Ord. Affons. Li v. 5 
ti t. 4 I §. I. ' 

Viveres, vitua]haS', provisões de 
bôca. A liberdade na venda· delles 
diz-se no Alvará: de 21 de Feverei-
ro de 1765 que faz haver maidr 
ahundancia' e que est.a faz diminuir 
o -seu preçe. Recommendou-se por 
.Alvará de 20 de Junho de 1645 to~ 
do· o favor na condução dos viveres 
p·ara o Exercito. Forão ' os viveres 
mandados taxar, e almotaçat ao Su-
perintendente Geral delles confor-
me a faculda \le dos soldados, Carta 
de 5 de Janeiro de 1·797. 

Vi~va he a qualificação de hti-
ma mulher, cnjo marido he morto, 
e que ainda não tornou a cazar. 

V~uvas, e mais .pessoás misera-
veis gozão do pr-ivilegio da escolha 
dos J uiz.es' ainda: a respeito dos 
moradores dás Terras· dos I)ona'ta-
rios; Lei de 19 de Julho de 1790 

· § .. I 4. Não podem estender o nojo a 
1nais de oito dias,. ·nem o en'cerl'll-
menio· a I'Ilais de hllm mes,: Alvará 

ToM:o UI. 
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de 17 de Agosto de 176.1. As ·<i()s 
~i~itares falecidos ~~ G~erra forÇo~ 
d1spen$ad~s de habilitá·çoes no Jur 
zo dellas , supprindo-se _por qllal-
quer modo , que 1ega1isas5le ·à sua ' 
identi~~de, Portaria do Governo de 
5 de Outubro de 1814. -Vinva d~ 
Mercador pode ficar . com a loja do 
Marido; Estatu.tos . dos Mercadores 
dé retalho cap. 2 §§. 1 o ; e .11 ' con~ 
firmados pelo .Alyará de 16 de De-
zémhro t e 1757. Por Assento de 29 
de Março d.~ 18 I 4 se deClarou qde 
ás Viuvas não competia o ptíviJe-
gio de . embargar segunda vez' e 
.que não podião s~.r consideradas co-
,no comprehendidas na generalida..:. 
de da Ordenação Liv. a: tit. 41 
:§§ • 4, e 7. . . , 

· Viuvez significa b estado de hu.:. 
·ma p~~soa' que tendo sido cazadá: ; 
e tendo perdido o seu consorte·, não 
.p;:tsspu ainda a~egundas nupcias. 
· Viuvo he o homem; que perde 
sua .nllllher. · . 
. F,oi deClarado pe'o Alvará de 23 

de Novembro . de 1770 '. comprehen-
derem7se no §. 27 dá Lei de ,9 de 
Setembro de 176~; e .que p;:tra _ter 
lugar o disposto na. 'dita Lei basta.t. 
và. .provar-se que elles tinhão ajus.:.. 
ta:do segundos cáiamentos, sendo os 
viu vos obrigados a fazer Inventario; 
e dar fianças, e sendo as vi uvas pri.:. 
vadas logo da posse do.s bens, na 
forma do §. 2 7. Màs ttlda é~ta dis.:.: 

. -posição fico'u sem efieito pelo De-
creto de 17. de Julho de 177a. . 

Ulema. Vi·d. infra depois de Usez"-
t,o. . . , • 

. Ult{}rz~r, d'a]ern ·;. que ~assa dé 
algu.rn termo, Ord. L1v. 4 tlt. 93, 

Ultima vontade. Veja-se Vonta:. 
de. 

Ultramar. 'São as Possessões 
aÍem do mar , corno as Hhas ; e 
mais . Conquistas· do ·Jreino de Por-
tug<al ,. . 

Ultram.arino ; eoiza do . Ultra.:. 
mar' ou ·d'alem.. do mar. . ' ' 
. O Conselho .Ultramarino he J'iü.: 
rna J .unta: de Ministros , • que diri-
.gem certos negocios dos Dominios 
d'alem mar d!a .Corôa. Foi institui-- x·x 
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do est-e Tribunal pelo Senhor Rei 
-J}. João IV, constando de Presi-
. t!nte, seis Conselheiros, . e hum Se-
c~tario . 

Unção he a acção de esfregar 
alg~uma coiza com azeite, ou outro 
licor crasso. 

A unção com o azeite era hu-
rna das mais ' augustas ceremonias 
da antiga Lei. Ungião-se os Reis, 
os Profetas, e os Sacerdotes. ' 

Na ~ei nova alguns Reis no dia 
da sua Sagração recebião a unção 
do Oleo Sagrado. . 
· A Igreja emprega alguma unção 

em muitos dos seus Sacramentos , 
como no Baptisrno, Confirmação, 
e Extrema-Unção. A ,Unção do Ba-
ptismo se faz na cabeça, a da Con-
.tirrnação na testa, a da Extrema-
V nção sobre as partes , em que os 
cinco sentidos residem. 

Unde, ant., quer dizer por on-
de. Ord. Affóns. frequentemente. 

Ungido, particípio passiva d~ 
:ungir. Os Ungidos do Senhor são 
()S Reis , e os Sacerdotes. 

Ungidos. Deu-se· este nóme no 
Secuio XV I a certos hereges secta-
rios de Calvino, que .sustentavão 
que aquelle, a quem os pecC"ad'os 
tinhão sido perdoados , não pecca 
va mais. 

Ungir, mini~trar a Santa Unção 
àos Reis, e aos Bispos. O Papa ou-
torgou aos Senhores Reis de Portu-
gal que se pudessem coroar, e un-
gir como os Reis de França. 

Uníáo de Beneficios he a jun-
ção de hum Beneficio, ou de huma 
Igreja feita por Authoridade do Bis-
po, ou do Superior Ecclesiastico. 

Unidade da Igreja he o primeiro 
dos quatro caracteres, que distin-
guem a verdadeira Igreja das ou-
t ras Sociedades. 

A unidade da Igreja se estriba 
em tres fundamentos, a Unidade da 
Fé, a Unidade dos Sacramentos, a 
Unidade dos Sacerdotes. 

A Sede do Romano Pontífice he 
como o centro desta Unidade. 

Uniforme se diz o vestido, e in-
~ignias peculiares de hum Regim~n-
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to,. ou Corporação. Pelo Alvará rl 
20 de Outubro d,e 1763 se prol-' 
o uso dos uniformes, que se 
vão alguns indivíduos, fing·1 •. 
soldados, e Qfficiaes das Tropas 1 

Exercito. Os fardamentos militare~ 
devem ser feitos inalt~JíU'elmente 
segundo o ·Cap . 16 do novo· Regula-
mento, :Alvará de 24 de Março de 
1764 §. 3; enão selhes deve accres-
centar, ou diminuir coiza alguma 
aos padrões estabelecidos. Derão-se 
novos uniformes para Officiaes Gene-
raes ; e Brigadeiros, para os Corpos 
de Infanteria, e Artilheria, Caval-
lari~, Estado 1\l!:ai?r, En;enheiros , 
Arttfices Engenhe1~os, ·u-overnado-
res , e Estado Maw'r , das Praças , 
Veteranos , GuiaR , Reformados , ~y 
Corpos Civis, Caçadores, Artilhei- ·f 
ros Conductores, e Guarda Real da 
Policia pelo Decreto de 19 de'Maio 
de 1806, a que se ajuntou o respe'"- • 
ctivo Plano, que se reformou .pela 
nova Regula(j(ão confirmada pela 
Portaria do Governo de 9 ele J a-
neiro de 18i2. Os de Voluntarios 
Reaes de Milícias a cavallo pelo 
Decreto -de 29 de Outubro de 1807. 
Os l\lilician9s de Lisboa, com a no-
va denominação de Regimentos de 
Voluntarios Reaes de Milícias .a pé, 
tiverão variação de uniforme pelo 
Decreto de 3 de Novembro de 1807. 
Regulárão-se as distincções, de que 
devem usar os'Generaes, e Officiaes 
Militares nos seus Uniformes pelo 
.Decreto de 27 de Abril de 1761 , 
arn pliado, e declarado pelos de 30 
de .Maio do VJesmo anno, e de 6 
de Agosto de 1761. Vej. os Decre-
tos de 14 de Abril. e de 24 .d.e 
Agosto de 1761, o Aviso de 12 de 
Junho de 1766, o Decreto de 18 de 
Abril de 1735, o A viso de J de Ou-
tubro de 1.811, e a Portaria de 9 
de Janeiro de 1812. O novo unifor-
me dos Criados da Casa Real foi 
regulado por Alv~rá de 19 de Ja-
neiro de 1795. O dos Pilotos da Ar-
mada por Resolução de 10 de Fe-
vereiro de 1798. O do Inspector 
Geral da Marinha o foi pela Reso-
lução de 28 .de Março do dito an-
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nb. Os dos Portei.ros da Camara de 
Cavallo 'se regulárão pelo Aviso de 

de Fevereiro de 1195. Declarou-
_,e por Alvaní de 2 de Maio de 1804 
haver Sua Mag·estad~ approvado' o 
modéllo do uniforme para o Regi-
mentQ. , d~ Cavallaria de Alcantara, 
<.lispensabdo o mesmo Regimento 
do uso de peitos de aço. Pelo De-
creto de 13 de 1\iaio de 1807 se esta-
belecêrão' os uniformes para as Tr.o-
pas de mar na conformidade do Pla-
no assignado pelo Secretario de Es-
tado dos N egocios da Marinha, e 
Domínios Ultramarinos, que baixou 
com elle. 

Unzqen.ito, filho unico . . Por an-
tonomasia o Unigenito he Jesus 
Christo. 

Un.itarios he o nome, que 'tomão 
hoje· os novos Anti-Trinitarios, por-
gue .fazem profissão de conservar, 

• segundo a sua opinião' a gloria da 
Divindade ao Grande, só, unico, e 
Soberano Deos, Pai de Nosso Se-
nhor Jesus Christo. 

Universúlade, Academia, em que 
. se ensinão as boas Artes, e Scien-
cias. . · 
. Os novos Estatutos da Universi-
dade, robor'ados por Carta Regia 
de 28 de Agosto de 1772 , forão 
ampliados: quanto á forma <las os .. 
tentações,. pelo Alvará de 6. de Mar-
ço de 1785. Forã.o reguladas as gra-
duações, e ord~m das Cadeiras de 
Medicina' , e Filosofia pela Carta 
Regia de ~4 de Janeiro de 17.91. 
Foi ordenada a form'a t:lo provimen-
to das Cadeiras da mesma Universi-
dade, e das Substituições, e Colle-
giaturas por Alvará de I de De-
zembro de 1804. E a distribuição 
das suas respectivas Cadeiras foi 
determinada pelo Alvará de 16 de 
Janeiro de 1805. Vej. Alvará de 12 
de Julho de 1815. E em consequen-
cia deste Alvar~. pela Carta Regia . 
de 30 do mesr~fo mes, e afino se 
procedeu a hum despachó na Fa-
culdade de Canones, e a hum novo 
arranjo na de Leis, e.stabelecendo-
se aos Lentes, e Substitu_tos os res .... 
pectivos ordenados. ·o Alvará de 10 
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de l\1aio de 1806 promoveu os E.?~ 
tudos Theologicos na dita Univ~f.\ 
sidade , e a instrucção do Cler~~ 
geral por todo o Reino. Os Livros, 
que hão de servir para os estudos 
das Aulas do Curso J uridico, forão 
determinados pelo Aviso de 7 de 
Maio de 1805 , com dispensa dos 
Estatutos Curso · Jun'dico Li v'. 2: , 
tit. l4 Cap. 1.", 10.", e 11." etc., e 
declaração do Aiv·ará de 11 de Ja-
neiro de Hlo5. Foi approvado por 
A viso de 5 de Março do dito anno 
de 1805, para se ensinar nas Aulas 
de Rhetorica o Compendio de His-
toria ordenado por J eronymo Soa-
res Barbosa. Por Alvará de 28 de 
Agosto de 1772 foi creada huma 
J untà de Administração, e Arr~ca
dação d.a Fazenda da Universidade, 
e se lhe derão lnstruccões para o 
seu governo em Setembro do mes-
mo anno. A dita Junta he hum Tri-
bunal de Fazenda immediatamente 
sujeito a Sua Magestade, de quem 
recebe as Ordens pela Secretaria 
de Estado dos Nego cios do Rei-
no. E no Real Nome de Sua Ma~ 
g·estade, na conformidade do ou-
tro Alvará de 20 de Agosto de 1774, 
provê os negocias tocantes á Real 
Fazenda da mesma Universidade, 
e dirige aos diversos Magistrados 
do Reino as Ordens , que recebe 
irnmediatamente do rnesm0 Senhor, 
ou são do expediente do mesmo 
Tribunal. Tem a Universidade de 
Coimbra o privilegio exclusivo de 
fazer imprimir a Legislação antiga, 
e moderna , e lhe foi transferido o 
da impressão dos Livros de Mathe-
matica, que dantes tinha o Colle-
gi·o de Nobres, Alvará. de 16 de 
Dezemoro de 1773, e Resolução de 
2 de Setembro de 1786. Havia-se· 
lhe permittido mandar imprimir os 
Livros, que julgasse convenientes 
para os usos Academicos , A viso 
de 17 de Novembro de 1772. Sobre 
os Compendias que se mandárão 
fazer para as Aulas vej. os Avisos-
de 26 de ~etembro de 1786, de 12, 
e de 18 de Janeiro. de 1787. Deu-se 

I Regimento á Imprensà da Univer..-
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sidade , que foi confirmado por Al-
fvt rá de 9 de Janeiro de 1790 . . E se 
~ concedeu isenção de direitos, 
por tempo de dez annos, do papel, 
que mandasse vir para o gasto da 
dita Imprensa, Aviso de 7 de Ja-
neiro de 179 I. Em Carta Regia de 
6 de Novembro de 1772, dirigida 
ao Marquez de Pombal, Plenipo-
tenciario ~ e .Lugar Tenente d'El-
Rei na Fundação da Universidade, 
lhe foi prorog·ada a sua commissão, 
e os seus poderes para o progresso, 
e complemento da Fundação da 
mésma Universidade. Pela Lei de 
lO de Novembro de 1772 se orde-
IIOU que os Estudos das Sciencias 
Mathematicas, que pelo Titulo ll 
dos Estatutos do Collegio de No-
bres se fazião nelle , se não possão 

. continuar dahi em diante senão na 
Universidade de Coimbra, confor-
me a seg·unda parte (io Livro 3." dos 
Estatutos della, vej. Aviso do 1.

0 

de Dezembro do dito anno de 1772. 
A' Universidade de Coimbra se fez 
Doação por Carta Regia de 4 de 
Julho de 177!4 dos bens dos deno-
minados J esuitas, para augmentar 
o seu Patrimonio, e por esse meio 
a mesma Universidade conservar o 
decoro da su_!l Representação , e 
provêr ao pagamento, e sustenta-
ção dos Professores , Ministros, 'e 
Offi.ciaes, que n~lla tem quotidia-
IIO, e indispensavel exercício. Pelos 
A vis os de 5 de Fevereiro de I 7 7 8 , 
e de 26 de Janeiro de 1786 se re-
commendou, e promoveu a execu-
ção da Bulia de 2 de Maio de 1775, 
relativa aos privilegias dos Lentes 
da ' Universidade, e Magistraes, e 
Doutoraes serem escusos. da Resi-
dencia em seus Beneficios. Vej. Avi-
so de 23 de Julho de 1774. E por 
A\;iso de >11 de Março de 1801 se 
mandárão contar como presentes na 
dita Universidade os Doutores Mêd i-
cos nomeados para os Hospitaes do 
E xercito. Estabelecêrão-se partidos 
para os Estudantes ·benem~ritos das 
Faculdades das Sciencias N aturaes 
da Universidade, A viso de 23 de 
Janeiro de 1778, vej. Aviso de 25 
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de Setembro de 1787: Pbr Carta 
Regia de 4 de Dezembro de 1786 
se mandou que se provesse huma 
Béca em cada hum dos Collegios 
de S. Pedro, e de S. Paulo para 
cada hurna das Facqldades de Me-
dicina, Mathematica, e JPl9.sofia, 
vej. Decreto de 7 de J unho ·i{:]e 1776, 
A viso de 24 de Dezembro de I 787, 
e Alvará do 1." de. Dezembro de 
1804. Expedio-se Carta Regia em 
2 4 de Janeiro de 17 91 ácerca <ias 
ca·deiras de. Medicina, e Filosofia 
da Universidade. Pela Carta Regia 
de 2 de Dezembro de 1796, que 
ampliou a Providencia do Aviso de 
28 de Setembro do dito anno, se 
regulou a forma da approvação das 
Theses, que na Universidade de 
Coimbra houverem de servir de ma-
teria nos Actos de repetição, de-
clarando-se o §. J o do Alvará de ao 
de Julho de 1795. Derão-se provi~· 
dencias sobre o novo Padroado das 
Igrejas que ti,nhão sido ' dos extin-
ctos Jesuítas, noAviso de 14 deJa-
neiro de 1790. E outras sobre a eco-
nomia das Aulas, e diversos oufros 
objectos, Aviso de 28 do dito mez, 
e anno. Pelo A viso de 22 de No-
vembro de 1797 se declarou que S. 
A. R. acceitava a offerta de doze 
contos · de reir;; em razão de contri-
buição pelo apno de~ 179 7 , e de · de-
zeseis contos de reis pelo dL, J 798. 
Sobre a antiguidáde dos Lentes da 
Universidade vej. a Carta Regia. de 
6 de Dezembro de 1793. E a res-
peito do ObserTatorio da mesma as 
Cartas Regias de 4 de Dezern bro 
de 1799, e de 5 de Março de 1805, 
e Decreto de 4 de Abril de 1795. 
Forão reguladas as Cadeiras do Col-
leg·io das Art t:!S por Carta Regia de 
7 de Dezempro de 1802. Deu-se 
nova forma ás Cadeiras da Facul~ 
dade de Theologia, Cartas Regias 
de· 27 de Novembro ,de 1793, vej . 
Cartas Regias de 4, e de 5 de J a-
neiro de 1784, e Alvará de lO de 
Maio de I 805. Pelo Alvará d.o l.e 
de Dezembro de 1804 se regulou o 

.. provimento ~as Cadeiras na Univer-
sidade, substituições, e Collegiatu-
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ras da mesma Universidade. Sobre 
os ordenados dos Bedeis vej. a Pro-
visão de 30 de Junho de 1773. E 
sobre o do Contador, e Escrivão 
da Fazenda a de 2 de Outubro de 
177 5. Declarou-se por Aviso de 18 
de Janeiro de 1779 a parte do or-
denado ~;; que devem vencer os Len-
tes Substitutos, e Oppositores, que 
vão reger Cadeirás-Jlo impedimento 
dos proprietarios. , O do Chantre, 
Thesoureiro, e Capellão da Capei-
la foi augmeotado, Aviso de 15 de 
Dezembro de 1781. Foi novamente 
regulado o dos Lentes de Mathe-
matica, CartaRegia de 4 de Ju-
n!w de 1783 , veja Carta Regia de 
5 ·de Janeiro de 1784. Desconta-se 
a terça parte do orden1xdo aos Len-
tes que estão ausentes 1 - ainda que 
seja· com Licença Regia, Carta Re-
gia Qe 5 de Maio de 1792. Por A viso 

, cde. 11 de Setembro de 1809, dirigi-
do ao Vice Reitor da Universidade~ 
se lhe mandou que se recolhesse a 
Coimbra ,. para no tempo compe-

' tente se abrir a Universidade, que 
se achava com poucos mezes de li-
ções pGr causa da ultima invasão 
ilos Fran~_ezes. Ao Corpo Ac~de
mico se derão agradecimentos pelo 
bem qlile se comportou na gloriosa 
Restauração deste Reino por Carta 
Regia, escripta ao Vice Reitor da 
.mesma Universidade em data de 3 
de Outubro de 1809. Pelo Alvará 
de 17 de Março de 181 '7 foi conce-
dida á dita Universidade a Mercê 
de poderem os seus Representantes 
assistir entre os Tribunaes no Au-
to da Real A cclamação. 

Voda de fogaça, ou dinheiro . 
Informado o Senhe>r Rei· D. Manoel 
que nas Comarcas da Beira, Tras-
os-1\'Iontes, Entre Douro e Minho, 
e Ribacôa se. fazião excessivos gas-
tos nos banque tes d0s cazamentos, 
e batismos (que hoje dizemos ba.pti-
;zados), e nos qnaes, depois de largas 
comezanas , e borracheiras , havia 
mortes, ferimentos, deshonestidades, 
e outras innumeraveis desordens, 
manda, e ordena ~ sob pena· de açoi; 
tes, e degTedo para os Lugares de. 

To.Mo III. · . 

VOL 
Afriha, que nenhuma pe~soa; dé 
qualquer condição que St>Jà, poss~ 
convidar para o jantar, ou ceia .~ 
noivos (e o mesmo tlos bapti~nt~) 
pessoa alguma fora ifo 4." gráo dos 
ditos noivos, e aind~ estes paren-
tes não possão dar coizà alguma pa-
ra- a dita voda em . dinheiros, nem 
coizas de comer' o que se chama'9'a 
fogaça. Vej. Ord. lVlaooel. Li v.' 5 
tit. 45. E como na Comarça de En.::. 
tre Douro e Minho se conti nuasse 
este pessimo costume, segunda vez 
foi rigorosaménte prohibido pelo A l-
vará de 27 de Janeiro de 1554, no 
qual se manda que na dita Comar-
ca se devasse annualmente dos que 
nãó observão á risca a sobredita 
Ordenaçã~, que se acha - em a no-
v-a. Liv. 5 tit. 9o. · 

Vodos. Na Ord. Manoel. de 1514 
Liv. 5 tit. 28 §. 8. permitte1I!.-se os 
vodos por devoção de alguns San-
tos, com tanto que se ....não coma 
dentro das Capellas, ou Igrejas. 

Voet~·anos; Hereges assim cha-
mados de hum certo V oetio se ti 
Chefe, o qual ensinou que nos de-
víamos contentar de observar reli-
giosamente o Domingo , sem cele·-
hrar outra alguma Festa. 

Vogado, ant., Procurador, Ad-
vogado·; que tem, e faz, a vo~ do 
se'u Constituinte. 
· Vo.qar, ant. ', fazer o oflici:o de 
Advogado. 

Vogaria , ant., o mesmo que ac!~ 
vocacia, ou officio de Advogado. 

Volta, briga, discordia, motim ~ 
alvoroço'. Ord. Affons. Liv. 1 tit. 23 
§. H. 

Voltez'ro, homem revoltoso , ri"" 
xoso. Ord. A1fons. Liv. I tit. 28 
§. 3. 

Voluntario; geralmente fali ando, 
he tudo o que procede da vontad~. 
Duas coizas são necessarias para · 
cons·tituir o volt:mtario, o conheci-
mento, e aeto da vontade, porque 
nada pode querer-se, sem que pri-
meiro seja conhecido; e tudo o que 
r:iã:o tem por principio a vontade 
não pode j11lgar-se voluntario. Pela 
Portaria de ' 28 de - Dezeinbro de 

YY 
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i808 se ordenou a creação de hum 
Jl.egimento de Infantaria, e outro 
M"~:avallaria denominados Volunta-
'r~ Reaes do Commercio, compos-
tos de Negociantes , e M er·cadores 
das cinco classes, na forma do Pla-
no, e Condições, que baixárão com 
a dita Portaria. V oluntarios Reaes 
de Milícias a cavallo: foi mandado 
crear este Corpo pelo Decreto de 
·29 de Outubro de I807. Volunta-
rios fotão creados ·em lugar dos 
Guardas Marinhas extinctos pelo 
Decreto de 9 de Julho de I 774. 
Vej. Guaraas Marinhas. Voluntarios 
Reaes do Príncipe he hum Corpo 
de TMpas, que se mandou ir para 
o Brasil, o que se annunciou na Or-
dem do dia de 15 de Maio ele 1815. 
Creacão dos Voluntarios da Acade-
mia do Maranhão, Alvará de 20 de 
Maio de 1796. Pelo Decreto ele 13 
ele Maio de J 81 G se éoncedeu h u-
ma gratificação diaria aos Soldados, 
Musicos; e Officiaes ·inferiores da 
Divisão de Voluntarios Reaes do 
Príncipe, em quanto se achassem 
destacados no Brasil, mudando-lhe 
a denominação na de V oluntarios 
Reaes d'ElRei. Animárão-se com 
premi os os V oluntarios, que se alis-
tassem nos Corpos do Exercito, De-

. ereto ' de I9, e de 21 de Novembro 
de 1808. Vej. o Decreto de 12 1 de 
Junho de 1809 sobre a de~erção, e 
outras irregularidades das Ordenan-
ças, e Corpos de V oluntarios. , . 

Vontade. Chama-se em Direito 
disposição de ultima vontade toda 
a disposição feita com vistas da 
morte, e que he considerada por 
aq uelle, que dispõe, como a ui ti-
ma,. que fará, ainda que possa acon-
tecer que della mude. Deve haver 
grancle escrupulo na averiguação da 
ultima vontade, Assento de 5 de 
Abril de 1770. He sujeita a muit·as 
falsidades , Lei de 2 5 de Junho de 
1766., é dito Assento de 5 de Abril 
de J 770. 

Vontades, ou vocmtades. Assim se 
chamou algum dia aos moveis, tras-
tes , e alfaias de caza , que cada 
hum compra·, ou manda fazer, sem 

VOT 
' mais reg-r;;1, ou dírecção, que o seu 
parecer, gôsto, e vontade. 

: .Vorscio ( Conrado), Professor de 
Prima em Tbeologia na Cidade de 
Leyden na Holanda, foi herege do 
decimo setimo seculo: -vivia pel.os 
annos · de 1608. Accrescentou aos 
Dogmas dos Protestante~ outras 
muitas proposições ímpias €ontra a 
unidade da natureza de Deos , con-
tra a simplicidade da sua subslan-
cia, contra a sua immutabilidade, 
irnmensidade, infiuidacie. 

Voto he huma promessa que al-
guem faz de h urna . boa o ora' a 
que não he obrigado , como de 
hum jejum, de huma esmola, de 
hurna peregrinage. ' 

Voto toma-se em direito pelo 
parecer, . que se dá em h uma As-
sembléa, em que se delibera sobre 
alguma_ coiza. . .., 

Em toda a deliberacão os votos- • 
devem ser livres. • 

Não podem votar a final os Des- ' 
embarg·adores que tinhão sido de 
voto de não receber os Artigos , 
Assento de 115 de Agosto de 1603 
na coll. 3." Liv. 1 tit. 5 §. 9. n. 3 
pag. 499, e na Coll. dos Assentos 
P· 1 n. J. ' 

He prohibido' declarar nos Des-
pachos da Meza da Con~ciencia dis-
crepancia de votos , e haveDdo-a 
deve consnltar.:.se para se evitar a . 
violação do segredo da Justiça, Car-
ta Regia de. 31 de Dezembro de 
1603 cap. 2: 

Devem ser tres conformes em 
hum mesmo parecer, segundo a Or-
den. Liv. I tit. 6 §. 3, e não ,tem 

· lugar a reducção a menor som ma, 
ou quantidade , como se declarou 
no Assento de 21 de Fevereiro de 
1619. 

Sobre a requcção dos votos vej. 
os Assentos da Relação do Porto 
de ~- de Janeiro de 1624, de 29 de 
Abril <le I659, de 18 de Julho de 
1691, e de 17 de Março de 1718. 

Pelo Decreto de 24 de Outu-
bro de) 679 se declarou que as Sen-
tenças na Relação do Porto se hão 1e vence~· por tres votos, a,ssim co-
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1no se ''encem na Casa da Suppli-
cacão. 

'Quá.l . fosse a forma do quarto 
voto , que ptofessa\'ão os proscri-
ptos Regulares da Companhia de 
Jesus, consta pelos mesmos o~:igi
:naes, de que attestou authentica-
mente S:~1a Magestade no Diploma, 
ou Carta de 4 de Maio rle 1765. 

Pelo Alvará de 3 d~ Março de 
1689 se approvou o voto feito pelos 
Officiaes da Carnara da Cidade da 
:Bahia de erigirem a S. Francisco 

' Xavier por Protector ; e Padroei-
ro da dita Cidade, e S'olemnizaretn 
todos os annos em d~z de Maio 
ao dito Santo com huma Procis-
são . . 

Vptos ~le . S, Thiago. Declarou-
se por Carta Regia de 9 de Junho 
de J 800 qne o Juiz da Corôa da 
Rela.f(ão do Porto só pode conhecer 

• "POr' Appellação , ainda dentro das 
cinco Jegoas sobre ·os vchos de S. 
Thiago. . 

Voz tem ás vezes a mesma S'l-
gnificação que voto. . 

Voz do povo se entende não a 
opinião do vulgo , mas a opinião 
commum, e mais geral. 

Voz publica he o rumor .fmbli-
co, e fama cómmum . . 

Urbano, coiza que· pertence á 
Cidade. Assiq:~ se distinguem os-
predios urbanos dos predios rus-
ticos .. 

Ursélla , ervél; que serve para a 
tinturaria . 

. Os Contrabandistas da Ursella . 
são n'midos com as mesmas penas 
dos &f tabaco. Alvará de 12 de Ou-
tubro de 1770·. · 

Mandou-se qLle se despachasse 
interinamente na Casa da India, e 
não na Alfandega, pelas Resolu- · 
ções de 17 de· Dezembro de 1749, . 
e de 5 de Outubro de J 752. 

Ursulinas, E.'eligiosas instituid'as 
em Italia em 1537 debaixo da invo-
cação rle Santa Ursula, para ins-
truir, e educar , as meninas. Estas 
Religiosas seguem a Ordem de San-
to Agostinho, vestem de roxo,. e pre- . 
to. O seu lnstit\)to- foi confir~ad~ 

usu 
por Bulla 'dp Papa Paulo V de 13 , 
de Junho de I 612. 

Usagem h~ Jmm tributo ant~~~: 
Usança , uso, costume , esbHó. 

Ord. Affons. Liv. l tit. 5 §. 38 
pag .. 56. 

Usante, que usa, exerç~, pàla~ 
':ra, que se a~ha em rnonume,ntos 
antigos. Foral de Thomar de 1174. 

- Ur;ar, fazer uso , praticar. 
Tarnbem significa servir-se, uti~ 

!'izar-se. Ord, Affons: Liv. 5 tit; 54 
§§. 4, e 5 pag. 199. . 

Useiro , costumado , habituado. 
Ord. Affons. Liv. 1 tit. 69 §. 62'. 

Ulema , nome generico , pelo 
qual se designa na Turquia o cor• 
po elos Ministros da Religião. O 
lVIuphti, ·,que representa Mafoma, 
he o Chefe do Ulema. Tem subal.-
t~rnos a si dois Cadileskers, dos 
qoaes hum he o Chefe da Justiça 
na Asia, e outro na Europa. Infe-
riores a elles são os Mollahs, qu@ 
pode comparar-se aos nossos Me-
tropolitanos; os Cadís são corno os 
nossos Bi'Spos; os Emaiins, que se 
assemelhão aos nossos Parocps , e 
os ' lmans , que são como simples 
Sacerdotes. 

Uso, ·costume, pratica, . estiiio. 
Tarnbem se ente·nde· pelo direito 
de usar da coiza alheia., ma.is res"'-
'tricto ,que o usofructo. 

Usual, que está em uso. 
He tambem hum tributo sobre 

os viveres. 
Para a cobranç.a qos Usuaes oí--

ferecidos , em Côrtes se formou Re-
.gimento em 19 de Novembro de 
1674 . . Em 31 de Dezembro domes-
mo anno se pass€!u P.ro·visão da J un- · 
ta dos Tres Estados para a execu-
ção deste Regimento, impondo-se 
mais tres reis na carne, e vinho , 
alem de> ántigo· real das Fortifica-
~ões, satisfazendo-se assim os qui .. 
nh€ntos mil cruzados annuaes, e os 
outros quinhentos rni•l' cruzados pe-
lo tabaeo, não se continuando a di-
ta ~ontribuição. ~or Carta Regia 
el'e 13 de Novembro de 1680 se 
mandou continuar, alem da contri.o~ 
buição do milhão., ou.tra- de- qui-
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nhentos mil cruzados para os Presí-
dios, pagos pelos Usuaes. Mandou-

's\ por Carta Regia de 27 qe Janei-
~~.de 1712, que alem das mais con-
tribJJições se lançassQ a do Usnal 
nos generos, a saber: quatro reis 
em arra.tel de carne, e cinco reis 
em canada de vinho; visto não ter 
bastado para as necessidades publi-
cas o pedido das pessoas ·, que po-
dião concorrer com cem moedas. . 
. .Usuario he: o que hem o direito 

do uso. · 
. Usucapião he hum dos modós 
de adquirir a propriedade por huma 
posse não _interrompida · de alguma 
coiza, durante ce)"to termo limita-
do pela Lei. 

Usucapir, adquirir pelo uso. 
Vsura, em geral significa todo 

o interesse, que se tira do dinheiro 
que se empresta, seja legal; ou il-
licito. Mas ordinariamente a usura 
se toma em máo sentido , e pelo 
ganho excessivo, que se tira do di-
nheiro, alem do preço taxado pelas 
Leis do Paiz. · 

• Usurario, o que dá dinheiro 
emprestado com usura. 

Usureiro, ant. o que dá dinhei-
ro a ganho, ou 'recebe prerpio pelo 
uso do dinheiro emprestado. Ord. 
Affons. Liv. 2 tit. 4 art. 2 fol. 49. 

Contracto usureiroj o mesmo que 
usurario. Ord. Affons. Liv: 4 tit. 19 
§. 1 fol. 95. , 

Usurpador lie o injusto possui-
dor dos bens de outro, a quem os 
tirou por "· olencia , ou ao menos 
por sua ' particular authoridade .. 

Usurpar lie tirar injustamente 
huma coiza a seu ·legitimo dono , 
por via de authoridade, . e poder. 

Ute1'ino, diz-se em direito do 
J que procede do mesmo ventre. Fi-
lhos u.terinos são os filhos da mes-
ma mãi, e de diverso pai. 

Util , que tem uso , prestimo 
para algum fim. 

Domínio util. he o que tem a 
}Jessoa, que usa , e desfructa a coi-
za, mas que n.ão he senhorio dire-
cto della. 

_Dias uteis no ~oro são ~quelles~ 
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em que ~e pode requerer, e correr 
a Causa. Oppoem-se a contínuos, 
que· são todos os dias feriados, ou 
não uteis. 

Utrecht, Cidade dos Vaizes Bai-
xos, Capital da Província do mes-
mo nome sobre o· antigo Canal do 
11heno. A Provincil! de UÇrecht he 
a quarta das que compoem ··a Repu-
blica das Províncias Unidas. 

Uva, o fructo da videira. 
Os que forem achados furtando 

uvas, agraço, fruta, ou lenha nas 
fazendas alheias, sem licença de seu 
dono , alem de pagarem a perda, 
tem a pena pela Postura 13.a das 
que andão juntas no Tit. J 3 do Re-
gimento pos Juizes das Aldêa~, is-
to quando' forem moradores do Lu-
gar. Mas sendo Caminhantes, e não 
tomando mais que hum cacHo de 
uvas, não págão pena alguma. ita 
Postura. 

Não po~em misturar uvas bran-
cas ~om as pretas os Lavradores do 
Douro no fabricp dos vinhos, e tem 
penas fazendo o contrario , Alvará 
de 30 de Agosto de 1757 §. 3 . . 

VuZqata, versão Latina da Sa-
grada Escriptura, que está em tlSO · 

na Igreja~ e que o Concilio 1de Tren-
to declarou authentica. He a antiga 
versão Latina: chamada Italica, fei-
ta sobre o texto Greg-o, reforma-
da, e cor.recta por S. J eronimo. . . 

Westphaha he hum dos dez -Cir-
culas do Iriiperio de Alemanha, qu~ 
comprehende o Paiz desde a Baixa 
Saxoni.a até os Paizes Baixos, e en-
tre o Rheno, e o Weser. Os Dire-
ctores deste Circulo são o Bispo de 
Munster, e os Eleitores de Brande-
burg, e do Palatinado. He celebre 
a Paz de Westphalia. Forão cinco 
Oi seus Artigos princi paes: I. o a li-
berdade , e prerogativas dos Esta-
dos: 2." a liber4ade da Religião: 3.0 

a suspensão da authoridade do Pa-
pa nos Paizes qos Protestantes: 4.0 

a cessão do Landgraviado de Alsa-
cia á França, e de h uma parte da . 
Pomeranía, e outras terras á Sue-
cia: 5." o Regulamento do Gover-

1 u Politico do Corpo Germanico. 
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"fVhigs, e Torys são os nomes de 
dois \amosos Partidos em .Inglater-
ra, aonde estas facções fiierào gran-
de estrepito, depois das desordens, 

. que se levantárão no tempo do Rei 
Carlos I até .á morte da Rainha An-
na. Os Whigs formavão o partido 
republicano, e os Torys dedara.-
vão-se ai,favor da Authoridade Real . 
Estas f<fcções se suffo,cárão depois 

. que a Ca·sa de Hanover subio ao 
· Throno 'da Grã-Bretanha, mas sem-' 

pre a Nação ficou diyidida, em dois 
Partidos, o da Cõrte; e o da Oppo- . 
zição. . · 

Wiclefitas, Discípulos de/ João 
Wldej, que nas.ceu em Wiclef, Pro-
v-íncia de Yorck , . no anno de 1329. 
Irrvectivou prirnÉ'~~o contra os Mon-
·ges; e depois declamou contra o 

Clero, e contra a mesma Igreja de 
Roma. Foi auxiliado pe.los Lollar-
dos, e teve muitos Partidist~s, e 
Dis_cipulos. Atacou o Dogma d{t • 
Presença Real , e renovou o.s errqs J 

· dos Berengarios, e_ .Os de A bailar-
do. Os _Wiclefita~ por' muito tempo 
s,e sustentárão em Inglat.errà, ape-
iar dos esforço~ 'dos dois l_loderes, 
Ec,clesias.tico, e Secular. ~spalhá
r&o·se depois por Alemanha. João 
Hus adaptou parte dos erros desta 
Seita ;· e forrnou outra nova; que 
tomou o ·seu nome. ' 
. Woetz'anos , hereges assim cha-

madó·s do seu Chefe Woetius; que 
ensinou qÚe devíamos contentar-nos 
çom telebrar rPligiosam~nte o - {!~.: 
mingo' sem ' celebrar alguma outra 
Festa:. · 

---------=--~~;~~·~· ~· ~· -· -----

X 
XE ·Q 

·X, vi.gesima' seg·unda· letra io ál:-
ph'abeto. Como letra numeral valia 
1 o·,· e com hum til' ou linha atra-

-vessada por cima valia I·otooo. 
· Xa, entre os Persas ', he o mes-
mo que Rei, Soberano. . 

Xá, herva da China, cuja: .tin-
tura se bebe corrio remedio·; e tam-
bém' corrio alimento. , 

Xahanda'r : No Gusarate J1e o 
mes~o que Consul de algumà Na-
çãt->. ' 

Xarajirn:, moeda da India ,- que 
vale trezentos 'reis, pouco· mais ou 
1nenos. 

Xe , em lugar de . se ,· pronome 
antiquado., que se ac,ha nas Orde-
nações Affonsinas· Liv. 2':o tit. l4 e-
'tit. .15, Liv. 5 tiL.58 §. 7. . 
_ Xeque he o mesrrio 9-ue Chefe 

ToMo III. @ 

\; 

. . XOF 

de Ca~i'ld'a, ou Tribu ; Principe, 
ou Rei. . 

Xerophagz·a. Esta palavrà "tinha 
uso nos primeiros Seculos da Igreja 
para expli'ear o uso dos çomeres sêc-
cos· nós dias de jejum, deno-tán'do 
que' nesses' dias S~ abstinh~Ó· não ·SÓ 
da. carne , e do vinho , m·as ainda 
dos fruetos vinosos , e succulen-
tos. , · ' . . 

Xiah. ~m · A'rabico ·quer ' dizer 
Imperador. 

Xifarote , espada pequena do 
Greg:o Xipho~. · •. · 

Ximenes. (Sebastião Ximenes)', ha-
bil J utisconsultõ Espanhol, mor4 

reu em 1600. C:ompoz: 
Concordantire utriusque juris. Em 

Toledo 1596, e 1619. 
Xofre , depressa. 

Zz 

, -. 
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Y, vigesima terceira Jeú•a do ~1-
phabeto. C.omo letra numeral va-
lia 150 , e com hum til por cima 
t5o,looe. 

Y, abí, .corresponde ao Latino iM. 
Ycháo. Vej. Ucháo. Ordenaçã'O 

Affonsina Liv. 2." foi. 301. 
. Ynca , ou Inca ; nome , que 

tinhão es Imperadores • do PenL 
Estes Monarchas. reunião em ~i a 
a'tilhoridade temporal; e espiritual. 

y 
YXE 

Yrian, o in esmo que esquadrão, 
exercito. . ·~ 

Ysny, Cidade Imperial situada 
no Algau entre os Condados de H o-
henek, e de Trauchburg, Senhorio 
de EglDff. O seu Magistrado , e a 
maior parte dos Cidadãos seguem a 
confissão de Augsburg; tem porem 
famílias Catholicas. 

Yxeco (ant.), molestia ·, contra-
dicção, trabalho,. dúvi~a, contenda. 

z 
ZEL 

Z, vigesima quarta letra do Al-
phabeto. 

Na Arithmeüca dos an'tigos va-
lia 2.$000 , e sendo plicado valia 
2:000,$'000, que são duas mil vezes 
mil. 

Zaeo be o Pontífice dos Bonzos. 
Zan_qano o ·mesmo que Adello, 

IQU Corretor, mas sem authoridade 
.pal:ilica. 

Mandou-se dev:açar delles pelo 
Alvará de 29 de Agosto de 168·6, 
que se. acha a foi. 277 do Liv. 10 
da Casa da Supplicação, e pelo de 
29 de Janeiro de 16.89, vej. a Re-
solução de 3 de Outubro de 1672, 
-e Alvarás de ·28 .de Outubro de 
·1718, e de 19 de Abril de 1728. 

Zazo, Pontífice aos J aponezes. 
Zegoniar, antigamente era o mes-

mo que viver em concubinato . 
. Zelador, o que zela. Chama-se 

assim a hum dos Officiaes da Al-
motaceria. 

I 

ZOM 

Zeladores forão creados para ze-
lar, e fazer guardar as taxas, e Pos-
turas do Sena~o. E por Alvará de l6 ' 
de Janeiro de 1615 se mandou que, 
nas offeBsas, que lhes fossem f~itas,\ 
procedessem o Presidente, e V erea- . 
dores como -se se comettessem con- 1 

tra ~s Almotacés da Limpeza. 
Zelo he em moral a a.lfeicão· vi-

va, ou paixão ardente por aiguma 
coiza. O zelo 'deve ser illustrado, 
puro, e justo. 

Zombaria, discq.r.so familiar, pe-
lo qual se apresenta huma coiza de-
baixo de huma f~ce .ridícula. A 
Zombaria niio he criminosa de sua 
natureza, mas he difficil que ~lla 
seja innocente, porque as setas que 
ella lança sãd ordinariam~nte pre-
paradas pelo amor proprio, e 'agu-
çadas peJa malignidade. Ella he 
principalmente coQdemnavel, e_ re-
prehensivel quando com mão auda-
ciosa lança as· suas setas contra os 
~ 

( 
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objectos do nosso culto, ou do nos-
so respeito. 

Zoolatria , palavra derivada · do 
Grego Zoos apimal, e Lat~eia cul-
to; significa h uma especié de ido-
latria, que consiste em dar honras 
divinas aos animaes: 

Zuir~:!J.Uanos, sectarios de UI rico, 
ou Hulcfrico Zuingle. Heresiarca que 
nasceu na Suissa ao ~." de J an,eiro 
de ·J487. / · 

Declamou fortemente contra as 

ZUI 

indulgencias, atacou a authoridade 
do Papa , o Sacramento da ·Peni-
tencia, o merecimento· .da Fé, o ef-
feito· das boas oh r as, a invocação dos• 
Santos, as Leis Ecclesiasticas, os 
V o tos , o Celibato dos Clerigos, a 
abstinencia , da carn~ , a presenÇa 
real de Jesus Christo na Eucharistia, 
o pecado original' a virtude dos sa .. . 
cramentos. 

Alguns dos Cantões Suissos ado-
ptárão os erros de Zujngle. 
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