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REG ULA1v1EN T O P ROVISIONAL 
PARA O NOVO .ES'T,ABELECIMEN'TO 

' -- DO COR REIO . . 

;· 

UA Mageíl:ade He fe rvida para execuçaó do AI-, 
vará de dezefeís de Ma rco . de mil fe tecentos no-

:i 

venta e fe te, que os obj eB::os do Corre io princi-
pjem a fer adminifh ados con10 Fazenda Real, efiabe-
lecendo-fe o 'Correio ·Geral na rua dos Pauliftas em o 
paiacio do Monteiro-Mór, que a Mefma Senhora Tem 
deíl:inado par~ eíl:e objeíl:o público, e que , ~m quanto 
o novo plano , que Sua Mageíl:ade H ouve por ben1 
i\.doptar, fe naó reduz a huma pública, e legitima exe-
cuçaó , fe obfervem interina1nente as providencias ex-
preífas nos artigos feguin tes , fendo primeiro antes da 
fua execuçaó annunciados ao público, para o que V.1m.ce , 
con10 Su perintendente Geral dos C orreios em vir ude 
qo Avífo provifioµal de vinte de J aneiro proxime paffa~ 

do, expedirá as ordens neceílàriaslil 

AR..,, 
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A R T I ·G O I. 

V. m.ce efiabekcerá o fyfletna prático do ferviço, 
'árran jamento eco no mico , e -refponfabilidade dos obje-
étos do Co.rreio Geral , ·em ~res adminjfiraçóes fepara-
das , a primeira pa-ra os Seguros , a fegunda para as · 
canas do Reino , a terceira para ::is cprtas de Ultramar'· 
e Efrrangeiras , á quaJ · perte~cerá o. governo de póíl:as, 
e diligencias na conformidade do Regulamento de feis 
de Seten1bro do anno proxi1ne paffado, 

II. 

Para o ferviço ~ e ref ponfabilidade geral , e parti-
cular das referidas Adminiíhações Foi Sua Magefiade 
fervida N omea-r hum Direél:or , t~es Adn1ipiíl:ra.dores, 
e hum Guarda-Livros. 

III. 

Adminiíl:radeH·es, Guarda-Livros, e os corn.peten-
tes Fieis , Efcripturarios, e Praticttntes faõ f ujeito~ , e 
fubalternos ao ,.DireB:or, a qllem he encarregado o go-
verno economico, exacçaó, e bom ferviço público do 
Correio Geral ·, ç das f uas competentes relações ·com os 
Correios das Provincias n4 çonforr.nidade . dQ Artigo I. 

IV .. 

,r. m. ce eíl:abelecerá· no Correio G~r~l h~m Ct>ifr~ 
com tres chaves, huma eHa.rá ~íll p.qcler 0€? V. m.c;" , QU; ... 

tra confervará o Direétor , e a terceira . pertencerá ao 
Ad-
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Adminitl:rador dos Seguros ; e dentro do mefmo Coffre 
feraõ recolhidos todas as femanas os produél:os dos di-
verfos ramos do Correio , formando-fe hum. fyfiema 
fimples, e claro de efcripturaçaõ , para que fe pofr:~ co-
nhecer , e examin~u com exacçaó a ref ponfabilidade dt: 

. cada hum dos ramos defie objeél:o público; e na primei-
ra- femana ·de cada 1nez V. m. ce 1ne aprefentará hum Map-
pa economico , e de balanço dos ob jeél:os, e produél:os 
do Correio en1 o 1nez antecedente. 

V. 

V. in.ce procederá a hum exame das contribuiçqes. 
de todos os Corr·eios das Provincias para continuaren1 
os feus pagan1entos ao Coffr€ geral , determinado no 
Ar-t"igo antecedente , e fará as competentes indagações 
para conhecer, · e. me inform.ar o accre_fcentamento , que 
os mefinos Correios podem pagar ao Coffre gerat, vif:. 
to que fe deve1n fufpender tqdas , . e quaesquer propi:-
nas, emolumentos, e encargos, a que até agora foífem 
obrigados. . .. 

VI . 

. Naõ fendo.juíl:o·, nem das i_ntenções de Su·a Ma-
gefracle, que fe .continue como até agora a praticar hu-
ma tarifa de taxas de cartas dobradas totalmente arbitra .. ' , .. . . 
ria , e dependente das peíf oas , empregadas nos Cor ... 
reios; e devendo por iffo _cleterminar-fe o pezo racio-
navel , e 1nais combinado com as rnefmas tarifas anti ... 

. gas , pelo qual fe deva regular em hum fyflema certo 
o preço das cartas, V. rn.ce fará eíl:abelecer con10 carta· 
fingela .. a que naõ ·exceder .a {- , e ·por firnilhante car-

* ii ta 
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.. ta fe pagará como até agora vinte réis' pela que exce:.. 
· der de quatro até -T trinta ré is ·, pela que tiver huma 
ônça qua1 enta réis, e continuará efia mefn1a regr:a. 

VII. 
I 

As carta~ da correfpondencia do AI garv.e c9fu as 
P·1 ovincias defie . Rei nó, e· as vi?das de I:Jef panha/ fera_õ 
reguladas pelo fyfiema de pezo , determinado nÓ Arti-
go antecedente , hUtnas, e outras fendo fingelas devem 
pagar as taxas até agora praticadas , e fendo dobradas 
ferá o feu preço na conforniidade da propor~aó, defig-
nada no referido Arfigo~ 

Vlil .. 

As carta conduzidas pela extraordinario do Por• 
r0 ., ·e . pelas a·1ligencias , e as carças Efrrangeiras feraó 
reguladas pelas taxas até agora· eíl:abelecidas. 

IX. 

o· preço das cartas vindas de Ultramar continuará 
na conformidadt! do Alvará da creacaó dos c ·orreios 

;) 

Ma1 itimos, óbfervando-fe a refpeito da arrecadaçaó dos 
feus produél:os o Artigo IV. 

X. 

Os objeél:os de feguros· feraõ regulados pelas tarie 
fas até agora praticadas, e V. m.ce dar:á todas as provi-
denci~s para reduzir efie importante ran10 a hum fyf-

te-
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' tema, e prática _, que mais combine com os intereffes, 

e commodidades do Commercío, e dos Póvos. 

XI. · 

Sómente . as car.tas , e pap_eis , dirigidos pelas au-... 
thOridades conílituidas , . e que tenhaó por objeélo o 
·immediato ferviço de Sua Mageíl:ade, e público , feraõ 

, ifentos das taxas, para o que devem fer os fobreefcrip-
tos de íin1ilhantes -cartas , e papeis affignados pelas _pef-
foas de authoridade pí1blica, que os dirigem, ou pelos 
feus Secreta rios, ou Efcrivães ; mas . quando na6 forem. 
daquella natureza , e houver parte requerente, e inte-
reffada feraõ ,poíl:as no fobr.eefcripto as palavras feguin-
tes, para intéreffe particular~ a fim de '[e ·haver· nef\;e ca-
fo as competentes taxas ·, evitando'-fe deíl:e n1odo os ·abu.,. 
fos, · que fe ·podeffem praticar contrarios á Fazenda Real ., 
e pública , que as mefmas authoridades ç_oníl:,ituid~s de:-
vem zelar, e promover. 

XII. 

He permittido aos almocreves , recoveiros , e a 
outras quaefquer peífoas conduzir çartas , pagando nas 
terras, · ern que eíl:iveren1 eíl:abel~cidos Correios, as fuas · 
competentes taxas, para o que feraó as cartas marcadas 
para fignal do feu paga1nento, e aos que contravierem 
a eíl:e 'Artigo ferá impoíl:a a ·p.ena do tresdobro das ta-
xas compe(entes ás cartas , que conduzirem, paga da 

\ 
Cadêa, e applicada para beneficio ·do Correio da ~er_ra, 
em que - forem apprehendidós. 

XIIt 
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XIII. 

V. m. ce ~ará as mais exàél:as provi_dencias para que 
o giro dos Correios fe pratique com a maior exacçaó 
poHi vel, e bom. ferviço público, procedendo a fuf pen-
ç.aó , e· na conformidade das Leis do, Reino contra as-
peífo.as empregadas nos Correios, ou outras quaefquer·' 
no ca.fo de conrravençaõ á. fe3urança , boa fé , e exa-
çaõ , que devem fer adherentes a eíl:e ob jeélo público , 
e· reprefentando-n1e fempre que affim o praticar. 

He. incumbido a V. m. ce expedir as ordens , e _ pro ... 
videncias competentes para que o giro dos Correios naó 
feja inrerrompiJo , . e para que o feu prompto fervi~o fe-
j-a auxiliado pelos-· Mini.íl:ros, e authoridades públicas. · 

XV .. 

V. m.ce deve promover o bon1 ferviço das póíl:as , 
fazendo praticar nellas o que- for de maior interéífe ' e 
econo1nia para a Fazenda Real. 

XVI. 

Saõ prohibidos a todos os funcionarias do Correio 
Geral quaefquer propinas,. emolumentos, e· affignaturas 
i1os objeél:os dos feus empregos , nos quaes naõ feraõ 
admittidos ferventuarios, e huma fimilhante regra con ... 
forme as Leis do lleino co1nbina com o melhor fervi-

~º 
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ço publico , e os mefmos funciorrnr ios . fe rvi ráó unica-
mente pelos ordenados confir ntes da lifia , que ren1etto 
a V. m. ce para affim o ter entendido , ·e o fazer executar. 

XVII. 

V. m.ce examinando as terras, em que a utilidade dos 
Póvo~ , . e do Comn1ercio exige o eftabe1ecimento de 
Correio , mo reprefentará para proceder á fua creaçaõ 
ua conformidade das ordens de Sua ~'lageíl:ade . 

XVIII. 

Para o expediente, ordens , e diligencias da, Su-
perifitendencia dos Correios nomeará V. m.ce hu1n Secre-
tario , em cuja probidade, e intelligencia mais confie 
pa.ra fervir fegundo as iníl:ruc~óes, que V. m.ce interina-
mente lhe ordenar. 

Deos guarde a V. m.ce Palacio de Quéluz e.mo pri- . 
meiro de Abril de mil fetecentos noventa e nove. 

Lui1 Pinto de Soufa. 

Senhor Jofé Diogo Mafcarenhas Neto, 
Superintendente Geral dos Correios. 

Na Officina de Antonio Rodrigues Galhardo. 
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