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cendo penas contra os que fizerem comrnercio pro- 
hibido de escravos - pag. 3h.9. 

Escravidúo - V. Chins. 
Escravos - Alvari de 25 de Janeiro de 1758, so- 

bre os direitos dos escravos e marfim de Angola - 
pag. 9.  

--Alvari de 19 de Setembro de 1761, a favor 
da liberdadc dos escravos - pag. 35. -- Decreto de 19 de Outubro de 1798, isentando 

I 

de direitos a exportacão de escravos de Angola pata 
o Par a - paç. 256. 

Escravos - V. Escravatura - Liberdade -Navios. 
Esmolas - V. Terra Santa. 
Estados do Goa - V. Deputados 
E,rppcdiente - Carta clc Lei de 8 dc Novernl~ro de 

1821, deterrciiiando que os neçocios do Ultramar, 
qiie até alli erarn todos cxpi\didos pela Secretaria da 
Marinha, Ilie fiquem perteiicecdo, ou as outras, se- 
gundo a siia iiatiiri.za - p ~ g .  356. 
- Carta tle Lei c!e 7 de Abril de 1823, mandando 

reverter a Secretaria cla Marinha o expediente de to- 
dos os iiegocios do Ultr amar -)a, 367. 
-- Decreto dc 28 de Jnlho e iH34, dividindo os 

negocios das Provincias Ulliarnarinas pelas differen- 
les Scrretarias dlEstado - pag. 374. 

Experlielate - V. Conselho Ultramarino. 

Fabricas-Decrcto de 2B de Julho de 1779, favo- 
recendo as fdbiicas de Ianifjcios - pag. 405. 
-- Alvari de 15 de Feveiaciro de 1796, isentando 

de meios direitos nas Alfandegas do Ultramar a louça 
clas fabricas do Reino - pag. 299. 
-- Alvara de 27 dc Abril de 1797, favorecendo 

as fabricas de fiarão e tccelageni cle algodão - pag. 
252. 

--Decreto de 10  de Abril (lc 1801, concedendo 
a iseiirao da contribiiicão imposta nos chapéus gros- 
sos das fdbricas nacioiiaes, c libertando-os de meios 
direitos nas -4lfandegas Ulti,amarinas -pag. 275. 

- 8 l v a r A  de 1 de Abril de 1808, revogando a 
prohibiçáo de fabricas no Ultrainar - pag. 286. 

---Aviso de 12  de Novembro de 1812, Acerca 
da isencão de direitos a cnxarcia da fabrica de Pe- 
drouços - pag. 323. 

Fabricas - V. Materias primas - Polvora. 
Fazentlas- Decreto de 10 de Jiilho de 1771, per- 

niittiiido a rerida das fazendas da Asia sem interven- 
ção de corretores - pag. 69. - 

--Decreto de 29 de Janeiro de 1789, favore- 
cendo o despacho de fazendas na Casa da Iridia - 
pag. 262. 

--Decreto de 15 de Fevereiro dc 1789, suspen- 
dendo a cxecuç5o do de 29 dc Janeiro d é  1789, so- 
bre despacho dc fazendas - pa . 242. 
-- Aluari de 27 de Maio b 1789, regulando 6s 

direitos das fazciidas vindas das Costas de Malabar 
- pag. $43. 

--Decreto de 14 de Fevereiro de 1792, decla- 
rando quaes fazrndas da Asia se podem adinittir a 
despaclio nas Alfandegas tio Heino - pag. 2h.5. 
- Alvark de 17 de Agosto de 1795, sobre direi- 

tos de fa~endas  e baldeaçóes -pag. 250. 
--Carta clc Lei de 28 de Dezembro de 1821, 

admittiiido para consurnocm todos os portosdo Reino 
Unido fazendas da Asia inanufacturadas com cores, 
pagando o tributo ahi determinado -pag. 357. 

-Carta de Lei de 4 de Abril de 1822, deter- 
minando o imposto sobre as fazendas de c6r que se 
im ortarb doh portos estra~igeiros de Asia- pag. 
35i. 

-Decreto de 2 de Maio de 1822, declarando 
que se podem admittir a despacho fazena8 dos por- 
tos alem do Cabo de Boa Esperança, carregadas em 
navios portuguezes, aindaque de construcção es- 
trangpira - pag. 359. 

Feitoria - V. Cabo Negro. 
Força militar - Carta de Lei de 28 de Julho de 

18411, determinando a maneira por que provisoliia- 
mente deve ser considerada a força permanente de 



terra do Reino Unido, e o modo por que ha de ser 
empregada - pag. 354. 

Força militar - V. Governos de Africa - India - 
Volunlarios. 

Goa- Alvará de 13 de Julho de 1773, confir- 
mando e mandando observar o Regimento do Hegio 
Arsenal e Ribeira das Naos da cidade de Goa, que 
se acha junto - pag. 78. 
- Alvará rle 15 de Janeiro de 1774, mandando 

continuar a Carnara de Goa nos seus pririlegios, e 
regulando a forma das suas eleições - pag. 146. 
- Ahará de 20 dc Janeiro de 1774, mandandc 

executar o Regimento da Cidade de Goa - pag. 164. 
-Decreto de 2 de Abril de 1778, restabele- 

cendo a Relagáo de Goa - png. 203. 
- Alvará de 7 de Abril dc 1807, concedendo ai 

Relaczo de Goa os mesmos ernoliimentos da Cisa da 
~ u ~ ~ l i c a ~ á o  - pag. 285. 

A l v a r á  de 25 de Janeiro de 1816. creandc 
niais um lognr ile Desembargador para ~ o a ,  e um 
logar de Ouvidor d2 Prorincia de Bardez- pag. 
335. 
- Alvarl de 9 de Abril de 1827, concedendo c 

tratamento desenhoria ao Senado da Carnara de GOL 

-~OO'??: Estados de Goa. 
Gocernadores - Alvará de 12 de Dezembro de 1770 

declarando quem deve succeder na falta ou ausencia 
dos Governadores e Capitses Generaes do Briizil 
llhas - pag. 68. 

Goeet.nadores - V. Posses - Prevaricaçilo -Vem 
cimentos. 

Gooer~iadores subalternos -V.Gratilicações -Tra 
tamento- Vencimentos. 

Go~erno - V.1lhas de S. ThomB c Principe - Indi: 
- Ilhas de Cabo-Verde. 

Govet.nos de Africa - Carta de Lei de 29 de Maic 
de 1822, dando nova fuima aos Governos de Afric; 
e 6 força que ahi deve ser empregada - pag. 359. 

Gratificações - Decreto de 28 de Outubro de 1822 
determinando a gratilicaçáo ue devein perceber o 
Governadores suliaiternos de Africa -pag. 365. 

Heranças dos Bispos - Portaria de 12 de Norem, 
bro de 1799, mandando observar a Resoluç~o de 4 f  
de Outubro de 1799. acerca das herancas dos B i s ~ o !  
do Z~ltramai. -- pag.'259ig. 

P r o v i s ã o  de 25 de Janeiro de 1800. acerc: 
das heraneas dos Bispos seculares do ~ l t r á m a r  - 
pag. 259. 

Ilha de Gallinhas - Edita1 do Conselho Ultrama 
rino de 26 de Fevereiro de 1834, re1ati.m ti conces 
são do dominio util da Ilha de Gallinhas a Joaauiii . . 
Antonio de ffiattos - pag. 370. 

Ilhas de; 'Cabo-Verde - Decreto de 26 de Marco di 
1808, erigindo novamente a Capitania General di 
Cabo-Verdc - pag. 485. 

C a r t a  de Lei de 40 de Julho de 1822. Dro 
vendo sóbre vari& ramos de admiiiistraç50 nas ilha 
de Cabo-Verde - pag. 361. 

Ilhas de Cabo-Verdc - V. Commercio - Ourido 
de Cabo-Verde -Pescarias - Urzella. 

Ilhas de S. ThomB e Principe -Carta Regia de 30 
de Agosto de 1755, regulando o Governo das Ilhas 
de S. ThomB e Principe -pag. 4. 
- Alvará de 20 de Seteiiibro dc 4813, isentando 

de quaesquer direitos de entrada ou saída o sabjo de 
azeite de palma, e o mesmo azeite da Ilha de S. Tlio- 
mB - pag. 325. 

Ilhas de S. Thon~B c Principe - V. llissionarios. 
Ilhas dos Acores- Aviso de 2 de Setembro de 

1797, mandando observar nas llhas dos Açores todas 
as Leis que se n5o reslriiigirein a differente territo- 
rio - pag. 254. 

M i a -  Decreto de 2h de Feiereiro de 1756, para 
occorrer á guarniqão da India - png. 5. 

--Aviso de 24 de Novcmbro dc 1770, p r o ~ i -  
denciando a bem do'credito da iiavegaciío e coiii- 
inercio da India ag. 67. 

-Lei de 15 !e Janeiro de 1774, dando n o i i  
fórma ao Governo da India- png. 146. 
- Alvará de 15 de Janeiro de 17'14, dando nova 

organisacáo aos Governos Civil, poliiico c econo- 
rnico no Estado da Indja - pag. 167. 

lndia - V. Voluiilarios. 
lndia e Mina - Alvará cie 13 de Janeiro de 1757, 

extinguindo a Thcsouraria do Juizo da India c Mina 

-i%nivios - V. Tes taiiientos. 
Impostos - V. Decima - Sbllo - Sisa -- subsidio 

litterario. 

Juiz da Alfdiideça - V. Angola. 
Juiz de Fora - 8. Eissaii - iIlo~anibique. 
Juiz do Crime - V. Angola. 
Junta da Bulla da Cruzada - V. Bolla daCruzada. 
Junta da Intendcncia - V. Armnreiis. 
Junta da  Justiça - V. Macau. 
Juntas-Alvará de 10 de Setembro dc 1811, esta- 

belecendo Juntas nas capitaes dos dominios ultrania- 
rinos - pag. 345. 

Juntas Provisorias - V. Escolas. 
Jzistiça crimiiial- Carta Regia de 14 de Novem- 

bro de 4761, sobre a adniinistrnçAo da Justica cri- 
minal em Angola - pag. 36. 

Jztstificaçfies -- Ali ara dc 26 de Janeiro de 1780, 
para se não entregarem rls pai tes os processos ori- 
ginaes das justilicaçóes ultrainarinas- pag. 206. 

-Portaria de 18 de Jultio de  183k, providen- 
ciando ácerca dos processos do Juizo das justifica- 
ções ultramarinas - pag. 357. 

Lanijicios - V. Fabricas. 
Legados - V. hlisericordias - S&llo. 
Letras a risco - Assento de 17 de BIarço de 1792, 

declararido que as causas sobre letras de iliiihciro 
a risco para os lugares que se govcrnarii pelas Leis 
da Indin e GuinB, s lo  da cornpetcncia do Juizo da 
India e hfiiia- pag. 246. 
- Alvará dc  11 de Agosto dc 1829, ordenando 

que nos portos da Asin se possa continuar a nego- 
ciaçgo de letras a risco ara o aiigrneiito de quaes- 
quer negociaç6es ernpreRendidas e c o ~ e p a d a s  ein 
Lisboa, estabelecendo a este respeito todas as pro- 
videncias necessarias - pag. 369. 

Liberdade - V. Escravos - hfulatos. 
Loteria - V. Macau. 
Louça - V. Fabricas. 
Lugares de letras - Carta de Lei de 12 de Agosto 



de 1822, estabeleceiido diversas disposiçdes sobre os 
lugares de letras do Ultramar - pag. 363. 

Lugares de Magistratura -- V. Magistratura. 

Macatt - Regimento de 29 de Marco de 1784, d: 
Alfnndega de Macau - pag. 212. 

-Alvará de 26 de Marco de 1803, dando novc 
Regimento ao logar de Ouvidor de Macau -pag 
270. -- . . 
- Alrara de 26 de Marco de 1803, creaiido um: 

Junta de Justiça Suprema em Macau - pag. 27h. 
-Decreto de 13 de Maio de 1810, concedendc 

aos habitantes de Macau commercio directo para ( 

Brazil, e isenção de direitos - pag. 300. 
-Carta Hegia de 13 de Maio de 1810, conce, 

dcndo á cidade de Macau o titulo de Leal - pag 
300. 

-Carta Regia de 18 de Maio de 1810, para a 
creacáo de uma casa de Seguro em Macau - pag. 
3m. - - -  

-Carta Regia de 2 de Junho de 1810, decla- 
rando o Decreto de 13 de Maio ultimo, ácerca da 
isenc,?o de direitos de commercio de Macau para c 
Brazil - pag. 302. 

-Carta Regia de 5 de Jiiriho de 1810, conce- 
dendo uma loleria aiiiiual em Macau - pag. 303. 
- Carta Regia de 20 de Julho de 1814, para c 

augnienlo dos eniolumentos a dois Oficiaes da AI- 
fandega de blacau - pag. 332. 

-Oficio de 5 de Agosto de 1814, anipliando o 
favor da Carta Regia de 20 de Julho de 1814, a to- 
dos os Oficiaes da Alfandegn de Mncaii - pag. 332. 
- Alvari de 6 de Fevereiro de 1818, concedeiido 

o tratamento de Senhoria á Camara de Macau - pag. 
352. 
- AlvarA de 86 de Agosto de 1819, derogaiido 

o Decreto de 13 de Maio, e Cartas Regias de 30 de 
Maio e 2 de Junho de 1810, sobre o commercio'de 
Macau - pag. 3 3 .  

-Carta Regia de 15 de Abril de 1820, desaii 
nexnndo o logar de Ouvidor da cidade de Macau dc 
de Adniinistrador da Alfandega da mesma cidade - 
pag. 354. 

- 
Magistraltira-Carta de Lei de 9 de Fevereiro de 

1823, permittindo que sejam providos nos lugares 
triennaes de magistratura do Ultramar quaesquei' 
bachareis habilitados para os lugares de letras, e nos 
das Relaçdes os quet iverem servido um lugar no 
Reino Unido - pag. 366. 

Marfim - V. Escravos 
Matericis primas - Alvari de 28 de Abril de 1809, 

concedendo isenção as materias primas d y  manu- 
facturas nacionaes, e da construccao dg davios- 
pag. 300. 

Mesa da Consciencia - V .  Defuntos e' ausentes - 
Beneficios. 

Misericovdias -Alvara de 20 de Maio de 1814, 
isentando a Casa da Misericordia de Benguella, e as 
outras dos dominios ultramarinas do pagamento do 
St?llo das quilaçbes dos legados - pag. 323. 

&Iissio~zarios -Aviso de 18 de Abril de 1761, so- 
bre os Missioiiarios das Ilhas de S. ThoniB e Principe 
-pag. 3% 

Moçambzque - AlvarA de 1 de Junho de 1810, 
creando o lugar de Juiz de F6ra de Moçambique - 
pag. 301. 

-Carta de Lr i  de 17 de Setembro de 1818, 
elevando a categoria de cidade a Villa de Moçainbi- 
gue-pa 353. 

iVoonopof$ - V. Velorio. 

Mulatos - Aviso de 2 de Janeiro de 1767, favore- 
cendo a liberdade dos mulatos e mulatas vindos da 
America, Asia e Africa - pag. 62. 

Mulheres timores - Carta Regia de 20 de Março , 
de 1758, declarando que não 6de o Bispo de Ma- 
cau prohibir a entrada de muil!eres timores na mes- 
ma cidade - pag. 16. 

Naoegaçüo - Alvara de 20 de Dezembro de 1762, 
declaraiido o de 7 de Maio de 1761, Acerca da nave- 
ga@o dos portos de Africa - pag. 54. 

Navegaçüo - V. Conimercio -Navios. 
Navios -- Aviso de 8 de Março de 1755, sobre a 

descarga dos navios do Ultramar-pag. i.  
-Decreto de 10 de Marco de  1755, sobre a 

descarga dos iiavios do Ultramar 
- Alvari de 1 de Fevereirrflae8ik8, sobre a 

fhrina dos despachos dos navios do Ultramar - pag. 
11. 
-- Decreto de 21 de Abril de 1758, ccnfirmando 

as inslrucçóes para despacho dos navios das carrei- 
ras IIQ Asia, Africa e America - pag. 18. 
- Uecreto d e  17 de Novembro de 1761, man- 

dando fazer escala em Angola ás naus e mais embar- 
cacões que voltarem da India - pag. 37. 
- Alvara de 19 de Junho de 1772, revogando a 

Carta Iiegia de 17 de Novembro de 1761, Acerca da 
pemiissáo aos navios que voltavam da Asia pode- 
rem vender fazendas em o porto de  Loanda e Heino 
de Angola - pa . 70. 
- Alvara /e 12 de Dezembro de 1771, decla- 

rando o de 10 de Setembro de 4765 e 2 de Junho de 
1766, ácerca da escala dos navios de Africa e Ame- 
rica na sua volta dos ~ o r t o s  do Cabo da Boa Esoe- 
rança - pag. 74. 

-AlvarS de 24 de Novembro de 1813. r em-  
lando a arqlieaçáo dos navios empre ados na c8n- 
ducçáodos negros de Africa - ag. 3 k  

-Decreto de 2 de Maio !e 1822, declarando 
qiie os navios que navegam para a Asia náo sejam 
obrigados a levar rnais do qiie ,um cirurgião e um 
aulista-- pag. 359. 

Navios - V. Alfaiidegas - Conimercio - Materias 
primas - Na\-egacão. 

iVavios arribados -Resolu~áo de 30 de Julho de 
1757, sobre iiavios estrangeiros arribados - pag. 6 .  

Negros - V. Escravos -Navios. 

Oficiaes de-Fazenda - Decreto de 7 di, Agosto de 
1798, ácerca das licenças dos Officiaes de Fazenda 
do Ultramar, para vireiii curar-se a Portugal - pag. 
LÙYC Lav. 

Oificiaes Militares-Decreto de 16 de Setembro de 
1799, acerca do provimento dos postos militares iio 
Ultraniar - pag. 258. 

--Alrará de 18 de Fevereiro de 1808, regu- 
lando as antiguidades dos Officiaes Militares do UI- 
tramar -pag. 276. 

D e c r e t o  de 16 de Dezembro de 1806. estabe- 
leceiido o niethodo por que seráo empregadós n'este 
Reinoaos Oniciaes Militares aue tivereni servido nas 
colonias -pag. 280. 

OEciaes Militares - V. Soldo -Vencimentos. 
OBcios de Fazenda - V. Serventias. 
Ordens Religiosas- Decreto de 3 de Abril de 1755, 

para evitar deniora de pagamento dos dizimos devi- 
dos pelas Ordens Religiosas - pag. 3. 



Orphãos - V. Bissau. 
Ouro - Alvará de 12 de Fevereiro de 1810, acerca 

da importação do ouro no Hrazil por embarcac6es 
p r w h n t e s  da Costa de Africa - pag. 299. 

Oascidos. - V. Goa - Macau. 
&ai&r de Cabo-Verde -Decreto de 15 de De- 

zembro de 1764, facultando aos Juizes da morte do 
Ouvidor de Cabo-Verde impor aos réos penas ex- 
traordinarias, e applicar as pecuriiarias á viuva e fi- 
lhos do rnesmo Oiiridor - pag. 57. 

Patroea m0res - Rosoli~ção de 20 de Março de 1797, 
para o Conselho do Almirantado prover Patrões mo- 
res nos portos iiltramarinos - pag. 252. 

Penas - V. Degredo. 
Perdões - V. Presos. 
Pesca da baleia- V. Pescarias. 
Pescarius-Alvari de 18 de Maio de 1798, de- 

clarando livre n pesca das baleias, c preparo de 
azeite no mar alto, e tnrnbem as pescarias sedenta- 
rias nas Ilhas de Cabo-Verde - pay. 255. * 

Piratas - V. Presas 
Poluora-Carta Regia de 22 dc Julho de 1811, 

declarando os direitos da America e Africa para o 
consumo da polvora da Real Fabrica do Rio de Ja- 
neiro e da de Lisboa - pag. 314. 

Posses - Decreto de 21 de Janeiro de 1826, o r d e  
nando que se náo illuminem as fortalezas nem os 
outros edificios publicos do Ultramar a custa da Fa- 
zenda Publica por occasiáo das entradas e posses de 
novos Governadores o prelados - pag. 368. 

Predios urbanos- V. Decima. 
Prelados - V. Posses. 
Presas - Al~aarA de 16 de Janeiro de 1764, so. 

b re  as presas feitas aos corsarios e piratas - pag 
56 

Presos - Decreto de 19 d e  Aeosto de 1811. ani- 
pliando o de 22 de Outubto de [810, perdoando aos 
presos que se acharem nas cadeias dos doniinios ul- 
tramarinos- pag. 314. 

Prevaricapiio-Alvará de 14 de Abril de 1785, 
occorrendo as prevaricaçbes de alguns Governadores 
e Ouvidores do Ultrainar - pag. 225. 

Procurndov do Ultrainar -Decreto de 1 de Março 
de 1758, sobre a nomeação do Procurador do Ultra- 
mar - pag. 16. 

Pro&mcnto - V. ReneGcios - Officiaes Militares. 

Relaçúo de Goa - V. Goa. 
Reos - V. Degredo. 
Residuos - V. Defrmtos e ausentes. 

Sabáo- V. Illias de S .  Thomé e Principe. 
Secretarins - V. E x w i e n t e .  
Seg8cr.o - V. Mahu. 
S8llo- AlvarB de 17 de Junho de 1809, sujei- 

tando ao imposto do S&llo no Ultramar os papeis, 
heranças e legedm -pag. $96;. 

-Decreto de  97 d e  Nowmbro &e 1812, provi- 
denciando & prometa execuçcfo do AlvasB de 17 de 
Junho de 1809, sobre o imposto de  38110 -pag. 
324. 

S61Eo - V. Misericordias. 
Senhoria - V. Trataiiiento. 
Serventias de Officios- Decreto de 30 de Outubro 

de 1798, acerca do provimento das serventias dos 
Officios de Fazenda no Ultramar e Ilhas, e novos di- 
reitos das mesmas serventias -- pag. 257. 

Sisa- AlvarA d c  3 de Junho de 1809, estabele- 
cendo o direi10 da sisa nos doininios ultram? , rinos- ' 

pag. 293. 
-Alvari de 2 de Oulubro de 1814, declaranilo 

o de 3 de Junho de 1809, para que a sisa das com- 
pras dos bens de raiz iio Ultramar se pague a prasos 
-pag. 322. 

Soldados - V. Degredo- Força Militar - Soldo - 
Voluntarios. 

Soldo - Carta de Lei de 13 de Julho de 1822, re- 
gulando o vencimento de soldo dou Officiaes regrcs- 
sados do Ullrarnar-pag. 360. 

Subsidio litterario-Lei de 10 de Novembro de 
1774, abolindo as antigas consignaçdes para a in- 
strucção dos estudos, c estabelecendo o subsidio lit- 
terario - pag. 72. 

-Instr~ic~,d;es dc Regimento, de 7 de Jiilho de 
1787, para a arrecadação da collecta litteraria nas 
comarcas d'este Reino e Il hns adjacentes, e Capita- 
nias Ultramarinas - pag. '231. 

-Carta Regia de 2J de Agosto de 1805, Acerca 
do subsidio litterario no Ultrainar - pag. 278. 

Suspensüo - Carta Regia de 21 de Jurilio de 1797, 
approvando a um Capiláo General o procedimento 
que havia praticado com dois Desembargadores, 
suspendcndu os - pag. 253. 

Tara- Alvará de 15 de Novembro de 4790, re- 
gulando a tara que devera abater-se iis saccas de al- 
godáo, caf6, cacau c arroz - pag. 246. 

Terra Santa - Provisáo de 40 de Dezembio de 
1757, auctorisando as esmolas para os lugares santos 
de Jerusalem - pag. 6. 

-Provisão de 20 de Novembro de 1760, sobre 
esmolas para a Terra Santa - pag. 29. 
- Provisáo de 10 de Novembro de 1763, pro- 

rogando por mais t rm annos a graça de poderem dar 
as Camaras do Ultramar suas esmolas para os luga- 
res da Terra Santa - pa . 55. 

--Provisse de 24 Agosto de 1790, para as 
Camaras do Ultramar poderem dar esmolas para a 
Terra Santa - pag. 2S4. 

Testamentos - Provisáo de 23 de Dezembro de 
1760, sobre testamentos e inventarios- pag. 29. 

Tratado de alliança - RatiEcaçXo do Tratado de 
alliariça com a Hespanha, de 2-L de Março de 1778 
- pag. 196. 

Trntados - V. Bonsuló -Escravatura. . 
Tvatamento - Alvara de 4 de Setembro de 1759, 

concedendo o tratamento de Senhoria ao adniinis- 
trador episcopal de Moçambique - pag. 25. 

-Provisão de 5 de Setembro de 4799, ara 
se dar o tratamento de Senhoria aos ~ove rna fo re s  
subalternos nas Capitanias do Ultramar - pag. 
958 

Tratamento - V. Camara de Macau - Goa. 

Urzella - AlvarA de 12 de Outubro de 1770, im- 
pondo ao contrabando da Urzella as pena8 do con- 
trabando do tabaco - pag. 67. 



Urzellu - Ordem das Curles ao Governo, de  30 de  
Agosto de 1821, &cerca da venda e mercado da Ur- 
zella das Ilhas de Cabo-Verde - pag. 355. 

Velorio - Alvara de 7 de Maio de i761, abolindo 
o monopolio CIO velorio em Mocamhique - pag. 
33. 

Vencimentos -Decreto de 29 de  Jiilho de 1822, 
estabelecendo o que  se deve abonar aos Governado- 

res nouieados para o Ultraiiiar, t: Ofliciscs cmprega- 
dos nas expedjçdes - pag. 363. * 

Vencimentos - V. Adiantamento - Gratificações. 
Yilla de Moçamhique - V. Moçambique. 
Vinagres - V. Commercio. 
Vinhos - V. Comniercio. 
Vinhos do Douro- V. Conimercio. 
Voluntarios - Edital de 27 de  Feverriro de. 1758, 

offerecenrlo gratificaçoes e vantageiis aos qnp volun- 
tariamente forern servir na  India - pag. 15. 

-Edita1 de 10 de Junho de 1788, com vanta- 
gens aos soldados que voliintariamcnte forern servir 
na  India-pag. 241. 



BOLETIM 

CON SELT-I0 IJLTRAMARINO. 

LEGISLA ÇÃO ANTIGA. 

AVISO RRGUL4NDO A DESCARGA DOS NAVIOS 

PROCEDENTES DO UI.TRAMAI. 

Illustrissimo e Excellentissiino Se- 
nhor.--Sua Magestade he.Servido, que 
Vossa Excellencia passe logo as ordens 
necessarias, .para que toda a fazenda, 
encommendas, e fato qiie vier na Nlío 
de Guerra chegada do Rio de Janeiro, 
de que - é  commandante o Capitão de 
Mar e Guerra Goncalo Xavier de Barros 
e Alviin, se descarregue tudo, seni inter- 
veilcào das partes, para os Arniazens da 
Casa da India, com assistencia do Con- 
selheiro da Fazenda, a que pertencer, o 
qual receberá as chaves dos'Armazens, 
em i p e  tudo ficar fecliado, em quanto o 
dito Senhor niio der providencia da 
fbrrna, com que se. ha de entregar a 
dita fazenda, encoininendas, e fato. E ou- 

inviolaveltnente em todas as Náos de 
Guerra, e Combois, que vierem dos 
Brazís, India, Mina, e Gujrié, em quanto 
o dito Senhor nào mandar o contrario. 
Deos guarde a Vossa Excellencia. Paço, 
a 6 de Marco de 1 7 ti 5 .-Diogo de Men- 
doiiqa Corte Real. -Senhor Conde de 
Unhão ('). 

DECRETO SOBRE A DEECMGA DOE NAVIO8 

PROCEDENTES DO ULTRAMAR. 

Sendo-Me presente que o extravio do 
Ouro, e pedras preciosas, que vem dos 
Brazís, India, e outras Conquistas deste 
Reino, e a introduccão dos generos pro- 
hibidos, se tem facilitado pelo descuido 
da abertura de todos os fardos, e vasi- 

' llias, que deixão de fazer, e examinar os 
Officiaes das Alfandegas, e Casas tribu- 

tro sini ordena, que a dita descarga se 
faca desde as nove horas da manhã até 
ás cinco da tarde, ein barcos grandes, 
para mais facilniente se expedir: e por- 
que nestes dias não ha Conselho, tanto 
que o houver lhe participará Vossa Ex- 

' cellencia esta ordem, a qual se praticará 

tarias desta Corte, e Reino, e pela omis- 
sao, coin que se costumiio haver os Mi- 
nistros nos exames, que em sua pre- 
senca devem mandar fazer nas Pontes 
da Alfandega, e da Casa da India, coii- 

( 4 )  ~ o l l e c ~ ã o  de Delgarlo- Vol.  4 . O  pag. 364. 
BOL. DO C. UI.TR.-1.EG. AKT.-\'OI..,lI. - 1 



forme a s  Ordens, que para este fim se 
lhes tem passado, pondo-se deste modo 
sem observancia a disposicão dos Foraes, 
e Regimentos das mesmas Alfandegas, e 
a execu$io da Lei de vinte e quatro de 
Dezembro de mil seteccnlos e trinta e 
quatro, 2 de dezeseis de Agosto de inil 
setecentos e vinte e dous, e outras mais, 

á niesina arrecadacão, com 
um detrimento grave de Minha Fazenda; 
para evitar este damrio i Soii Servido Or- 
denar, que em nenhiiina das Alfandegas, 
e Casas tributarias de Meus Reinos, se 
dê despacho a fazenda alguma, de qual- 
quer pessoa que seja por riiaior, e mais 
alta condicão que tenha, sem que pri- 
meiro se abrão na presenca dos Officiaes, 
a que pertencer, lodos os fardos, pacas, 
caixas, barris, e outra qualquer vasilha, 
por niinirna que seja; exairiinarido-se em 
presenqa de todos; se as pecas, rolos, ou 
embrulhos constgo todos da inesma qua- 
lidade de fazenda, que mostrão no este- 
~ i o r :  para o que se dcseinbrulliarão to- 
das as vezes que for necessario, ainda 
que as fazenoas estejão empacadas, e 
coeidas. .E os Officiaes, que omittireii-i 
esh abertura, e examcs, ainda que seja 
em fato bzado, perderio seiis officios, ou 
o v a h  delles, se fore;n serveiituarios, 
que Se darão ein vida aos denunciantes, 
e ficarão inhabilitados para mais Me ser- 
virem, aléin de pagareiii por seus bens 
o damno anoveado, que sentir Minha 
fàzenda, na fórina do Regimento della, 
e Lei do aeino. E quando Eu for Ser- 
vido mandar dar  algumas fazendas livres 
de dixeitos, se darão sómente aquellas, 
q u e  forem expressainente declaradas i10 

Corpo das Ordens, por suas quantidades, 
qiialidaola, marcas, e nunieros, fazeri- 
&-se em todas o iiiesino exairie, e aber- 
tura assim ordenados, sem que se dê 
credito algum a conheciinento, ou car- 
regacões, que  se apresentarem de fóra. 
E pelo que pertence á descarga das Náus 
de Guerra, e Combois das Frotas, e ou- 
tros quaesquer Navios mercantes, que 
vierem dos Brazís, ou de outras alguinas 

Conquistas d'estes Reinos: Sou Servido 
que inviolavelmente se observem as ditas 
Leis de dezeseis de Agosto de inil sete- 
centos e vinte e dous, e vinte e quatro 
de Dezembro de mil setecenlos e trinta 
e quatro, com todas as Ordens, que se 
tern passado sobre a sua execucão, fa- 
zendo-se na Ponte da Alfandega hum ri- 
goroso exame, e busca em todas as pes- 
soas de qualquer qualidade, e condiqão, 
que se.jào, abrindo-se, e vasando-se todas 
as vasilhas, em que trouxerem seus fatos, 
e encoiniuendas, ainda que seja0 de fa- 
rinha de páo, ou de outros generos seme- 
lhantes. E co.ino por aviso do Secretario 
de Estado Diogo de Mendonca Corte- 
Real, de oito do corrente, tenho orde- 
nado ao Coiiselho da Fazenda a fórma 
coin que hiio de descarregar para a Casa , da India as Náos de Guerra, e Cornboios 
'das Frotas, que vierem dos Brazís, e de 

' outras C;oii(juistas: Hei por bem, que o 
, dito aviso se cuinpra, como partc deste 
Decreto; e que, depois de recolhida toda 
a fazenda 110 arinazem fechado, qiie dis- 
pòeiii o dito aviso, se inande abrir, e 
examinaia em preseiica do Conselheiro 
assistente, e dos dous Ministros, que re- 
sidirem lia l'oiite, com o mais rigoroso 
exaiiie, pelo que pertence ao ouro e pe- 
dras preciosas, para se fazer tomadia em 
tiido o que se acliar extraviado, que cos- 
tuiiia vir escondido, e mistuiado coin os 
generos de menos importancia, e no cir- 
cuJo interior das vasilhas em bainhas de 
couro, OU panno, que fingem arcos, e 
lios vestidos mais 4 s  dos Escravos, assim 
vestidos, como entrouxados. E viiido al- 
guns currões de praia, ou caixotes, assim 
pela Casa da India, como pela Alfandega, 
em que se cosiumão dar livres, se re- 
inetterào todos com Guardas das mes- 
iiias Casas para a Casa da Moeda, onde 
se lhes fará a mesnia abertura, e exame, 
em presenca do Provedor, Thesoureiro, 
Escrivão da Mesa, Fiel do Ouro, e pri- 
meiro Ensaiador; e achando-se que tra- 
zem no centro ouro, ou pedras preciosas 
descaminhadas, ee fará dellas tomadia 



na fdrmd dá dita Lei; e sendo prata sim- 
ples, se entregará livremente ás partes. 
E feitos assim os ditos exames, usar6 o 
Conselheiro assistente da sua jurisdicqão, 
que lhe tenho concedido, para dar livres 
aos Militares e Marinheiros das Náos 
tudo o que prudentemente arbitrar lhes 
he necessario para seu uso dos generos 
permittidos, mandando rernetter para a 
Alfandega tudo o que mais trouxerem 
para negocio, ou o que pertencer a mer- 
cadores particulares; pois huns; e outros 
devem despachar regularmente, pagando 
as direltos devidos na estacão a cliie toca. 
E as Ministros, que nào cumprirem, ou 
forem negligentes lia execucào deste De- 
creto, incorrer80 ria Minha Real indi: 
gnacào, e serio privados de Rleii Servico. 
O mesmo Conselho da Fazcnda o tenha 
assim entendido, ,e faca logo executar 

- com todas as Ordens necessarias, em 
qiianto Eu n2o for Servido dar maior 
providencia. Lisboa, 10 de Marco de 
1755. 

Com a Rubrica de Sua Magestnitle ( I ) .  

DBCRE'fO PARA EVITAR 1:EMORA D E  PAGAMENTO 

B 0 5  DIZIMO8 W V I D O S  P E L A 5  ORDENE RELIGIOBAS. 

# 

Attendendo ás affectadas demoras, 
com que se tem embaracado as Causas, 
que correm, sobre a obrigacão, que teni, 
as ordens Religiosas sitiiadas nas Minhas 
Conquistas de pagarem Dizirrios .dos 
friictos das terras, e fazeridas, de que 
usiío, e que hurn dos modos coni que se 
retárdâa, he o de entreporem multipli- 
cada  recursos á Coroa, praticando-se 
dumniosamente, e em ptejuizo da Mi- 
nha Acal Fazenda, o mesmo meio, quc 
só se introduzi0 para evitar violcncias e 
seinelhantes desordens : Sou Servido Or- 
denar, que daqui eili diante se riso toirie 
coiihecimento rio Juizo dos Feitas de 

e em qualquer Instancia, em que corre- 
rern. O Duque Regedor o tenha assim 
entendido, e faca executar. Lisboa a 3 
de Abril de 1755. 

Com a R~bricn de Sua ~ a ~ k t a d e  ('1.. 

Coroa de recurso algum, qiie se entre- 
ponha de Despacho, que se der nas ditas 
Causas sobre qualquer iriciderite dellas 

(4) Collecção de Delgsdu- Yol.  4,"pag. 365. 

A L V A H A  TORNANDO L I V R E  O COMMERCIO 

D E  MOÇAMBIQUE A TODOS O S  MORADOHEE 

DA ASIA POHTUGUEZA. 

Eu E l ~ e i  Faco saber aos que este Meu 
Alvará em fórma de Lei virem, que tendo 
consideracão a que os meios, e differend 
tes administracoes, com que até aqui se 
tem procurado adiantar o Commercio de 
Mocambique, e mais terras da Africa 
Oriental, sujeitas ao Meu Real Dominio, 
não tern sido bastantes a conseguir hum - 
fim tão importante ao Meu Servico, e ao 
bein dos Meus Vassallos, especihlmente 
dos nioradores da India; desejando evi- 

' 

tar este prejuizo, e remover os einbara- 
$os, que tem no methodo presente im- 
pedido o progresso, e adiantamento deste 
negocio: Hei por bem extinguir a fórma, 
por que actualmente se faz este Cammer- 
cio, e administracão, que se tinha con- 
cedido ao Conselho da Fazenda do Es- 
tado da India; e ordenar, que da publi- 
cacão deste em diante fiqueo C o m m ~ c i o  
sobsedito de Mocambique, e dos mais 
portos, e lugares da sua dependencia, 
livre para todos os moradores de Goa, e 
das mais partes, e terras da Asia Portu- 
giieza, para o poderem fazer como lhes 
parecer, e lhes for mais util com to- 
dos os generos, que se costumãb tiave- 
gar para aquella Costa, págando os di- 
reitos devidos nas Alfandegas, em que 
entrarem. 

Desta generalidade exceptuo sómente 
o Vellorio; porque, por ser assim 'conve- 
niente ao Meii Servico: Hei por bem 
Mandar se estanque a favor da Minha 
Real Fazenda, para que da chegada da 
Náo, que fôr para Mocambique na mon- 
çiio do anno de mil setecefitoe e cincoentii 
e seis a hum rnez, se não possamais veh- 

(4) Collecçido de Delgado-Vol. I." pq .  8674 
+ 



der naquella Praca, e em todas as mais 
terras sujeitas, e dependentes da juris- 
diccão daquelle Governo, por pessoa al- 
guma de qualquer qualidade, e condi- 
cão qiie seja, senão nos Estancos Reaes, 
e pelas pessoas que o Governador para 
esse effeito nomear, debaixo da pena de 
perdimento de todo o Vellorio, que se 
achar fóra dos Estanques', passado o dito 
termo; e as pessoas, a quem for achado 
ou se provar concorrêrão para a sua in- 
troduccão, serào castigadas com as penas, 
que pelo Fora1 da Alfandega _ desta Ci- 

çambique, corno tambem nas dos Meus 
Reaes Dominios, onde convier; e da 
mesma sorte será registado na Relacso 
de Goa, e nas mais partes, ein que seme- 
lhantes Alvarás se costurnão registar, e 
o proprio se lançará na Torre do Tombo. 
Lisboa, 10 de Junho de '1 7 55.- Com a 
Assignatura de ElRei, e do Marquez d é  
Yenalva Presidente ('). 

CARTA REGIA REGULANDO O GOVERNO DAS ILHAS 
DE S. THOiUk E DO PRINCIPE. 

Dom José Q E .  Faqo saber a vós D. José - - 
dade se impoem aos que introduzem ge- Caetano Souio  aii ir, Governador;e Ca- 
neros de contrabando. I ~ i t ã o  General da Ilha de S. Thomé, e do 

E para que este Estanque se pratique 
de fórma, qiie nio seja de encargo, e 
pezo aos povos, mas antes lhes sirva de 
utilidade, e conveniencia: Sou Servido 
Ordenar, que o Governador, todos os 
annos á chegada das Náos, examinando 
o estado da terra, e a falta, ou abun- 
dancia deste genero, arbitre hum preco, 
que seaja moderadamente conveniente á 
Fazenda Real, e util ao povo, ao qual se 
venderá o Vellorio o11 por junto, ou por 
miudo, como quizer o comprador; e para 
fazer estas .vendas nomeará o Governador 
de Mocambique os lugares, e as pessoas, 
que lhe parecer, passando-lhes provi- 

' mentos annuaes com as seguranças, e 
cautelas nece$sarias, attendendo mais 
que tudo, nesta materia á commodidade 
dos moradores daqiiella Conquista. Pelo 
que: Mando ao Vice-Rei, e Capitão Ge- 
neral da India, ao Governador, e Capitão 
General de Mocambiqiie, e aos mais Go- 
vernadores, e ~ in i s t ro s ,  a quem o conhe- 
cimento deste mesmo Alvará de Lei per- 
tencer, o cumprão, e guardem, e facão 
inteiramente cumprir, e guardar como 
nelle se contém, o qual valerá como 
Carta, posto que seu effeito haja de du- 
rar mais de hurn' anno; e para que che- 
gue á noticia de todos o que por elle 
Ordeho, e se nào possa allegar ignoran- 
cia, se registará, e publicará em Minha 
Chancellaria Mór da Corte, e Reino, e 
rias terras do dito Estado da India, e Mo- 

Principe, que se vio a vossa Carta, em 
qiie insinuaveis, que pelo Alvará de 15 
de Noveinbro de 1753 sobre a mudanca 
desse Governo para a Ilha do Principe,, 
vos ordeno a fórma do Governo, que de- 
veis deixar na Ilha de S. Thomé encar- 
regando-o do Oficial de maior Patente 
que alli houver, pelo que toca ao god 
verno das Tropas, e ao Civil e Politico 
á Camara; porém como nesta parte se 
vos offerecião algumas duvidas m'as fa- 
zieis presentes para Eu darnellas a Pro- 
videncia necessar'ia. E sendo neste par- 
ticular ouvido o Procurador da Minha 
Kezl Fazenda : Fui Servido determinar 
por Resolucão de 22 do corrente, to- 
mada em Consulta do Meu Conselho U1- 
traniarino, que tanto que estabelecerdes 
a vossa residencia ria Ilha do Principe, 
fica cessando o cargo de Capitão Mór, 
que governava esta Ilha; e que se deva 
estabelecer semelhante Cargo de Capitão 
Mór, que gflverne a Ilha de S. Thomé 
por tempo de tres annos, nào estapdo 
Governador presente nella; e em falta 
deste Capitão Mór deve governar o Offl- 
cial de maior patente, qiie iiella assistir 
na fórma que no dito Alvará se ordena : 
O que assim tereis entendido para o fa- 
zerdes observar; e em quanto não fôr 
Capitão Mór triennal provido por Mim, 
podereis nomea-10, mas niinca por mais 

(1) Cotlecção de Delgado- 701. I .O' pag. 894. 



tenipo do que de tres annos, pelos incon- 
venientes que ha, de se encarregar a 
hum Official hum governo perpetuo. 
E pelo que toca ao Civil das mesmas 
Ilhas: Hei por bern se não faca novidade 
alguma, porque se devem governar na 
fórma da ordenacào. ElRei Nosso Senhor 
o mandou pelos seus Conselheiros do seu 
Conselho Ultramarino abaixo assignados, 
e se passou por duas vias. Theodoro de 
Abreu Bernardes a fez em Lisboa a 30 
de Agosto de 1 7 5 5.-Secretario Miguel 
Joaquim Lopes do Lavre a fez escrever. 
-Luiz Borges de Carvalho.-Francisco 
Pereira da Costa ( I ) .  

DECnETO PAnA OCCOHRER Á GUARNIÇÁO DA INDIA., 

Para o soccorro, que hade i r  na mon- 
$20 de Marqo proximo' futuro para o 
Estado da Iridia se necessita de gente, e 
para que esta se possa ir fazendo com- 
modamente: Hei por bem, que nesta 
Corte, e seu Termo se principie logo a 
dispôr, e executar prisões, não se p e n -  
dendo sómente as pessoas, que vivem 
com prejuizo, e escandalo da Republica, 
commettendo delictos, . mas tambem os 
que vivem ociosamente, havendo a ad- 
vertencia de que os presos sejão de idade 
e robustez, que depois de huma viagem 
tào' dilatada, possão servir de Soldados 
naquelle Estado,, os quaes serão senten- 
ceados ria Relacào conforme o seu -1nere- 
cimento na forma que se praticava nos 
annos antecedentes. O Duque Regedor 
o tenha assim entendido, e o faca exe- 
cutar, recommendando da Minha parte 
ao% Ministros desta Corte facão as ditas 
prisões de sorte, que fiquem entendendo 
Me darei por mal servido tarito de ficarem 
por prender os vadios, e culpados, como 
dos que forem presos sem o merecerem. 
Belem, 24 de Fevereiro de 17  56. 

Com n Bubrictr de Sua Mugestade (2). 

(4) Collecção de Delgado-Suppl.  4750-4762, 
pag. 3 4 6 .  

(8) Collecção de Delgado -Suppl.  4750- 4762, 
pag. 568. 

DECRETO MANDANDO COIIIMUTAII A PENA 
D E  TRABALHOS PUBLICO8 EM DEGREDO PARA A INDIA. 

Sendo-Me presente a falta, que ha de 
gente para Me i r  servir no Estado da In- 
dia, não cabendo no tempo o poder-se bus- 
car: Sdu servido, de que as pessoas, que 
se achão condemnadas para os serviqos 
publicos se lhes commute esta pena na 
de irem servir no Estado da India, nào 
se comprehendendo nestes os Estran- 

1 geiros, casados, e de mais de quarenta 
annos, proporcionando-lhe o- teinpo- de 
servico na India ao que forão condeinna- 
dos ao dito serviço publico, para cujo. 
effeito se abrirá a Relacão. O Duque 
Regedor, ou quem o seu cargo servir o 
tenha assim entendido, e o mande e x q  
cutar com toda a brevidade. Belem, 
quinze de Abril de mil setecentos cin- 
coenta e seis. 

Com a Rubrica de Sua Mngestade (I). 

ALVARÁ E l  QUE 6 E  EXTINGUE A THESOUBARIA 
DO JUIZO D 4  INDIA E MINA. 

Eu ElRei Fajo .saber aos que este 
Alvará virem, que o Conselho da Minha 
Real Fazenda Me representou ern Con- 
sultas de doze de Abril de mil setecen- 
tos e cincoenta e dous; doze de Janeiro, 
e vinte e sete de Abril de mil setecentos 
e cincoenta e qiiatro, a urgente necessi- 
dade, que havia de que Eu desse provi- 
dencia a respeito dos Thesoureiros pu- 
blico~, que não tem recebimento da 
Minha Real Fazenda, mas tão sómente 
das partes; pelo prejuizo, que estas ha- 
vião experimentado em todo o-tempo, e 
muito proximamente com as frequentes 
quebras de semelhantes Thesoureiros em 
grave dainno do t e m  coqmum: Quaes 
erão os Depositarios do Juizo de India 
e Mina, da Ouvidoria da Alfandega, da 
Sacca da Moeda, da Conservatoria da 
rnesma Moeda, das Capellas da Coroa, 
dos Direitos Reaes das sete Casas, das 
Capellas particulares dos Residuos, da 
Aposentadoria Mór: E tendo conside- 

(4) Collecção de Delgado-Suppl.  1750-4 7 6 8 ,  
1 pag.  3 8 6 .  



ratão ao muito, que con~dm ao Meu 
Real serviso, e ao interesse communi 
dos Meüs fieis tfassall~s, corisolidar nos 
M ê u ~  Reinos a fd publica, 6 evitar-lhes 

' t5o repetidas, e ilitoleraveis perdas: Sou 
Servido abblir tbdas as ~obyediias The- 
sburarias bom as dos Juizes dos Orkoç 
desta Corte, e seu Termo corno se nunca 
houvessem existido, Ordenando, que 
tudo b que por ellas sr recebeo, e pd- 
gou ate agma, seja daqui clin diante re- 
cebido, e pago pelo Deposito piiblico, 
que Eu houve por bem estabelecer pelo 
Neli Alvará de vinte e hiim de Maio de 
mil setecentos citlcoenta è hiirn : Fazen- 
do-se nb niesrnu Deposita separadtiç recei- 
ta&, e despezas de cada honra das referi- 
das Thesoiir~t*ias, qiie ficão cessando na 
sobredita fórma, edi virtude deste Alvará, 
que se cumprirá, como nelle se contéiri. 

Pelo qilei  ando ao Presidcnie da 
1Ieza do Desernbargo do Paqo, Vedares 
da minha Real Fazenda, Presideiites do 
Conselho Ultramarino, e da Meza da 
Consciencia e Ordens, Aegedor da Casa 
da Supplicacão, Presidetite do Senado da 
Camara, Desemba~gadores, Ministros, 
Offtciaes, e niais Pessoas a quem o co- 
nhecimerito delle pertcncet, o kiimprão, 
t! guardem e o faciltr inteiramente eunl- 
prir, e guardar, sem falta, nem duvida 
alguina: E valerá como Carta  a assada 
pela Chancellaria, ainda que por ella 
nào e O Scu dffeito haja de durar 
mais de hilm atino, nào obsiantc as Or- 
denasties, que dispõein o contrario, F: 
seni embargo de quaesqiier o u t ~ s  Leis, 
ou diçposicòes, que se òpponhào 80 con- 
teúdo neste; as quaes Hei tarribem por 
derogadas para este effeito somente, fi- 
cando aliás sempre cm scu vigor: Rcgis- 
tando-se em todas a$ lugares, onde se 
costumào registar seinelhantcs Leis: E 
mandando-se O Original para a Torre do 
Tombo. Dado em Belem aos 13 dias do 
mez de Janeirb de 1 7  57.-Com a Assl- 
gnatura de ElRei, k â do Rilinistro('). 

P d n ~ m R l A  soade o quh se i ~ v t n  ?idicri  
EM CASOS DE A R n l B A D A  D E  N A V I O S  ESTBANGEIBO8.  

Sendo presente a Sua Magestade em 
Consulta do Conselho Ultramarino a 
conta, que deo o Governador e Capitad 
General do Reino de Angola a respeito 
de- cinco Navios Francezes, que arribâ- 
rão áquelle porto: Foi o mesmo Senhor 
servido por sua Real Resoliiq20 de 30 de 
Julho de 17 57 mandar responder ao dito 
Governador, que elle devia dar conta de- 
clarando em que pagárãa estes Mestres 
dos Navios os proqimentos, que fizerao 
para ellks, se foi em dinheiro, ou fazen- 
das, ou em Letras, e a qiiem Porão estas 
reinettidas na fórma do Alvará de 1 7 1 5. 
-Com a Rubrica de Sua Magestade. 
E se expedio Ordem ao Governador e 
Cdpitào Generàl do Reino de Angola em 
11 de Julho de 1758.-0 Secretario 
Joaquim Miguel ~ 0 ~ 6 s  do Lavre a fez 
escrever.- Diogo Range1 de Almeida 
Castello-Branco. - Francisco Lopes de 
Carvalho ('). 

AUCTORISANDO AS EBMOLAS PARA 08 LOGhBES SANTOS 
D 4  JERUBALEM. 

Dom José por Graca de Deos Rei de 
~ o r t u ~ a l ,  e-  dos Algarves, d'aquem e 
d'alem mar, ern Africa Senhor de Gtii- 
né, R. Faco saber aos qiie esta Minha 
Provisão virem, que por parte do Com- 
missario Geral da Térra Santa se Me re- 
presentou, que .pela P~ovlsào, que jun- 
tava, se via ter-lhe Eii feito merce" de lhe 
prorogar por mais tres annos a mesma 
graca, que o Senhor Rei Dom Joiio V 
Meu Pni, e Senhor, que Sarita Gloria 
haja, lhe havia concedido, para que to- 
das as Camaras das Cidades, e Villas do 
Ultramar lhe dessem suas esiriolas para 
a conservasão dos Santos Liigares da 
tiossa Redempção, e sustento dos Reli- 
giosos, qiie ne\les assisteni, padecendo em 
sua defeza grandes trabalhos, e afrontas 
entre infieis; e porque o referido ternpo 

I (4) Collecçáo de Delpzdo-Suppl. 4760-1762, 
(1) Collecçáo de Delgado- Vol. 4 .O pbg. 484. pag. 462. 
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estava findo, Me pedia fosse servido con- A F V A ~ ~  TOPNANDQ LIVRE P WPIFBGIO ?E ANQPbh 

tinuar-lhe a dita graja por outros tres' E REGULANDO A S A ~ D A  DOS NAVIOS. 

anaos, E 8endo visto o seu'requerimento, Eu E l b i  Fato saber ,aos qqe este Al- 
sobre o que forào ouvidos os Procurado- vará com forca de Lei wireni, que sep- . 
res da Minha Fazenda, e Coroa: Hei por do-Me presentes os monopólios, as vexa- 
bem fazer-lhe mercê de lhe p w o i a r  por còes, e as desordens, que se tem seguido 
wis tres annos a mesma grgca para que aos Meus Vassallos, iiloradores erq An- 
os Officiaes das Camaras de cada huma gola, e nas outras partas rloi Meus Rei- 
das Cidades, e Villas das Minhas Con- nos, e lloaiinbs que r*qquelb Estpdado 
quistas Ultraniaririas, as que tiverem fazeiii o seu coarrneçcio, de  ser este de 
quatrocentos mil réis de renda lhe dêem inui~os ariiios a esta parte limitado a 
quatro mil réis de es~iiola, e as que certas, e dekriiiinadas Pessoas, que GPP- 
tiverena cem inil reis lhe dêem cjua- segiiião faze110 e~clqsivo em utilidade 
tfweptos reis para ajuda do siiftento sua particular, sustentada par rqgjos 
dos .Religiosos, cjue assistem na Terra indii-ecios, e illkcitos, c a n  pre.juizo pu- 
S n t a  em conservaciio dos Lugares San- blico: E ~oniando na Minha Real c ~ ~ s i -  
tos deUa; .e o dito Commissario Geral, deracão m u i ~ a s  queixas, etrequerimep-- 
ou a Pessoa, que seu poder tiver, que tos, quc com aqielles attendiveiq rnotivas 
lhes apre~enrar esta Provisiio, dará co- subir20 6 Minha Real Prescnca: para de 
nhecimento em f&ma do que assim re- h~iliia vez obviar a tantos, e tão ponde- 
wber ' a cada huiiia das ditas Camaras, rosos iricoriveiiie~i t cs: Fui Servido (com 
R ficará assentado rios livros della para 
os Provedores das mesmas Calliaras lhe 
levarem em conta, o que assiin Hei por 
bem, ficando esta Provisào trasladada 
nos ditos livros para nào p6rein a isso 
duvida. Pelo qiie Mando aos Officiaes 
das ditas  amaras, e mais Pessoas, a que 
o conhecim,ento desta pertencer, a cum- 
priio, e guardem, e a faqiio cumprir, e 
guardar inteiramente coino ~iclla se con- 
iérn, sem duvida alguma, a qual valer6 
corno Carta sem enibargo da Ordenacão 
do Liv. 2." Titulo 4 c) em coiitrario, e nào 
pagou novos direitos pelos não dever por 
ser esmola, coino constou por certidão 
dos Qfficiaes dos mesmos novos direitos. 
Elftei Nosso.Senhor o mandou pelos Con- 
selheiros do seu Conselho Ultramarino 
abaixo assignados. Pedro José Correa a 
fez em Lisboa a dez de Dezembrd de mil 
setecentos ciiicoenta e sete. De feitio 
desta gratis, e de assignaiuras oitocentos 
réis.-O Secretario Joaquim Miguel Lo- 
pes do Lavre a fez escrever.- Diogo Ran- 
gel de Almeida Caste1branco.-Antonio 
Lopes da Costa ('1. 

(i) Collecção de Delgado-Suppl. 4750-4763, 
pae. 4%4. 

o parecer de inui ias Pessoas do Meu Con- 
selho, e de outros Ministros doutps, e 
zelosos do servi50 de Deos, e Meu, que 
Me paicceo ouvir sobre esta iaateria) I 

deterininar, coilio por este determino, 
que da ~ublicaciio delle em diante seja 
livre, e franco o referido Commercio de 
Angola, Congo, Loango, e Benguella, 
Pórtos, e Sertòes ad-jacentes, a todos, e 
cada huiri dos Meus Vassallos destes 
Reirios, e seus Doiriiilios, que até agora 
o fizerao,' e pelo teiiipo futuro o quize- 
rein fazer, debaixo da protecyào das Mí- 
nhas Leis: Sem qiie ' os Governadores, 
Capitiies Mórcs, Cabos e Officiaes de 
Guerra, Minisiros de- Jiistica, Fazenda, 
ou os Officiaes das Camaras, possão im- 
pedir ás Pessoas, que o dito Commercio 
fizereiii, mandarem aos Sertoes, e Feiras 
geraes. ao resgate dos Escravos coni toda 
a sorte de Fazdndas permittidas: E seqi 
que de algumas dellas se possa fazer mQ- 

nopblio, ou estanque a favor de  alguma 
pessoa, de qualquer cpalidade, ou con- 
d i $ ~  que seja ; debaixo das penas abaixo 
declaradas, e das mais, que merecerein 
no caso de haverem feito monopólio. 
E porque tem cessado os motivos, com 



que se havia ordenado indistinctamente 
que os Navios, que vào aos referidos 
pórtos, niio podessem sahir delles, senào 
pela mesma ordem do tempo, em que 
houvessem entrado, e nào he justo, nem 
conveniente que aquelles Navios, que 
primeiro se houverem feito promptos 
pela vigilancia dos seus carregadores, 
sej.20 dilatados nos portos seni outro mo- 
tivo, que o da negligencia dos que, che- 
gando primeiro, se nào expedirein mais 
cedo: Estabelece que os Navios, que hou- 
verem levado effeitos proprios, e que 
carregarem Escravos por conta, e risco 
de seus respectivos Armadores, possào 
e devão sahir dos referidos portos sem 
sujeiçào, ou embargo algum, ao livre ar- 
bitrio dos seus carregadores, logo que 
estiverem carregados; e sem outros des- 
pachos, que nào sejào os bilhetes ordi- 
narios dos Direitos, que devem pagar 
na mesma conformidade, em que até 
agora os pagarào nos referidos portos: 
cujos Officiaes nào podePJo dilatar a ex- 
pedicão dos sobreditos bilhetes mais de 
vinte e quatro horas, depois de se lhes 
notificar que os Navios se achào proni- 
ptos para fazer viagem: Sob pena de 
suspensào de seus officios, em que incor- 
rerào pelo mesmo facto, até Minha mercê, 
e de pagarem em dobro todas as perdas 
e damnos, que causarem pélas injustas 
demoras, que fizerem. E para que tudo 
se execute na sobredita forma: Prohibo 
aos Governadores, Officiaes das Caiiiaras, 
e cpaesquer outros Ministros, impedirem 
a sahida dos ditos Navios, que estiverem 
aviados por conta, e risco dos seus Ar- 
madores, debaixo de qualquer tôr ,  ou 
pretexto, qiie seja: sob pena de se lhes 
dar em culpa grave nas suas Residencias, 
para Eu fazer com elles as deinonstra- 
cões, que for servido; além da sobredita 
pena do dobro de todas as perdas, que 
caiisarem. No caso, em que alguns Na- 
vios levem Provisões para preferirem, e 
carregarem logo, desde agora as decla- 
ro nullas e de nenhum effeito ; e os que 
as cumprirem por Transgressores desta 

Lei, salvo se forem f rmadas pela Minha 
Real Mão. E sendo informado, de que 
muitas vezes se dilatào os Navios de Com- 
mercio nos referidos pórtos com o mo- 
tivo de niio terem completo o número 
de Escravos, que lhes compete pela Lei 
das Arqueacões : seguindo-se aos Donos 
delles intoleraveis. prejuizos pelas demo- 
ras, a que os si~jeitào pelo dito motivo: 
Declarando a sobredita Lei : Estabelejo 
que a sua disposiçiio se observe ainda a 
respeito dos Navios de frete, para que os 
Mestres, delles encarregados, nào possào 
nunca exceder na carregaçào dos Escra- 
vos o número respectivo á Arqueacào 
das Embarcacoes, que commandarem, 
sem que de nenhuma sorte se entenda a 
di'a Lei para se lhes impedir que possào 
sahir com menor número de Cabejas, 
quando assim lhes convier, ao seu livre 
arbilrio, e conforiiie as ordens dos seus 
Constituintes. Ultimamente : Para que de 
liuina vez cesserii todos os pretextos, coin 
que se impedirao as sahidas dos ditos Na- 
vios : Ordeno, dehaixo das mesinas penas, 
que nelles nào possa haver reparticào de 
Escravos, nem determinado número del- 
les para os pórtos do Brazil, a que se di- 
rigem : Ficando contrariamente livre a 
cada Mestre de Navio fazer viagem com 
os Escravos, que liouverem resgatado &s 

I Pessoas, a quem pertencerem as ditos 
Navios, 0x1 seus Constituidos, ou com os 

i que'houverem recebido por frete, para . 
os pórtos do Brazil abaixo declarados: 
Com tanto, que nào partào sem despa- 
chos, e pagamento dos Direitos, que de- 
verem, na fórina costumada ; nem en- 
trem nos pórtos, a que se dirigem, sem 
se manifestarem aos Administradores, 
que nelles tiverem os Contratos de An- 
gola. Pelo que pertence aos ditos Navios, 
que forem carregar Escravos por frete, 
se observara porém inviolavelmente a 
preferencia: De sorte, quc aqiielles, que 
chegareili primeiro, serào tambeiii pri- 
meiro expedidos pela ordem do tempo, 
ein que liouverein entrado: E que, che- 
gando ao rilesii-io tempo dous Navios, seaja 



preferido para sahir aqiielle, que for de 
maior lotacào. E para que os Direitos 
destes Navios de frete se segurem, sa- 
bendo sempre os Officiaes; e interessa- 
dos na arrecadacào delles o certo lugar, 
a que os mesmos Navios se dirigem: 
Ordeno que nenhum Navio possa des- 
pachar para outros portos do Brazil, que 
nào sejào, os do Rio de Janeiro, Bahia, e 
Pernambuco, sob pena de confiscaçào do 
casco, e do valor da sua carga, que se 
julgarào perdidos pelo facto de ter des- 
pachado para outro porto diverso dos 
tres acima referidos. 

Com os Navios da Companhia do Griio 
Pará, Maranhào, que n8o sào cornpre- 
hendidos na denominacào do Estado do 
Brazil, por ser diverso delle, se ficará 
praticando o mesmo, que se praticou 
atd agora, assim pelo que toca á liber- 
dade da entrada, e sahida dos seus Na- 

res, Juizes, Justicas de Meiis Reinos, e 
Senhorios, que assim o cumprão, e guar- 
dem, e facão cumprir, e guardar, sem 
duvida, .nem embargo algum, nito ad- 
mittindo requerimento, que impida em 
tudo, ou em parte o effeito deste. E para 
que venha á noticia de todaS, Mando 
ao Desemhargador Manoel Gomes de 
Carvalho, do Meu Conselho, e Chan- 
celler Mór destes Reinos, o faça pu- 
blicar na Chancellaria: e depois de se 
registar em todos os lugares, onde se 
costumào registar semelhantes beis, se 
mandará o Original para a Torre do 
Tombo. Dado em Pancas, a 11 de Ja- 
neiro de 1 7 5 8.- Com a Assignatura de 
ElRei, e a do Ministro ('1. 

A L V A R . ~  SOBRE OS D I R E I T O S  DOS ESCRAVOS 
E MARFIM D E  ANGOLA. 

1 Eu ElRei Faco sabe! aos que este 
vios, como pelo que pertence á isen~ào 
dos Direitos, e i~iais impostos dos Es- 
cravos. Os Navios de Lisboa, e Porto, 
despacharào ou para este Reino, o ~ i  para 
os sobreditos portos do Brazil. 

E este se cumprirá como nelle se 
contém seni embargo de quaesquer Regi- 
mentos, Extravagantes, Resolucões, De- 
cretos, Provisões, e outras quaesquer 
Disposicões, e Ordens, que Hei por de- 
rogadas sóniente no que a este forem 
contrarias, como se de todas, e cada 
huma fizesse especial, e expressa meii- 
cào, sem embargo da Lei, que assim o 
requer. 

Pelo que: Mando ao Presidente da 
Meza do Desembargo do Paço, Regedor 
da Casa da Supplicaqàò, Vddores da 
Minha Real Fazenda, Presidente'do Con- 
selho Ultramarino, e da Meza da Cons- 
ciencia e Ordei~s, Governadores da Casa 
do Civel, e das Pelacões da Bahia, e Rio 
de Janeiro, Presidente do Senado da Ca- 
niara, Junta do Cominercio destes Rei- 
nos, e seus Dominios; e bem assiin ao 
Vice-Rei, Capitàes Generaes, Governa- 
dores do Brazil, Ouvidores geraes, e a 
t d o s  os Desembargadores, Corregedo- 

BOL. DO C. ULTR.-LEG. ANT.-VOL. 11- 

Alvará com força de Lei virem: Que, 
havendo occorrido pelo outro Alvará de \ 

11 do corrente aos mõnopólios, e vexa- 
cões, que padeciào os Meus Vassallos, 
moradores em Angola, e nas outras par- 
tes dos Reinos, e Dominios que naquelle 
Estado fazem o seu Commercio; estabe- 
lecendo-lhes para elle huma nova fórma, 
com que o possào fazer mais livre e mais 
franco, sem os discoinmodos, e prejuizos, 
que até agora experimentárào: E sendo 
informado de que huma das maiores 
vexacões, que opprime o referido com- 
mercio, e que mais prejudica ao mesmo 
tempo a Ininha Real Fazenda, he a da 
'confusào, com que até agora se arreca- 
darão os llireitos dos Escravos, que sa- 
hem daquelle Keino, e Portos siibordi- 
nados ao Governo d'elle, por se nào ha- 
ver estabelecido até o presente para a 
sobredita arrecadaciio de Direitos huma 
fórma clara, certa, e invariavel, me- 
diante a qual os despachantes sejão sem- 
pre seguros do que devem; e os Con- 
tratadores, e Administradores dos refe- 

1 

ridos Direitos saibào tambem com toda 

(1) Collecpão de Delgado - VOZ. 4 .O pag. 586. 
2 



a bli&ds, e individuaçào, o que hão 
de ~Jbpar; sem que huns pos& fraudar, 
ou embe~gay os outras com pretextos 
fhiwaloa, a despaabos inutilmente repe- 
tidos ftafl divmao p~incipios: Obviando 
o tndos estss incoavenientts: Hei por 
Bem dethrminar (com parecer de alguns 
Ministras do Meu Conselho, s de outras 
P m a s  doutas, e eelosas do serviço de 
Deps. a Meu, que Me parece0 ouvir so- 
b e  esta materia) qus desde o dia 5 de 
janeiro do anno de 1760, em que ha de 
priraoipiar o novo Contrato do referida 
Rein~ ,  em diante; ern lugar dos direito6 
Velhos, e Npvas, do Novo imposta, e das 
hwfwncias, que actualmente psgão 06 
Escravos, conforme as suas different~s 
qualidades, se não possão arrecadar para 
a Mlnha Real Fazenda mais do que os 
direitos seguintes. Por cada Escravo, ou 
seja rnachn, ou femea, que se embarcar 
~1 Reiw de Angola, e Portos da sua 
bpendencia, eãrwdendo a altura de qua- 
tro palmos craveiros da vara, de que se 

- usa na Cidade de Lisboa, se pagará oita 
mil e setecentos réis eM huma só, e 
uni* addiq#o, c: por um só, e unico 
despacha, §em que para isso se pratique 
nutra alguma avaliacão, ou diligencia, 
que não seja a referida medida, que para 
esse efiito está sempre na Provedoria 
da Minba Real Fazenda, e na Camara da 
Cidade de Loanda, afferida coin toda a 
esactidiio. Por cada cria de pé, que te- 
nha de quatro palmos para baiso, se 
pfiggrá na sobredita fórrna ametadp dos 
rafeuidos Direitos, ou quatro mil e ire- 
wntns e cincoenta réis. Sendo as crias 
ds pelts, ie~i io livres de todo, e qualquer 
imposto, fqeendo uiha só cdbeca com suas 

r petipclctivas mriis, para por despacho des- 
M ccbperem sórnente os oito mil e 

setecefptw réis acima referidos. E porque 
os d w  mil réia dgs Pseferenciíis, que 
actwlrnepte e~t i io  a cargo dos Naviw, 
pppa 06 p m k e m m  dp wais no frete dos 
&cravos, levando por jsço oito mil rdis 
de frete, e Preferencia, por cada hum 
Esc~rgvo, f i c a  c~rnprehedidos na im- 

pwtancia dos oito mil e setecentos réis 
acima declarados: Ordeno, que desde o 
sobredito dia 5 de Janeiro do anno de 
1 7 6 0 em diante, não possa levar cada 
Nayio mais do que seis mil réis por ca- 
beça, ou cria de pé; nem delles se possão 
pertender as ditas Preferencias, debaixo 
de qrialguer cor, ou pretexto, por mais 
palliado que seja; sob pena de 'perdi- 
mento dos Officios, sendo Proprietarios 
as que taçs Direitos e~torquirern ; e do 
valor dos mesmos Officios, séndo Ser- 
ventuarios ; além de pagarsm an~veado 
aos donos dos Navios a perda, que lhes 
houvarem causado, oii pela pertencào 
da sobredita preferencia, o11 pelo excesso 
dos maiores Direiios, que lbes levarem ; 
ou pela repeti~ão, e demora dos despa- 
chas, que Ihes devem expedir prompia- 
mente em um s6, e uniw cqpte~to. Pelo 
que perlence ao marfim, se cobrará o 
Direito de Quarto, e Vintena, pqr sahida, 
na fórina em que se cobrou até agora; 
com ta+, que os despachos se eãpeçào 
tambow com a mesma brevidade, e ein 
hum só, e unico bilhete. E para que se 
possa segurar a arrecadaçào das sobre- 
ditos Direitos, devidos á Misha Real Fa- 
zenda, que tem applicações tão jusias, e 
tão indispensaveis : Esta bele~o, que os 
Navios, que sahirem destes Reinos, e 
seus Dominios para Angola, e Portos da 
sua dependencia, sem se manifestarem, 
os do Reino á Junta do Commercio, e os 
dos Dominios Ultran-iqrinos ás respecti- 
vas Casas de Inspeccão; declarando os 
Portos para onde naveggo, oonl aqselles 
para ss quaes hiio de depois dirigir as 
suas descargas, levando Guias riesia tos- 
for6idade; c trazendo depois Certidões, 
pelas quaes facão constar haverem cum- 
prido o que tiverem declarado, incorrao 
na peng da confiscaçã~ das Embarcaqões, 
e na.vijlo~ de ametade dellas, os res- 
pectivos &stres, não sendo os donos do 
pesmo Nayio. A fim de que tudo assim 
se observe inviolavelmente: Ordeno, que 
qa refe~ida.Junta do Commercio, e nas 
C ã ~ s  de lnspecçào, se estabele~ão jogq 



Livros de Registo para as IJeclaracões, 
Guias, e Certidões das viagens, e Torna- 
viagens dos sobreditos Navios. 

E este se cumprirá, como nclle se 
contdm, sem embargo de quaesqu& Re- 
gimentos, Extravagantes, Resolticões, 
Decretos, Provisões, e outras quaesquer 
Disposicões, e Ordens, que Hei por der& 

- gadas sómente no que a este forem contra- 
rias, como se de todas, e de cada hums 
fizesse especial, e e!apre;sa mençáo; na0 
obstante a Lei, que o requer. 

Pelo que:' MaÍrdo ao Presidente da 
Metk do Daenibargd do P'dco, Regdor 
da Casa da Supplicacàu, VEídores dá Mi- 
nha Real Fazenda; Presidentes du Con- 
selho Ultraim~ino, e da M a a  da Com 
sciencia, e Ordens; Governadores da 
Casa da Qqd, e das Rela@3es da Bahia, 
e Rio de Janeiro, Presidente do Senado 
da Camara, Jtinta do Commemio destes 
Reinos, e wus Dominius; e benr assim 
ao Vice-Rei, Capitàes Generaes, Gover- 
nadores do Brazil, Oirvidores Gemes, e a 
todos bs Desembargadores, Corregedo- 
res, Jtiizeg, e Jristicas de Meus Reinos, e 
8eahbria9, qite assim o crirnpriio, e'guar- 
ilem, e a f q ã o  cumprir e p a r d a r ,  sem 
duvida, ou embargo algum; nào adrnit- 
tindo requerimento, qtte i mpida em trido, 
ou em parte, o eEeito deste. E parti que 
venha á noticia de todos, Mando ao Ue- 
sembargador do Faqo Manuel Gomes de 
C a r v a h ,  do Meu Conselho, e Ctranceller 
Mór destes Reifias, que o f a ~  publicar 
na Chancdlaria: E depois de se registar 
em t d b s  09. lugares, onde sb costurn5o 
registar semelhaat& Leis, sie mandar% o 
Otigind para a Tbwh do Tbmtm, Dado 
ern Salvtiterra de Magas, aos 25 de Ja- 
neiro de 1758.-Com a Assignatura de 
ElRei, e a da Ministro ('). 

Me presentes : Por huma parte o grande 
perigo, que correm os Navios, que busca0 
a Barra de Lisboa; as Costas a ella adja- 
centes; as entcadas da Póz do Rio Tdjo, 
e da mesma Barra de Lisboa; da de Se- 
tubal; Portos do Algarve, e Barras da 
Gidade do Popto, e Villa de Vianna, por ' 

falta de Farda, que posa0 servir aos 
Navegantea de Marca, e de Ouia, pai71 
se desvianm opportuiiamente de faz&- 
rem naufragio; na rnestna fbrn-ia, que 
se pratica util, e necessariamente nos 
outros lugares matitimos da Europa, 
onde se, temem semelbaintes perigos: 
Por outra parte o grave prejuizo, qtie 
sentem as sobreditos Navegantes na for- - 
ma dos despachas dos seus respectivos 
Navim pela numera, e diversidade de 
trinta e cinco diffe~entea Estocões, por 
onde &o obrigados a tirar Bith- e h  
muitos lugares distantes huns clos OI+ 

tras, e perante div@rsos Ministr-m, e O&- 
ciaes, que o3 dilatào tantos dias, que 
cheggo a contar a mezea, pdr accidenaes, 
httrnas vezea necessarios, e uiitras affecta- 
das : E pela outra parte as g~atldes vexa- 
cães, qiie tambem mirltao 88s Homens 
do Mar, que novegfa para os meu6 IJo- 
miniw Ultramarinas, pelas abdos, qtte 
se tem introdiizido nds mrngs ,  qiiali- 

lficaci3es, e eoaccões, que se lhes h=, 
para delles se alistarem as que de 
servir no T r q o ,  que foi estabelecielo 
pelo Aivara de 4 de Junho de 167 7 ; 
com os grandes inconvenientesl que a - 
experiencia tem mostrado, que se se- 
guem 'da obmvancia delle: Para que de 
hiirna vez cessem tados bs sobreditos 
tktrirnentm 'da NaregtgZro, e Mave- 
gantes, que tarito procitro proteger eni 

, eommurn bendcio: Ordebo, (com $a- ' 

rccer d w  Pessoa8 da Meri C d b o ,  e 
de out ras  Ministr~s doutos, e -zelo&, 

I A L V A E ~  SOBBE .i P ~ R M A  DOS DESPACHOS 

DO8 NAVIO8 DO ULTRAMAR. 
que Made i  ouvir sulure esta impor- 
tantes materias) que l q o  se Ma- 

Eu E1Rei Faco saber aos que cste Al- 
varfi com forca de Lei virem, que sendo- 

seis cornpc%at& E'arÓ& p&a guia da 
Navegaqão das referidas h t a s ,  e Bar- 
ras, a s a b :  Httm ms IW& das Ber- 

0dzrce6a ee aeiddh-  nr. I .'pq. w. I lewy r ma hia d&e, que p e a r  
* 



inais-proprio: outro no sitio de Nossa 
Senhora da Guia ou no niesmo lugar, 
onde antes o liouve, ou em qualquer ou- 
tro, que mais accommodado seja: outro 
na Fortaleza de S. Lourenco: outro na 
de S. Juliào da Barra: outro na costa 
adjacente á Barra da Cidade do Porto, 
onde mais util' for : e outro em fim na 
altura da Villa de Vianna: 0 s  quaes to- 
dos seráo erigidos, e acabados com a 

. maior brevidade, que couber no possivel, 
para ficarem nas uoites perpetuamente 
accesos com fogos taes, que sempre do 
alto mar, e de longe se possão distin- 
guir, em soccorro dos referidos Nave- 
gantes. Pelo que toca á fórma do des- 
pacho dos Navios, estabelece: Que, con- 
servando-se por ora o estilo de se tira- 
rem as verbas da Casa da Descarga da 
Alfandega, para com ellas se pagar na 
Casa do Marco, como tambem o de se 
tirarem. Certidões do Cosmografo Mór 
do Reino, e do Cirurgião Mór da Ar- 
mada, (os quaes as terão feitas em pa- 
peis estampados com os claros precisos, 
para nelles escreverem sómente os no- 
mes dos Despachantes, e Navios despa- 
chados sem maior dilacão) todos os mais 
despachos se reduzào a hum só livro, e 
nelle a hum só Termo, e a unica somma, 
que em si inclua cumulativamente todos 
os emoluinentos, e todas as contribuicões, 
que até agora forào pagas por differen- 
tes Repartições; para que totalmente da 
referida somma qeja depois distribuida 
com a devida proporçào pelas pessoas, a 
quem tocarem as sobreditas contribui- 
cões, e emolumentos; na mesma fórma, 
que Fui Servido determinar para o des- 
pacho do Tabaco pelo Regimento de 16  
de Janeiro de 1 7  5 1. Porque os Exames 
pessoaes do Patrão Mór, do Escrivão da 
Provedoria, e '  do Meirinho dos Arma- 
zens, não podem ser suppridos na refe- 
rida fórma; e he preciso evitar aos Mes- 
tres dos Navios, e Embarcacões mer- 
cantes, o embarap,  que lhes resulta da 
demora destas Vistorias, para as quaes 
os ditos Oficiaes não podem sempre es- 

tar  proinptos, principalmente nas occa- 
sioes de Frótas, pelas muitas incumben- 
cias, com que hoje se achão gravados os 
setis officios-: Hci por bem alliviallos 
dos sóbreditos Exames, e Vistorias; sal- 
vos com tudo os salarios, que p r  ellas 
lhe são devidos'; os quaes ser@ cobrados 
na sobredita fórma. E Mando, que a 
obrigação das mesmas Vistorias, e Exa- 
mes passe para a Junta do Commercio * 
destes Fieinos,' e seus Dominios, e que 
esta nomeie annualmente os dous Depu- 
tados, que julgar mais idoneos, ou da 
sua mesma Corporacão, ou de fóra della, 
para examinar o estado dos cascos, e os 
apparelhos, e sobrecelle~tes dos Navios, 
e Embarcacões mercantes, na fórma do 
Regimento dos Armazens, que Sou Ser- 
vido, que sómente $e observe daqui em 
diante, nesta parte, na referida fórma; 
revogando-o no que a ella for contrario; 
e ordenando, que os ditos despachos se 
reduzão aos precisos termos do ppe l ,  
que baixa assignado pelo Secretario de 
Estado Sebastião José de Carvalho e 
Mello. E pelo que pertence ao referido 
Troco; Annullando, e cassando o Alvará 
que o estabeleceo: Ordeno, que da pu- 
blicacão deste eni diante, se não pro- 
ceda mais por elle, para se obrigarem 
os Marinheiros, e mais Homens do Mar 
dos Navios mercantes, a servirem no 
referido Troco, pelo modo que se pra- 
ticou até agora, nem se lhes possão em: 
h r g a r  as suas soldadas nas mãos dos 
Mestres dos Navios, nem tão pouco re- 
ceber-se destes, o; dos ditos Marinhei- 
ros, Griimetes, e Mo~os, qualquer gra- 
tificaçào em dinheiro, ou generes, por 
mais moderada que seja: Sob pena de 
que os Officiaes, que os constrangerem, 
sem especial ordem Minha, firmada pela 
Minha Real Mão, oii delles receberem a 
titulo'de presente, gratificacão, ou qual- 
quer outro, por mais especioso que seja, 
couSti que exceda o valor de hum tostão, 
percào os oficios, se foreiii Proprieta- 
rios, ou o valor delles sendo Serven- 
tuarios, e fiquem inhabilitados para en- 



t r a r e~n  em qualquer outro officio de 
Justica, ou fazenda. Para cpie o servico, 
que até agora sc fez ria Ribeira das Náos 
pelo ininisterio do referido Troco, se 
possa 'continuar como he conveniente: 
Ordeno, que iielle se pratique o mesmo, 
que se observava antes do sobredito Al- 
vará revogado : Recebendo o Provedor 
dos Armazens, por jornaes, e soldadas, 
os Marinheiros, e Homens de trabalho, 
que nccessarios forem para apparelhar, 
e desapparelhar, crenar, e consertar as 
Náos; assim como se pratica com os Ar- 
tifices, e Homens de trabalho, que se, 
emprega0 -na construccão dellas : Tendo 
sempre com tudo hum numero de Ho- 
mens competente ao trabalho, que he 
indispeiisavel quotidianamente, addidos 
ao referido servico, coiri o vencimento 
de jornaes nos Domingos, e Dias Santos: 
Accrescentando, e diminuindo o numero 
dos outros, que as con,juncturas do 
tempo fizerem ou necessarios, ou super- 
fluos, -conforme a exigencia das ines- 
inas conjuncturas: E observando tudo o 
referido ern ia1 fórma, que os jornaes, e 
soldadas destes Marinheiros, e Homens 
destinados á conserva@io, e apparelho, 
e desapparelho das Náos, e-einbarcafles 
da Minha Real Coroa, sejão pagos indis- 
pensavelmente nos Sabbados de cada 
seinana, com indispuiavel preferencia 
a toda, e qualquer outra despeza, em 
quanto Eu não for Servido dar sobre 
esta materia outra mais ampla provi- 
denc i a . ' ~  para clue nào faltem os meios 
que se fazem precisos para a ereccào, e 
conservaçiio dos sobreditos Faróes, dos 
Officiaes, que os hào de governar, e dos 
fógos, que nelles se devem accender em 
todas as noites perpetuamente elo tem- 
po futuro, ein occasião, na qua f' a Zlinha 
Real Fazenda tem tantas, e ião urgentes 
applicacões: Estabelece, que todos os 
Navios; e embarcacões, que entrarem 
nos pórtos destes Reinos, em cada vez, 
que nelles entrarem, paguem por cada 
huma das respectivas tonelladas, que 
constituirem a sua lota$o, duzentos 

réis, sendo os ditos Navios arqueados 
pela medida de Lisboa, qiie se deve coni- 
iliiinicar para este effeiio a toclos os ou- 

- ~ r o s  pórtos dos referidos Reinos; co- 
brando-se esta contribuicào ao tempo, 
em que os sobreditos Navios dcspaclia- 
rem nas respectivas Alfandegas, pelos 
Cominissarios, que nellas tiver a Junta 
do Commercio; e remettendo-se o pro- 

-di!cto della com huma inteira sepa- 
racão ao Deposito publico da Corte, e 
Cidade de Lisboa, para delle se applicar 
em geral beneficio dos Navegantes, e 
da Navegacào, na fórma assima decla- 
rada. ' 

Pelo que: Masdo ao Fresidente da 
Meza do Desembargo do Paco, Regedor 
da Casa da Supplicacão, Védores da Mi- 
nha Real- Fazenda, Presidente do Con- 
selho Ultramarino, da Meza da Cons- 
ciencia e Ordens, e do Senado da Ca- 
mara, ChancclTer da Relacaio, e Casa do 
Porto, Junta do Commercio destes Rei- 
nos, e seus Dominios, Desembargadores, . 
Corregedorcs, Jiiizes, e Justicas, e Offi, 
ciaes dellas, a quein o conheciinento 
deste pertencer, o cumprão, e guardem, 
e o fação ciiinprir, .e guardar tào intei- 
ramente, como nelle se contém, sem eni- 
bargo de quaesqiier Leis, Alvarás, Regi- 
mentos, Decretos, o11 Resolucões em con- * 

trario, que Hei por bem derogar para 
este effeito sómente, ficando aliás sem- 
pre ein seu vigor. E para que venha á 
iioticia de todos: Mando ao Desembar- 
gador do Paco Maiioel Gomes de Car- 
valho, do Meu Cónselho, e Chanceller 
Mór do Reino que o faca publicar na 
Chancellaria, e enviar por cópias -im- 
pressas, sob Meu Sello, e seu signal, a 
todos os Tribunaes, Ministros, e ha i s  
Pebsoas, que o devem executar; regis- 
tando-se em todos os 'lugarei, onde se 
costumão registar semelhantes Leis; e 
mandando-se o Original para a Torre 
do Tombo. nado em Salvaterra de Ma- 
gos ao l." de Fevereiro de 1758.- 
Com a Assignatiira d e  ElRei, e a do 
Ministro. 



eórma que 8un Megestade ordene 
que se pratlqiie no despaeha de kdos os narlos 

das carmlri. de Afilca da Amerlca, e AnIa 

Todos, e cada hum dos Mestres dos 
Navios Mercantes, que se acharemapara 
fazer viagem, se manifestar20 perante 
o Secretario da Juntá do Comrnercio, a 
fim de que esta mande a bordo os De- 
putados, que devem fazer o exame, e 
vistoria no9 apparelhos, e sobrecellentes. 
E achando os referidos Deputados tudo 

. no bom estado, que convém, darfio eo 
respectiltb Mestre despacho, como até 
agora se praticou nos Armazens, para 
se lavrar o Passaporte da Secretaria de 
Estado, e passar livremente pelas Torres. 

No mesmo aéto fartio os-sobreditos 
Depiifados a visita da Artilharia, de que , 

até agora se tirbii Bilhete da Tenencia. 
Depois das referidas diligencias, pas- 

sarão os subreditos Mestres a tirar a s ,  
verbas da Alfandega, que nella lhe serao 
expedidas com.preferencia a todo, e qual- 
quer olitro.despacho, pelo favor de que 
se far digtla a Navegacão do Reino, para 
com ellas irem á Casa do Marco; a qual, 
para maior faeilidade, ordma Sua Ma- - 

gestade, que seja estabelecida junto da 
mesma Alfandega; e para na referida 
Casa pagarem não só o direito da Ci- 
dade pela lotajào do Navio, trazendo 
carga; e nada, no casò em que a não 
tragào; mds tambem todos os outros 

'emolumentos, ou esportulas, que até 
agara &ar20 : Fazenda-se d e  tudo huma 
só Receita, para depois se entregar a 
quem toca, por qirarteis, de tres em tres 
mezes cada utn. 

A sobredita Receita será de quatorze 
mil e vinte réis para se repartirem na 
maneira seguinte: Pelo Bilhete da Te- 
nmkia .tfifatrucentos e oitenta réis: Para 
o Ekr iv lo  da Conservatoria do Tabaco 
duzentos e quãrknta d i s :  Para a Junta 
&d Cotnriierkio mil e quinhentos réis: 
Para o PatrLib &r, Escrido da Peove- 
dorla, e Meirit lb das Armazehs, quatro 
mil e oit0Cerltbs réis: Para a Irmandade 
de S. Roque na Igreja do C a r w ;  qtat io  

mil e oitocentos réis: Para Guarda Móc 
lastro, dez Para 

o Escriviio do Guarda Mór da Casa da 
India, duzentos e p a r e n t a  réis: Para o 
Escrivão da Esecdtoria do Conselho Ul- 
tramarino, yuatrocei~tos e oitenta réis: 
Para o Escrivão, que fizer o Termo na 
Casa do Marco, quatrocentos e oitenta 
réis. 

Ao mesmo tetnpo apresentar50 os so- 
breditos Mestres na referida Mega o Tet- 
ino da lotacão, que sb l h b  hoiive~ feito 
para por ella pagarem a ~ n t ~ i b d i o o  
do Marinheiro da lndia: Declarando tdm- 
bem o numero das pessoas da sda ~qd -  
pagem; para pagarem na mesmá receita 
geral a esmola da Igreja de Nossa Se- 
nhora da Piedade das Chagas. 

Juntamente apresentd~ão fia mesma 
Meza 6s Dhpachantes dbs Navios a Cer- 
tidlo feita, e jurada $a Capellão, e 
assignada pelo Mestre, pela qtial conste 
ser o dito Cape1120 o mesmo que vai no 
Navio; outra Certidão do Cirurgiiio Mór 
da Armada, para fazerem constar, que 
o Cirurgiào do Navio he o mesmo, que 
foi por elle approvado; e huma Certidão 
do Cmogra fa  Mbr, para fazerem cons- 
tar, qite he examinado o Plloto, que deve 
navegar: Fazendo-se de todos os sobre- 
ditos despachos hum Termo, o qual para 
maior faeilidade deve estar impresso na 
maneira seguinte. 

aAm de d e ,  
a F. Mestre do Navio yiie vai 
apara forneddo com os appa- 
crelhos ' , e com 
aos sobrecellentes de . 
adespaehou, e pagoli as c o n t r i b u i ~ ~ s ,  e 
aemalumentas; e declarou, que n5cr he 
c(devedor nos Armazens de Sua Raages- 
«tade de Enxarcia alguma; nem troarre 
afazenda para a Casa da Irdia, e se obri- 

. rgoir por Termo a não trazer Tabaco al- 
agam fóra da seu Mafiikto, e a dar as 
(tbiieas necessa~ias na seli Navio, na 
~ f 6 r h a  das ordens da mesma Senhor, 
eco& tembe+n zi que o Padre CapllBo 
(t q ~ e  vai IM r m ~ ~ ~ o  



cadas, tamheni impressas coin letra de 
estampa, sómente com os claros, que 
constgo da referida formiila, para se 
encherem çom as datas do dia, mez, e 
anno do despacho, com as declaracões 
d ~ s  apparelhos, e sobrecellentes, e com 
os nomes dos Mestres, e Capellães dos 
Navios, e dos Portos para onde se des- 
pacharem. 

Com o referido Termo expedido pela 
Meza do Marco passarão os referidos 
Mestres; por huma parte a requerer o 
Passaporte Real na .Secretaria de Es- 
tado, pagando aos Officiaes della 05 emo- 
lumentos costumados; e pela outra parte 
a apresentar os ditos papeis ao Gover- 
nador da Torre do Registo, pagando 
tambem nella os emolumentos do cos- 

-4 5- 

tume, para lhe dar livre passagem. 
para que nein ao Thesoureiro do 

Conselho de Ultramar faltem os trans- 

 navio, ie tambein assignou este Termo I 
udebaiso das obrigacões costumadas, 
xhaja de voltar ~ e l l e  para este porto de 
~Lisboa, ou em falta a pagar a quantia 
ude cem mil réis: E nào constou de im- 
((pedimento algum por parte do Thesou- 
(creiro do Conselho Ultramarino, nem do 
nEscrivão dos Degradados, nem do Con- 
rtratador do Sal; De que tudo fiz este 
uTermo, que o mesmo Mestre assignou. 
uE eu Buão &c. 

Para o mesmo fim da brevidade, e 
maior expedicão dos Despachantes, ha- 
veaá na re@rida Meza hrim livro de Re- 
gisto dos sobroditos Termos, no qual se 
açheni as formula-s delles assima indi- 

portes pira o8 generss, que houver de 
remqtter por conta da Fazenda Regl, 
nein o Escriv2o dos Degradados tenha 
fqlta de ~ a v i o s  para traiisportarem os 
Réos, que houverem de ir cumprir os 
setis degredos, nein os Officiaes da En- 
xarcia velha deixem de fazer a devida 
arrecadacào della: He Sua Magestade 
servida, que todos os sobreditos mandem 
fazer as suas respectivas declaracões na 
*!*ida Meza do Marco, quando tiverem 
generós, ou presos, que remeiter, ou 

Enxarcia, que arrecadar, para que, se 
não entregue aos Mestres o sobredito 
Termo, sem terem cumprido com as 
suas obrigacões. O mesmo impedimento 
poderá oppor o Contratador do Sal na 
sobredita Meza, quando os navios h o u ~  
verem faltado em receber as competen- 
tes lotacões do referido genero. 
No despacho dos Navios, qqe nave- 

garem para os pórtos da Europa, he 
Sua Magestade Servido, que se pratique 
a mesma formalidade nas partes que 
lhes são applicaveis. 

Salvaterra de Magos, o i ." de Fevereiro 
de 1 7 58.- Sebastiào José de ,Carvalho e 
Mel10 (9. 

RDITAI. 
OFYERECENDO G ~ A T I F I C A Ç Ó E S  E VANTAQENI 

A 0 8  Q U E  VOLUNTARIAMENTE F O l l E ã l  S B H V I R  NA I N B I A  

ElRei Npsso Senhor, esperando do 
zelo, e fidelidade dos Soldados empre- 
gados no seu Real Servico, que volun- 
tariamente o irào continuar no Estado 
da India, para nelle buscarem a gloria, 
que he inseparavck das accões, què na- 
quelle, Estado se obrào em Servico de 
Deos, e do mesmo Senhor; Manda de- 
clarar, que os Soldados, e Officiaes de 
Infanteria, .que, sem serem constrangi- 
dos, se embarcarem na presente inoncão, 
serào premiados com as grat:ficacões se- 
guintes. 

I. «Nào serào obrigados a servir na 
((India mais que seis annos: e, acabados 
((elles, não necessitarão de licenca al- 
uguma para dar baixa: nem poderá o 
«Vice-Rei, ou Governadores daquelle Es- 
((tado, retellos por mais tempo no ser- 
~v ico  contra suas vontades, por q~ial- 
((quer causa, oii pretexto que seja. 

11. «Á volta da India se Ihes fará o 
((transporte nas Náos de Sua Magestade, 
((6 custa da Real Fazenda: e no caso, 
«que esco1bà;o oiitra commodidadc para 
((se recolherem, não lheo ser6 posto im- 
wpedimen to algum. 

111. «Acabando o dito tempo, se lhes 
crqerá livre tornar pqra o Reino, ou ficar 

(9 Colleugão ?* Delgado- Vol. 4.Op4g. 590, 



una India, o11 no Brazil, ou passar Q 
«!\linas, ou  a qualquer outra parte dos 
~Doiiiinios de Sua Magestade; conforme 
«mais lhes agradar. 

IV. ((Em qualquer das ditas partes 
((ficará a s e i  arbitrio tornar a incorpo- 
arar-se nas Tropas, o11 não; se111 que niais 
«110ssão ser obrigados ao Servico contra 
«a sua vontade: E, querendo incorpo- 
«rar-se, entrarão na niesina graduacão, 
((que houverem tido no servico da India. 
«e  nos Postos, quando h o u ~ e r  cabirnerito. 

V. «Concorrendo a pertender Postos, 
((serão preferidos erii igual graduaciio a 
uquaesquer outros, que não tenhão ser- 
« vido na India. 

VI. ((Antes do embarq~w se dará a 
, ucada hum cinco mezes de Soldo do- 

((brado, e por ajuda de custo quatro 
umezes de Soldo singelo.]) , 

E-todo o Militar, qiie tomar tão lou- 
\lave\ resolucão, se apresente na Sala dos 
Generaes das Proviiicias da Extrema- 
dura, e Além-Té,jo, para serem alistados, 
e se remettérern as?Listas á Real Pre- 
senca de Sua Magestade. Dado ein Beléin, 
aos 27 de Fevereiro de 1 7  58.-Thoiné 
Joaquim da Costa Corte Real ('). 

DECRETO S O B R E  A R O I E A Ç ~ O  DO t R O C U R A D O R  
DO .ULTRARlAR. 

Tomando na Minha Real Consideracão 
os inconvenientes, que se podem seguir 
ao 'Meu Real Serviro, e á boa adininis- 
tracão da Ju~t ica ,  de serem consultati- 
vos, e regulados por antiguidade os Lu- 
gares de Chanceller da Casa da Suppli- 
cacão, e de Procuradores da Coroa, da 
Fazenda, e do ultramar :- Sou Servido 
reservar os sobreditos quatro Lugares á 
Minha Real e immediata Nomeacão, para 
nelles prover os Ministros, que bern Me 
parecer; attendéiido mais ao bom Ser- 
vico dos mesmos Lugares, do que á an- 
tiguidade e graduacão dos que forem 

- nelles providos; os quaes sahindo da 
Casa da Supplicacão para quaesquer Tri- 

. bunaes, não poderão conservar os ditos 
(4) Colleccão de Delgado - Voz. 4 .O pag. 598.  

Lugares, sem nova mercê Miiiha. O Du- 
que Regedor o tenlia assim entendido. 
Beléin, o 1 .O de Marco de 1758. 

Com a Rubrica cle Sua M~gestncle ('). 

CARTA R E G I A  DECLARANDO QUE nbo Y ~ D E  
O BISPO D E  MACAU P R O H I B I R  A ENTRADA 

D E  M U L H E R E S  T I M O R E S  N A  MESMA C 1 D I I ) E .  

Reverendo Bispo de Macáu do Meu 
Conselho. Amigo. Eu ElRei vos .envio 
inuito saudar. Sendo-Me presente a in- 
forinacão, qiie Me dirigistes pelo Meu 
Conselho Ultramarino em 15 de Novem- 
bro de 1753, com o iiiotivo da Pastoral, 
que liavieis publicado sobre o captiveiro 
dos Cliins, e tomando na Minlia Real 
consideracão esta importante materia: 
Fui servido dar nella a providencia con- 
teúda na Carta firmada pela Minha Real 
Mào cuja copia será cdrn esta, pela qual 
declaro barbara, e nulla a referida es- 
cravidão, como justamente vos tinha 
parecido; poreiii pelo que pertbrice á 
~rohibicào que fizestes para qiie sem 
licenca, e approvacào vossa se não possa 
trazer Tiiriores para essa Cidade, Me pa- 
receo significar-vos, coiiio por esta si- 
gnifico, qiie iiào cabe lia vossa Juris- 
diccão Espiritual proliibir, que na dita 
Cidade eritreiil as sobreditas mulheres, 
neiii violar assiiii o Direito da Hospitali- 
dade, e do coinmercio-liuinano, os quaes 
contribuem tanto para a conservacào do 
Estado, e bem da Religião, qiie pelo meio 
da coiniiiiinicacão, e atraccão dos'Gen- 
tios se dilatou sempre nessas Regiões a 
beneficio do Santo Evangelho; mas que 
vos deveis reduzir, a emendar aquellas 
mulheres da referida Nacão, que o me- 
recerem por siias culpas, observando no 
castigo dellas os termos de Direito. Be- 
lem, a 20 de Marco de 1758.-REI (2). 

CABTA REGIA P R O H I B I N D O  A E B C B A Y I D ~ O  DO8 C H l N S .  

bonde da Ega,  ice-~ei, e Capitão 
General do Estado da India. Amigo. Eu 

(4) Collecção de Delgado-F'ol. 4.O pag. 599.  
(2) C011~c~ã0 de Delgado -Suppl.  4750-4762, 

pag. 507. 



ElRei vos Envio muito saudar como 
aquelle, que Amo. Por Lei de 19 de Fe- 
vereiro de 1624, publicada eili Goa no 
mez de Abril de 1625, e logo parlici- 
pada ao Ouvidor de Macáu, foi deter- 
minado, que os Chins nào podiào, iieili 
deviào, ser Escravos; E porqiie tive certa 
informacão de que para se subterf~lgir 
á observancia da referida Lei, c das dis- 
posicões do Direito Natural, e Divino, 
pelas quaes os mesinos Cliins sendo li- 
vres por sua natureza iiào podiào, nein 
deviào de alguma sorte tomar-se por 
Esc.raavos, se tem excogitado os difireii- 
tes pretextos; por huma parte de que 
ficariào as creancas exposlas ao perigo 
de as matarem.os ladrões Chiiis, que as 
levào a vender á dita Cidade de Macáu, 
para não os apanharem com os furtos 
lias mks ,  no caso de nào acharem com- 
pradores, como se nào fosse mais pio, e 
mais solido o discurso, de que os mes- 
mos Chins não fariào os roubos das ditas 
creancas, se nào achassem quem as coin- 
prasse; e pela outra parte, de que os 
mesmos pais inaiariàio as filhas para evi- 
tar a despeza de as criar, segundo que- 
rem persuadir, que elles costumiio pra- 
ticar frequentemente; como tambein se 
n5o fosse manifesta a iiotoria, e anti- 
quissima Policia, com que aquelle-1111- 
perio tem ha muitos seciilos estabele- 
cido ein todas as grandes Terras casas 
dei Engeitados, nas quaes até se paga 
hum certo premio, a querri leva as crean- 
$as, para se evitar este segundo perigo, 
ou como se a culpa alheia, e particular 
dos que commettessem semelhante bar- 
baridade podesse bastar para escusa do 
peccado proprio, e igualinenie barbaro 
dos que debaixo de semelhante pretexto 
introduzirào, e estào sustentando huma 
escravidào geral, qiie ainda sendo de 
quarenta annos, como se cstá prati- 
cando, e convencionando ao tempo dos 
Baptisinos pelos chamados Pais dos 
Christãos, que assim o faz declarar no 
assento dos Baptismos conforme a von- 
tade de quem o requer, e isto com ah- 

BOL. DO C. ULTR.-LEG. ANT.-YOL. 11. 

surdo abominavel, que não póde deixar 
de fazer a Religião Christàa odiosa na- 
yuellas Regiões, vendo-se que o mesmo 
Sacrai~ieiito do Baptismo, pelo qual 
Christo Senhor Nosso nos remio do ca- 
piiveiro da culpa, se chega a fazer porta 
para entrarem lia escravidão os Mouros 
Baptisados, que devendo como hospede's 
na Keligiào acliar ria caridade dos Fieis 
mais honra, e suavidade, encontrão pelo 
contrario a harbara tirania de servir de 
titulo para serem Escravos o mesmo 
ideiitico assento do Baptisiiio, com que 
deveili justificar, que são Christàos. Para 
arrancar por huma vez pelas raizes hum 
absurdo iào inaudito, e de tào funestas, 
e perniciosas consequencias para a pro- 
pagacào do Evangelho: Sou servido, que 
da publica@ío desta em dianie nào haja 
mais escravidiío de Chins, nem ainda 
temporal de certos annos, antes pelo con- 
trario todos os referidos Chins de hum, 
e de oiitro sexo siio livres, e por taes 
reputados, sem que para se reterem 

.corno captivos po&a haver titulo, ou 
posse alguma, pois coirio contrarios a 
Direito Natiiral, e Diviiio, Declaro por 
de nenhum effeiio, para nào serein alle- 
gados em Juizo, ou fóra delle, ordenando 
debaixo das penas, que por Minhas Leis 
se acliào estabelecidas contra os que fa- 
zem carceres privados, e roiibào o alheio, 
que nenhuma pessoa de qualquer estada; 
ou condiqiio que seja possa reter os refe- 
ridos Chins como escravos mais de vinte 
e quatro horas, contadas da mesma pu- 
blicaciio desta, anriulando, e cassando 
toda a Jurisdic$ào temporal, que aié 
agora teve o sobredito intitulado Pai 
dos Christüos, e seus constituidos, para 
que seja exercitada pelos Meus Gover- 
nadores, ikíinistros, e Oficiaes cada hum 
na parte, que por seus Regimentos lhe 
pertence, permittindo sómelite, que os 
Genlios que se baptisarem da dita Na- 
cão possào servir c&o livres o tempo 
de dez annos com as condicões', que de- 
termina o Regimento dos Jubes dos Or- 
fSos deste Reino, cuja Jurisdiccào exer- 

3 



citarSu os-Ministros, e Officiaes, qiie jul- 
gardes mais habeis, ,e que entenderdes, 
que com mais caridade podem exercitar 
a este respeito a Minha Regia, e Inde- 
fectivel Proteqão, que Hei por bem con- 
ceder aos sobreditos, tambem para o 
e&ito de os haver por habilitados para 
todos os Empregos, OMicios, e Honras, 
de . que gosão os Meus Vassallos, cada 
Hum confdrme a graduacão em que o 
constituir o seu Ifierecimento: E fareis 
intimar a todos os sobreditos, que de 
n5io o executarem assim, cada hum na 
suá Jurisdicção, permittindo a menor 
falta de observancia em materia tão 
grave, e tão es&upulosa, Me darei por 
muito mal servido, e mandarei proceder 
Contra elles com as severas demonstra- 
jões, que reservo ao .Meu Real Arbitrio, 
E ihimediato conhecimento. Para inteiro 
cumprimento desta: Sou outro sim ser- 
vido revogar, todos e quaesquer Regi- 
rnentos, Leis, Disposicões, ou Ordens em 
contrario. E para que ninguem possa 
~ l legar  ignorancia, a fareis publicar na 
Cidade de Goa, e afixa-la por Edita1 nos 
lugares publicos dá  mesma Cidade, e de 
Macãu trigiando sobre a sua observancia; 
com o ciiidado, e zello com que vos em- 
ptegaed no Meu Real Serviço. Escripta 
em Belem, a 20 de Marco de 1758. 
+REI,-Para o Conde da Ega, Vice- 
Rei, e Capitão General do Estado da 
India ('). 

DECRETO APPROVANDO AS INETBUCÇÕES 

PARA DESPACHO DOS NAVIOS DAS CABBEIUAS' 
. DA A S ~ A ,  AFRrCA E AIERICA. 

S6if Servido confirmar os Capitulos 
d;ls Instruccòes geraes, e commuas para 
6s Oficfaes das Metas da Arrecadacào 
da icontribuicão dos Faróes, e Lotadores 
dbs Navi*, fo~madas pela Jimta do Com- 
mercio destes Reinos, e seús Dominios 
pard o despacho dos Navios Portuguezes, 
que vão para os Portos da Europa; para 
as da carreira da America, Asia, e Africa; 

e para o despacho dos Navidg Ef thn -  
geiros, que baixào escriptas em qdatro 
meias folhas de papel; rubricadas pok 
Sebastião José de Carvalho e Mello,'do 
Meu Conselho, e Secretario de Egtado 
dos Negocios do Rdno: E Mando; qdb 
por ellas se proceda em Juizo, e fóra 
delle sem embargo de quaesqilek Leis, 
Regimentos, oii Disposicões contrapias. 
Belém, a 24 de Abril de 1758. 

Com a liubrica de Sua Magestnde. 

Instruc~ões Geraes, e Commuar) para os Otüelaen 
das Illelcan da ArreendagAo dui contrlbulqões 
dos Faróea, e para os Lotadores dom ~n;los. 

Todas as Erribarcacões, que houverem 
entrado no porto, eiri que pedem o des- 
pacho, antes do dia dous de M a j o  pro- 
xirno passado, devem ser isentas da coti- 
tribuicao dos Faróes, e pagar os mais 
emolumentos devidos, fazendo-se decla- 
racão na Receita de que nào pagou a 
contribuicão pelo referido nioti~o, que 
devem fazer constar por certidào na de- 
vida fórma. 

Aos Navios, que sahirem com carga 
de frutos destes Reinos, dab suas Cbn- 
quistas, para Reinos Extrangeiros, se 
lhes abater50 tres pdrtes da contribuicão 
respectiva das suas lotacões. Levando 
metade até tres partes da carga, se lhes 
abaterá metade da mesma contkibuicào; 
e levando liuma quarta parte, ou dahi 
para cima, com pouca differenca, se lhes 
abaterd huma quarta parte. 

Os Lotadores farào exame nos Navios, 
que pedirem despacho, passahdo-lhes as 
cetidões neiessariats para apresentar da 
Meza destas contribuicões; e nesta se 
fará declaracãd, á margem dn Receita, 
da razão, porque se fez este abatimento. 

Porque póde acontecer, que alguns 
Navios hajão de sahir em lastro para 
odtros pórtos do Reino, e carregar dos 
referidos frutos; e seria inutil este ahati- 
mento, havendo já contribuido no porto, 
donde sahírio para esse em que h20 de 
carregar, poderio ds Mestres dar fianca 
ha Meza respectiva do porto donde sa- 



hem, pela weil se sbrigliam a remettes 
certidão dentyo de dous mezes, de como 
carregárão em todo, ou eni parte, em ou- 
tro ponto do Reino, ficando assini em sus- 
penso o pagament~~das tres quarlas par- 
tes da sua lotajão, e cobrando-se sóinente 
a qvarta parte, que em todo o caso he de- 
vida. 

IyCf~c$'Lo p ~ s  o Qespechq 
dos Navlos Extraiige1i;os. 

Logo que p Navio se apregeptgr, pe- 
dindo despaclio, dsve mastrar a certidão 
do Marco e deve pagar as 20.0 réis par 
topplada, 'fazepdo-se a conta pela cer- 
tidiio dos Officiaes nomeados pela Junta, 
sahindo fóra corn a quantia. Deve pagar 
1$980 das contribuicões, a saber, lSt500 
da contribuicào da Junta, e 480 réis 
dos Offioiaes desta arrecadacão. Para o 
Guarda Mói: da lastro, levando-o, deve 
pagar 1#090 réis, e não o levando, 400 
réis. 

- Feita assim a Receita, se lhe deve dar 
a certidão para com as verbas da Alfan- 
dega pedir o Passaporte. 

!pstrucqií~-pgrq v UesPaChq 
dos Npvlos Portuguezes, que vão 

pare os Portos da ~ u l ó p a .  

Logo que se apresentar'qualquer Na- 
vio, ou Hiate a despacho, se lhe pedirá 
certidao do Marco, e a da sua lotacão, 
passada pelos Officiaes nomeados pela 
Junta do Commercio, para as lotacões 
dos Navios; declarando esta tambem, 
que o Navio -vai apparelhado. Pela cer- 
tidri~ da sua lotaciio sé lhe fará a conta 
a dumtos réis por tonelada, sahindo 
fómi corn a mnta RO Livro da Receita. 
Depois se fanL a averiguação do lastro 
pelo bilhete do Marco; e levando-o, se 
lhe carregario mil réis para o Guarda 
Mór, sahindo fóra com esta addicão de- 
bairro do seu titulo; e não o levando, 
com quatrocentos réis. Deve pagar mais 
oito mil e qvatrocentos e sessenta réis, 
a saber, quatro mil e oitocentos para o 
Patrão Mór, Escrivão da Provedoria, e 
Weiqhho 40s Armazens. Quatrocentos 

e oitentq réis maiq para o dito E s c ~ i n g ~ .  
Quatrocentos e oitenta reis para o Ssace- 
cretario do Mestre de Campo Genepal, 
Quatrocentps e oiteiita r é i ~  par3 a Ree 
particão da Tenencia. Duzentos e qua- 
renta réis para o Escrivão da Cqss da 
India. Mil e quinhentos réis para a Juiita 
do Commercio, e quatrocentos Q uiteqta 
réis para os dous Officiaes desta aqeca- 
dacão, sahindo fóra com esta sobriedita 
quantia de oita niil quatrocentas e ses- 
senta rdis no Liwo de Receita debaixa 
do titulo de Emolumentas. Deve apre- 
sentar certidão da lotacão da Maripheiro 
da India, ou de como o tem já satisfeito; 
e inriltiplicando as toneladas a cento e 
vinte réis, se deve sahir fóra com esta 
quantia debaixo do seu titulo. 

Feita assim a Receita, se lhe fará 
assignar o termo respectivo, e depois se 
lhe entregará a sua certidão para com 
as verbas da Alfandega requerer o seu 
passaporte. 

Nos Barcos, e Lanchas ha a differenca 
de que sómente pagão a sua lotacão pela 
referida certidão, e de emolumentos mil . 
novecentos e oitenta réis, a saber mil e 
quinhentos réis para a Junta, qriatro. 
centos oitenta réis para os Officiaes. 
Quanto ao lastro, deve-se fazer a referido 
differenca, e satisfeito, se lhe entrega a 
certidão. 

Instruqão para o Despacho 
doa Navl~s da çarreire de Amerlca, Asla, e Atrlca. 

Logo que se apresentar qualquer Em- 
barcacào a despacho, se lhe pedirá a cer- 
tidào feita, e jurada pelo Padre Capellão, 
e assignada pelo Mestre, pela qual conste 
ser o dito Padre Capellão o mesmo que. 
vai no Navio: Outra certidão do Cirur- 
gião Mór da Armada para constar, que 
o cirurgião do Navio he o mesmo que 
vai, e foi por elle approvado: Outra cer- 
tidão do Cosmografo Mór para constar, 
que o Piloto he examinado: e sendo por 
esta parte corrente, se pas'sará a pedir 
certidão do Marco, e a da sua lotacào, que 

I deve ser assignada pelos Officiaes ns- 



meados pela Junta para as lotacões dos 
Navios, como tambem o bilhete dos mes- 
mos Officiaes, por que conste, que o 
Navio está aparelhado, e nos termos de 
fazer viagem. 

Pela certidgo da lotaciio, que se fez, 
se ha de formar a conta a duzentos réis 
por cada uma tonelada, com a qual se 
ha de sahir no Livro da Receita. 

Depois se deve averiguar se o Navio 
leva lastro, o que consta do bilhete do 
Marco; e levando-o se devem cobrar mil 
réis para o Giiarda Mór, enchendo assim 
o cifrio, que está debaixo do titulo 
Lastro, no' mesmo Livro de Receita; e 
quando o niio leve, pagará quatrocentos 
réis sómente, para o mesmo Guarda Mór, 
declarando-o assim no referido Livro. 
Deve pagar mais treze mil e vinie reis 
dos emolumentos, com a qual quantia 
se ha de saliir no Livro da Receita, de- 
baixo deste titulo Eiriolu?r~entos. Deve 
inais apresentar a certidào do Escrivào 
das Lotacões para a contribuiciio do Ma- 
rinheiro da India, e niul~iplicar-se o nu- 
mero das toneladas por cento e vinte 
réis, sahindo com a quantia, que der, 
debaixo de titulo Mnrinheiros da Indin. 
Tambem se deve averiguar a esmola da 
Igreja das Chagas, pela qual deve pagar 
o Capitiio oitocentos reis, o Mestre - qua- 
trocentos réis, e o mesmo o Piloto, e 
outro tanto o Contra-Mestre. Os Mari- 
nheiros a duzentos réis, e os Moços a 
cem reis; do que tudo se ha de fazer 
hurna somma, com que se sahe no Li- 
vro debaixo do titulo Esmola cla Igreja 
de Nossa Senhora cla Piedade clas Cha- 
3 as. 

Feita assim a Receita, se lhe fará 
assignar o termo no Livro delles, e de- 
pois se lhe entregará a sua certidiio para 
com as verbas da Alfandega requerer o 
Passaporte, ficando todas as certidões 
em linlias separadas, exceptuando as do 
Marco, que se darao aos Mestres; e ha- 
vendo qualquer impedimento por ordem 
do Conselho Ultramarino, Escrivào dos 
Degradados, o11 Officiaes da Enxarcia 

velha, se não dará este despacho. Lisboa 
a 29 de Março de 1758 ('). 

DECRETO PRUIIIITTINDO QUE A COMPANHIA 
DO GELO PARA E Y A R A N H ~ O  MANDE UM NAVIO SEU 

DE LISBOA A IACIU. 

Attendendo aos justos motivos, que 
Me foriio presentes por parte do Prove- 
dor, e Deputados da Companhia Geral 
do Grão Pará, e Maranhiio: Hei por 
bem fazer-lhes mercê, de que na monciio 
do presente anno possio mandar do 
porto de ~ i s b o a  para o de Macáo a Náo 
da mesma Com'panhia por invocaciio 
Nossa Senhora da Atalaia, com as con- 
dicões que baixa'o inclusas, assignadas 
por Thomé Joaquim da Costa Corte Real, 
do Meu Conselho, e Secretario de Estado 
dos Negocios da Marinh'a, e Dominios 
Ultramarinos. O Conselho da Fazenda o 
tenha assim entendido, e faça executar. 
Belem, a 5 de Janeiro de 1 7 59. 

Com a Rubriw de Sua Magatade. 

Ooi id l~5c~ de que t,rata o Decreto deeta data. 

-Sua Magestade por Decreto de 5 de 
Janeiro do presente anne concede li- 
cença ao Provedor, e Deputados da Com- 
panhia Geral do Griio Pará, e Maranhiio, 
pàra mandarem a Macáo a Náo da mes- 
ma Companhia por invocaciio Nossa Se- 
nhora da Atalaia, partindo na mon~iio 
do presenie anno em direitura para a 
dita Cidade, com as condicões seguintes. 

I. Que elles Provedor, e Deputados 
separando esta negociaçào d o  Corpo da 
Companhia Geral, formar50 della huma 
Sociedade distincta, para a qual acei- 
tario com preferencia as accões, com 
que os da mesma Canipanhia se quizo 
reni interessar, determinando-lhes tempo 

(4) As primeiras duas Instruccões sáo communs 
a todas as Mezas de despacho de Navios, e con- 
tribuicões dos Faróes assim n'esta Cidade, como 
em todos os mais Portos do Reino. . 

As mais Instrucções são em parte particulares 
para a, Meza do despacho dos Navios, e contri- 
buicões dos Faróes desta Cidade, e se devem tam- 
bem observar em todos os mais Púrtos do Reino, 
na parte sómente, em que lhes forem applicaveis. 

Collecção de Delgado- Yol. 4." pag. 604. 



certo para fazerem as suas entradas; e 
findo elle poderào admittir todas as mais 
acções, com que outras quaesquer pes- 
soas se quizerem interessar, até se per- 
fazer o fundo, que julgarem conipetente 
para o referido negocio, e a todos os 
interessados pasearào elles Provedor, e 
Deputados as suas Apolices, para que na 
volta da Náo, e depois de venderem em 
leilão publico as fazendas, è generos, que 
nella vierem, possào dar a conta final a 
cada hum delles do principal, e avancos 
que llie competir, no preciso termo de 
sei6 mezes. 

11. Que possa a dita Náo arribar á 
Ilha de Santa Catharina, e na volta á 
Cidade da Bahia, bem entendido, que 
nào devem fazer negociagio alguma n'es- 
tes portos, debaixo das penas em que 
incorrem os que comtnerceào nos portos 
do Brasil, sem licenca de Sua Magestade. 

111. Que dos generos, que a dita Náo 
conduzir a este Reino pagarào na Casa 
da India ,os mesmos direitos; que até 
agora pagárào as Náos concedidas a Fe- 
liciano Velho, e gosarào dos mesmos pri- 
vikgios, e isetnpcòes, que ao mesmo 
forào concedidas. 

IV. Que sendo a dita Náo huma das 
de Guerra dà dita Cornpanhia,,se lhe 
permitte, que com ella se pratique na 
Cidade de Lisboa, e mais portos do 
Reino, e Dorninios, onde aportar, os mes- 
mos privilegias, que se conceder20 a Fe- 
liciano Velho, e que a mesma Compa- 

. nhia do Pará possa nomear para ella os 
Officiaes competentes, e fazer os assen- 
tos da sua equipagem. Belem, a 5 de 
Janeiro de 1759.-Thomé Joaquim da 
Costa Corte Real ('). 

o Direito de hum por cento de todos os 
Cabedaes pertencentes 6 Thesouraria Ge- 
ral da Bulla da Cruzada, que vierem re- ' 

mettidos dos Dominios Ultramarinos nos 
Cofres das Náus de Guerra. O Conselho 
da Fazenda o tenha assim entendido e 
faca executar. Belem, 7 de Abril de 17 59. 

Com n Rubrica de Sua Mageslade ( I ) .  

TRATADO DE PAZ ENTRE O ESTADO DA INDIA 
E O POTENTIDO SARDE SAY QUEMA BAUNTO B O N S U L ~ .  . 

I. Havendo o Illustrissiino, e Excel- 
lentissimo Senhor Manoel de Saldanha e 
Albuquerque, Conde da Ega, Vice-Rei, 
e Capitào General da India attendido ás 
supplicas, e instantes promessas de arre- 
pendimento que lhe representou o gran- 
dioso Sarde Say Quema Saunto Bonsuló, 
pela Pessoa de seu Enviado Ragunauta 
Chama Rao, foi servido esquecer-se das 
infraccões repetidas dos antigos Trata- 
dos das Pazes, admittindo novamente ao 
Grandioso Sarde Say na amizade do 
Magestoso Estado, concedendo-lhe a pro- 
teccão, que experiinentárào sempre os 
seus Antepassados debaixo das condigões 
seguintes. 

11. Pelo presente Tratado se renova, 
e ratifica o que foi celebrado pelo Se- 
nhor Vice-Rei Conde de Alva em 25  de 
Outubro de 1754; e o Grandioso Sarde 
Rama Chandra Saunto Bonsuló, pro- 
mettendo reciprocainenle a sua inteira 
e effectiva observancia em tudo o mais 
que respeita nesta Capitula$ào, não for 
alterado, ou declarado, e quando nella, 
ou em qualquer antecedente haja al- 
guma duvida sobre a intelligencia do 
seu contexto, e execucào, se tractará 
amigavelmente a respeito do modo da 
interpretacào' antes do outro procedi- 

Por justos motivos, que me forào pre- 
sentes: Sou Servido, que na Casa da 
Moeda da Cidade dé Lisboa senão pague 

DECRETO ORDENANDO QUE DOS D I N H E ~ R O S  
DA BULLA DA CRUZADA VINDOS d0 ULTRAMAR, 

SE  NdO PAGUE O U N  POR CENTO NA CASA DA MOEDA. 

Say . 
111. Que da publidacào deste Tratado 

em diante se restituir50 fiel, e mutua- 

inento turbativo d a  amizade perpetua, 
que novamente se estabelece pelo ,Ma- 
gestos0 Estado, com o Grandioso Sarde 

(1) Collecção de Delgado- Suppl. 4750-1762, 
pag. 883. (1) Coilecçíío de Delgado- ro l .  1 ." pag. 658. 



m a t e  os pPisisneiwp, a cleaentoiiefi de 
qualquee qualidade qug ~ ~ j à a ,  ane que 
por esta mndo fanem erltreguea, sara0 
  elevados de pena a lg~rnn ,  pela referida 
culpa, da qual pcin este fiuào perdoados, 
e da mesma smta ser80 livrea, e descm- 
baraqabs as communica~6ss, conirner- 
cios, aontraatos, e quaesquer das juris- 
diccòes, e em tudo o mais como se acha 
esti'pulado no sohredito Tratado de 2 5  
de Outubro de 1754. 

IV. Attcndendo ás qualificadas ins- 
tanaias, e rsproseiitações do G~andioso 
S a ~ d e  6ay sa lhe concede Q arrenda- 
merata das tres Provincias de Pernem, 
Biubolim, c Ganquelirn, que o Megestooo 
Estada passuo na sua juripdic~lo, cedi- 
das no artigo quarto do dito Tratado de 
25 de Outubro de 1754 com obrigacão 
de satisfazer 'em cada hum anno 5 O$ 
xarafins livres de qualquer pensão para 
a Fazenda Real do Mrigestoso Estado, 
além das tengas, e pertenqas que deve 
iarnhem pagav na fórma do seu aliligo 
costume aos demais Vassallos,do ~nesmo 
Estada moradores delle, e para a satis- 
facão mencionada se obriga. a  da^ fiada- 
res abonadas nesta Cidade, a contento 
da Magestoso Estado, sem fazer innova- 
qiio que altere o estabelecimento, em 
que se aonservaviio as ditas Provincias. 

V. Principiará a aarrer o tempo deste 
aerendamento do dia 15 de Setembra 
proximo futuro em diante, e os seus 
pagamestos do preco estipulado de 6 0 1  
xarafins ser40 feitos em dous quarteis, 
cada huni de 25# narafins, hurn no tem- 
po do colbimento de Batte de Vangana, 
e outra no de Seradio, g respéito de 
sorein os f i ~ ~ c t o s ,  que principaliiiente 
produzem as ditas Provincias, de sorte, 
que dentro de hum anno ser20 feitas os 
pagamentos dos ditos quarteis. 

VI. Niia entrará no qrrendamento Q 

- producto da Alfandega de Calualle, e 
suas annexas, panque a rendimento dessa 
será admipiotrado, e cobrado gela Fa- 
zenda Real do Magestoso Estado, na 
fárrna que até agora se praticava, 

vil. SarA tambna woeptitwlq a Al- 
dê3 do  Mabim da ju~ i sd i c~ i i s  da Bicha? 
lim com todas os seus annexas, por Qsn 
da mercê concedids por Sua wagestade 
Fidelissiina a tepoeira pessoa. igualmente 
as Vargeas, Mancazaqa, e Casory, as quaes 
se conservarào da mesma sorte, que o 
Magsstoso Sstado as passuia atd a tempa 
dzi declaraçào desta guerra, 

VIII. Par ser preciso que nos.circiii- 
tos das Pracas, que o Magestoso Estado 
possue nas ditas Provincias, haja algum 
pequeno espaco para a senventia das suas 
guarnições, se destinará lugar propor- 
cionado, com o prudente arbitrio das 
pessoas, que serão nomeadas por hu~na ,  
e outra parte, para a sua demarcagào, 
ficando exceptuado o arrendamento, e 
sitio de qiie assentarem, se deve fazer a 
applicaqaa. 

IX. Todas as- cobrancas da justica, 
distribuiqões, e as administracões que 
nas ditas Provincias pertencem ás Terras 
incluidas do dito arrendamento, sergo 
feitas pelo Grandioso Sarde Say em tudo 
o que lhe respeitar, e a beneficio da exe- 
cucão do mesmo arrendamento. I 

X. Como o Grandioso Sarde Say Cos- 
tam Saunto Bonsuló, se faz digno de 
toda a attencão, por estar actualmente 
no servico do Magestoso Estado, por 
quem he protegido, se abriga o Gran- 
dioso Garde Say Quema Saunta Bonsuló 
a pagarilhe a sua pensão anpual de duas 
mil rupias, com toda a pontualidade, em 
qualquer parte aonde se achar, com de- 
c la ra@~ porém, que se aquellas forem 
mbsadas pelo Feliciq+imo NanS, será en- 
tào desobrigado desta satisfaciio. 

XI. Do presente Tratado se darào co' 
pias do mesmo theor assignadas, e sella- 
das, para ficar huma na Secretaria do 
Magestoso Estado, e remetter-se outra 
ao Grandioso Sarde Say. E que pela sua 
reciproca observancia, e perpetuo cum- 
psmento, se extinga totalmente a me- 
moria das dismrdias, e seja radicado 
hum ipdefectivel estabelecimento de Paz. 

1 &a, 26 de Julho de 1 7 59 ,- EkLchjor 



José Vah de Gshalho..~-Ragunauta Chti~ 
mo Rao,--Belchior José Vaz de C a r ~  
valhb (L). 

, ALVARA SOBRE A A ~ B I I N ~ ~ T R A Ç ~ ~ O  DO8 BENS 
nos ~ ~ F U N T O B  E AUBBNTEB. 

Eu EIRei Fago saber aos que este Al- 
var6 virem, que sendo:Me presentes em 
Consultas da Meza do Desembargo do 

- Paco, do Conselho da Fazenda; e db Se- 
nado da Camara de Lisboa, As sutxessí- 
vas, e incokkigihia quebras, com que, 
apesar de toda3 as Leie pena& ehtabelk- 
aidas sobre esta materia, haviào faltado 
de credito todosas Thesoureiros, que re- 
cebião os cabedaes de Partes, com es- 
eanddlo geral, e prqjuizo publico: Houve 
por bern extinguir os O%cios de The. 
soureiros dos Depositgs da Cokle) e Ci- 
dade; do Juizo de Indià, e Mina; da Ou- 
vidorirí da Alfandega; da Sacca da Moeda; 
r l a  Conservatbrla 'da mesina Moeda; das 
Capkllas da Coroa; dos Direitos das Sete 
Casas; das Capellas particulares dos Re- 
sikluos; e da Aposentadoria Mói.; redu- 
eindci, todas as referidas Thesoiirarias ao 
Deposito Publico da Corge, e Cidade; e 
6 se@ra; e permanente fórma, que para 
elle estabeleci pelos Meus Alvarás de 
vinte e hum de Maio de mil setecentos 
e cincoenta e hum, treze de Janeiro, e 
q;atro de Maio de mil setecentos e cin- 
cdenta e eete. E porque entre as reFe- 
rid& Thesourarias publicas, destidtid;ls 
tí Arrecadacio de eabedaes de Paptes, 
se faz tiio digna de hiima especial con- 
ipideraqãu, a dos Defuhtos, e Ausentes, 
ptrrs. @a& mmniáb, que no Uf* 
dd\& mdtum$a gmrdar: Sou Servido 
comprehender a mesma Thesouraria na 
disposicão de todos os referidos Alvarás, 
e das mais Ordens, e pkovidencias, que 
até agora dei, e houver de dar sobre o 
referido Deposito Publico, sem rest~ic- 
$50 alguma, qualquer que ella seja : Ha- 
vendo desde a hora da piiblicacàd deste 
por exiincta a sabredita Thesouraria: 

(i) ~oilecçào de Delgado-Suppl. 4?50-4762, 
' *.em. 

E brdetfhtidtl maíe lil Tespeim dellzr o @@L 

guintè. 
I. A- Meea da Gon.$cichcla, e BrdenS 

ordenard, 'qüe bs Coahaeinientos de tudo 
o dinhieii-o, bt~ro, geriaros, e todeis a9 16- 
tras, que forerri dlrlgidas pelos Prove. 
dores dos Doltiinios Ultra~arlhòh pãra 
Berdtti eiitr'eght~, e p g a s  titr &&e geral 
dos Defunrds e Adsehtel~f logo qile f o ~  

rèm letlqadxg nb Litro d~ ~ f f l ed tá  da 
sua Seeretgda, airise d Sebwta~ib, ra queth 
pertence, C) R1Inistro Pr&$ident@ do De- 
posito Publico cotn ~1 1Pela~ãci dos M e -  
ridos dinheiros, letras, e codhecimehtns, 
escrita c8m toda a dlbiiiicgilb, pllh qh(: 
a Jtthta da ktI~ifitstra'@o do reíbritiii 
Depiosito ndmièie driua DSp\i€ados; que 
venhko r*t!ber d &ct.etaria da taksinis 
Tribdnd d'd Meka os @eittl& d e c l a ~ d o ~  
'na sobtedita R&la$&b; a!&@ipandtl nd ZIWo 
da Erhehta coma os recebisrao; #a mm- 
ma fótma, que &e pmticQva ibom ~ T h e -  
soureiro extincto: E trzinsparttdfido ldgo 

' 

tudo á irit?srns Jiintà do hpbs i tb  e r a 1  
para faeér lrlrtc8k i3M R@&k?Íkab b6 dftdè 
cabedaes, e e@it~s,  =iibs l ivW c~infré- 
tentes. 

II. h g b  q t l ~  8% \iitá~ Receita8 fbmM 
assinl laneadas nos li~kocas 80 D e p ~ l t b  
geral, nomcertrh e Junta delk outws dou& 
Deputados p2i.a tratiarehi & Arrt3Mdk 
$0 do dinheirb, e outro da t6bi .aja  dás 
Leti-as a iseus devidos tempas; e de be- 
neficiàreli as rew8das, qiie V&&& ds 
Ulirainar em gett'etds ! I)& (IM* Máfidd, 
qbe se fãiciio Rel%õ& i~prE3s#s, tfín Ytie 
se dicltirtm tis %ÚhQ dif%%it.es es@ctd~, 
gu~ntidadek, e qualWadea, papa inf6~- 
macão do Wb!icci; coinio 86 prhtica fia 
CampaahEa do G r i  Pard C MaPanh5o: 
E que com esta prévia, publica notb 
cia, sejgo veiididos 6 pwrta ch elia ii9eik 
se fazem as sessõed da mesma JBnM i% 
publico leii80. 

111. Assim q i ~ ê  se hoilW' &i!% O V&- 
cebimedto da C&a da xM(dt!d&, t? q e  tis 
letras Porem cdb&.ràdas, e 6b eeHHos W- 
didss; rfia~daHdb ri ,Tulirita dd m m b  De- 
po3itb @i411 l$qui&#+ F& a M%pjrtdWih, 
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que sommar o producto de cada huma 

-das ditas Relacões; deduzirá delle a sa- 
ber: Duus por cento a beneficio dos emo- 
lumentos, e despezas da referida Junta; 
hum por cento, que mandará pagar da 
remessa da Casa da Moeda para a Minha 
Real Fazenda; cinco quartos por cento, 
que mandará entregar ao Escrivào da 
Camara da Meza-da Consciencia, para se 
repartirem nella na conformidade das 
Minhas Reaes Ordens; e hum e meio 
por cento para o Escrivào dos mesmos 
De functos, e Ausentes. 

IV. As faltas, que, se acharem nas 
remessas; as misturas do ouro, e diffe- 
rencas do toque; e as letras nào aceitas, 
serào expedidas, e protestadas na fórma 
do Regimento, e estilo Mercantil nos 
nomes particulares dos mesmos Depu- 
tados, que o Deposito Publico liouver 
nomeado para estes Recebimentos, na 
sobredita fórma; como antes o praticava 
o Thesoureiro extincto. 

V. Na mesma conformidade s e  espe- 
dirão pelo Tribunal da Meza da Conscien 
cia, e Ordens todos os negocios perten- 
centes ao embolso das Partes interessadas 
nos cabedaes dos referidos Defuntos, e 
Ausentes. E poique sou informado, de 
que nesta materia tem havido grandes 
fraudes, fingindo-se Pessoas estranhas le- 
gitimos herdeiros, e fazendo-se Papeis fal- 
sos, e fabricados para se extrahirem cabe- 
daes deste Cofre; Ordeno, que daq.ui em 
diante todas as habilitacões, q~~ssk'fize- 
rem no Juizo da India,. e.., @$ris, exce- 
dendo o interesse ddlas 'a quantia de 
oitenta mil réis, sejiio appelladas, ainda 
sem requerimento de Parte, para o dito 
Tribunal da Meza da Consciencia, e Or- 
dens, e nelle examinadas, e jiilgadas (res- 
pondendo sempre como Fiscal o Procu- 

' 
rador . g e l l  das Ordens) pelo mereci- 

'3$eg"*dos Autos : Nos quaes se nào ad- 
ittiriio Papeis, que não sejão Originaes; 

havendme ainda os primeiros traslados 
delles por nullos, e de nenhum effeito. 

VI. Depois que as ditas habilitacões 
forem assim julgadas, e que as Partes 

houverem ajuntado ~ e h i d õ e s  do refe- 
rido Deposito Publico, por que' conste 
existir nelle o dinheiro, de cujo embolso 
se tractar : Precedendo resposta do mes- 
mo Procurador geral das Ordens; se 
mandará por Despacho do sobredito Tri- 
bunal, que os papeis sejào entregues á 
parte habilitada por legitima, para com 
elles requerer, onde direito for, o paga- 
mento da quantia, que lhe houver sido 
julgada. E fazendo a mesma Parte Pe- 
ticão á Junta do sobredito Deposito com 
os referidos papeis originaes; e cons- 
tando ser a mesma Parte, a cujo favor se 
expedirão, se lhe lavrará na mesma 
Junta Conhecimento de recibo pelo Eç- 
crivào, a quem toca, para assim haver 
seu pagamento. 

VII. Considerando, que no mesmo 
Deposito geral ha toda a inteira segu- 
ranca, que até agora faltou nos Tliesoii- 
reiros particulares: Prohibo, que daqui 
em diante passe para o Cofre dos Cati- 
vos o dinheiro, que até agora passava 
para elle por falta de opportunas habi- 
litacões dos herdeiros legitimos: Orde- 
nando, que o Thesoureiro, qiic o for da 
Redempcào ao tempo, em que se houver 
de preparar o dinheiro para se fazer o 
Resgate; requerendo á Junta do Depo- 
sito Publico, que lhe faca passar por 
Certidão aiithentica a importancia do di- 
nheiro, que se achar empatado por. falta 
de habilitacões, e produzindo-a na Meza 
da Consciencia, e Ordens; se Me consulte 
por ella o que parecer, para Eu dar a 
necessaria providencia: de sorte, que 
nem se falte á Obra Pia dos Resgates; 
nem fique o mesino cofre destituido de 
alguns meios para supprir quaesquer 
contingentes regressos a favor das Par- 
tes, que houverem sido impedidas para 
requererem no tempo liabil os seus res- 
pectivos pagamentos. 

VIII. Estabeleqo, que a Custodia do 
Cabedal, e Arrumacào das Receitas, e 
Despezas, assim da mesma Thesouraria 
extincta como do dinheiro, que della 
costumava até agora passar para a dos 



Cativos, sejão fcitas cnl Cofres, e livros 
separados; na rncsma fórnia deterrni- 
nada para os Dcpositos da Corte, c Ci- 
dade pelo Capitulo tcrceiro paragrafo 
oitavo do sobredito Alvará dc vinte e hum 
de Maio de inil setecentos e cincoenta e 
hum : Escrevendo os Termos, e Verbas de 
Entradas, e Sahidas o mcsrilo Escrivão 
dos Defuntos, e Ausentes, na mesma 
fórrna, que se acha cstabelecido pelo Ca- 
pitulo quarto do referido Alvará da Fun- 
dacão do Deposito Publico : e indo a elle 
o dito Escrivão dous dias ern cada se- 
mana para este effeito: sob pena de que 
faltando nestcs dias, niio parari por isso 
o Expedicnte das Partes; mas antes 
substituirá o seu lugar qualquer dos dous 
Escrivães assistentes, vencendo o emolu- 
mento dos Conhecimentos, que expedir, 
e Verbas, que lanqar. 

IX. Tudo o quc tenho assima ordc- 
nado, militará igualmente na Thesou- 
raria dos Defuntos, e Ausentes do Es- 
tado da India Oriental. A qual Thesou- 
raria Hei tambein por cxtiilcta, unindo-a 
ao mesmo Deposito geral na sobredita 
f' orma. 

X. Attendendo ao muito, que im- 
porta, quc na Capital dos Meus Reinos 
na'o se falte aos Habitantes della a com- 
modidade de terem (nas occasiões de jor- 
nadas, e ainda nas niesmas residencias, 
que depois do Terremoto do primeiro de 
Novembro do anno de mil setecentos e 
cincoenta e cinco ficárào tão expostas) 
hum Erario, no qual sem fazerem dcs- 
pezas possiio guardar os seus cabedaes 

e Pessoas nclla residentes, para ser guar- 
dado; não só seja no mesmo Deposito 
gratuitamente recebido, sem o menor 
einolumento; mas que seja em hurn in- 
violavel segredo recolhido em Cofre, e 
livros separados, com Arrecadacão dis- 
tincta em commum beneficio dos Meus 
fieis Vassallos. 

Pelo que: Mando á Meza do Desem- 
bargo do Paco, aos Conselhos da Minha 
Real Fazenda, e dos Meus Ilominios U1- 
tramarinos, Rleza da Consciencia, e Or- 
dens, Casa da Supplicacão, Senado da 
Camara, Junta da Administracão do De- 
posito Publico, Desenibargadores, Cor- 
regedores, Juizes, Justicas, e mais Offi- 
ciaes dellas a quem o conhecimento deste 
pertencer, o cumprào e guardem, e o 
facão cumprir e guardar tão inteira- 
mente, como nelle se contém, sem du- 
vida, ou embargo algum, nào obstantes 
quaesquer Leis, Regimentos, Alvaris, 
Disposições, e estilos contrarios: Porque 
todos, e todas Hei por derogadas para 
este effeito sómen-te, ficando aliás sem- 
pre em seu vigor. E valerá como Carta 
passada pela Chancellaria, posto que por 
ella nào ha de passar, e o seu effeito 
haja de durar mais de hum anno, sem 
embargo das Ordenacões em contrario: 
E registando-se ern todos os lugares, 
onde se costuinào registar semelhantes 
Lcis, se mandará o Original para a Torre 
do Tombo. Dado em Nossa Senhora da 
Ajuda, aos 9 dias do rriez de Agosto de 
17  59.- Com adssignatura de ElRei, e a 
do Ministro (4). 

com toda a seguranca: E havendo res- 
peito' a que pela das duas The- 
sourarias dos bens dos Defuntos, e Au- 
sentes, accrescein os salarios dellas a 
favor dos eniolumentos, e despezas do 
dito Deposito Publico, para se dividirem 
na fórma das Minhas Reaes Ordens; c 
que fica assim a Junta do mesmo Depo- 
sito com mais esta utilidade: Ordeno, 
que todo o Dinheiro, Ouro, Joias, e Prata, 
que voluntariamente for levado pelos 
Habitantes da mesma Cidade de Lisboa, 

ALVAILA CONCEDENDO O TRAT.%MENTO D E  SENHOIIIA 

AO A I l m l n i S T n A D O i i  EPISLOPAL D E  MOCAMBIQUE. 

Eu ElRei. Faco saber aos que este 
Alvará de declaraqão, e ampliacão virem, 
que sendo-Me presente em Consulta do 
Conselho Ultramarino, ser muito sonve- , 

nierite determinar o tratamenlo, que 
devia competir á pessoa que exercitasse 
o encargo de Administrador Episcopal 
de Mocambique, para maior decoro, e 

(4) CoEiec~áo de Delgado- V O Z .  i .Opag.  689. 
BOL. DO C. ULTR.-LEG. ANT.-VOL. 11. 5. 



decencia delle: Hei por bem declarar, e 
ampliar a ultima Lei promulgada por 
ElRci meu Senhor e Pai, que Santa 
Gloria haja, sobre esta materia, e o Al- 
vará de declaracào a ella, de quinze de 
Janeiro do presente anno, ordenando 
que ao dito Administrador Episcopal de 
Mocambique se dê o tratamento de Se- 
nhoria, assim de palavra, como por es- 
cripto; e que nos altos dos papeis, peti- 
cõcs, e s o b r e s ~ r i ~ t o s  de cartas se lhe po- 
nha o de Reverendissirno Senhor. E este 
se cumprirh como nelle se coniérn, e va- 
lerá como Carta passada pela Chancella- 
ria, posto que por ella não lia de passar, 
e qiie o seu ef'feiio haja de durar mais 
de hurn anno; sein embargo das Orde- 
nacões, e dc quaesquer outras Leis, Re- 
gimcntos, ou Disposiqões, que sejào ein 
contrario. Pelo que Mando que assim se 
observe cm tudo, e por tudo, e se re- 
giste em todos os lugares que necessario 
for. Palacio de Nossa Senhora da Ajuda, 
aos 4 dc Seteinbro de 17 59.-REI.- 
Tl-iomé Joaquim da Costa Cortc Real ('). 

A V I S O  S O B R E  O SOLDO D O S  S O L D l i D O S  C O N D E M N A D O S  

A D E G R E D O  PARA A I N D I A .  

Illustrissimo e Exccllentissimo Senlior . 
Fazendo prcsentc a Sua Rlagestade a corita 
de V. Ex." que trouxe a data dc 3 do pre- 
sente mez: He o mesmo Senhor servido 
mandar-me declarar a V. Ex.", que o Ve- 
dor Geral desta C h i e  e Provincia se en- 
ganou na sua informacào, que V. Ex." diz 
lhe dera; por quanto os Soldados, e Offi- 
ciaes a quem o mesino Senhor manda 
satisfazer os seus soldos quando passào 
ao Estado da India, sào aquelles, que 
sem crimes vào mandados ern soccorro 
do mesmo Estado, e nào os que depois 
de tercin estado prezos por crimes, pelos 
mesmos sào condemnados a irem servir 
naquelle Estado; porque se aos militares 
prezos por crimes, nem ainda quando se 
mostrào por Sentenca livres dos mesmos 
crimes, porque forão prczos, se não pode 

(4) CollecçGo dc Dnlgddo-Suppl. 4750-4762, 
pag.  675. 

fazer bom o pagamento, sem huma Re- 
solucào de Sua Magestade, para a qual 
o Conselho de Guerra Consulta ao mes- 
mo Scnhor, coino sein formalidade al- 
guma destas se pode, oii deve fazer pa- 
gamento dos Soldos, a quetri por Sen- 
tenca degradado se mostra estar conven- 
cido dos crimes, porque foi accusado, 
prezo, e sentericiado. O qiie tudo consi- 
derado por Sua Illagestade, entende0 o 
mesmo Senhor nào ser necessario dar 
providencia alguma neste particiilar, em 
quc se devein praticar as Ordens geraes, 
que ha a respeito dos degradados na 
Casa da India: E assim o manda parti- 
cipar a V. Es." Deos Guarde a V. Ex." 
Paco, 4 de Abril de 1760.-D. Luiz da 
Cunha.-Senhor Marquez de Tancos ('). 

POIITARlA S O B R E  O SOLDO D O S  SOLDADOS 

CONUEMNADOY A D E G R E O O  P ' i n h  A INDIA. 

Sendo presente a Sua Magestadc pas- 
sarem-se a  VI^.'^ ordens pela Juriia dos 
Tres Estados para serem pagos de seus 
soldos os Soldados sentenceados ao de- 
gredo da India, tanto pelo Juizo Geral, 
corno pela Auditoria: He o Rlcsmo Se- 
nlior servido, que nào obstante as ditas 
ordens Vm.'" suspenda a execiicào dellas, 
i-ião satisfazendo aos ditos Soldados sol- 
dos alguns mais, do que aquelles, que 
pelas ordens antecedentes ,se costuniào 
pagar aos Soldados, que por crimes vão 
á Cadêa, c della sahern com Sentenca de 
cumplices dos mesinos crimes. Deos 
Giiarde a Vm."" Paco, a 5 de Abril de 
1 760.- D. Luiz da Cunha. -- Senhor 
Goncalo Luiz Savier de Carvalho (2). 

A L V A R Á  S O B R E  CONTRABANDO. 

Eu ElRei Faco saber aos que este Meu 
Alvará com forca de Lei virem, que ha- 
vendo sido da Minl-ia Real Intençiio, que 
as disposicões, e penas prcscripias, c de- 

(') Collccção de Delgado-Suppl .  4750-4762, 
pag.  742. 

(4) Collecçúo dc Delgado-Suppl. 1750-4762, 
pag.  742. 



claradas nos paragrafos sexto e setimo 
dos Estatutos da Jrinta do Commercio 
destes Reinos, e scus Don~inios, para se 
sentenciarem, e castigarem os descami- 
nhos das fazendas, e os contrabandos, 
fossem igualmente obscrvadas, e esccu- 
tadas, assim nestcs Reinos, como em to- 
dos os Meus Dominios Ultrainarinos: Me 
foi representado pela mesma Junia, que 
nas Provedorias da Fazenda Real do 
Brazil, se sentencêào os referidos de- 
lictos, pelo rnodo, e com as penas, só- 
inente, que se achavào determinadas 
antes da publicacào dos sobreditos Esta- 
tutos, resultando desia desigualdade, 
que os Réos de hum mesmo crime sejão 
mais favorccidos, ou mcnos castigados 
no Brazil, que no Reino; porque per- 
dendo sómente a fazenda apprehendida, 
ou sendo-lhes imposta a pena do tresdo- 
bro nos casos, em que ella se incorre, rião 
ficão inhabilitados para servirem officios 
de Justica, ou dc Fazenda, e para mais nc- 
gociareni por si, ou por interposta pes- 
soa, nem contra os mesmos Kéos tem a 
Minha Real Fazenda a sua intencão fun- 
dada, como, para arrancar as raizes de 
tão prejudicial delicto, foi por Mim de- 
terminado nos mesmos Estatutos. E por- 
que a Miriha Real Providencia, á qual 
tem recorrido a niesma Junta por parte 
dos communs interesses do Commercio, 
não deve perniittir, que se continue o 
abuso, com que até agora se tem proce- 
dido ein tão iinportante materia: Sou 
Servido, ein confirmajào, e declaracão 
dos rcferidos Estatutos, e de todas as 
Leis, e Foraes, até agora promulgados a 
este mesmo respeito, ordenar o seguinte. 

A Disposiqão do Capitulo dezesetc, 
paragrafo quinto dos Estatutos da Junta 
do Cominercio, que concede a jurisdic- 
$20 privativa ao Desembargador Conser- 
vador geral da mcsma Junia para se sen- 
tenciar os delicios dos descatninhos dos 
Meus Keaes Direitos, e dos Contrahan- 
dos, promovendo nas mesmas caiisas o 
Desembargador Procurador Fiscal, se 
deve entender comprehensiva de todos 

e cpaesqiier descaiiiinhos, c contraban- 
dos, apprehcndidos, ou denunciados, nào 
só cm Lisboa, e seu ~ e r i i o ,  como por 
affectada, ou indisculpavel ignorancia, 
se tein algumas vezes entendido, mas 
iainbcm cm todas, e quaesqucr jiiris- 
dicjôes dcste Reino; com a distincjão 
sómcnie, de cluc o processo verbal, que 
consiste no Auto da Toinadia, e da Dc- 
nuncia ser5 ordenado em Lisboa pelo 
Desernbargador Conservador geral, ex- 
cepto o caso de serem as apprehensões, 
ou Denuiicias fcitas pelos Officiaes da 
Alfandega, conno se determina no refe- 
rido paragrafo; e em todas as mais Ci- 
dades, c Villas, ou Lugares do Reino, 
serão os sobreditos processos ordcnados 
pelos Ministros de Letras do lugar mais 
visinho, e remettidos com as fazendas, e 
os Réos ao referido Descinbargador Con- 
servador geral da Junta, para serern 
sentenciados na fórma ordenada pelos 
Estatutos da mcsma Junta, de cujo res- 
pectivo cofre, serão pagas todas as des- 
I'czas, que se houverem feito com as 
rcfcridas remessas, coino tainbein os 
tercos aos Deniincianles. 

E porque se não poderia observar a 
Disposicào do referido paragrafo, pelo 
que pertence 6s denuncias, e apprehen- 
cões feitas nos Meus Dominios Ultrama- 
rinos: Sou Servido, que nas Provedorias 
da Minlia Real Fazcncla, ou em falia, 
perante os Minisiros dc Letras do lugar 
mais visinho scjão dadas, e recebidas as 
denuncias destes delictos, e nas mesmas 
Provedorias, ou Auditorios, se formem 
os processos verbaes assirna referidos, os 
quaes serào remettidos ao Desembarga- 
dor Ouvidor geral do Crime do respe- 
ctivo districto para que, como Juiz pri- 
vativo, os sentenccic em Relacão com 
dous Adjuntos, procedendo em tudo na 
fórma ordenada nos paragrafos sexto, e 
setimo dos rcferidos Estatutos, assim a 
respeito dos Réos, como das Fazendas: 
Bem entendido, que sómente devem scr 
quciniadas as que forem de contrabando, 
qiiaes sào as que pelas Minhas Leis, c 



Pragmaticas estão prohibidas na sua en- 
trada, e nào as que sendo admittidas a 
despachos e achão descaminhadas, como, 
declarando os mesmos Estatutos, Fui 
Servido determinar por Alvará de vinte 
e seis de Outubro de mil setecentos e 
cincoenta e sete; e que as fazendas de 
contrabando extrahidas dos Navios Es- 
trangeiros, a que nos sobreditos Meus 
Dominios Ultramarinos se houver con- 
cedido a hospitalidade, não devem ser 
queimadas, mas remettidas ao Juiz Con- 
servador geral do Commercio, não ob- 
stante o que foi ordenado por Resolucão 
de cinco de Outubro de mil setecentos 
e quinze. 

As fazendas apprehendidas serão em 
todos os casos entregues na Provedoria 
respectiva, a cujo cargo ficará a dili- 
gencia de mandar queimar na Yraca do 
Commercio as que forem assim senten- 
ciadas; e nas mcsmas Provedorias se es- 
iabelecerào cofres com tres chaves di- 
versas, nos quaes se arrecadem os pro- 
ductos das tomadias, que não houverem 
de ser queimadas, como tambem os do- 
bros, e tresdobros das mesmas tomadias, 
as quaes hão de ser arrematadas com 
assistencia do Provedor, e do seu Escri- 
vão, sem prejiiizo dos seus emolumen- 
tos; e em todos os annos ao tempo da 
partida da respectiva Frota, se farão 
exames nos mesmos cofres, dando-Me os 
Provedores conta pela Junta do Com- 
mercio destes Reinos, e seus Dominios 
das importancias, que nelles entrárào, e 
de conio forào despendidas, ou do que 
sc acha ein deposito, para Eu deterini- 
nar o que for Servido. 

Deste cofre se pagar20 as despezas 
necessarias, e iambem, as extraordina- 
rias, que se mandarem fazer para o fim 
de evitar os contrabandos; e se pagarão 
os tercos aos Denunciantes, os quaes 
sempre devem ser reinettidos com o re- 
ferido prémio, ainda que as fazendas 
denunciadas, e appreliendidas hajão de 
scr queimadas, ou reinettidas para este 
Reirio, a cujo fini se farií avaliaqiio de 

todas as ioinadias, ou as fazendas sejão 
de descaminho, no quaI caso a avaliacào 
fica servindo de governo para as arre- 
matacões, ou sejào de con~rabando, para 
se vir no conhecimento do ierco, que 
pertence aos Denunciantes, como iam- 
bem foi por Mim declarado no referido 
Alvará de vinte e seis de Outubro de 
mil setecentos cincoenta e sete. 

E por quanto Me foi presente, que 
nos casos, em qiie os Réos destes de- 
lictos, sendo condemnados em penas pe- 
cuniarias, se achiio destituidos dos meios 
para as satisfazerem, niio ha determina- 
$20 de outra alguma pena, em que sejào 
commutadas as que lhe estão impostas: 
Sou outro sim Servido, que na mesma 
sentenca condemnaioria se declare, que 
passado seis niezes depois da publica$io 
da sentenca, e não estando paga a con- 
demnacão, sejào os Réos degradados,por 
icmpo deterniinado, e para estes, ou 
aquelles lugares, a arbitrio c10 Desem- 
bargador Conservador geral, e dos Mi- 
nistros Adjunctos em Lisboa, e do De- 
semhargador Ouvidor geral do Crime, 
e Ministros Adjuntos na America; rcgu- 
lando assim os tempos, como os lugares 
para os degredos, conforme a maior, ou 
menor gravidade do Crime. 

Pelo que: Mando á Meza do Desern- 
bargo do Paco, Regedor da Casa da Sup- 
plicacão, Conselho da Minha Real Fa- 
zenda, e do Ultramar, Meza da Coriscien- 
cia, e Ordens, Senado da Camara, Junta 
do Cornmcrcio destes Reinos, e seus Do- 
minios, Vice-Rei do Estado do Brazil, Go- 
vernador, e Capitães Generaes, Desem- 
bargadores, Corregedores, Juizes, Jus- 
ticas, e Pessoas de Meus Reinos, e Se- 
nhorios, a quem o conhecimento deste 
pertencer, que assim o cumprào, e guar- 
dem, e f a ~ à n  inieiramenle cumprir, e 
guardar, como nelle se contém, sem em- 
bargo de quaesquer Leis, ou costumes 
em coiltrario: que todos, e todas Hei 
por derogadas, como se de cada huma, 
e de cada hum delles fizesse expressa e 
individual mencào : Valerido este Alvará 



como Carta passada pela Chancellaria, 
ainda que por ella não tenha passado; 
e que o seu efieito haja de durar mais 
de hum anno, sem embargo das Orde- 
nacões do livro segundo, titulo trinta e 
nove, e quarenta em contrario. Regis- 
tando-se em todos os lugares, onde se 
costiimão registar semelhantes Leis, e 
mandando-se o Original para a Torre do 
Tombo. Dado no Palacio de Nossa Se- 
nhora da A,juda, aos 15 de Outubro de 
1 7 6 0 .-Com a Assignatura de ElRei, 
e a do Ministro ('). 

Dom José por Graca de Deos Rei de 
Portugal, e dos Algarves d'áquem e 
d'alem mar, em Africa Senhor de 
Giiiné &. Faco saber aos que esta Minha 
Provisão virem, que por parte do Com- 
missario Geral da Terra Santa se Me 
representou, cjue pela Provisào, que jun- 
tava, Ilie tinha Eu concedido por mais 
tres annos a antiga mercê, de que todas 
as Camaras de cada huma das Cidades, 
e Villas das Minhas Conquistas podessem 
dar suas esmolas para ajuda do sustento 
dos Religiosos, que assistem nos lugares, 
em quc Christo deo por nós a vida, e 
porque o referido tempo estava findo, 
Me pedia fosse servido continuar-lhe a 
dita graca por outros tres annos; e atten- 
dendo ao seu requerimento, sobre que 
forão ouvidos os Procuradores de Minha 
Fazenda e Corôa : Hei por bem fazer-lhe 
mercê 'de prorogar por mais tres annos 
a mesma graça, para que os Officiaes 
das Camaras de cada huma das Cidades, 
e Villas de Minhas Conquistas TJltrama- 
rinas, querendo, as que tiverem quatro- 
centos mil réis de renda, Ilies possão dar 
quatro inil réis de esmola, e as que ti- 
verem cem mil réis llies possào dar qua- 
trocentos réis para ajuda do sustento 
dos Religiosos, que assistem na Terra 
Santa ein conservacão dos Lugares San- 

tos della; e o dito Commissario Geral, ou 
a pessoa que seu poder tiver, que lhes 
apresentará esta Provisào, dará conheci- 
mento em fórma do que assim receber 
a cada huma das ditas Camaras, e ficará 
assentado nos livros della, para os Pro- 
vedores das mesmas Camaras lhos leva- 
rem em conta, o que assim Hei por bem, 
ficando esta Provisão trasladada nos di- 
tos livros para não pôrem a isso duvida. 
Pelo que: Mando aos Officiaes das ditas 
Camaras, e mais pessoas, a que o conhe- 
cimento desta pertencer a cuinprào, e a 
guardem, e a facão cumprir, e guardar 
inleiramente como nella se contém sem 
duvida alguma, a qual valerácoino Carta 
sem embargo da Ordenacào do Liv. 2." 
Tit. 40  em contrario, e não pagou novos 
Direitos por ser esmola, como constou 
por certidão dos Officiaes dos mesmos 
novos Direitos. ElRei Nosso Senhor o 
mandou pelos Conselheiros do sei1 Con- 
selho Ultramarino abaixo assignados. 
Pedro José Corrêa a fez em Lisboa a 20 
de Novemb'ro de 1760, de feitio desta 
nada, e de assignaturas. O Conselheiro 
Manoel Antonio da Cunha de Soiito 
Maior a fez escrever.-João Soares Ta- 
vares.-Manoel Gomes de Carvalho ('). 

i PROVISÃO SOBRE TESTAMENTOS X INVENTARIOS. 

Dom José por Graca de Deos Rei de 
Portugal, e dos Algarves d'áquem, e 
d'além mar, em Africa Senhor de Giii- 
né  &. Faco saber a vós Ouvidor das 
Ilhas do Principe, e S. Thomé, que 
scndo-Me presente, que o Vigario Geral 
desse Bispado, com excesso de sua Juris- 
diccào, e usurpacgo da secular, se intro- 
nicttia nas aberturas dos Testamentos, 

, sem fazer Inventario dos defuntos lei- 
gos: Sou servido mandar recommendar 
ao Cabido, Sede vacante, fazer observar 
naquelle Juizo, o que se lhe acha expres- 
samente determinado por Decretos, Con- 
cordatas, e commíla opinião dos Dou- 

(') Collecção de Delgado-Suppl. 4'7'50-4762, 
Calleeção de Delgado- R l .  4." pog. '7'52. 1 pag .  '7'79. 



tores, que inconcussamente assentào per- 
tencer a abertura dos Testamentos dos 
fallecidos, assim seculares, como Clerigos 
ao Juizo secular, e que no inesmo Juizo 
se devem fazer seus Inventarios dos bens 
dos testadores leigos, que instituem her- 
deiros seculares ou Clerigos, por nào po- 
derem estes valer-se do privilegio do foro, 
em quanto nào estão de posse dos bens 
da heranca, e que sórnente para a exe- 
c u ~ ã o  dos Testamentos se deve observar 
a alternativa; e que espero que nesta 
conformidade o faça assim executar para 
que se náo exceda aos termos, que o Di- 
reito prescreve á Jurisdiccào Ecclesias- 
tica em grave damno, e oppressào desses 
moradores. O que Me parece0 parlici- 
par-vos, ordenando-vos que no caso de 
se praticar o contrario no Juizo Eccle- 
siastico, facaes observar o que a Lei de- 
termina para rernedio das violencias do 
Juizo Ecclesiastico. EIRei Nosso Serilior 
o inandou pelos Conselheiros de seu Con- 
selho Ultramarino abaixo assignados, e 
se passou por duas vias. Verissimo Ma- 
noel de Almeida a fez em Lisboa a 2 3  de 
Dezembro de 1 760.-Miguel Lopes do 
Lavre a fez escrever.- Antonio Lopes da 
Costa.-Manoel Antonio da Cunha Souto 
Maior ('1. 

A L V ~ I I . ~  DLCL.4IIANDO OS C A R I G T Ã O S  

DA INDI,L POIITUGUEZ,i S . ~ O  EM T U D O  IGIjAES 

AOS PORTUGUEZPR. 

Eu ElRei Faço sabcr aos que este Al- 
vará com forqa de Lci vircm: Que Iia- 
vendo tido ccrta iiiforniacào, de que 
depois que a influencia dos Rcgulares da 
Companhia chamada de Jesus contami- 
nou a Policia, e Economia do Estado da 
India; empregando nelle o espirito de 
sedicão, e de discordia, coin qiie por 
principio costumou sempre aquella in- 
festa Sociedade alienar, não só os Esta- 
dos destes Reinos huns dos outros; e 
niio só dentro em cada hum dos rnesmos 
Estados as Corporacões, que o consti- 

(1) Collccção de Delgzdo -Suppl.  4750-4'762, 
png. 782. 

tuein; n-ias até as mesmas faniilias par- 
ticulares: Para que interpondo as suas 
artificiosas maquinacões no meio destas 
geracs discordias; E enfraquecendo com 
ellas (debaixo da apparencia de as paci- 
ficarerii) as forcas naturaes dos mesinos 
Estados, Corporacões, e Fatnilias, engro- 
casseni assim o desinedido poder, que 
chegárào a arrogar-se nestes Reinos, e 
todos seus Dominios: De sorte, que ser- 
vindo-se os sobreditos Regulares daquelle 
pernicioso artificio, vierào a conseguir 
qne entre os Meus Vassallos naturaes 
destes Reinos e entre os que são nas- 
cidos iio Estado da Iridia, se viessem a 
introcluzir differencas, aversões, despre- 
zos, e até inhabilidades dos segundos dos 
mesmos Vassallos, corn affectado esque- 
cimento, e manifesta transgressão das 
pias Leis, e louvaveis costumes, que ti- 
verào unidos desde a primeira idade to- 
dos os Mcus Vassallos daquelle Estado, 
com os que a elle passio deste Reino, 
em hunia causa coininua de honras, coii- 
sanguinidades, e interesses; sem que 
nelle para os empregos, Matrimonios, e 
civilidades se fizessem outras algumas 
differencas, que não fossem aquellas, 
corn que as Virtudes, as Letras, as Ac- 
qões recommendaveis, e os cal~edaes lici- 
tamente adquiridos pelo decurso dos 
tempos, vão constituindo as diversas 
Classes, que dentro na mesma ideiitica 
Nacào, distinguem os differentes Esta- 
dos; e dentro em cada lium delles as 
differentes Classes; os differentes Gre- 
inios, de que se compõem as bein orde- 
nadas Monarchias. E tendo ouvido sobre 
este importante negocio muitos Blinis- 
tros do Meu Conselho, e Desernbargo, 
com cujos pareceres Me conformei, em 
ordeni aos fins, de obviar a tão perni- 
ciosas transgressões; e de extinguir to- 
dos os abusos, que dellas resultarem: 
Sou Servido excitar efficazmente a ob- 
servancia de todas as sobreditas Leis, e 
de todos os sobreditos usos, e costumes 
louvaveis: Ordenando, que todos os Meus 
Vassallos nascidos na India Oriental, e 



Dominios que tenho na Asia Portugueza; 
sendo Chrisiàos baptizados; e não tendo 
outra inhabilidade de Direilo, gozein das 
mesinas honras, preeminencias, prero- 
gativas, e privilegias, de que gozào os 
naturaes dcstes Reinos, sem a menor 
differcnca; havendo-os dcsdc logo, niio 
sb por habilitados para todas as Honras, 
Dignidades, Empregos, Postos, Officios, 
c Jiirisdicc6es delles; mas recoinmen- 
dando muito seriamente aos Vice-Reis 
do niesnio Esiado, e llinistros, c OfG- 
ciaes delle, que para as sobreditas Hon- 

, ras, Dignidades, Empregos, Posios, e Offi- 
,cios atiendão sempre nos concursos com 
prefcrencia aos Naturaes das respectivas 
terras, niostrando-se capazes; sob pena 
de que do contrario Rlc darei por muito 
mal scrvido, e llie estranharei, como 
achar justo, conforme a exigencia dos 
casos. Item : Estabeleqo que qualquer 
pessoa de qualquer estado, ou condiqào 
que seja, que desprezar, ou distinguir no 
trato, e na civilidade os sobreditos Na- 
turacs da India, ou seus filhos, oii des- 
cendentes; chamando-lhes Negros, ou 
Misiicos; ou applicando-llies ouiras se- 
melhantes anionomasias odiosas, e de 
ludibrio; ou pertendendo com aquelles 
pretextos inhabilitallos para as Honras, 
Dignidades, Einpregos, Póstos, Officios, 
e Jurisdic@es, a que conforme as suas 
differenies gradilacões, servicos. e pres- 
tiino estiverem a caber: Sendo pessoa 
que tenha o Fôro de Fidalgo da Minha 
Casa perca o Fôro, que nella tiver, aléni 
das mais penas, que reservo a Meu Real 
arbitrio: Sendo Nobre perderá a Nobreza, 
que tiver, ficando reduzido á ordem dos 
peões, com a multa de duzentos pardáos 
para a parte offendida, e quatro mezes 
cle prizào ílebaixo de chave na Cadeia 
publica, dobrando, e tripIicando todas 
as referidas penas cuniulativamente rí 
proporcão das reincidencias da sobrediia 
culpa : Sendo Cavalleiro de qualquer das 
Ordens Militares, Mando, (como G rào 
Mestre, e perpétuo Governador dellas) 
que além das sobreditas penas em todas 

as partes, que  lhe sào aplicaveis, seja 
suspenso do uso do Habito, que tiver, 
a té  se Me dar conta, para E u  determinar 
o que HIe parcccr justo: E sendo Peão, 
será condemiiado nas niesnias penas pe- 
cuniarias, e de prizào, da qual irá degra- 
dado para Mocainbique por tempo de 
cinco annos pela primeira vez; e sc lhe 
aggravarào as penas pelas ouiras rein- 
cidcncias na sobredita fórma. Iiem: Pro- 
hibo, que aos Naturaes da mesma India, 
que forem Christãos baptizados, sc nao 
conservern contra suas vontades, os Co- 
gnomcs das Fainilias, donde houverem 
saliido, ou dos Officios e Ministerios 
delles: Ordenando que a todos os sobre- 
ditos se conceda o uso dos sobrenomes, 
e Appellidos, de que usão as Familias 
destes Reinos, coino' nelles se está pra- 
ticando sem differenca alguma.-E este 
se cumprirá tão inteiramente como nelle 
se coniéin, sem dilvida, ou embargo al- 
guin. Pelo qiie: Mando ao Vice-Rei, e Ca- 
pitào General do Esiado da India; Chan- 
ccller, Desenibargadores da Relacào delle ; 
Ouvidores, Juizes, Justicas, e mais pes- 
soas, a quein o conheciiiiento deste per- 
tencer, o cumprão, guardem, e facão 
cumprir, e guardar inteiramente, como 
nelle se coiitéin, não obstante quaesquer 
Leis, Regimentos, Extravaganles, Pro- 
Tisoes, Opiniões, e Glozas, de Doutores, 
que se,jào em contrario, que todas, e 10- 
dos Hei por derogados para esie effeito 
sómente, ficando aliás senipre em seu 
vigor: Hei outro sim por bem, que este 
Alvará se Registe nos Livros das Coniar- 
cas de Gôa, Bardez, Salsete, Diu, Dainào, 
e niais Iogares aonde pertencer, depois 
de haver sido publicado, e afixado nos 
lugares publicos da mcsnia Cidade de 
Gôa, Diii, e Dainào: E Mando, cluc valha 
coino0Carta feita ein Meli Nome, passada 
pela Chancellaria, e Sellada com os Sellos 
pendentes das Minhas Armas, posio que 
pela dita Chancellaria nào lia de fazer 
transito; e ainda que o seu effeito haja 
de durar  mais de hum, e muitos annos; 
e isto tudo sem embargo das Ordenações, 



que deterininào o contrario, as quaes 
derogo tambem nesta parte. Dado no 
Palacio de Nossa Senhora da Ajuda, aos 
2 de Abril de 1 7  6 1. (') -Com a Assi- 
gnatura de Sua Magestade, e a do Mi- 
nistro ('1. 

AVISO SOBRE OS MISSIONARIOS 

DAS ILHAS DE S.  T H O M ~  E PRIRCIPE. 

Sua llagestade he servido, que V. Se- 
nhoria nào permitta aos Regulares, que 
assistem nessas illias o embarcarem para 
a Bahia, ou outro qualquer porto do 
Brasil, sem expressa ordem expedida 
por esta Secretaria de Estado; obrigando 
aos Capitiies das Embarcacòes, que ahi 
forem a commerciar, assignern Termo de 
nào trazer nenhum, debaixo da commi- 
iiaciio de se proceder contra elles com 
as penas, que o mesmo Senhor for ser- 
vido. Deos Guarde a V. Senhoria. Bossa 
Senhora da Ajuda, a 1 8  de Abril de 
1 7  6 1 .-Francisco Xavier de Mendonca 
Furtado.- Serilior Luiz Henriques, Go- 
vernador das Ilhas de S. Thomé (3). 

Eu ElRei Faco saber aos quc este Al- 
vará virem, que terido consideracào aos 
inconvenientes que resuliào ao Comrner- 
cio, que os Meus Vassallos fazem no Porto 
dc Mocainbique, do Estanque, ou mono- 
polio do Vellorio, ou Missanga que nelle 
se acha estabelecido: E dese.jando pro- 
mover as utilidades do mesmo Conurier- 
cio a favor dos que nelle se empregào 
em conimum beneficio: Hei por bem 
abolir o sobredito Estanque, ou mono- 
polio com todos os Administradores, e 
Officiaes que para elle se tinliào no- 
meado como se nunca houvesse existido: 
Reservando sómente para a Minha Real 

, Fazenda os Direitos de vinte por cento 

(4) Vid. a Carta Regia de 15 de Janeiro de 
1774. 

(2) Colleeção de Delgado - Vol. 1 . O  pag. 793 .  
(3) Colleeção de Delgado-Suppl. 1750-1768, 

png. 805. 

de entrada do referido genero computa- 
dos pelo commum preco das primeiras 
vendas, e os Direitos que delle se dcvcm 
pagar por sahida corno actiialmente pa- 
gào as fazendas que de Mocainbique se 
nayegào para os Pórtos da Costa Orien- 
tal de Africa, e llhas adjacentes. Obser- 
vando-se em tudo o mais os Direitos d e  
entrada, e sahida da Alfandega de Mo- 
cambique o que actualinente se pratica, 
em quanto Eu nào estabelecer nova Pauta 
sobre as informacões que tenho man- 
dado fazer sobre esta matcria. No caso 
de existir algum Vellorio ou hlissanga 
pertencente á Minha Real Fazenda da- 
quclles sortii~ientos para o sobredito Es- 
tanque: Determino que em quanto o 
mesmo Vellorio, ou Missanga existente - 
nào for exportado, se suspenda a liber- 
dade que por este Alvará tenho estabe- 
lecido a favor dos particulares em com- 
mum. Querendo porém estes dividir 
entre si o referido Vellorio existente 
comprando-o pelo seu justo, e costii- 
mado preco; se repartirá entre elles por 
um igual rateio, e sem monopolio a fa- 
vor de alguns com prejuizo do Commer- 
cio coinmum dos referidos particulares: 
0 s  qiiaes ficar50 neste cazogozando desde 
logo da plena liberdade de commercia- 
rem no referido genero sem restriccào 
alguma. 

E este se cumprirá tào inteiramente 
como nelle se contém, sem duvida, ou 
embargo algiim, e valerá como Carta 
passada pela Chancell'aria posto que por 
ella ngo ha de passar, e ainda que o seu 
effeito haja de durar mais de hum anno, 
o11 muitos annos, nào obstantes as Orde- 
nacões, e todas as mais I,eis, Alvariís, 
Provisões, Disposicões, ou costumes con- 
t rar io~.  Pelo que: Mando ao Conselho 
Ultramarino, Junta do Cornnrercio des- 
tes Reinos, e scus Dominios, Vice-Reis, 
e CapitàesGeneraes dos Estados da India, 
e Brazil, Governadores, e Capitàes Cene- 
raes do Rio de Janeiro, Pernambuco, 
Grão Pará, e Maranhào, Angola, e Mo- 
cambique ; Relacões dos inesmos Estados 



da India, e Brazil, Governadores, Capi- 
tães Mores, e mais Ministros, e Officiaes 
de Justica, e Guerra, a que o conheci- 
mento deste Me11 Alvará pertencer, que 
o cumprào,' e guardem, e que o fajào 
cumprir, e guardar como nelle se con- 
tém; registando-se nas sobreditas Rela- 
cões, e mais lugares onde se costuinão 
registar semelhantes Leis. Dado no Pa- 
lac'io de Nossa Senliora da Ajuda, a 7 de 
Maio de 1761. 

Com n Assignakrn de Sua Mages- 
tade (!). 

sobredita prohibicào a respeito de todos 
os outros portos da Costa Occidental de 
Africa: Hei por bem, que nella nào sejão 
comprehendidas as Navegacões de An- 
gola, e Mocainbique, mas que antes pelo 
contrario seja permittido aos seus res- 
pectivos interessados servirem-se de to- 
dos os Navios, que acharem que sào mais 
proprios para as sobreditas Navegacões: 
o que porém se entende nos termos ha- 
beis de irem via recta a Mocambique, e 
Angola, e de voltarem daquelles portos 
para outros donde sahirào, sem tocarem 

I L v n a n  SOBRE O COMMERCIO'DE ANGOLA 

E DE IOÇAMBIQUE. 

E11 EIRei. Faco saber aos que este 
Alvará virem, que havendo-Me feito pre- 
sente os interessados na Navegaqào da 
Costa de Africa, que não obstante ser 
esta permittida aos moradores neste 
Reino, Ilhas adjacentes, e Estado do 
Brasil, e da India por Provisào de 9 de 
Marco de 167.2, pelo Alvará de 24 de 
Marco de 1680, pelo Decreto de 29 de 
Marco de 1755, que abolio a Adminis- 
trajào do Consellio da Fazenda do Es- 
tado da India no que pertencia ao Corn- 
mercio de Mocarnbique, pelo Alvará de I 
10 de Junho do mesmo anno de 1755, 
e pela Minha Real Resolujiio de 5 de 
Marco de 1756; com tiido em razào de 
haver Eu determinado na sobredita Re- 
solucào, que as Embarcacões, que nave- 
gassem para a Costa de Africa não exce- 
dessem o porte de tres mil rolos de taba- 
co, se havia pertendido estender aquella 
disposicão a comprehender os Navios, 
que ,fazem as suas viagens para Angola, 
e Moçambique, sendo cevto, que para as 
ditas Capitanias nào podem navegar em- 
barcacões de t i o  pequeno porte: E para 
obviar os inconvenientes, que se tem 
seguido das duvidas, que se moverào so- 
bre esta materia: Sou servido declarar 
a sobredita Resolujào na maneira se- 
guinte. Ficando sempre em seu vigor a 

(4) CoiZeccáo de ~ e z g a d o - V O ~ .  4 . 0 ,  pag. 797. 
BOL. DO C. ULTR.-LEG. ANT.-VOL. Ir .  

outros alguns portos da Africa Oriental, 
ou Occidental, quaesquer que elles sejào : 
E tudo debaixo das penas de confiscajào 
dos mesmos Navios, e commulativamente 
de todas as fazendas, e generos, que não 
forem, a saber, na ida legitimados pelas 
carregacões que levarem authenticadas 
pelas Mesas da Inspecjào dos portos 
donde sahirem, para com ellas se apre- 
sentarem nos referidos portos de Mo- 
cambique, e Angola, e na volta pelas 
outras semelhantes guias, com que ma- 
nifestarem serem os retornos, que trou- 
xerem das produccões das terras, e do 
Commercio de Angola,- Moçambique, 
Rios de Sena, SofTala, Inhamhane, e Ilhas 
de Quireinba, sem outra excepcào, que 
niio seja a dos pannos, que dos portos . 
da India vem aó de Mocambique, e delle 
se extrahem para o Commercio de An- 
gola, e mais portos da Costa ~cc iden tà l  
de Africa, que jazem ao Norte do Reino 
de Angola. Em ambos os referidos casos 
serão obrigados os Mestres, e Officiaes 
dos ditos Navios a apresentarem nas 
Cosas de Inspecqio, e onde nào as hou- 
ver nas Alfandegas, as sobreditas guias, 
e arrecadacões para se lhes darem Des- 
pachos de descarga, sern os qtlaes se náo 
poderá esta fazer, debaixo das mesmas 
penas acima declaradas, de suspensão 
até nova mercê Minha dos Ôfficiaes das 
Inspeccões, ou das Alfandegas, que taes 
clandestinas descargas permittirem. A 
referida geral prohibicào se estenderá 

' aos portos da Ilha de S. Loiirenco, a res- 
5 



peito de todos os Navios, que forem do 
Brasil, posto que aliás não he da Minha 
Real Intencào prohibir o Commercio, 
que de Mocambique se faz via recta, para 
a sobredita Ilha de S. Lourenco, levan- 
do-se a ella Quinquilharias para os re- 
tornos dellas virem em mantimeritos, e 
em gados. Os Pilotos, Marinheiros, e 
mais pessoas das Equipagens, que en- 
trarem nos portos acima prohibidos, se- 
rão obrigados a denunciar os Mestres 
Capitães dos Navios dentro no ternio 
de tres dias continuos, e successivos, e 
contados da hora em que desembarca- 
rem, ou perante os Rlinistros das Mesas 
de Inspeccão, e na falta delles ante os 
Provedores, ou Juizes das Alfandegas, 
sob pena de acoutes, e dè dez annos de 
degredo para o Reino de Angola decla- 

*rando as transgressões, que se houverem 
feito, assim pelo que pertence á entrada 
dos portos prohibidos, como pelo que 
toca ao Commercio, que nelles se fizer, 
e aos generos que delles se extrahirern, 
dos quaes Hei por bem, que se adjudi- 
que a ,metade aos denunciantes, para 
entre elles se repartir por hum igual 
rateio. E porque a experiencia tem mos- 
trado as fraudes, que a semelhantes pro- 
hibicões se costumão fazer debaixo dos 
pretextos da necessidade de agoa aberta, 
e outros da mesma natureza: Deter- 
mino, que os sobreditos pretextos nao 
relevem aos culpados das penas, que 
contra elles deixo estabelecidas, ser60 
nos casos de avaria maior, e de ruina 
total, que manifestamente conste sem a 
menor tergiversacii'o, que a embarca~ão 
de que se tratar foi constituida na es- 
trema impossibilidade de continuar a sua 
viagem legalmente : Incumbindo sempre 
o encargo da prova exclusiva ,$a culpa 
aos que houverem feito as ditas trans- 
gressões. Para que tudo o referido tenha 
a sua devidá observancia: Ordeno, que 
as transgressões deste Meu Alvará de 
Lei, sejão casos de ,devassas, que estarão 
sempre abertas nos portos do Brasil ante 
os Ministros Letrados da Casa da Inspec- 

cão, e em Angola, e Mocambique ante 
os respectivos Ouvidores, os quaes sem 
.attencão a limitado tempo, ou a deter- 
minado numero de testemunhas, logo 
que tiverem as provas necessarias para 
constar dos delictos, procederão contra 
os culpados summaria, e verbalmente, 
remettendo os processos verbaes que 
elles formarem 5s respectivas Relacões 

1 da Bahia, e Rio de Janeiro, sómente corn 
os traslados daquelles ditos de testemu- 
nhas, e documentos, em que consistir a 
prova, que houver contra cada hum dos 
transgressores, sem poderem fazer tras- 
ladar mais cousa alguma das devassas 
geraes, que devem ficar sempre ante 
elles abertas, e em segredo de Justica; 
para que nas sobreditas Relacões sejão 
sentenceados a final os referidos culpa- 
dos, pelos Inspectores Letrados, com os 
ad,juntos que lhes nomearem os Gover- 
nadores das sobreditas Relacões, ou os 
Ministros, que seus cargos servirem. 

E este se cumprirá tão inteiramente 
como rielle se contém sem duvida ou 
embargo algum, e valerá como Carta 
passada pela Chancellaria, posto que por 
ella não hadc passar, e ainda que o seu 
effeito haja de durar mais de hum, ou 
niuitos annos não obstantes as Ordena- 
cões, e todas as mais Leis, Alvarás, Pro- 
visões, Disposijões, ou Costumes con- 
t rar io~,  que todas, e todos Hei por dero- 
gados para os effeitos neste Alvará decla- 
rados, ficando aliás em seu vigor nas 
partes, que a elle não forem contrarios. 
Pelo que: Mando ao Conselho Ultrama- 
rino; Junta do Commercio deste Reino, 
e seus Dominios; Vice-Reis, e Capitães 
Generaes do Rio de Janeiro, Pernam- 
buco, Grào Par5 e Maranhão, Angola, 
e Mocairibique; Kelacões dos mesnios 
Estados da India, e Brasil; Governa- 
dores; Capitães Móres; e mais Minis- 
tros, e Officiaes de Jiistica, e Guerra a 
que o conhecimento deste Meu Alvará 
de Lei pertencer, que o cumprão, guar- 
deni, e que o faca0 cumprir, e guardar 
tão inteiramente como nelle se contém, 



registando-se nas sobreditas Relacões, e 
nos lugares onde se costumão registar 
semelhantes Leis. Dado no Palacio de 
Nossa Senhora da Ajuda, a 7 de Maio de 
1761. 

Com a Assignatura de EZBei, e a do 
Ministro ( I ) ) .  

Eu ElRei. Faco saber aos que este Al- 
vará com forca de Lei virem, que sendo 
informado dos muitos, e grandes incon- 
venientes que resultão do excesso, e de- 
vassidão, com que contra as Leis, e cos- 
tumes de outras Cortes polidas se trans- 
porta annualmente da Africa, America, 
e Asia, para estes Reinos hum tào ex- 
traordinario numero de Escravos Pretos, 
que fazendo nos meus Dominios Ultra- 
marinos huma sensivel falta para a cul- 
tura das Terras, e das Minas, só vem a 
este Continente occupar os lugares dos 
mocos de servir, que ficando sem com- 
modo, se entregào á ociosidade, e se pre- 
cipitào nos vicios, que della são naturaes 
consequencias: E havendo mandado con- 
ferir os referidos inconvenientes, e outros 
dignos da Minha Real providencia, com 
muitos Ministros do Meu Conselho, e De- 
sembargo, doutos, timoratos, e zelosos 
do servico de Deos, e Meu, e do Bem 
Commrim, com cujos pareceres Me con- 
formei: Estabelece, que do dia da pu- 
blicação desta Lei portos nos da Ame- 
rica, Africa, e Asia, c depois de haverem 
passado seis mezes a respeito dos primei- 
ros, e segundos dos referidos portos, e 
hum anno a respeito dos terceiros, se 
nào possào em algum delles carregar, 
nem descarregar nestes Reinos de Por- 
tugal, e dos Algarves, Preto, oii Preta 
alguma : Ordenando, que todos os que 
chegarem aos sobreditos Reinos, depois 
de haverem passado os referidos Termos, 
contadas do dia da piiblicac80 desta, 
fiquem pelo beneficio della libertos, e 
forros, seni necessitarem de outra al- 

(4) Collrcçáo de Delgado-Suppl .  6790-6762, 
pag. 809. 

guma Carta de manumissão, ou Alforria, 
nem de outro algum despacho, além das 
Certidões dos Administradores, e Offi- 
ciaes das Alfandegas dos lugares onde 
aportarem, as quaes Mando que se lhes 
passem logo com as declaracões dos lu- 
gares donde houverem sahido, dos Na- 
vios em que vierem, e do dia, mez, e anno 
em que desembarcarem; vencendo os 
sobreditos Administradores, e Officiaes 
os emolumentos das mesmas Certidões, 
qúatropeadas á custa dos Donos dos re- 
feridos Pretos, ou das Pessoas, que os 
troiixerem na sua companhia. Dilatan- 
do-se-lhes porém as mesmas Certidões 
por mais de quarenta e oito horas, con- 
tinuas, e successivas contadas da em que 
derem entràda os Navios, inçorrerão os 
Officiaes, que as dilatarem, na pena de 
suspensão até Minha mercê; e neste caso 
recorrer80 os que se acharem gravados 
aos Juizes, e Justicas das respectivas 
Terras, que nellas tiverem jurisdiccáo 
ordinaria, para que qualquer delles lhes 
passe as ditas Certidões com os mesmos 
emolumentos, e com a declaracào das 
duvidas, ou negligencias dos sobreditos 
Administradores, ou Officiaes das Alfan- 
degas; a fim de que, queixando-se delles 
as Partes aos Regedores, Governadores 
das ~iist icas das respectivas Relacões, e 
Jurisdicções, fação logo executar esta de 
plano, e sem figura de Juizo, e declarar 
da mesma sorte as penas assim ordena- 
das. Além dellas Mando, que a todas, e 
quaesqucr Pessoas, de qualquer estado, 
e condicào que sejào, que venderem, 
comprarem, ou retiverem na sua sujei- 
cão, e servico, contra suas vontades, 
como Escravos, os Pretos, ou Pretas, que 
chegarem a estes Reinos, depois de se- 
rem passados os referidos Termos, se im- 
ponhào as penas, qiie por Direito se 
achào estabelecidas, contra os que fazem 
carceres privados, e sujeitã8 a Cativeiro 
os Homens, que siio livres. Não he porém 
da Minha Real intencão, nem que a res- 
peito dos Pretos, e Pretas, que j5 se 
achào nestes Reinos, e a elles vierem 



dentro dos referidos Termos, se innove 
cousa alguma, com o motivo desta Lei; 
nem que com o pretexto della desertem 
dos Meus Doniinios Ultramarinos os Es- 
cravos, que nelles se achào, ou acharem; 
antes pelb contrario Ordeno, que todqs 
os Pretos, e Pretas livres, que vierem 
para estes Reinos viver, negociar, ou 
servir, usando da plena liberdade, que 
para isso lhes compete, tragão indispen- 
savelmente Guias das respectivas Cama- 
ras dos lugares donde sa-hirem, e pelas 
quaes conste o seu sexo, idade, e figura; 
de sorte, que concluào a sua identidade, 
e manifestem, que são os mesmos Pretos, 
forros, e livres : E que vindo alguns sem 
as sobreditas Guias na referida fórma, 
sejão prezos, e alimentados, e remettidos 
aos lugares donde houverem sahido, á 
custa das Pessoas em cujas companhias 
ou Embarcacões vierem, ou se acharem. 

E este se cumprirá tão inteiramente 
como nelle se contém. Pelo que: Mando 
á Meza do Desembargo do Paço, Conse- 
lhos da Minha Real Fazenda, e do Ultra- 
mar, Casa da Supplicacão, Meza da Con- 
sciencia, e Ordens, Senado da Camara, 
Junta .do  Commercio destes Reinos, e 
seus Dominios, Governadores da Rela- 
$20, e Casa do Porto, e das Relacões, da 
Bahia, e Rio de Janeiro,  ice-Keis dos 
Estados da India, e Brazil, Governadores, 
e Capitàes Generaes, e quaesquer outros 
Governadores dos mesmos Estados, e 
mais Ministros, Officiaes, e Pessoas del- 
les, e destes Reinos, que cumprão, e 
guardem, e facão inteiramente cumprir, 
e guardar este Meu Alvará, sein embar- 
go de quaesquer outras Leis, ou Dispo- 
sicões, que se opponhão ao seu conteudo 
as quaes Hei tainbem por derogadas 
para este effeito sómente, ficando aliás 
sempre em seu vigor; E Mando ao Dou- 
tor Manoel Gomes de Carvalho, do Meu 
Conselho, e Chanceller Mór destes Rei- 
rios, e Senhorios, o faca publicar, e re- 
gistar na Chancellaria Mór do Reino: 
E da inesma sorte será publicada nos 
Meus Reinos, e Dominios, e em cada 

huma das Comarcas delles, para que ve- 
nha á noticia de todos, e se não possa 
allegar ignorancia : Registando-se ern to- 
das as Relacões dos Meus Reinos, e Do- 
minios, e nas mais partes onde semelhan- 
tes Leis se còstumão registar, e lan- 
$ando-se este inesmo Alvará na Torre do 
Tombo. Dado no Palacio de Nossa Se- 
nhora da Ajuda, a 19 de Setenibro de 
17  6 1 .-Com a Assignatura de ElRei, e 
a do Ministro ('). 

_ CARTA REGIA S O B R E  A A D P I N I ~ T B A Ç & O  
DE JUSTIÇA C R I M I N A L  E?d ANGOLA. 

, , 

Antonio de Vasconcellos, Governador, 
e Capitào General do Reino de Angola. 
Amigo. Eu ElRei vos envio muito sau- 
dar. Attendendo á devassidào, em que 
se achão os Vicios mais atrozes nas terras 
desse Reino habitadas por tantos facino- 
rosos degradados, e corrompidos por 
tantos, e tão abominaveis abusos: E con- 
siderando, que para todas as relaxacões, 
que nas ditas terras se tem introduzido 
concorre0 até agora a impunidade dos 
delictos,' fomentados pelas delongas, e 
tergiversacào dos meios ordinarios: Sou 
Servido, que os Kéos dos crimes de ho- 
micidio voluntario, roubo nas ruas da 
Cidade, ou nas Casas della com coaccào, 
oii com arrombamento, infestaçào das 
estradas publicas, ou caminhos dos cer- 
tões, com violencia feita aos viandantes 
ou nas suas pessoas com qualquer ferida, 
posto que seja leve, ou nos seus bens, 
retendo-os aos mesinos vialidautes contra 
suas vontades, ou prejudicando-lhos em 
valor, que exceda a dois tostões, sejào 
presos, e verbal, e summarianiente ouvi- 
dos, e sentenciado em fórina militar em 
Junta, a que deveis presidir, composta 
do Ouvidor, Juiz de Fóra, Coronel, Te- 
nente Coronel, e Sargento Mór do Regi- 
mento da Guarnicào dessa Capital, ou 
das pessoas, que os ditos cargos servi- 
rem, proferindo-se as senteqas  pela plu- 
ralidade de votos, sendo o vosso de qua- 

(4) Collecção de Delgado - Vol. 4 . O .  pag.  84 1.  



lidade, e kdeaisivo nos casos de einpate: 
execiitândo-se as ditas sentencas no ines- 
mo dia, em que se proferirem até á de 
mocte natural inclusivé. A todos, e qual- 
quer  do povo offendtdo por tão enormes 

. .e nocivos delictos: Hei por b e r n  concc- 
der a jiirisdiccào de prenderem os delin- 
quentes, com tanto que depois de presos 
os conduzão ou facão conduzir via I-ecta 
á presenca do Ouvidor, ou quem seu 
cargo servir nessa Capital: O que tudo 
fareis executar com a'cxactidão, e zelo, 
que de vós confio, não obstantes quaes- 
quer Leis, Alvarás, Disposicões, Ordeiis, 
Regimentos, ou estilos contrarios, por- 
que todos, e todas Hei por bem derogar 
do Meu Moto proprio, certa Sciencia, 
Poder Real, Pleno, e Supreino, para os 
referidos effeitos sómente. Escripta no 
Palacio de Nossa Senhora de  Ajuda, a 
14 de Novembro de 1 7 6 1 . = K E I . =  
Para Antonio de Vasconcellos, Gover- 
nador e CapitAo General do Reino de An- 
gola ('). 

DECRETO MANDANDO FAZER ESCALA EM ANGOLA 

8s aios ,  E M A I S  L(MBARCAÇ€JES, 

QUE VOLTAREM DA INDIA. 

Tendo tomado na Minha Real consi- 
deracão que a escala mais propria, que 
podein fazer as Náos, e mais embarca- 
sães, qiie voltarem da India Oriental, he 
a do porto da Cidade ,de S. Paulo da 
Assumpcào, Capital do Reino de  Angola, 
assim para se concertarem, como para 
*se proverem de tudo o necessario: Fui 
servido determinar que todas as Náos, 
que na monção de Marco do 'anno pro- 
ximo seguinte, e nas mais futuras par- 
tireni para o Estado da India, venhào ao 
dito porto: Permittindo, em beneficio do 
Commercio geral dos Meiis Vassallos, que 
os Officiaes das sobreditas Náos, e as 
mais pessoas interessadas nas carrega- 
cões, que ellas transportarem, possão 
descarregar, e vender na referida Cidade 
de S. Paulo da Assiimpcão todas as fa- 

zendas, que lhes parecer; pagando na 
Alfaiidega, que Mando estabelecer na 
mesina Cidade, dez por cento dos preços, 
em que forem avaliadas; e dando fiança 
pelos Direitos, qiie devem pagar na Casa 
da India da Cidade de Lisboa, na fórina 
do Regimento &lk:  para o que Tenho 
mandado expedir as ordens necessarias. 
A Junta do Conimercio destes Reinos. 
,e seus Doininios o tenha assim eaten- 
dido; e faca piiblicar esta Minha Real 
deterininacão, mandando affixar Editaes, 
para que chegue fi noticia de-todos. Nossa 
Senhora da A,juda, a 17  de Novenibro de 
1 7 6 L .  

C?rn a Ru3rictr de Sua Magestacdr:('). 

CARTA D E  LEI D E  22 DE DEZEMBRO DK i761 DECLARIWDO 

A J U R I S D I C Ç ~ O  DO CONSBLBO DA FAZENDA. 

Dom ,José, por Graqa d~ 1)eos Rei de 
Portiigal, e dos Algarves, cl'aqiiern ed'a- 
lém Mar, C ~ I  Afrira Senhor de Giiii-id, e 
da Çon(1iiista, Navega@ío, Commercio da 
Ethiopia, Arabia, Persia, e da India, etc. 
Faco saber aos qiie esta Minha Carta de  
Lei virem, que por quanto por oulra Lei 
dada no mesmo dia deIio,je, ohviando com 
os indispensaveis motivos iiella expressos 
aos inconvenientes, que tinliào resultado 
de serern os I~ens, e rendas da Minlia Rcal 
Coroa, arrecadados pelas muitas reparti- 
còes, em qiie até agora aridárão dividi- 
dos; eslabeleci hiiin 'i'hesouro Geral, re- 
diizindo nelle a hurn só, e iinicocofre to- 
dos os i~ecehimentos, e pagamentos do 
Meii Real Era rio : porque os mesmos mo- 
tivos de interesse comniuin, e utilidade 
piihlica fazem cohereiite, justo e neces- 
sario, qiie assim corno 3s receitas, e des- 
pezas dos sobreditos bens, e reritlas pelo 
qu'e toca aos cálculos, e procedimentos 
de facto, forào reduzidas n hum só, e unico 
Tliesouro; da niesma sorte as malerias 
concernenies á adrninistracào, e arreca- 
dacào do Meu Rcal Patrimonio, Gie ne- 
cessitào do exercicio das jiirisdiccões vo- 

(ii Collecçiio de Ddgado-  Suppl. 1'750-1762, 
pag. 839. (1) Collecção de Delgado- Yol. I .O pag. 8I5. 
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liintaria, ou contenciosa, e que por isso 
nào podem ser determinadas senão por 
Ministros professores de Letras, se redu- 
zào tambein a huma só, e unica jurisdic- 
$50 privativa, certa e invariavel ; que fa- 
zeiido cessar todos os conflictos de jiiris- 
dicções distinctas, determine, e seiiten- 
ceie os casos pertencentes As sobreditas 
duas jurisdicqões, cumprindo coni o Meu 
Real servico, guardando ás partes seu 
direito; e tudo por termos, que, sendo 
eili si sirilplices, claros, e superiores a toda 
a justa dúvida, sejào ao mesino teinpo 
tào breves, que a decisào dos negocios 
desta natureza- se faca compat ivel com 
as.urgencias publicas, que cim senielhan- 
tes negocios 1150 admittein dilacões, qiic 
nào se,jào de muito perniciosas consc- 
qiiencias: E havendo tambem orivido so- 
bre esta importante rnateria muitos Mi-  
nistros de sã consciencia, <Ic consurnnda 
literatura, e experiencia, e de conhecido 
zelo, com cujos pareceres Me conrormei : 
Sou servido redi~zir a hrima só, e unica 
,jurisdiccào todos os requeritnentos, C ~ U -  

sas, e depcndeiicias pertencentes d co- 
branca, e arrccadacào, e pagaiiiento das 
rendas dos beiis da Mirilra C:oroa, que fo- 
rem dependentes das sobreditas jiirisdic- 
ções, voluntaria,-ou contenciosa, coin to- 
tal exclusiva de todas as oiitras jiirisdic- 

, cões, que ateagora se exercitarào; e tudo 
isto na maneira abaixo declarada. 

TITULO I. 

D o  ~on'scl~ho cln Pazcrida? c sua Jiirindlcfi%o 
eraliielrii. 

1. Estabelcgo qiic todos os reqiieri- 
tnentos, causas, c depenclencias, que ver- 
terem sobre a arrecadacso das vendas de 
todos os direitos, -e bens da 3linha Co- 
roa, de clualqiier natureza que scjiio, G -  
cliiem da publicacàodesta em diante per- 
tencendo privativamente ao Conselho da 
Ilinlia Real Fazenda, com total exclusiva 
de todos, e qiiaescjuer outros Trilunac!s, 

e lçlagistrados; para de tudo conhecer o 
mesmo Consellio ein buma só instancia; 
e para tudo determinar definitivamente 
sem oiitro recurso que nào seja o de con- 
sulta á Minha Real Pessoa, nos casos que 
o mesmo Conselho achar que sào dignos 
de se Rlc coiisultarem. 

2. E attendendo aos grandes incoii- 
venien tes, e ex traordinarios preju izos, 
que ao Meu Real Erario, e ao Bem coin- 
riium dos Meus \Tassallos, resultarào de 
andar separada do mesino Conselho a ju- 
risdicgào contenciosa : Mando que d'aqui 
eiti diante iise dclla, da mesma sorteque 
até agora usoii da jurisdiccào volunta- 
r i a ;  tinindo n'ellc ambas as sotredi- 
tas jurisdircóes na fórma acima orde 
nada. 

3. Tudo o que foreni requerimentos, 
e negocios pertencentes 6 inesrna jiiris- 
dicçào volii ntnria, serào expedidos pelos 
Escrivàes da Fazenda ; e pelos Officiaes 
a q i ~ e  tocdrào até0 presente. Porém tiido 
o que for concerrientc fi jurisdicqão con- 
tenciosa, se aiitiiard, e processar6 pelos 
dous Escrivàcs dos Peitos do Juizo da 
Coroa, e Fazenda conio se praticou até 
agora. 

4. E porque accrescendo aos Ministros 
do mesino Coiiselho o encargode senten- 
ciarein as referidas causas no Poro con- 
iencioso, he jiislo que tenhani alguma 
coi1ipei~sacão dcste traballio: Hei por bein 
que nas causas desta natureza, quc jul- 
garcnl, Icvein as mesinas assigiiaturas, 
e erriolunientos, qiie actualmente estào 
por biim concedidas aos Desembargado- 
rcs dos Aggravos, e Juizes da Coroa da 
da Casa Siipplicagão. 

5.  Para que os negocios pertericentcs 
a cada hri ina das sobreditas j u r i s d i c ~ s  
se 1~ossà0 expedircoin regularidade: Man- 
do que os que forein pertencentes ií ju- 
risd iccào volunta ria, sejiío expedidos nas 
segundas, quartas e sextas feiras; e os 
qiie á jiirisdicqào conten- 
ciosa, se despaeliern nas tercas, qiiin tas, 
e salbados de cada serriann inalteravel- 
mente. 



TITULO 11. 

D o  que se o l ~ s e w a r i  no mesmo Conselho para  
o despacho dos negoclos pertencentes 

h Jorlsdlccüo voluntnrla. 

1 .  Sendo tão importante  e11 t rc  os ne- 
gocio~,  dc q u e  a t é  agora se achou encar- 
regado o Conselho, o das habilitacões das 
pessoas, quc  se  pretendem legi t imar com 
sentencas d c  jusiificac80; o11 para succe- 
dercnl a ou i ras  pessoas q u e  te111 MercGs 
da Minha Coroa d e  jiiro, e herdade, o11 
ein vidas; oii para Mc reqiierereni a sa- 
tisfacão d e  servicos de  terceiros; ou para 
outros effeitos de  aiiendivcis conseiliicn- 
cias : E liavendo ii-iostrado urxia longa, 
e qualificada expcrien'cia, qiie tantos ,  e 
tão importantes negocios daquella gra- 
vidade, qiiantos sào os qiie a miiltiplica- 
$50 das Gentes, e a rnultiplicidade das 
Mercês da Coroa, e dos oiiiros interes- 
ses particulares tcin acciimiilado depois 
de  alguns annos a esta parte,  se  n.20 
podem despacliar opportiina, e cornpe- 
teniemcnte pelo cxpediente de  h i ~ i n  só 
Ministro, q u c  sendo o mais ani igo do  
Conselho, era preciso que  fosse o mais 
gravado d e  antios, c de  occupacões: Sou 
Servido abblir, c Hei desde logo por a lo-  
lido o emprego d c  Juiz das  Justificacòes 
do Reino com o ordenado qiie Ilic per- 
tencia : E filarido qiie os papeis qiie atd 
agora sc despacharàio iii solidum pelo di to  
Juiz, sejco daqui  em diante repartidos 
por hiima igrial, e rigorosa distribiiicào 
entre  todos os ii'Iinistros do  Mesino Con- 
selho: No qual aqiiellc, c m  qiie cahit* o 
t u rno  servirá de  Relator para pmpôr 
os papeis, e escrever o q u e  for' vencido 
pela pluralidade dos votos dos &linistros, 
q u e  se acliarem presentes, com tanto 
qiie sempre hqja t rcs  votos conformes ; 
recolhendo-se em hiiii~ Cofre os einolii- 
~ n e n t o s  q u e  o Juiz das Justificacòes cx- 
t incto levou a t é  agora das partes;  para 
q u e  no  Gin d e  cada quartel  se-jào reparti- 
dos por todos os sobreditos Ministros, le- 
vandocada hriindelleshuma igrial porcio. 

ANTIGUIDADE8, GRADUAG~KB DAS TENÇAS, 

E SRUS ASBENTAMENTOS. 

2. Para desterrar  os abusos, q u e  F u i  
informado d e  q u e  se  tem introduzido 
rias antiguidades, e graduacões das Ten- 
tas assentadas nos Alrnoxarifados da  Mi- 
ilha Real Fazenda, em grave  prejuizodel- 
la, e dos filhos das respectivas follias; 
h u m a s  vezesconservando-se nas mesmas 
folhas Tencionarios fallecidos po r  dila- 
tados annos, depois dos seus fallecimen- 
tos; outras  vezes impondo-se aos filhos, 
netos, e bisnetos de  ouiros  Tcnc io i~ar ios  
os niesnios nomcs delles para se s imu la r  . 
debaixo tla identidade dos noines, a ou- 
t ra  identidade das pessoas, sendo em si 
diversas: Ordeno q u e  o Conselho da Mi- 
nha Real Fazenda reparta igualmente a s  
differentes E s i a ~ ô e s ,  eni q u e  se  achào a s  
referidas Tcncas assentadas, pelos Minis- 
tros,  qiic constitucni o di to  Tr ibuna l ;  
para cxaminarein o q u e  nellas passa âo 
dito respeito : Qiie ao mesmo t empo  Man- 
d e  pôr Editaes nos lugares pu t l icos  da 
Cidade de  Lisboa, e na s  Cabecas d e  Co- 
marca d e  todos estes Reinos, e seus Do- 
minios, para qiie todas as  pessoas q u e  
houvereal assentado Tqncas nas sobredi- 
tas  Estacões, facão exibir os seus Padrões 
Originaes an t e  os respectivos Conselhei- 
ros a cluern tocar, com as suas cer t idões 
de  baptisino, para nellcs s e  examinarem 
as ~ c r l j n s  dos seiis asscntaaicntos: Que  
os terrnos (10s referidos Editaes sejiio d e  
t r in ta  dias para os q u e  estivereili nesta  
Corie ,e  na distaiicia d e  vititcleguasdella; 
d e  sessenta dias para os q u e  vivcrem den- 
t r o  no  Continente destes Reinos, fóra da 
referida distancia d e  vinte leguas ; dese i s  
mezes para os q u e  vivcre!~i lias Ilhas d o s  
Acorcs, Nadeira, e Cabo Verde;  e d e  cloiis 
antios para os q u e  viverem na Africa, 
Arnerica, c Asia; cornininando-se a to- 
dos a pena d e  perdcrern as  Tencas q u e  
tiverem, e d e  se  tirareiri os seus riomes 
das foIhas i10 caso d e  não Iiaverem corn- 
parecido tios referidos ter tnos;  "porque  
assiin o Mando: Q u c  assi111 corno forem 
chegando os referidos Padrões, se dê l iun ia  



resalva gratuita aos qiie os apresenta- 
reni para siia defeza, e os v5 c>oint)iiiando 
eni sua casa  conselheiro a cliienl tocar 
c0111 05 S ~ L I S  respcciivos asseniainrnios: 
Que de tiido o que resiiltar destas coilibi- 
nacòes vi3 í'dzendo cada hiiiii dossobredi- 
tos Coiiscllieiros huiila relacão assigiiada 
por elle, pelo Escri vào da Fazenda ;i qiiein 
tocar, e pelo official rlo Asseniatiiento a 
qiie pertencer : Que as solwedi tas rela- 
cões corn os. papcis, e livros doiide fo- 
rem extrahidas. ~ e ~ i à o  ciepois proposias 
em pleiic, Consellio, e sendo nelle clu;ili- 
ficaias, c a1)provadas por pliiralida;lc de 
votos, se r~ibriqiieih por cloiis hliriistros 
em cada huiiia das suas follias, n se lan-  
ceia no firn dellas despaclios assignndos 
por todos os Coiiselheiros, iros qriaes, re- 
prova lido-se indisicliialinenie cada Iitiin 
dos Tencionarios, que se acharern erii 
termos de serem excluiclos, se niaiiderri 
fazer nusos assentarricntos aos que esii- 
verem nesses terifios: Que se faqiio li- 
vros novos para os referidos asseniariien- 
tos, nos quaes indispensaveliiienie se :x- 
yrimào o noine, c todos os cognomes 
q u e  tiverem os Tcncionarios, as suas ida- 
des, e Preguezias onde liouverem sido 
baptizados, e os rioiries, e rogriomes dos 
pais, emàesdecada h!ini dellcs: Eqiie fi- 
naliiienie assim se fiq~ie obscrvanclo em 
todo o tcinpo fiituro; nào se porlentlo fa- 
eerasseiitariierito algriiii seiri orecedereiri 
a exibicào da dita Ccrridào de I>aptisino, 
ante o Conselho da Minha l\eal Fazeiida, 
e despacho delle para se lavrareili os iis- 
senianientos com iodas as sobrediias de- 
claracòes ; debaixo das peiias de niillidade 
dos assentos qiie forem lavrados ein ou- 
tra fórnia, e de pcrditrierito dos officios 
dos OFGciaes que os lavrareiii, scndo pro- 
prietarios, oii do valor (lelles sendo ser- 
ventuarios. 

3. Estabclçco qiie as solireditas folhas 
ilovas, e todas as mais que pelo icmpo 
futuro se lavrarem sejão lavrddas pela 
rigorda ordein chronobgica dasantigui- 
dades dos .iriros, e das antiguidades das 
tenqas, sem jániais se poderem escrever 

antes os noilies dos proprietarios de ju- 
ros, e'i'encionarios, qiie forein mais mo- 
dernos, para depois delles virern rscriptos 
os iiiais antigos, corri buiiia inversão, e 
preposieracão de ordein clns qiiaes resiil- 
ião confusòes na graduacão dos cabinien- 
tos, c prqjuizos das partes: E Mando que 
a sobrediia ordern regular se observe pe- 
los Ofliciaes a que pertencer debaixo da 
inesina pena de perdimento assiina de- 
clarada. 

4. At~endendo a algumas justas ra- 
zòes, de que Fui inforinado : Estabeteco, 
qiie os 1,ivros do assentamenlo(qiiesem- 
pre se devem coiiservar na custotlia do 
Conselho, sein dclla podei-em saliir em 
caso algiini para as casas dos respectivos 
Officiaes) posto qiie sejão, edevàn ser sem- 
pre  de segredo para todas as pessoas es- 
tranhas, o 1x50 fiqiiem sendo daqui em 
cliaiiie para os filhos das respectivas fo- 
!lias; anies os officiaes a quein perten- 
cer ficarào obrigados a exibir aos Ten- 
cionarios, qiie nào t iverein cabiniento, 
os refericlos Livros todas as vezes cluo os 
qiiizererr~ ver para coinbinareni nelles as 
siias antiguidades com asctosoutrosTen- 
cionarios, que estiverem preferindn; e 
a dar-lhes as Certidòes, que dos niesrnos 
Livros reqliererein (10 qiie nelles apon- 
iareni a hein da sua j i isi i~a,  pagando aos 
referidos Officiaes Ra í'órriia dos Regi- 
rneritos as Certidòes, que passarem na 
sobred ita fórina. 

5. Iiern : Esiabelejo que lios requeri- 
meiitos, que se fizerem para as jiistifi- 
cacões, coin qiie as Tencas assentadas na 
Minha Real Fazenda houvcrerii de pas- 
sar -de pessoa ii pessoa, sejào seinpre in- 
dispeiisaveliiiente iiisertas as Certidòes 
dc s asspintamentos dos seiis imrnediaios 
antecessores, extratiidas pelo Officid, a 
que pertencer, sob pena de niillidade dos 
processos da justificacão; das sentencas , 
qiie nelles se proferirein ; e dos assenta- 
inentos Que por effeito deltas se fizerem. 

6. Sendo certo qiie nem no Tbesoun, 
Geral se dever11 pagar orrlenados, juros, 
ou tenqas por mandados, au qiiaesquer 



outros papeis de fóra coni ,irregularidade 
q u e  perverteria toda a harmonia de huma 
tão importante arcecadacào; nem os in- 
teressados nas referidas folhas devem pa- 
h c e r  o prejuizo de se Ihes dilatarem os  
seus pagamentos, além dos terinos, que  
para elles tenho estabelecido na Lei que 
Mando promulgar na mesma data desta ; 
nem os Officiaes, que  fazem as referidas 
folhas as devem reservar para serem la- 
vradas no 611-1 do anno com prejuizo do 
Meu Real Servico, e beni commum das 
partes: Deterrnino, debaixo das mesmas 
penas assima declaradas, que  cada hurn 
dos sobrfiditos Officiaes ila sua reparti- 
cão seja obrigado a t e r  promptas para su- 
birem á Minha Real Presenca até o fim 
do nlez de Setembro de cada h u m  anno 
as folhas que houverem de servir naanim 
proximo seguinte, para baixarem por 
Mim assignadas atB ao fim do anno em 
que subirem. 

7. E para cjué as referidas follins nào 
sejào embaracadas coin os novos assen- 
tamentos, e obitos, cjue accrescerem des- 
de que se priiicipiarem até se acatarem 
de lavrar na sobredita fórma: Ordeno 
que todos OS ordenados, juros, e tencas, 
que accrescerem, o11 wgarem depois do 
dia ultiriio do mez de Junho de  cada hum 
anno, fiquern reservados para se lanca- 
rem nas folhas do anno p n ~ x i m o  succes- 
sivo, sem prejiiizo da expcdicào das fo- 
lhas, e dos pagamentos, c arrecadacões do 
Theaouro Geral nos annos occorreiites. 

8. Em ordem aos iiiesmos fins, Esta- 
beleco que todas as despczas ordinarias 
ou extraordinarias, que por conta da Mi- 
nha Real Fazenda se costuinãa fazer até 
agora pelos referidos mandados, epapeis 
de fóra, se façào daqui ein diante por fo- 
lhas lavradas, de sorte qiie só venháo na 
folha de cada rinrio as despezas que se 
houverem feito até o iiltimo de Junho 
do mesmo anno: Reservando-se as dos 
outros seis ul~irnos mezes para a folha 
do anno proxirno scguinte na sobredita 
fórma. E quando as referidas despezas 
forem de tanta urgencia que nào admit- 
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tão aquella dilacão, se Me consultarã1 o 
que oceomer a respeito dellas, para Ew 
dar asopportanas providencias, que acha^ 
conveniente segundo a exigencia dos 
casos. 

A o b i r n r s r ~ ~ ç õ ~ s  E RENDAS, EM QUE SE DEVEM 

PRATICAR. 

9: Fbr justos motivos, qve me forão 
presentes, Prohibo, que em tempoalgum 
sejáo contratados, ou arrendados daqui. 
em diante os Direitos da Casa da India; 
e das Alfandegas do Assiicar, e Tabaco; 
como todas as mais Alfandegasdesties Rei- 
nos, e suas Conquistas; o hum par cento 
do ouro que vem á Casa da Moeda; os; 
Novos Direitos da Chancellaria MBr da 
Corte;. os Direitos da casa dos cinccrcd@ 
Lisboa; as sizas que se paga0 na casa das 
herdades da Cidade de  Lisboa ; o rendi- 
mento da Tabola Real de  Setubal; o s  
Direitos do Sal da mesma Villa; as sizas 
singelas, que por cabecões Me pagão as 
Camaras destes Reinos ; o dobro das mes-. 
mas sizas destinadas ao pagamento das 
Tropas; e as tercas dos mesmos Reinos 
destinadas para as fortificacões delle : Or- 
denando que  todas as sobreditas rendas 

.se arrecadem pelos Administradbres e 
Thesoureiros, que  E11 for servido nomear: 
E que estes passem ao Thesoureiro Ge- 
ral os seus recebimentos na fórma abaixo 
-declarada. 

10. Os Thesoureiros da Casa da lndia, * 
e Alfandegas do Assucar, e do Tabactz 
mandarão nos primeiros cinco dias d e  
cada inez ao Thesoureiro Geral (com guia 
dos Provedores, e do Administrador, e 
Certidão do que as referidas casas de  
Despacho tiverem rendido no rnez pro- 
ximo precedente) todo o recebimento q u e  
nelle houverem feilo, tanto em dinheiro 
liqiiibo, como em escritos, ou creditus 
a vencer onde até agora os houve. 

11. Os Direitos da casa doscinco, que; 
constituindo huma parte integrante dos 
que são pertencentes á Alfandega do Aa- 
sucar, e arrecadando-se por isso dentro 

7 



nella,- se conservárão até agora com ma- 
nifesto abuso em huma Repartição di- 
versa com Almoxarife, e Oficiaes diffe- 
rentes : Determino que daqui em diante 
sejão arrecadados debaixo da Inspecção 
do Administrador da mesma Alfandega, 
e seus Officiaes; e sejão recebidos pelo 
mesmo Thesoureiro della ; sem outras 
differencas que não se,jgo: Primeira, a 
de  serem lansados os referidos Direitos 
em Livro separado, no qual se conserveni 
no estado de pagarem o que pagão pre- 
sentemente, ngo obstante serem despa- 
chados na mesa grande: Segunda, a de 
se lavrar para elles hiima distincta folha: 
Para o que Hei desde logo por abolida 
a sobredita Casa chamada dos cinco, com 
todos os Officios a ella concernentes, da 
mesma sorte, que se nunca houvessem 
existido: E Mando que-o sobredito The- 
soureiro da Alfandega faca entrar tam- 
bem todos os mezes estes Direitos noThe- 
souro Geral em conta separada, obser- 
uando eni quanto ao mais o que Teiiho 
assima ordenado sobre os outros paga- 
mentos que  dcve fazer no Thesouro Ge- 
ral o mesmo Thesoureiro. 

12. Item : Mando que os outros The- 
soureiros das Alfaridegas das Provincias 
destes Reinos sejão obrigados a fazer en- 
t rar  no Thesouro Geral aos quarteis os 
seus respectivos recebimentos com a es- 
pera de trinta diascoritinuos,successivos, 
e improrógaveis, de tal sorte que passados 
elles, ficarão pelo mésmo facto do lapso 
do tempo incursos rias penas abaixo de- 
claradas: E para que as suas remessas 
se ngo possão retardar coni o motivo de 
falta de Letras, ou d e  portadores segu- 
ros: Ordeno que todas sejão feitas pelos 
Correios das Cabecas das Comarcas ao 
Correio Mór desta Corte, pagando-se- 
lhe t hurn por cento do seu transporte 
pelo perigo delle ; pagando os' resp$cti- 
vos Correios do referido premio as Guar- 
das de Militares, que Mando lhe sejão da- 
das pelos Officiaes a quem as pedirem ; 
e vencendo riellas oito vintens por dia 
cada soldado de cavallo ; e hum tostão 

se forem auxiliares, ou das ordenan- 
cas. 

1 3. Item : Mando que os Thesourei- 
ros de todas as Alfandegas de Meus Do- 
minios Ultramarinos observem tudo o 
referido nas partes, em que lhe for ap- 
plicavel, entregando todos os mezes os 
productos dos seus recebimentos na so- 
bredita fórma nos Thesouros publicos, 
que m cada huma das Capitaes dos mes- 
mos % ominios Ultramarinos Tenho inan- 
dado cstabelecer para estes eEeitos. 

14 .  I tem: Mando que o Administra- 
dor da Casa das Herdades (que nella ser- 
virá tambem de Thesoureiro, para o que 
Hei por extincto o Officio que até agora 
houve de Thesoureiro desta Gabella) ; e 
os Tliesoiireiros do hum por cento do 
ouro, que vem 6 Casa da Moeda ; dos No- 
vos Direitos da Chancelaria Mór ; da Ta- 
bola Real de Setubal; dos Direitos do Sal; 
e da Alfandega da mesma Villa ; obser- 
vem o mesmo que deixo estabelecido a 
respeito dos Thesoureiros da Casa cla In- 
dia, e das Alfandegas, do Assucar, c Tq- 
baco. 

1 5. Havendo mostrado a esperiencia, 
que todos os meios que até agora se appli- 
car.20 á co1)raiica das sizas das Cornarcas 
destes Reinos, for50 invalidados pelas ne- 
gligencias, e dolos, com que a referida 
cobrança se illudio em c~nsidera~eissom- 
mas: E attendendo á grande importan- 
cia de que he para o Meti Erario, e bem 
communi dos interessados nelle, que esta 
porcão do Meu Real Patrimonio se faca 
exigivel, e prompta a seus devidos teni- 
pos: Determino, que do primeiro de Ja- 
neiro proximo futiiro em diante, fique 
a cargo dos Corregedorcs das Comarcos 
destes Reinos, ou dos Ministros que seiis 
cargos servirem, a cobranca das referi- 
das sizas: Concedendo para as execucões 
a ella concernentes a cada hum dos di- 
tos Corregedores nas suas respectivas Co- 
marcas toda a necessaria, e cumprida 
jurisdiccão: Ordenando que com ella pro- 
cedão á effectiva arrecadacão das ditas 
sizas, na conformidade dosparagrafos qua- 



tro, cinco, seis, e sete do Alvará decinco 
de Junho de inil setecentos cincoenta e 
dous, em que aboli todos os Almoxari- 
fes, e Executores particulares; e Dei a 
fórma com que se devia fazer nas Cida- 
des, e Villas destes Reinos, e Cabecas das 
Comarcas delles, a sobredita cobrança pe- 
10s Provedores, cuja jurisdiccão Hei por 
extincta para este effeito sómente. 

16. Ordeno, que os mesmos Correge- 
dores sem permittiren~ que parcella al- 
guma de dinheiro pare nas miios dos Re- 
cebedores particulares das Cidades, e Vil- 
las das siias Comarcas, ou que nelles haja 
negligencia em receberem as sizas, como 
devem, sejão obrigados a fazer entrar 
até o fim de Janeiro de cada hiim anno, 
nos Cofres das Cabecas das suas Comar- 
cas toda a importancia dos Cabe~ões das 
Cidades, e Villas dellas, que se houve- 
rem vencido no anno proximo prece- 
dente: Fazendo inteirar summaria, ver- 
balmente, e d e  plano pelos Vereadores 
das respectivas Camaras, o que por omis- 
são, ou cominissão faltar nos opportunos, 
e integraes pagamentos dos Recebedores, 
que pelas mesmas Camaras são nomea- 
dos, e affiançados na conformidade doso- 
bredito Alvará. 

17. Consequentemente Mando, que os 
mesmos Corrcgedores tenhão a obriga- 
$50 indispensavel de  fazerem passar para 
o Thesouro Geral desta Côrte (e não para 
o Thesoureiro a quein até agora se re- 
metterào, o qual Sou Servido extinguir 
com o seu Escrivào) as sobreditas som- 
mas até o fini do inez de Fevereiro.pro- 
ximo seguinte ao inez de Janeiro em que 
na referida fórma devem ter  prompto o 
dinheiro nos Cofres das Cabeças das suas 
respectivas Comarcas, fazendo as remes- 
sas na conformidade do paragrafo deze- 
sete do sobredito Alvará de cinco de Ju- 
nho de rnil setvcentos cincoenta e dous, 
e do outro Alvará de declaraqào do refe- 
rido paragrafo, dado em trinta de M a r ~ o  
de mil setecentos cincoenta e tres; só 
com a differenca de que devendo agora 
ser todo o dinheiro remettido, sem ex- 

cepcão alguma de pessoas, ao dito The- 
souro Geral; de todo se deve pagar o p r e  
niio de hurn por cento ao Correio Mór 
quando as remessas forem aos seus Off- 
ciaes encarregadas. 

18. Derogando em tudo o mais o so- 
bredito Alvará de cinco de Junho de mil 
setecentos cincoenta e dous: Estabeleço 
que serido passado o mez de ~ e i e r e i r o  
de cada hum anno, sem que os sobredi- 
tos Corregedores, ou Ministros que  seus 
cargos servirem, tenhào feito entrar no 
Thesouro Geral na fórma assima orde- 
nada a total importancia das Sizas das 
syas respectivas Cornarcas, se lhe expe- 
$20 pelo Inspector do mesmo Thesouro 
as ordens necessarias para se lhes decla- 
rarein as suspensões em que desde agora 
os Hei por incursos nesse caso por esta 
mesma Lei; para se fazer sequestro, e 
execuclo nos proprios bens delles Cor- 
regedores, deixando-se-lhe com tudo re- 
gresso para haverem execiitivamentepe- 
10s Vereadores, ou Recebedores das Ca- 
maras o que por elles houverem pago ; 
e para ficarem inhabilitados para torna- 
rem a entrar no Meu Real servico em 
quanto se não mostrarem inteiramente 
quites das sommas, que não houverem 
entrado rio sobredito Thesouro: no qual 
Ordeno que annualmente se lhespassem 
gratuitainente as suas Cartas de quita- 
$0 pelos Coiitadores Geraes a que tocar; 
e qiie indo por elles assignadas, e lega- 
lisadas coni a vista do Inspector Geral, 
Ihes valhào em juizo, e fóra delle para 
todos, e quaesquer effeitos, sem a isso 
se lhes pôr duvida, ou embargo algum. 

19. Ais  mesmos Corregedores encar- 
rego a cobranca, e arrecadacào dos do- 
bros das sizas, que sào destinados ao pa- 
gamenlo das Tropas: Os quaes Mando 
que sejão cobrados pelas Camaras, e seus 
Recebedores na mesma fórma eni que 
cobraio as sizas singelas: Que sejào tam- 
bem do mesino niodo rerncttidos, assim 
pelas rderidascamaras, e seus Recebedo- 
res aos Cofres das Cabecas dascomarcas, 
como delles para o Thesouro Geral de- 



baixo da irispeccão dos sobreditos Corre- 
gedores : Praticando-se a respeito dos re- 
feridos dobros todos os pracedimentos, e 
penas que deixo assima estâhelecidas, 
para a arrecadacão das sizas singelas; só 
com duas differencas, asaber:: Primeira, 
que  os Recebedores das. Cidades, e Villafi 
vencer20 de seus ordenados- meia .pacte 
mais do que até agora v,cncerão-pela co- 
brança das sizas singelas: Segunda, qisc 
as remessas dos sobreditos dobros se farão 
sempre ao Thesoura Geral em contas se- 
paradas, e Relacòes differentes das que 
devern acompanhar os productos das 
outras Sizas, que tem applicacões di- 
versas. 

20. ~ a v e o d o - ~ e  sido presente, que 
as Tercas dos bens dos Concelhos, as quaes 
j á  quando se compillárão as Ordengòes 
destes Reinos se achavão de temijo então 
muito antigo applicadas ao reparo dos 
muros, e Castellos; e que por Mim, e pe- 
los Senhores Reis Meus Predecessores fo- 
rão sempre consignadas para as fortifica- 
ções, a qiie pertencem por sua natureza, 
se tem distrahido com extraordinarios 

~excessos; já por conflictos de jurisdiccões 
clifferentes; já por fallencias de Rendei- 
ros; já por quebras de  Depositarios; de 
sorte que pouco tem sido, a respeito da 
totalidade dos productos annuaes das 
mesmas Tercas, o que dellas tem entrada 
no Cofre das referidas fortificacões: Ha- 
vendo, conio ~ e i  por extirictas a The- 
souraria, e Executoría das referidas Ter- 
cas do Reino, Mando que os Provedores 
das Comarcas a quem pelo seu Regimento 
pertence a cobranca das mesinas Tercas, 
em todos, e cada hum dos logares onde 
forem tomando ás Cainaras as contas das 
suas rendas, e antes de sahirein dasVil- 
Ias onde as taes contas tomarem; vão fa. 
zendo remetter as Tercas dellas ao Co. 
fre publico, que Sou Servido crear em 
-da C a b e ~ a  de Coinarca para estes re- 
cebiiiientas: E isto em tal fórma qiic 
quando os sobred itos Provedbres acaba. 
rem de fazer as Correi~ões das suas res  
pectivas Cornarcas se achem nos Cofre: 

das Cabecas dellas recolhidas todasasTer- 
;as, sem diminuicão, ou quebra aigurnar 
qudquer que ella seja; para serem pelos 
mesmos Pcovedores remettidas ao The- 
souro Geral na conformidade, e nos ter- 
mos que deixo asirna ordenados para as 
remessas das Sim* do Reine, e suas q.ui- 
tações~pelos Gz~egedo~es ; e debaixo das 
mesmas penw que a respeito delles Te- 
nho estabelecido nesta Lei. 

2 1. Para que n ~ s ~ s o b r e d i ~ o s  Cofres das 
Cabesas das Comawas haja sempre a ar- 
recadacão, e seguraoçaquecanven : Man- 
do que as Camaras nomeiem para d e s  
Recebedores pelos qbaes fiquem obr ige  
das, na conformidade do que Tenho de- 
terminado a respeito dos Recebedores das. 
Sizas; vescendo os que tiverem a seu 
argo o ricebimento das Terças nas Ca- 

f q a s  das Cornarcas emolumeotos iguaer 
aos que vencem os sobceditos Recebedo- 
res das Sizas: E guardando o dinheiro 
em Cofres de tres chaves ; das quaes. te- 
rão huma os mesmos Recebedores; outna 
os Juizes de fóra, ou quem seus cargos 
servir; e a terceira os Escrivães da Ca- 
mara, que o serão da Receita, e Despeza 
dos mesmos Recebedores, as quaea se fa- 
rão sempre á boca dos referidos Cofres 
indispensavelniente. 

22. Attendendo a qiie todas as pro- 
videncias estabelecidas no Regimento, e 
todas as qiie depois delle estabelecêràa 
os Senhores Reis Meus Predecessores, 
para a opportuna ccibranca dos quatro e 
meio por cento, que forão offerecidos pe- 
los Meus Vassallos para o pagiimento das 
Tropas, queconstituem a defeza doReino, 
não bast6riio até agora para que huma 
tão necessaria contribuicão deixasse de 
padecer atrazos, e fallencias incornpa ti- 
veis com as applicacões, que fizerão os 
seus objectos: Determino qiie o Super- 
intendente Geral desta Corte, e seu ter- 
ino estabelcça logo em sua casa hum Co- 
fre de duas chaves, do qual elle tenha 
huma, e outra o Escrivão do seu cargo: 
Que no referido Cofre faca eritrar pelos 
Thesoureiros das respectivas Freguezias 



I 
todos os rendimentos dellas na fórma 
do Regimento em duas pagas iguacs; 
das quaes huma se faca atd o fim de Ju- 
nho, e a outra até o fim de Dezembro 
de  cada hum anno: Que na niesiria con- 
forniidade vá expedindo aos sobredi tos 
Thesoureiros conhecimeiitos deb recibo 
por elle assignados, e lavrados pelo seu 
Escrivào do que metterem no Cofre, os 
quacs Itie ficar20 servindo de tiescarga 
e qiiitacào plenaria, sem a dependencia 
deoutra alguma formalidade: Que osso- 
breditos Siiperintendentes sejào obriga- 
dos a fazer entrar no Thesoiiro Geral os 
referidosdoiis pagamentos; a saber: o que 
for vencido no niez de Jiinlio, até o fim 
de Julho do ~iiesiiio anno; e o que se 
vencer no incz de Dezembro até o fim 
de Janeiro do aiino proxin-io seguiiite: 
Que havendo dcrnora nos rcferidos pa- 
gamentos, e fbrma dellcs assima ordena- 
da 'pela oniissão dos Ministros, e O K  
ciaes qiie os tem a seu cargo, proceda o 
dito Superintendente Geral contra elles 
verbal, eexecutiramente para haver por 
seus bens as faltas, ou dimiriuicões cm 
que se acharem: Qiie nào o fazendo as- 
sim os tnesmos Superintendentes Ge- 
raes, de sorte que o dinheiro entre nos 
Cofres do Thesouro na fórma assima de- 
clarada, o Inspector Geral mande cx- 
pedir contra os ditos Siiperintendentcs 
ordens de execiicão na mesina confor- 

. midade, e com as mesmas pcnas que 
deiso assima estabelecidas a respeito dos 
Corregcdores, Provedores, e Recebedo- 
res das Comarcas: E,que nào bastando 
as referidas ordcns executorias para se 
effectuarem os pagamentos; e vindo a 
ser necessario conhecimento de caiisa 
para estas execucões, se decidiio todas 
ellas, e suas dependencias no Conselho da 
Minha Rcal Fazenda com assistencia do 
Procurador Fiscal da Jiinta dos tres Es- 
tados: O qual a respeito desta, e dc to- 
dasas outras causas concernentes ás con- 
signacõesdestiriadas ao pagainc,nto, e pro- 
vimentos das Tropas, exercitará sempre 
o seu Emprego dc Procurador da Fazen- 
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da daquellas causas, como até agora o 
exercitou na Casa da Supplicacào, serii a 
menor differenca. 

23. O mesmo ordeno, quc se observe , 
em tudo o que for applicavel peIos .%i- 
perintendentcs, e Juntas das Cabe~as  das 
Coinarcas dcbaixo das mesmas penas, que 
serào executadas contra todos em geral, 
e cada h"um em particular dos que forem 
nesta arrecadacào empregados pelos Mi- 
nistros qiie constituem as referidas jun- 
tas, e contra ellas, como parecer ao Ius- 
pector Geral do Thesoiiro, quc mais con- 
vcm á arrecadacão deste subsidio; fican- 
do aos que pagarem pelos outros,regresso 
contra ellcs pela mesina via cxecutiva, 
pela qual houverem satisfeito odito sub- 
sidio. 

24. Porém para estas remessas das 
Cabkcas das Comarcas do Reino conce- 
do mais o terrno dc hum mez perempto- 
rio, contínuo, c improrogavel, eiii cada 
pagamento: E perinitto que as iinpor- 
tancias delles possado ser rcrnettidas pe- 
los Correios comi o seu coinpetcntc pre- 
inio na fórn-ia assiina ordcnada: Beiii en- 
tendido, que os lanqatiientos sc I-iào de 
fazer nos inezes, que estào dcstinados 
para se evitar a vexacão das partes; nas 
cobrancas inesperadas, e repentinas; e 
lias violericias dos Meirinhos; precavidas 
no Decreto dc El-Rci Meu Senhor e Pai, 
qiie Santa gloria haja, expedido a vinte 
de Janeiro' dc iriil setecentos e vinte c 
dous, o qual corifiriiio, c Mando que te- 
nha a sua exacta observancia. 

25. E para que o mesrrio Decreto sc 
observe mais invi~lavelinente; Ordeno 
quc os sobrcditos lancan-ientos (na con- 
formidade de outro Dccreto do mesmo 
Senhor Rei expedido a vinte e nove de Dc- 
zembro de mil setecentos e vinte e hurn, 
que tambem confirmo da mesma sorte) 
se achem feitos até o fim do inez de Fe- 
vereiro de cada hiim anno: E cjiie dclles 
sc remettiio anniialmente Relacões ao 
Inspector Geral do Thesouro para neste 
constarem as importancias, que dcvem 
entrar nelle. 

8 



ARRENDAMENTOS DOS BENS E DIREITOS, QFE DEVEM 

SER ARREMATADOS P o n  CONTRATOS. 

36. Os Recehirnentos dc todas as ou- 
tras rendas dos Bens, e Direitos que; 
Minlia CorAa tem nestes Reinos e seus 
Dominios, ser50 arrematados (quando Eu 
por espccial ordeixi Minha não mandar 
o contrario) pelos mesnios TriLunaes por 
onde até agora o forào. 

27. Nào poderão porém ser nelles es- 
tipuladas condicões relativas de outras 
condicões antecedentes, coho  se prati- 
cou até agora com t5o grave prejuizo do 
&leu Real Erario: Antes se 1120 torna- 
r i o  a escrever .si niilhantes condicões re- 
lativas: As quaes no caso ein que se cs- 
crevào condernrio desde logo por nullas, 
e de nenhuii~ effeito; e aos Ministros, 
,que as assignarcm, e Officiaes que as Ia. 
vrareni ria pena de ficarem privados dos 
seiis empregos, e officios pelo mesriio fa- 
cto, e inspeccào delle sem necessidade de 
outra algiiina prova. E Mando ao Pro 
curador da Mi i ih~  Real Fazenda promo- 
va contra todos os sobreditos. 

28. Da mesma sorte ~ roh ibo ,  que lios 
sobreditos Contratos de arreinataçào se 
escrevão palavras siisceptiveis de inter- 
pretacoes scieiitificas, e de intelligencias 
d e  Doutores; das quaes palavras resultem 
questões e duvidas-Foreiises, e coiiio taes 
incoinpativeis coixi a siinplieidade dos ter- 
mos a todos claros, e perceptiveis, que 
ein siinilhantes Contratos reqiier, e cos- 
tuina praticar a boa fé das Cortes poli- 
das, e dos que co'n ellas contratào ao 
dito respeito: Reprovando, e condem- 
nando como nullas as sobreditas inter- 
pretacões, e intelligencias: E ordenan- 
do  que os referidos Contratos se conce- 
bào eiii termos tào claros, e percepti- 
veis, que aos Arrernatantes nào fique 
iluvida algiinia sobre oque  estipulareni; 
e j u e  as clausulas das sobreditas arre- 
matacões se entendào sernpre no sentido 
literal, e as palavras dellas na significa- 
c50 vulgar, pratica, e conimua; e não de 
ouira fórina, ou de qualquer outro nio- 
do, ou maneira : De sorte que escreven- 

do-se nas arrematacões, ou interpretan- 
do-se nas Senteiicas as sobreditas clau- 
sulas, e palavras em outra fóriiia que 
não seja a que Tenho assima ordenado; 
incorrer20 os que as escreverern, raliha- 
birern, ou interpretarem nas mesmas 
penas estabelecidas no paragrafo pro- 
xiino precedente. 

29. Ilcm : Yrohiboquedaqui em dian- 
te se arrematc Contrato olgurn da Mi- 
nha Real Fazerida por virtude dc Edi- 
taes pos~os pelo Corretor della sóriiente 
nas portas dos differentes-Tribunaes por 
onde se costuniào fazer as arreinatacões. 
E Ordeno, que o sobredito Corretor seja 
obrigado a enviar no mcz de Janeiro de 
cada hum anno á Junta do Corninercio 
destes Reinos, e seus Doniinios o niime- 
ro de trezentas Relacões impressas nas 
quaes declare especificamente cada hum 
dos Contratos, qiie se houverem de ar- 
rematar naqiielle anno por cada hiima das 
Keparticôes, por onde os mesmos Con- 
tratos houvcrein de ser arreniatados; de- 
clarando tambem a respeito de'cada hum 
delles os dias precisos ein que se houve- 
reni de pôr a lancos, e o em que se hou- 
verem de arrematar, que nunca será an- 
tes das onze horas da nianhà, ou das 
quatro da tarde; Para qiie a inesma Jun- 
ta do Cominercio faca repartir as sobre- 
ditas Relacões pelos Negociantes, que 
costumão lancar nestes Contratos : Nos 
qiiaes Mando, que vá sempre inserta a 
Certidào do Secretario da referida Jun- 
ta, ern que gratuitamente atteste qiie 
nella forão recebidas as ditas Relacões; 
sob pena de insariavel nullidade dos Con- 
tratos ; de privacào dos Officiaes, que os 
lavrarem; e do Corretor da Fazenda no 
caso de omittir a reniessa das ditas Re- 
lações no tempo assima declarado. 

30. Itein: Yrohibo qiiedaqui eiii dian- 
te se arrematem os referidos Contratos 
a pessoas, que nelles lancem para ter- 
ceiros, vulgarmente chamadas: Testas 
de ferro; obviando assim aos miiiios in- 
convenientes, que tem resultado de si- 
milhantes arrematacões feitas a homens 



desconhecidos, e sem credito proprio que 
os legitiiiiasse. E Mando que todos os 
Lanqos, e Contratos feitos por similhan- 
tes homens, sejào nullos, e elles casti- 
gados com as penas estabelecidas contra 
os que fazem collusões nos Contralos da 
Minha Real Fazenda. I 

3 I .  Item : Attendendo á impossibili- 
dade, qiie ha de qiie possào segurar por 
Cabedaes de Fiadores particiilares asRen- 
das dos Bens, e Direitos do Meu Real 
Erario; e aos embaraces que dos sobre- 
ditos Fiadores se tem seguido tanto nas 
arrernatacões dos contratos como nas 
execucões para os pagamentos dos precos 
delles: Prohibo que daqui em diante se 
estipuleiii os sobreditos Contratos com 
fiancas: Ordenando que seni ellas se fa- 
cào: Consistindo a seguranca da Minha 
Real Fazenda em primeiro lugar nas qua- 
lidades dos Arrematantes, nu de serem 
todos. pessoas conhecidas, abonadas, e de 
notorio credito: Em segundo liigar em 
ficarem todos os seus Socios presentes, 
c futuros, e os que com elles tivereiii 
interesse obrigados cada*liiim in solidum 
á Minha Real Fazenda, posto que iiào as- 
signern os Contratos, porque a qualida- 
de de Interessados os constitiiirá sem- 
pre fiadores legaes na sobredita fórina: 

' E em terceiro, e iiltimo lugar em se lhe 
regularem, e pedirem os paga meiitos de 
sorte qiie nem se vexem os Contratado- 
res, nem parem nas suas inàos qiiantias 
tào grossas que excedào as siias faculda- 
des na fórina que abaixo será determi- 
nada: E Hei desde logo por nullos, e de 
nenhum effeito todos os Contratos ce- 
lebrados contra o queTenho disposto assi- 
ma ao dito respeito. 

3.2. Item : Considerando, que aos Mi- 
nistros, e pessoas, que houverem de fa- 
zer as ditas arremata~ões póde causar 
justo reparo tomarem sobre si a appro- 
vacào dos Arrernatantessem fiancas: Pro- 
hibo da mesina sorte, que da publicacào 
desta em diante, sob pena de nullidade, 
se faca arreinatacào alguma de rendas 
dosBens, e Direitos da Minha Coroa, que 

exceda a quatrocentos mil réis anniiaes 
sem preceder Consulta, na qual se Me ' 

.declarem individual, e especificamente 
todos os Lancadores que houver, e os 
precos, que cada hiim delles offerecer: 
Para Eu então preferir aqiielle que jul- 
gar mais idoneo. 

33. Item: Tendo consideracào ao fa- 
vor, qiie merecem osque arreniatào Con- 
tratos da Minha Real Fazenda para que 
beni possào cumprir com os pagamentos 
dos precos em qiie os arrematào, sem que  
nas sollucões delles padecào vexacào: Pro- 
hibo que da publicacào desta em diante 
se estipule nos sobreclitos Contratos ou- 
tra fórma de pagamentos, que não se- 
jào, a saber: para os Contratos, que, ten- 
do recebimento diario, he este arreca- 
dado pelos Thesoureiros, ou Recebedo- 
res das suas reparticões (quaes sào os 
que vão descriptos na Relacào que será 
corn esta Lei debaixo do Numero Pri- 
meiro) se estipulará que os niesmos Re- 
cebedores levem ao Thesouro Geral to- 
dos os mezes na fórma que Tenho orde- 
nado tiido o qiie cobrarem, até inteira 
satisfacào do que o Contratador se hou- 
ver obrigado a pagar: Para os outFos 
Contratos em qiie os Contratadores re- 
cebem na sua casa o dinheiro (quaes são * 
os que vão descriptos na outra Kelacào, 
que vai tambem junta a esta Lei de- 
baixo do Numero Segundo) se estipula- 
rá qrie paguem hum quartel sobre outro: 
E para os outros Contratos, que se cele- 
brarem sobre fructos da terra, em que 
as colheitas, e vendas delles são sempre 
annuaes (quaes são os descriptos na ou- 
tra Relaqào que tambem vai junta de- 
baixo do Numero Terceiro) se estipula- 
rào os pagamentos divididos ern duas 
iguaes porcões, huma pelo São João, ou- 
tra pelo Natal; dando-se aos Coiitrata- 
dores para cada hiim dos sobreditos dois  
pagamentos sessenta dias de espera, con- 
tínuos, siiccessivos, e improrogaveis, e 
no fim dos qiiaes se procederá contra 
elles a remocào, e execucão na fórma 
que Tenho ordenado. 

* 



34. Item: Attendendo a qiie os atra- 
zos, e distraccões dos pagamentos das 
Rendas da Minha Real Corôa pelas ma- 
liciosas allegacões, com que muitos Con- 
tratadores dellas procurárào illudir as 
suas obrigaFões, debaixo dos pretextos 
de  perdas, c de casos fortuitos, erào já 
escandalosos ao tempo em que se publi- 
cárão; o Capitulo cento e ciiicoenta e 
quatro das Ordenacões da Fazenda da- 
das em dezesete de Outubro de mil qiii- 
nhentos e dczeseis, que só perrnittio as 
encampa~ões nos dous casos nelle ex- 
pressos; o Alvará dc quatorze dc Julho 
de mil quinhentos e vinte equatro, que, 
confirmando o mesmo Capitiilo cento e 
cincoenta e quatro, extendeo os dous 
casos nelle declarados á remissão, ou 
quita; e outro Alvará de vinte e seis de  
X a r ~ o d e  mil quinhentos e oitenta e dous, 
que, defendendo-geralmente as encam- 
pacões, e remissões, coin cla[isiilas inais 
exuberantes, deterininou qiie em nc- 
iihum caso fortuito, ordinario, ou ex- 
traordinario; sólito, ou insólito, nem 
ainda naquelles dous casos que haviào 
exceptuado os Senhores Reis D. Manoel, 
e D. JOGO 111; não só se não admitisse 
cncampacão ou rcniissào aos Rendeiros, 
e Contratadores das Rendas Reacs; mas 
antes estes se entendesse sempre have- 
rem coiitratado com renunciação de to- 
dos os sobreditos casos para ainda nel- 
les ficarem obrigados, c os não poderem 
allegar, como escusa para retardarem 
as execucões que contra elles fizessem: 
E sendo informado com a mesma certe- 
sa dc que todas as referidas Leis forao, 
e se acham ainda frustradas por intcr- 
pr&acões de Direito comrnurn, que <i 

não he, nem deve ser contra os casos ex- 
pressos nas Disposicões das Leis parti. 
c~rlarcs desta Monarquia: Para que de 
huma vez cesse hum abuso de tào perni- 
ciosas consequencias: Prohibo da niesma 
sorte, qiic da publicacão dcsta Lci ein 
diante se possa fazer arrematacào, ou 
Contrato algum sobre Rendas dos Bens, 
e Direitos da Minha Coroa scin que es- 

tipule por clausula literalmente expres- 
sa, que os sobreditos Rendeiros, e Con- 
tra tadores rcnu nciào todos os casos, for- 
tuitos, ordinarios, oii extraordinarios, 
e todos os casos sólitos, ou insólitos; 
cogitados, ou não cogitados; e que em 
todob, e cada hum delles ficarào sem- 
pre obrigados sem delles se poderem va- 
ler, nem os podereiii altegar em tempo 
algum, c para algum effeito qualquer 
qiie elle seja : A qual clausula convencio- 
nal se cumprirá semprc na sobredi ta fór- 
nia literalmeiite assim como for estipu- 
lada, sem que jámais se possa contro- 
verter em Juizo, ou fóra delle a sua 
validade; não obstantes quaesquer Dis- 
posiqões $e Direito comrnum; Decisões; 
ou Opiniões de Doutores, assim Reini- 
culas, como estranhos, que todas Hei 
por derogadas, e invalidas ao dito res- 
peito. 

35. Porque porém póde haver entre 
os sobreditos casos algons'que se facão 
dignos da Minha Religiosa, e indefectivel 
cleniencia; reservo para o Meu imme- 
diato conhecimento a decisào dos casos 
em que concorreni aqtiellas circuinstan- 
cias; para nelles mandar proceder como 
achar que hc mais justo; sern que com 
tudo estc rcmedio extraordinario possa 
servir de inipeqmento aos meios ordi- 
narios, coiii quc na fbrma desta Lci se 
prosegu ireni as execucões ; eni quantò 
não houver immediata, e especial Ordem. 
Bfinlia para 'nellas se obstar, em todo, 
o11 em parte. 

TITULO 111. 

Do qrie se deve observor no mesmo Conselho 
pnrn o despacho dos negoclos 

pertencentes ir Jurlsdlc$êo contencioso. 

1.  A Jurisdiccào coiitenciosa, que por 
esta Lei fica pertencendo privativa, e 
exclusivamente ao Conselho de Minha 
Real Fazenda para processar, e decidir 
as execucões, que do Thesoiiro Geral Ilie 
forem reinettidas, será exercitada na ma- 
neira seguinte. 

, 2. Logo queascontascorrentescom 



os alcances que ellas fizerem liquidos, e 
uom os papeis que as acoinpanharein, 
forem recebidas pelos respectivos Pro- 
ciiradores da Rfinha Fazenda cada Iium 
na Reparticào, que lhe tocar; as man- 
dará ao Escrivão do Juizo dos Feitos da 
Coroa, e Fazenda, a quem pertencerem, 
para as autuar, e fazer conclusas rio so- 
bredito Conselho da Miiiha Real Fazen- 
da no termo de tres dias continuos, suc- 
cessivos, e irriprorogaveis, debaixo das 
penas, de privaçào do Officio, e de seis 
rnezes de cadeia, em que incorrerão pelo 
lapso do'referido termo os ditos Escri- 
vàes, se por mais tempo dilatarem as. 
sobreditas continuaqões, e conclusões. 
Nas mesmas penas incorrerão pelas mo- 
ras, que fizerem nos mais terinos abaixo 
declarados. 

3. E para que coilste quando os refe- 
ridos termos teni principio, e fim: Man- 
do que  cada hum dos sobreditos Meus 
Procuradores tenlia liuiii livro, ou proto- 
collo, iio qual facào lancar os dias em 
que os papeis, e Autos forem para os 
ditos Escrivàes, c os ein que elles os fi- 
zerem conclusos ao Conselho : Mandando 
cada lium dos Meus ditos procurado- 
res á Minha Real presepqa nos mezes de 
Junho, e Dezembro de cada anno hurna 
Relação espe?ifica das Execucões, que 
por elles correreni; do tempo ein que 
principiarem; e do estado em clue se 
acharem. 

4 .  Em todas as causas das referidas 
execucões se procederá verbal, e mer- 
cantiliiicnte, de plano, e pela verdade 
sabida; assim pelo que pertence íí Mi- 
iiha Real Fazenda, como pelo que toca 
á defeza das paries; na fórma abaixo de- 
clarada. 

5. Corii as contas correntes, qiie fo- 
rem extraliidas do Tliesouro Geral (na 
sobredita fórma) entrará sempre a Mi- 
nlia Real Fazenda com a sua intencào 
fundada, e liquidada, assim de facto, 
como de Direito, sem necessitar de ou- 
tra alguma prova. 

6. Nesta certeza assini c01110 as refe- 
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ridas Contas correntes, e papeis a ellas 
concernentes, se propozerem no Conse- 
lho, se assignarào por despacho do Juiz 
Relator dez dias continuos, sticcessivos, 
e peremptorios, que serão logo intima- 
dos aos Executados nas suas pessoas, o11 
na de qualquer dos seus Socios, ou Pro- 
curadores; ou por Editaes de dez dias, 
não estando na Corte, nein tendo nella 
Procurador, ou Socio; para rio termo dos 
sobreditos dez dias assignados ajuntarem 
os documentos, que tiverem para a sua 
?lefeza : E cobrando o Escrivào os autos 
com os referidos documentos, c decla- 
rações do que nelles se convier, e do 
que com elles se pertender provar; 
os continuará ao mesmo Juiz Relator. 
O cl~ial achando que para isso concorre 
justa causa, poder5 ainda conceder aos 
niesmos Executados os dias que lhe pa- 
recerem competentes (com tanto que 
não excedào de dez) para sustentarem 
os referidos documentos, e allegarem o 
que fizer a bem da sua justica contra a 
execiiçiio. Porque tainbein estes dias de- 
vem ser continuos, successivos, c i~npro- 
rogaveis ; tanto que elles forem findos, 
cobrará o Escrivão os autos, e os conti- 
nuará sein esperar outro despacho, ao 
Procurador Fiscal a quem tocarem ; o 
qual tainbeni sem outra formalidade os 
levará com a siia resposta ao Conselho; 
para nelle sereni distribuidos, e eiitre- 
gues .ao Consellieiro, que se achar no 
turno ; e para que sendo o mesmo Con- 
sellieiro Relator, se sentenceie cm coiife- 
rencia o que fôr justica a bem de Miriha 
Real Fazenda, e das partes. 

7. Attendendo a que ou os inesmos 
Procuradores Fiscaes, ou os Executados, 
poderào ainda ter em alguns casos justa 
causa para pedirerii alguma declaracào 
das sentencas, que se proferiretn na so; 
bredita fórina: Ordeno que logo que el- 
las forcm proferidas, sejào iiotificadas 
no terino dc vinte e quatro horas; ou 
ás inesrnas partes, ou a qualquer' dos 
seus Socios, ou Procuradores com a in- 
timacào de que lhe ficàb,correndo cinco 
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dias tambem continuos, e iinprorogaveis, 
e contados da hora da intimacão, para 
poderem embargar, parecendo-lhes ; ou 
dentro do referido termo; ou na parte 
delle que restar, quando forem entre- 
gues os embargos. 0 s  quaes sendo pelo 
Escrivão remettidos no mesmo dia, em 
que os receber aos respectivos Procura- 
dores da Fazenda, os trarão estes ao Con- 
selho: E entregando-os nelle ao Juiz Ke- 
lator, serão julgados na sobredita fórma 
pelos inesmos Ministros, que houverem 
proferido a Sentenga, sein a falta de al- 
giim dos que houverem sido Juizes na 
inesma Sentenca; e sem que entrem nos 
embargos outros de novo; a menos que 
nio  seja por rhorte; ou mudanca para 
outros Tribiinaes: Para que sendo os em- 
bargos julgados por provados, mandein 
suspender, e annullar as Execugões, que 
houverem feito aos embargantes: E para 
que sendo os mesinos embargos rejeita-- 
dos, se mandem extrahir dos referidos 
Processos verbaes as Cartas Executorias, 
com que se devem proseguir as execu~ões 
a té  se ajuntar aos autos conhecimento 
au~hent ico de haverem sido as quantias 
dellas entregues no Thesoiiro Geral. 

8. Será sempre Juiz Executor destas 
Sentencas o Conselheiro da Fazenda que 
Eu  for servido nomear: Vencendo este 
á custa das partes (alérn das assignatu- 
ras) dous por cento das quantias que 
por effeito das sobreditas Executorías, e 
procedimentos que dellas se seguirem, 
entrarem no Thesouro Geral : Havendo 
Eu, como Hei desde logo por extiiictos- 
todos os outros Executores Letrados que 
até agora exercitarem nesta Côrte nas 
differentes Reparticões da Minha Real 
Fazenda. 

9. Havendo esta entrado com a sua 
intengão liquidada, e fundada de facto, 
e de Direito na fórma assima estabele- 
cida: E devendo por isso os devedores 
vir tambem a Juizo preparados com as 
suas defezas, que só podem consistir ern 
quitacões, e pagas: Mando que a respeito 
delles se observe o segiiinte. 

10. Apresentando os mesmos devedo- 
res quitacões' liquidas, e puras de pega- 
Lentos que hajiio feito no Thesouro Ge 
ral, ainda depois de terem sido presos, 
ou sequestrados, lhes serão logo recebi- 
das, e elles absolutos nas concorrentes 
quantias das sobreditas quitacões: De 
sorte que extinguindo-se com ellas as 
dividas na sua total importencia não pa- 
gario mais custas do que aquellas que 
necessarias fosem para se lhes expedi- 
rem as suas Sentencas de absolviyio : 
E havendo os ditos pagamentos sido fei- 
tos sómente ein parte, se continuar6 a 
execugào pela outra parle, que restar 
para se pagarem os dous por cento, e as 
mais ciistas que forem competentes ás 
quantias por que se continuareiri as exe- 
cuções.' 

1 1. Considerando que as execiicões, 
e sequestros que se fazem pelas dividas 
da Minha Real Fazenda se costumão im- 
pedir inuito frequentemente com em- 
bargos de terceiros senhores, e possui- 
dores, os quaes por huma par& são inuito 
attendiveis quando são bem fundados, 
porque não poderia haver cousa mais in- 
coinpativel coin a Minha constante Jus- 
tiça, e Religiosa cleiiiencia do que paga- 
rem os terceiros, senhores, e possuidores 
dos taes bens por erro, ou engano, o 
que na realidade sb devem os outros ter- 
ceiros Contratadores, Tliesoureiros, ou 
Executores negligentes, ou dolosos; e 
que pela outra parte quando são inali- 
ciosaniente maquinados os referidos em- 
bargos, não cabe na ração que produzão 
efleito, nem possãò prestar impedimento 
a tiio indispensaveis execucões : Ordeno 
a respeito destes embargos o seguinte. 

12. Sendo certo, que em todo, e qual- 
quer juizo, ou seja ordinario, ou sum- 
mario, ou ainda daquelres em qiie se 
procede de plano, conio Tenho ordenado, 
que nestes casos se deve proceder, não 
póde pessoa alguma- ser admittida, sem 
se legitimar antes de tudo: E sendo 
igualmente certo que os sobreditos em- 
bargos de terceiro, senhor, e possuidor 



contém por sua natureza h,um remedio 
meramente possessorio no qual seiiipre 
s e  ajuntào os titulos ainda que se não 
t ra te  seniio de justificar com elles a 
posse : Ordeno que ,os embargantes exi- 
bào logo com os seus embargos todos os 
titulos que tiverem para legitimar-se : 
E.Mando, que logo que os ditos embar- 
gos forem oppostos, sejào immediata- 
mente remeltidos pelo Executor ante o 
qual se oppozerem ao Escrivão, que hou- 
ver expedido a Executoria para os fazer 
conc1u.s ao Conselho da Fazenda :. Que 
nellè se  assignem aos embargantes dez 
' dias continuos, succcssivos, pereinpto- 

rios, e improrogaveis para oxibirein os 
mais titulos, e inais provas da sua legi- 
timidade para poderem embargar : Que 
findos elles se cobrem os aíitos para se 
continuarem pelo Escrirào competente 
ao Procurador da Fazenda : Que este os 
traga com a sua resposta ao Conselho, 
sein mais conclusào para serem julga- 
dos: Que achando-se que os bens com 
effeito sào dos taes embargantes, sejào 
estes absolutos, e as execucões que se 
lhes houverem feito levantadas : Que, 
porém, achando-se que os mesmos em- 
bargantes se nào legitiinão : Se,jào logo 
excliiidos in limine; e se mandem conti- 
nuar as execujões ; condernnando-se os 
sobreditos embargantes nas custas em 
dobro; e na dizima da importancia dos 
bens a favor do Contrato da Chancella- 
ria Mór, por onde as outras dizimas se 
cobrão. 

13. Attendendo na mesma fórma aos 
embaraços, que  tem resultado á arreca- 
d a $ ~  da Minha Fazenda do coiicurso, ou 
labyrintho dos credores partici~lares, e 
das preferencias fundadas na Ordenacão 
do Reino, que as tem graduado pela 
prioridade das penhoras; corn os graves 
inconvenientes, que a experiencia tein 
mostrado; e de que Me tem sido presen- 
tes os gravames : Mando que da publi- 
cricào desta em diante se não possão 
mais graduar as preferencias p,ela prio- 
ridadc das penlioras, nem ainda a res- 

peito dos crédores particulares : E que  
ainda entre estes crédores particulares 
prefirào os que tiverem hypotliecas es- 
peciaes anteriores,. provadas por escri- 
pturas publicas ; e nào de  outra sorte ; 
nem por outra maneira alguma qual- 
quer que ella seja : E que a respeito da 
Minha Real Fazenda se proceda na fór- 
ma abaixo declarada. 

14. Logo que qualquer crédor per- 
tender entrar  em concurso com o Meu 
Real Erario se legitimar8 antes de tudo 
verbal, suinmariamente, e de  plano; pro- 
duzindo ante o Juiz  Execiitor todos os 
titulos, e razões corn que intenlar pre- 
ferir: Para o mesmo fazer autuar  estes 
requerimentos pelo Escrivão a que to- 
car, o qual continuará delles vista im- 
mediatamente ao Procurador Fiscal a 
que pertencer: E para que o tal Procu- 
rador com a sua resposta leve os papeis 
'ern que a lancar ao niesmo Conselho, 
para nelle se decidirem pela pluralidade 
dos votos: de sorte que achando-se os 
taes preferentes em alguin dos dous ca- 
sos em que devem preferir; os quaes 
s5o: Primeiro, o de terem hyporhecas 
especiies provadas por escripturas pii- 
blicas, e anteriores aos Contratos dos 
Rendeiros da Miiiha Fazenda, e ás pos- 
ses dos Magistrados, ou aos proviinen- 
tos dos Thesoureiros, e Oficiaes obriga- 
dos á mesma Fazeiida; Segiindo, o de  , 
terem sentencas tambem anteriormente 
alcancadas contra os sobreditos, com 
pleno conhecimento da causa, e nào d e  
preceito ;* ou fundadas na confissào das 
partes: E m  qualquer destes dous casos 
se mandern suspender as execucões, e se 
proceda ao levantamento dcllas, e dos 
sequestros, ou penhoras, que se houve- 
rem feito. 

15. Achando-se poréni que as hypo- 
thecas ainda provadas por escripturas 
publicas sào sórnente geraes, ou poste- 
riores; ou que as sentencas, vendas, doa- 
cões, dotes, legados, ou alheacões em 
que os taes preferentes intentarem fun- 
dar-se, são posteriores aos Contratos 



Vassallos, inas siili para nellcs se coiisti- 
' tuireiii patriiiionios dos qiie os acciiinu- 
lárào, ou para inteiramente abandona- 
rein as olrigacões delles, o11 para eiitre- 
garein o descinpenho. dellas a pessoas 
abjccias, e iiliproprias : Orderio priniei- 
ramcnte que todos os Officios da Minha 
RealxFazeiida, que Eii for servido pro- 
ver daqui em diantc tenliào a natureza 
dp: mcras serventias, as quaes li30 ols~ 
stante qiie sejào vitaliciris, o11 trieaiiaes, 
ficar20 sempre amoviveis a Meu fieal 
arbi trio : Em segundo lugar que assiiii 
se observe em todas as l~ropriedades de 
Officios desta qualidade, que succedcr 
vagarem, os quaes sendo por Mirn pro- 
vidos, será sempre visto sereiii os provi- 
nientos delles na fórma assiina declarada, 
c sem que nelles possa ter lugar o Di- 
reito commiiilimeiite cliamado Consue- 
tudinario: Ern terceiro lugar, que ne- 
nhuni Official de Carta possa accumular 
em si dous Officios da Ilinlia Real Fa- 
zenda, nein dous ordenados lias follias 
della; declarando-os, como declaro por 
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mais Magislrados, 0fCciaes de Justica, 
Guerra, ou Fazelida, a queiii o conheci- 
mento desta perlencer a cumpr7o 4 . ~ ~  
giiardeni, c faciio iiiteiraiiientc guar ar 
como nelln se contém, sein duvida, ou 
cinbargo alguin, e nào obstaiites quaes- 
qucr Leis, Ordeiiacões, Regiriientos, Al- 
varás, Provisões, OLI Estilos contrarios, 
qiie todos, e todas para estes effeitos só- 
iiiente Hei por derogados de Meu Motii 
proprio, certa scicncia, Poder Rcal, Ple- 
no, e Supremo; como se de todos e cada 
huin dclles fizesse especial, e expressa 
inencàò, ficando aliás sempre ein seu vi- 
gor. E ao Doutor Manocl Goines de Car- 
vallio, Deseinbargador do Paço, e Chan- 
celler M& destes Reinos, Mando que a 
faca publicar na Cliancellaria, e que 
della se reiriettào Copias a iodos os ?'ri- 
bunaes, Cabeças de Coinarcas, e Villas 
destes Reinos: Registando-se ein todos 
os Lugares onde se costumào registar 
similhantes Leis: E mandando-se o Ori- 
ginal para a Torre do Tombo. Dada no 
Palacio cle Nossa Senhora d'Ajuda, a 23 

Reaes, ou aos Provimentos dos Thesou- 
reiros, ou Officiaes que tem a seu cargo 
a arrecadacào da Minha Fazenda,, ou 5s 
posses dos Magistrados que tem o mes- 
mo encargo; logo serào os preteiisos pre- 
fereiiies excluidos in Ztmi?ze, como inha- 
beis, e como illegitimos coiitraditores 
para serem admittidos a concurso coin 
o Meu Real Erario; e se darão logo des- 
pachos para Se ajuntarem aos autos das 
execucôes a fii i i  de nellas se proseguir 
até integral pagaiqento da iiiesina Real 
Fazenda. 

TITULO IV.  

]Da natnreia  dor OWclos d a  Fazenda Real. 

1. Scndo indispensavel obviar ao abu- 
so, qiie coin geral escandalo, e grave 
prejuizo da arrccadacào da Rlinl~a Real 
Fazcnda, e da expedicào, e Direito das 
partes, se introduzi0 nestes ultiinos tem- 
pos; procuraiido-sc os Officios não para 
cada hum se occupar no' Meu servico, e 
no Piiblico do bcin cominuin dos Meus 

a 
incompaliveis, e prejudiciaes á Paternal 
clem'encia cÒm que procuro que os ef- 
feitos da Minha Real benignidade che- 
guem ao maior numero de necessitados 
bcnciiieritos que couber no po&ivel : 
Em quarlo e ultimo lugar, qiie os so- 
brcditos Officiaes mandein fazcr as suas 
pessoaes obrigac;ões por siibstitutos, qiie 
por Mim nào forein approvados: E tudo 
debaixo da pena de perdimento dos Of- 
ficios, e de inhabilidade para eiitrar em 
outros. 

Pelo qiie : Mando á Meza do Desem- . 
bargo do Paço, Regedor da Casa da Sup- 
plicacào, Conselheiros da Minha Fazenda, 
e dos Meus Doniinios Ultrainarinos, Meza 
da Consciencia e Ordens, Jiiiita dos tres 
Estados, Inspector Gcral do Erario Pii- 
Llico, Junta do Tabaco, Goaeriiador da 
Relaciio, e Casa do Porto, Junta c10 Coin- 
inercio destes Reiiios, e seus Doininios, 
Capitàes Generaes, Govérnadores, Des- 
e~nbar~adores;  Corregcdores, Provedo- 
res, Juizes de Fóra, Superintendentes, e 



Demmbro de 1761.-Com aAssi- 
goatura de El-Rei, e a do Ministro. 

NUMERO L. 

RPLAÇÁO DOS CONTRATOS QUE TÊEY RECEBIYEEITO 

DIARIO, O QUAL HE ARRECADADO 

PELOS THESOUREIROS, OU RECESEMRES. 

O Contrato dos Azeites. 
O Conirato do Paço da Madeira. 
O Contrato da Casa das Carnes. 
O Contrato dos Portos Seccos. 
O Contrato da Fruta. 
O Contrato do Pescado Fresco. . 
O Contrato do Sal. 
O Contrato do Consulado da Alfan- 

dega da Cidade de Lisboa. 
O Contra10 do Consulado da Casa da 

India. 
O Contrato dos Vinhos. 
O Contrato das Sizas do Termo. 
O Conirato da Chancellaria dos Con- 

tos, e Cidade. 
O Coiitrato do Consiilado da Alfan- 

dega do Porto. 
Nossa Senhora da Ajuda, a 22 de De- 

zembro de 1 7 6 1 .=Conde rle Oeiras. 

O Contrato da Chancellaria da Cidade 
do Porto. 

O Contrato 'do Pelourinho, e '  Adellas 
da Cidade de Lisboa. 

O Contrato das Armacões 'da Farm- 
bilhas do Reino do Algarve. 

O Contrato da Armacgo do Medo dos 
Cascos do-Reino do Algarve na Cidade 
d e  Tavira. 

O Contrato de Santo Antonio de Ar- 
nilhas, e Monte Gordo do Reino do Al- 
garve. 

O Contrato do Rendimento do Con- 
sulado do Algarve. 

O Contrato da Alfandega da Ilha de 
S. Miguel. 

O Contrato do Rendimento dos dous 
por cento da dita Ilha. 

O Conirato do Rendimento da Al- 
fandega da Ilha Terceira. 

O Contrato do Rendimento da  Al- 
fandega da Ilha da ~ a d e i r a .  

O Contrato do Rendimento da Ilha 
do Faial. 

XUMERO 3. 

RELAQÃO DOS CONTRATOS DOS FRUTOS DA TERRA 

EM QUE AS COLHEITAS, E VENDA DELLES SI0 ANNUABS. 

NUMERO 9. I 

RELAÇ.i0 DOS CORTRATOS, CUJO RENDIMENTO COERIO 
POR SI OS COPÍTRATADORES. 

O Conrrato do Tabaco, que deve ser 
satisfeito o seu respectivo rendimento se- 
gundo as condicões do mesmo Contrato. 

O Contrato do Sabào. - O Contrato das Cartas de Jogar. 
O Contrato da Saca, e Obriga da Ci- 

dide do Porto. - 

' O Contrato do Pescado da niesma Ci- 
dade. 

O Conlrato das Dizimas da Chancel- 
laria da Cidade dc Lisboa. 

O Contrato dos cinco da Alfandega 
do Porto. 

O Contrato das Sizas das cavalgadu- 
ras da Cidade de Lisboa. 

O Contrato da Mixilhoeira, e Albu- 
feira do Reino do Algarve. 

BOk. DO C. ULTR. - LEG. ANT. -YOL 11. 

O Contrato do Rendimento dos Quin- 
tos de Magrecjja, e Paradas de Fonte 
Arcada. 

O Contra10 do Rendimento da Casa 
de Baiào. 

O Contrato do Rendimerito da Casa 
de Redondo. 

O Contrato do Rendimento, e Fóros 
da Casa de Sarzedas. 

O Conirato dos Dizimos, e Meuncas 
da Ilha do Faial. 

O Contrato dos Dizimos, e Meunças 
da Ilha do Pico. 

O Contrato dos Dizimos, e ~ e u n c a s  
da Ilha Graciosa. 

O Contrato dos Diziinos, e Meuncas 
da Ilha da Madeira. 

O Contrato dos Dizimos, e Meuncas 
da Cidade de Angra. 

O Contrato dos Di~imos, e Meunças 
da Ilha de S. Jorge. 
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O Conirato dos Dizimos, e Meuncas 
da Ilha da Praia. 

O Contrato dos Dizimos, e Meuncas 
da Ilha de  São Miguel. . 

O Contrato do Rendimento da Casa 
de  Assentar. 

O Contrato do Rendimento do Re- 
guengo de  Algés. 

O Contrato do.Rendimento do Alm* 
sarifado da Malveira. 

O Contrato do Rendimento dos fru- 
tos do Almoxarifado da Azariibuja. 

O Contrato do Rendimento da Tulha 
de  Thornar. 

O Conirato do Rendimento dos Cel- 
leiros do Alinoxarifado de Alcoelha. 

O Contrato dos Sobejos do Alrnoxa- 
rifado de Benavente. 

O Contra10 dos Frutos do Celleiro de 
Alvioveira c Junceira. - .  

O Coiitrato do Rendimento do Almo- 
sarifado das Jiigadas de  Salvaterra. 

O Contrato do Rendimento do Almo- 
xarifado das Barrocas da Redinha. 

O Contrato do Rendimento do Paul 
de Asseca. 

Nossa Senliora da Ajuda a 22 de De- 
zembro. de 1 7 6 1 . = Co/rde de Oeiras. ( 4 )  

A L Y A R ~ ~  DECLARANDO O D E  1 D E  M A 1 0  D E  1761 
ACERCA D.\ N A Y E G A Ç ~ O  DOS PORTOS 

DA AFRICA. 

Eii El-Rci Faco saber aos qiie este Al- 
vará de  declaraçào virem: Que sendo-Me 
presente por parle dos Contractadores 
actuaes do Contrato dos Escravos do Rei- 
no de Angola o prejuizo, que  experimen- 
~ ã o  no inesliio Contracto pelo einbarago 
que se fez aos Corriincrciantes da Praca 
da Baliia para poderem traiisporlar ao 
Rio de Jai-ieiro os Escravos, que  com as 
suas Eiiibarcac6es cosiuinão i r  resgatar 
aos Portos de Angola, e Benguella; ohri- 
..ando-os a Rlcsa da Iiispec~ão da ixicsma 
cidade, a virein ein direitura a ella, e to- 
iiinndo por moiivo o Mcu Alvará de sete 
cle Maio do anno proxiino passado, cm 
(1i1mrdeiiei, qiic todos os Navios que na- 
vcgassein para os Portos de Angola, e 

( i )  Colleccáo de Delgado-Voz. !.O, png. 855. 

Mogambique viesseni via recta para don- 
de  tivesseiii sahido, debaixo das penas 
comminadas no sobredito Alvará : Hei por 
bem declara-lo para o effeito sómente de  
qiie as palavras de  voltarem os Navios 
dos Portos de Mocainbique, e Angola via 
recta para os Portos donde sahirem, se 
nào possào nunca entender, senão nosen- 
tido literal das palavras do dito Alva- , 
rá:  Isto he para nào tocarem 'na ida, ou 
na volta outros alguns Portos da Africa 
Oriental, ou Occidental além dos permit- 
tidos; e de nenhuma sorte para impedi- 
reili que os Navios, que forem aos refe- 
ridos Portos de Mojambique, e Angola, 
possão voltar ou á Bahia, oii ao Rio de 
Janeiro como lbes fizer conta; com tan- 
to  que em qualquer dos referidos dois 
Porios, onde descarregarem, cuniprào ' 
com o que se acha determinado pelo re- 
ferido Alvará de  sete de  Maio de mil se- 
tecentos sessenta e um. 

E este se cumprirá tão inteiramente 
como n'elle se contém, sem duvida, ou 
embargo alguin, e valerá como Carta pas- 
sada Chanccllaria, posto que por elPa 
nào ha de  passar, e ainda qiie o seu cf- ~ * feito haja de durar mais de  hum ou mui- 
to annos, nào obstantes as Ordenacões, 
e todas as riiais Lcis, Alvarás, Provisões, 
Disposi~ões, ou Costumes contrarios; que 
todas, e iodos Hei por derogados para os 
effeitos ricste Alvará declarados, ficando 
aliás em scu vigor nas paries em que a 
elle não forein contrarios. Pelo que Man- 
do ao Conselho Ultramarino, Junta do 
Commercio destes Reinos, e seus Domi- 
riios, Vice-Reis e Capitàes Generaes do 
Estado da India, c Brasil, Governadores, 
e'capitàcs Generaes do Rio de  Janeiro, 
Perriaixibuco, Grào-Pará, e Mararhão, 
Angola, eMo~ainbique,RelacÕes dos mes- 
mos Estados da India, e Brasil, Gover- 
nadores, Capitàes Móres, e mais Minis- 
tros, e Ofliciaes de  Justica, c Gucrra a 
quem o conhecimento deste Meu Alvará 
d e  declara~àio pertencer; que o cunlprão 
e giiardein, e o facam cumprir, e guar- 
dar  tào iiiteiraiiiente conio nelle se con- 



tém, registando-se nas sobreditasRelaçôes 
e mais logares onde se costumào regis- 
t a r  similhantes Leis. Dado no Palacio de 
Nossa Senhora da Ajuda, a 20 de Dezem- 
bro de 1762.=KEI (I). 

Eu El-Rei Faço saber aos que este Al- 
vará de Declaraçào virem, que sendo dis- 
tinctas as Jurisdiccòes dos Conselhos da 
Fazenda, e Ultramarino, e independen- 
tes iim do outro no expediente dos Me- 
gocios das suas respectivas Reparticões; 
e podendo-se por isso entiaar em dúvida 
se a fórma de proceder determinada no 
Titulo 3. da Lei de vinte e doris de De- 
zembro de mil setecentos e sessenta e 
um para regular' a Jurisdicr;ào conten- 
ciosa do Conselho da Fazenda, se deve 
observar no Conselho do Ultramar pelo 
que pertence ás execuqôes, que se fize- 
rem pelas Rendas dos Meiis Dominios 

' Ultramarinos: Sou Servido declarar qiie 
a mesma Jurisdicção, e fórina de  proce- 
der que pelo referido Titiilo 3. coinpete 

- ao Conselho da Fazenda pelo que toca 
ás Rendas destes Reinos, compete ao Con- 
selho-Ultramarino para tudo o que per- 
tence 6s Rendas dos Doininios Ultrama- 
rinos em tudo o qiie for applicavel. 

E este se cumprirá tão inteiraniente 
como nelle se contém. Pelo que, Mando 
aos Conselheiros do Conselho Ulirania- 
rino; Inspector Geral e Meu Lugar Te- 
nente do Meu Real Erario; Meza do Des- 
embargo do Paco; Regedor da Casa da 
Siipplicacào ; Conselheiros da Minha Fa- 
zenda; Meza da Conscicncia e Ordens; 
Junta dos Tres Estados; Junia do Taha- 
co; Governador da Relação, e Casa da 
Porto; .Junta do Commercio destes Rei- 
nos, e seus Dominios; Capitães Gene- 
raes; Governadores; Desembargadores; 
Corregedores ; Provedores ; Juizes de Fó- 
ra ;  Siiperintendeiites, e mais Magistra- 

(4 )  No Suppl. 6 Collecçáo de Delgado.-Vol. 
4 .O pag. 875. 

dos, e Officiaes de  J u s t i ~ a ,  Guerra, ou 
Fazenda, a quem o conhecimento des- 
te pertencer, o cuinprào, guardem, e fa- 
çào inteiramente guardar como rielle se 
contdm, sem duvida, ou embargo algum; 
e nào obstantes qriaesquer Leis, Orde- 
nacões, Regimentos, Alvarás, Provisões, 
ou Estilos conirarios, que todos, e todas 
para este effeito sómerite Hei por dero- 
gadas de Meu Motu proprio, Cerra Scien- 
cia, Poder Real, Pleno, e Supremo, como 
se de iodos, e cada um delles fizesse ex- 
pressa rnencào, ficando aliás sempre em 
seu vigor. E ao Desembargador Manoel 
Gomes decarvalho, Chanceller Mór des- 
tes Rcinos, Mando que o faca publicar 
na Chancellaria, e que delle se remeitào 
copias a iodos os Tribiinaes, Cabecas de 
Comarcas, e Villas destes Keipos; regis- 
tando-se em iodos os lugares onde se cos- 
tumào registar siinilhantes Leis; e man- 
dando-se o Original para a Torre do Toin- 
bo. Dado no Palacio de  Nossa Senhora 
da Ajuda a 16 de Junlio de 1 7 6 3.==Coin 
a Assignatura dlEl-Rei, e a do Minis- 
tro (I). 

PROVISÁO PROBOCANDO P O n  MAIS T R R S  A N A 0 8  
A GRAÇA DE PODEREM DAR AS CAMAEA8 

DO ULTRAMAR SUAS ESMOLAS 
PARA OS LOGARES DA TERIIA SANTA. 

Dom José por Graca de Deos Rei de 
Por~ugal ,  e dos Algarves d'aqueiii e d'a- 
Iéin mar, em Africa Senhor de Guiné, 
etc. Faco saber aos que esta Minha Pro- , 

visão virem, que por parte do Cornmis- 
sario Geral da Terra Santa se Ne repre- 
senidu, que pela Provisào, que juntava, 
lhe concedera Eu por tres annos a anti- 
ga mercê, de que todas as Camaras das 
Cidades, e Villas das Minhas Conquistas 
Ultranlarinas, podessein dar suas esmo- 
las para a,iiida do sustento dos Religio- 
sos, que assistein nos logares, em que 
Christo deo por nós a vida; e porqu'e o- 
referido tempo estava findo, Me pedia 
fosse servido continuar-lhe a dita graça 
por outros tres annos, e attendendo ao 
,eo requerimento sobre 0,que forão ou- 

(') Colkcção de Delgado.-Vol. 8." pag. 36. 



 ALVA^ SOBRE AS PRE6AS FEITAS AOS COUSARIOS I careni o amIx& da Minlia   ande ira; e 
R PIBATAS. tudo o referido debaixo das mesmas pe- 

vidos os Procuradores da Minha Fazenda, i 
I e C ~ r o a  : Hei por bein fazer-Lhe mercê 

:de prorogar-lhe par  mais tres annos a 
mesma g r q a ,  para qiie os W e i a e s  das 
Camaras de cada h w a  das Cidades, e 
Villas de Mi~ihas Conquistas Uttrama~i- 
nas, querendo, as que tiveremfiuátro- 
centos mil réis d e  renda, lhe possio d a r  
quatro mil réis d e  esmola ; e,as que ti- 
Terem cem mil réis, lhe possào dar qua- 
trocentos réis, para ajuda do sustento 

_ dos Religiosos, que assistem'na Terra 
Santa, em conserva@io dos logares San- 
tos della : e o dito Comniissario Geral, 
ou a pessoa que seu poder tiver, que Ihes 
apresentará esta Provísão, dará conheci- 
mento em fórma do que assim receber 
a cada huma das ditas Camaras, e ficará 
assentado nos livros dellas, para os Pro- 
vedores das rnesmas- Camaras lho leva- 
rem em conta: o que assim Hei por bem, 
ficando esta Provisão trasladada nos di- 
tos livros para não pôrem a isso duvida. 
Pelo que Mando aos Officiaes das ditas 
Camaras, e mais pessoas, a que o conhe- 
cimento desta pertencer cuinprllo e p a r -  
dem, e a facào cumprir e guardar intei- 
ramente como nelta se contém, sem du- 
vida alguma, a qual valerá c?mo Carta, 
sem embargo da Ordenacào do Liv. 2." 
Tit. 40." eni contrario; e não pagou no- 
vos direitos por ser esmola como cons- 
tou por certidào dos Officiaes dos rnes- 
mos novos direitos. 

El-Rei Nosso Senhor o rnandou pelos 
C~nselheiros do seu Conselho Ultraina- 
rino abaixo assipados. Ycdro José Cor- 
reia a fez em Lisboa a 1 0 de Novernbro 
de 1763. De feitio desta, e de assigna- 
tu ra  nada. O Secretario Joaquiin Miguel 
Lopes do Lavre a fez escrever.-João 
Souto Tavares.-Manoel Antonio da Cii- 
nha de Souto Maior ('1. 

Me presentes os intempestivos a b m ,  
que alguns dos Commandantes das Mi- 
nhas Fragatas de Guerra da Marinha &e 
Goã tem Feita dos Cartazes, que no tem- 
po ein que a Navegasão, e o Cornttrercio 
daqiielles mares, e costas pertenciào in- 
teiramente á Minha Corôa, com exclusi- 
va dos Vassatlos de todas as outras da 
Eurolta : Tomando-se os sobreditos Car- 
tazes par oretextos neste preaente s c u -  
10, em que a mesma Navega~so e Cam- 
iiiercio, se acbào livres a todas as na- 
cões, que nosPortos da India tem as srias 
respectivas Colonias ; para se ~ i s i t a ~ e m  
os navios mercantes, e se extrahireni del- 
les generos e-fazendas que havendo sido 
nos antigos ternpos de coritratandos. o 
nào podem j h  ser nestes presentes tem- 
pos : Ordeno que nenhum- Cornmandan- 
te das Fragatas de Guerra, Pallas, ou 
Maiichúas das Minhas Reaes Armadas, 
ligeiras, ou de alto bordo do Estado da 
India, da publicacão deste em diante j~os- 
sa, ou perguntar pelos referidos Carta- 
zes; ou exaniinar as carregacões dos na- 
vios mercantes que encontrar na siia der- 
rota; e menos extratiir ?delles fazendas 
seccas ou generos rnolhados; debaixo das 
penas de perdimento dos póstos, de in- 
habilidade para entrarem em olrtros, e 
de serem logo remettidos ás Çadêas do 
Linioeiro da Cidade de Lisboa, para Eu 
Mandar procedcr contra elles, como en- 
tender que he justo. 
. 1 ." Itcni: Ordeiio, que rniiito pelocon- 
trario todos os Carnmandantes, e Offi- 
ciars das l i n h a s  sobreditas Armadas, se- 
jào obrigados a proteger, eanimar o Com- 
mercio geral, e partictilcr de todas as 
Nacòes, que tiverem paz com o Meu Es- 
tado da India: Alimpando os mares de 
todos os piratas; c protegendo nelles to- 
das as embarcacões mercantes, que bus- 

Eu El-Rei Fato saber aos que este AI- 
vará com forca de ~~i virem, que send+ 

(4) No Suppl. CollecpG,, de - v;I. 
pag, 46. 

nas acima 
2." Item: Ordeno, que as sobreditas 

disposicões, nào possào admittir outra 
alguma excepcão, que nào seja a das em- 



barcações dos Gestios, que levarem ar- 
mas, miinições, o11 outros generos pro- 
hibidos aos iniinigos do Estado, que de 
taes inimigos se acharem convencidos, 
o11 por taes declarados. 

3." Itein: Porque nào permitte a ali- 
nha Real Magnanimidade, ncin ainda na 
referida Guerra, que sómente deve ter 

.por objecto a conservaçào do Meu Real 
Decóro, e a dos bens, e direitos dos Po- 
vos, que a Divina Omnipotencia consti- 
tuio debaixo da Minlia sujeição, se apro- 
veite a Minha Fazenda dos niiseraveis 
despoj'os dos vencidos: Ordeno que to- 
das as Prezas, que se fizerein nos com- 
bates sobre Piratas, Corsarios, ou quaes- 
quer outros iniinigos 90 Meu Real Esta- 
do da India, per ten~ão inteiramente aos 
Commandaiites, e Eq~iipagens combaten- 
tes: Poiido-se ao ternpo das capturas ein 
liuma exacta, c rigorosa arrecadação : 
Apresentando-se com ellq ante a Junta 
da Fazenda da Cidade de Gôa: Fazendo 
esta dividir as iinportancias totaes das 
referidas Prezas por oitavos : E mandando 
logo beneficiar, e entregar verbalmente. 
A saber: dous delles precipuos aos Com- 
mandantes das respectivas Fragatas, e 
Embarcações de Guerra : dous aos Offi- 
ciaes das Guarnicões dellas desde Capi- 
tào Tenente, e de Infanteria até Guarda 
Marinha inclusivaiiiente; vencendo os 
dous primeiros dobradas porcões das que 
couberem aos seus subalternos : dous aos 
Pilotos, Mestres, Contr-a-Mestres, Guar- 
diàes, Calafates, Carpinteiros, e mais Ar- 
fices de cada huma das referidas embar- 
cações de g erra; e os dous oitavos res- 
tantes, sera # repartidos em jguaes por- 
cões pelos Soldados, Marinheiros, Gru- 
metes, e mais pessoas das referidas eclui- 
pagens. 

Arinazeiis do Arsenal da Ribeira da Rli- 
nlia Cidade de Gba. 

5." Item: Ordeno, que o presente Al- 
vará seja affixado por Edital em todos 
os logares publicos da mcsina Cídade; 
Que nenhum Coinmandante das Minhas 
Einbarcações de Guerra ligeiras, o11 Fra- 
gatas do alto bordo, possa sahir do por- 
to della, sem levar liuin exemplar deste 
para o affixarem nos niastros grandes, 
a fim de que todos os seus respectiilos 
Officiaes, e Equipagens tenhào sempre 
delle huina nociio completa. 

E este se cumprir5 tiio inteirainente, 
coino nelle se contém. Pelo que: ~1andÕ 
ao Marquez de Poiiibal, do Meu Conse- 
lho de Estado, e Inspector Geral do Meo 
Real Erario, ao Governador e Capitiio 
General do Estado da Iridia, Jiinta da 
Real Fazeiida da Cidade de Gôa, Onvi 
dor, e Juizes de Fóra do mesino Estado, 
Magistrados, OfFiciaes de Justica, e Guer- 
ra, e mais pessoas a quem o conheci- 
mento deste Alvará deva e ha.ja de per- 
tencer, que o ciiriiprào, guardem, e fa- 
cào cuinprir, e guardar sem dúvida, ou 
embargo algum qualquer que elle seja; 
nào obstantes quaesquer Leis, Disposi- 
cões, Ordens, Regimentos, e costumes 
em contrario ; porque todas, e todos dero- 
go, coino se nunca Iiouvessein existido ; e 
coino se dellas, e delles fizesse expressa 
e especifica mencão : E valerá como Car- 
ta passada pela Chancellaria, posto que 
por ella nào ha de passar; e o seu effei- 
to haja de durar mais de hiini e muitos 
annos, sein- embargo das Ordenacões, 
que o Contrario 1)eterminão. Dado iio 
Palacio de Nossa Senhora da Ajuda, erri 
16 de Janeiro de 1764. 

Com n Assignaturn rle Sua Mog-es- 
tncle ('). - 

*'O Item: Ordeno' que das sobreditas 
partilhas sejão sómente exceptiiadas a ar- 
ti\heria, as armas brancas, ou de fogo, e 
as municões de guerra, que nunca po- 
dem, nem'devein apropriar-se aos parti- 
culares, e que por isso Mando que sejiio 
recolhidas com a devida arrecadaqiio nos 

DECRETO PACULTANDO AOS JUIZES DA MORTE DO OU- 

VIDOR DE CABO VERDE IMPOR AOS RP,OS PENAS EX- 
TRAORDINARIAS, E APPLICAR AS PECUNIARIAS A 
VIUVA E FILHOS DO MESMO OUVIDOR. 

IIavendo posto na Minha Real Preseii- 
ca o Arcebispo Regedor pela Represei-i- 

Colleeção de Delgado.-Vol. 2.0 pag. 79. 
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das, ein que se os Ministros, Jui4 TO' TITULO TREZE DA LEI D E  29 DE DEZEDllfEO 
D E  1761, RELATIVAMENTE AO ULTRAMAR. 

zes do Processo dos Réos da imrte 'feita 

aos menores seus filhos, riso obstante 
pertencérem ao ITisco: para o que lhe 
f a ~ o  desde logo Mercê delles, para os fi- 
carem tendo, possuindo, e delles dis- 
pondo, coiiio se fossem proprios, e per- 
tencentes á heranca do defunto seu ina- 
rido, e pai. E para que a favor da mes- 
11i.a viuva, e orfàos possa ser mais util a 
adjudicaçiio dos referidos bens, Hei por 
bem, que estes sejão arrecadados com 
todos os privilegios do Fisco até Real eii- 
trega delles: Expedindo-se para isso as 
ordens necessarias: E observando-se as- 
sim a Minlia Lei de vitiie de Outubro de 
inil setecentos e sessenta e tres; e seiii 
embargo de quaesquer outras Leis, ou 
Disposicões, que sejào eni contrario. O 
inesrw Arcebispo Regedor o tenha as- 
sim entendido e faca éxecutar. Palacio de 
Nossa Senhora da Ajuda, a 15 de De- 
zeinbro de 1764. 

Com u Rubrica de Sua il.la.gestna?e c'). 
(1) Collecção de Delgado.-Yol. 2.' pag. 434. 

na Cidade de Sant-Iago de Cabo-Verde 
na pessoa do Ouvidor Joào Vieira de An- 
drade, sobre as penas extraordinarias, 
que devem iiiipôr aos Réos declarados 
na relação  unta á mesma representacijo; 
e sobre se nào poder impik pena peciinia- 
ria a favor da viuva do sobredito Ouvi- 
dor contra os outros condernnados na 
pena ordinaria, em razào de haverem fi- 
cado incursos na de confiscação dos seus 
bens para a Minha Coroa desde a hora, 
&I que commettêrào o delicto: Sou Ser- 
vido resolver; Quanto á primeira das re- 
feridas diividas, que os ditos Juizes pos- 
&o irnpôr aos cinco Réos, declarados na 
sobredita relacào, todas aqiiellas penas 
extraordiiiarias, que julgarem yroporcio- 
nadas ás provas, que contra elles resul- 
tào dos Autos da &vaca, e dos votos, 
que as qiialificárào: E quanto á segun- 
da, que todos os bens dos Réos, condem- 
nados na pena ordinaria, sejão adjudica- 
dos 5 viuva do-dito Ouvidor defunto, e 

Servido ordenar o seguinte : 
1 .O Em todos os casas, em que se tra- 

tar de Arreinata~ôes de Rendas Reaes, 
se suspenderá todo o despacho do Conse- 
llm Ultramarino até se concluirem as di- 
tas Arrematagões: Devendo os Termos 
dellas lavrar-se em observancia das R e  
solucões, que baixào para Eu' eleger nel- 
las as pessoas &s Arrematantes, e ap- 
provar as condigões, com que lhes ma* 
do arrematar os contratos: Mando que 
logo se lavrem os Termos as na p r i  w senca de todo o Tribunal na mesma ma- 
nhã, ein que as ditas Resoluqôes forem 
abertas; declarando-se nos Termos, que 
Eu em Resoluca'o de tantos de tal inez 
mandei arrematar a F., OLI FF. tal con- 
trato, pelo preco de tanto, e com as con- 
dicòes, que approvei na mema  Resolu- 
cão, as quaes se devem lançar de ve?.bo 
ud verbunz, Yein a falta de huma sb pa- 
lavra. 

2." Porque nem o Secretario do Con- 

Eii El-Rei Faco saber aos que este Al- 
vará virem, que sendo-Me presentes os 
abusos com que desde a publicacào da 
Lei de vinte e dous de Dezembro de mil 
setecentos e sessenta e hum, Fundamen- 
tal do Meu Real Erario, se tem protela- 
do na Reparticào dos Dominios Ultra- 
marinos a execuciie do Paragrafo quar- 
to, titulo treze da mesma Lei ; ein que OIC 

denei, que no termo de dez dias, contados 
da hora em que a Arrematqiio de c d a  
hum dos contratos da Minha Real Fa- 
zenda fosse celebrada, se remettesse ao 
mesmo Erario lium exemplar authcnti- 
co de cada huni dos Termos das ,Arre- 
inatacões assignado por d o u ~  Ministros, 
para que havendo no sobredito Erario 
hum Registo completo de todos os r e f i  
ridos contratos, e suas condicões, se po- 
desseni promover, e fazer effectivas as 
entradas dos seus productos: Para que 
de huma vez cessein os referidos abusos 
em materia de tanta impottancia: Sou 



seiho, hein os Ministros, que costuinão 
substituir as suas faltas, l~oderia'o de mo- 
do ordinario escrever com a expediqao 
neeessaria os referidos Terinos: Ordeno, 
que para os lavrar no livro, a que tocgo, 
que chamem por alternativa de semanas 
as Officiaes da Secretaria do mesmo Con- 
selho; estabelecendo-se-ll-ies hum peque- 
no bofete separado, onde escrevão as re- 
feridas cundicòes. * 

3." No mesmo acto, em que eilas fo- 
rein escriptas, as apresentar5 o Official, 
que a s j a y a r  na Meta do Despacho, para 
se mier i rem com os originaes, que hou- 
vetem baixado; a fim de que achando o 
Tribunal que esta'o fielmente lancadas, 
niande sahir o Official, que as houver 
escripto; e fazendo-as ler aos Arrema- 

- tantes, seja o Termo çubscripto pelo Se- 
cretario, rubricado pelos Ministros, e Pro- 

, curador da  Fazemda, e depois assignado 
pelos ditos Arrematantes. 

4." Logo que os referidos Termos de 
arrematacio forem feitos na sobredita 
fórma, se extrahirão delles duas cópias 
authenticas: A saber, huina assignada 

. por d w s  Ministros, e expedida na con- 
formidade ào dito Paragrafo quarto, 
titulo treze da Lei Fundamental do Era- 
rio, para ser rernettida ao Comector da 
Fazenda Real pelo ,Secretario do Conse- 
lho, no termo de cinco dias continuos, 
srtccessivos, e pereo~ptoriairiente conta- 
dos~daquelle, ern que a arreinatacào for 
feita; debaixo da pena de suspensào do 
seu oscio, na qual incorrqrá o niesmo 
Sècretario pelo lapso do ~efericio termo; 
seni qse depois delk psaa ser mais ad- 
rnittida ao í)espacho do Tribunal : k o ~ i -  
iim expedidr! na inesrna &ma, parn su- 
bir á Minha Keal Presenp com o Alvará 
de correr ria fóriiia costtitnada, depois que 
os Arreniatantes houverem pago no Era- 
rio os dircitoç, que costutrrào preceder á 
entrega das ditas coiidicóes. 

5." Por cjuaiito ke coustante, que a 
entrega dos ditos AlvarAs de correr se 
rostuma dilatar, Iiumas vezes por facto 
&I Swmtaria do Coiiselho, e outras ve- 

zes pelos dos mesinos Arrernatantes, com 
differentes fins; e que destas demoras 
tem resultado o abuso das ordens inte- 
rinas, para se administrarem os contra- 
tos sem condicòes; Estabelejo: Por uma 
parte, que logo que os Alvarás de cor- 
rer baixarem assignados, seja'o notifica- 
dos dentro no mesmo dia os Arrematan- 
tes pelo Meirinho do Conselho, para pre- 
pararem, c os irem receber á Secretaria 
no termo de outros cinco dias, tambem 
continuos, successivos, e peremptoria- 
men'e contados da hora das notificacões, 
(de que seinpre se passará certidão para 
a mesma Secretaria) dcbaixo das penas 
de não serem os mesrnos Arrematantes 
admittidos com requerimentos algthis 
para Administracões interinas, e de se 
proceder contra elles pelo Erario, como 
se os Alvarás de correr Ihes buvessem 
sido entregues nos tempos competentes: 
Por outra parte que o Secretario- do 
Conselho, ou quem seu logar servir, seja 
obrigado a mandar fazer as ditas notifi- 
cações, e entregas dos Alvarás de correr 
na sobredita fórma, debaixo da mesma 
pena de suspensão, t@so facto, assima de* 
clarada: E pela outra parte, que daqni 
ein diante se n.50 tornem a etrpedir pelo 
Expediente do Conselho Provisòes, ou 
quaesquer outras Ordens para Adminis- 
tracòes interinas; as quaes inteiramente 
reprovo, e Hei por abolida;; reservando 
ao Meu Real, e immediato conhecimento 
a concessa'o deljas nayuelles casos, em 
que a urgencia do tempo ou as circum- 
stancias dos casos ims fizerem necessarias. 

E este se &rnpriri tão inteiramente, 
como nelle se contém. Pelo que Mando 
ao Conselho Ulmtraniarino; Inspector Ge- 
ral do Meu Real Erario; Vice-Rei, e Ca- 
pitão General do Estado do Brazil ; Go- 
vernadores, e Capitães Generaes; Gover- 
nadores, e Provedores da Fazenda, e mais 
Pessoas, a quem o conhecimenro 'deste 
Alvará pertencer, que assim'o c u m p r i  
e gurrrdem, e facão gua~dar ta'o inteira- 
rnente, como nelle se contém, sem du- 
vida, ou embargo algum ; e não obstan- 



(1) Na Collecção dc Delgado-VOZ. 2 . O ,  pag. I mostrado, que a inalicia de alguns ho- 
20'1. iriens, que vivem destas reprovadas ne- 

tes quaesquer Leis, Regimentos, Reso- 
lu~ões,  Ordens, ou estilos contrarios ; . 
porque todas, e todos Hei por bem de- 
rogar para os referidos effeitos sómente, 
ficando aliás sempre em seu vigor: E va- 
lerá como Carta passada pela Chancel- 
laeia, pósto que por ella n.50 passe, e que 
o seu effeito haja de d>~rar  mais de um, 
e muitos annos ; não obstantes as Orde- 
nações em contrario : Registando-se nos 
livros, a que pertencer: E mandando-se 
o Original para a Torre do Tombo. Dado 
no Palacio de Nossa Senhora da A,jiida 
a 1 O de Julho de 1765. =Com a Assi- 
gnatura de El-Rei, e a do Ministro (0). 

ALVAH* PROVIDENCIANDO Á BOA ARRECADWXO 

DOS BENS DO8 FALLECIDOS NOS D O I I N I O S  

ULTBkMABINOS. 

'EU El-Rei Faqo saber aos que este ~ 1 :  
vará virem, que sendo informado de que 
todas as saudaveis, e Paternaes Provi- 
dencias, com que pelo Meu Alvará de 
nove de Agosto de niil setecentos cin- 
coenta e nove, Decreros de trinta de Ju- 
lho, e vinte e nove de Agosto, e Resolii- 
cáo de vinte e nove de Setembro do anno 
de mil setecentos e sessenta, Tenho oc- 
corrido á boa arrecadacáo das herancas 
dos Meus Vassallos, que fallecem nos 
Meus Doininios Ultramarinos, e beneficio 
dos seus legitimos herdeiros; não bastá- 
rão ainda para extirpar inteiramente as 
fraudes, e lesões do inveterado abuso, 
com que alguns homens de vida irregu- 
lar, e reprovada, haviáo prociirado ap- 
propriar-se dos cabedaes alheios; aprovei- 
tando-se com igual ~igilancia, que inali- 
cia da falta de instruccão dos Negocios 
Forenses, e dos costumes da Corte, que 
não cabem na rusticídade, e pobreza de 

- um grande numero dos sobreditos her- 
deiros, que vivem nas Provincias destes 
Reinos, e logares pequenos dellas ; os 
quaes corno pessoas pobres, e miseraveis, 
carecem muito niais de que lhes niío 
falte a Minha Regia Proteccão, para os 

amparar: Hei por beni ainpliar toda; as 
sobreditas Providencias na inaneira se- 
guinte: 

1 .O A Meza da Consciencia, e Ordens 
logo que a ella chegarem as contas, que 
lhe devem dar os Provedores dos Defiiil- 
tos, e Ausentes com a remessa dos ca- 
hedaes, que constituem as herancas das 
pessoas, que houverem fallecido nos Meus 
Dominios Ultramarinos, mandará affi- 
xar Editaes lias Terras das naturalida- 
des de cada uma das sobreditas pessoas 
fallecidas, com a notificacão do seu fal- 
lecimento ; do logar onde houver falle- 
cido; e da heranca, que deixou; com es- 
pecificaçio da importancia .do que for 
em dinheiro, pecas de ouro, ou de pra- 
ta;  e dasSqiiantidades do que for ein ef- 
feitos: chamando-se os legitimos herdei- 
ros, p i a  virem habilitar-se no Juizo de 

' 

India, e Mina ; ou das Justificaqões U1- 
tramarinas. 

2." Nos casos, em que for necessario 
expedirem-se para prova de testeinu- 
nhas Cartas de Inquiricào, seriío sempre 
commettidas diligencias aos Corregedo- 
res, Provedores, e Ouvidores altersati 
vamente nas Terras onde residirem os 
ditos Magistrados, e seus Termos: Nas 
outras Terras aos Jiiizes de Fóra, haven- 
do-os : E nas que só tiverem Juizes lei- 
gos aos Ministros de Vara branca 'inais 
visinhos, sendo as Terras da Coroa ; oii 
sendo de Donatarios aos Provedores das 
Comarcas, não bavendo n'ellas Ouvidor 
Letrado, dos que andão nos Bancos se- 
guindo os Logares de Letras: Todos se- 
rão obrigados a perguntar as testemu- 
nhas per si mesmos, sem darem com- 
inissão aos Inquiridores : E remetterão 
sempre com os proprios Autos das In- 
quiricões, que fizerem, uma Informação 
do que lhes constar a respeito da iden- 
tidade das pessoas, que se pertenderem 
habilitar para as herancas. 

3." Attendendo aos fraudulentos, e 
lesivos contratos, que a experiencia tem 



gociaç-, w s t ~ ~ m a  extorquir da falta de 
conhecimento, e de pratica dos herdei- 
ras dos Defuntos, que vivem nas Pro- 
vincias distantes da Côrte, sendo muitas 
destas pessoas pobres, rusticas, e desti- 
tudas de toda a experiencia de nègo- 
cios: Yrohibo absolutamente toda a con- 
veyào, e contrato feito pelos sobreditos 
sahre as referidas herancas; sendo cele- 
brado desde o dia, em que os avisos del- 

' las chegarem a este Reino, até o em que 
forem effectivamente recebidas pelos res- 
pectivos herdeiros; oii sejào as ditos con- 
tratos de emprestimo ou de doação, ou de 
mvenção sobre as  diligencias, e despe- 
zas dos processos das habilitacões; ou de. 
qualquer outro titiilo, debaixo das 
nas de nullidade dos mesmos contratos; 
e do tresdobro do valor delles contra 
aquelles, a cujo favor forem estipulados; 
cobrando-se o mesmo tresdobro execu- 
tivamente a beneficio do cofre dos Cati- 
vos, cujo promotor será sempre parte, 
vencendo o quinto do que arrecadar pe-, 
las sobreditas transgressões. 

4." As entregas no Deposito Publico 
se f a M ~  sempre nas iniios das proprias 
partes ; sem se admittirem Procurado- 
res, para as receberem. E tendo as di- 
tas partes impedimento legitimo para 
virem á Côrte, ou pela falta de saude, 
ou pela honestidade do sexo, ou pela de- 
bilidade de velhice: Justificando este im- 
pedimento pcrante o Ministro de Vara 
branca da Terra inais visinha, sendo 
dquellas, onde os nào ha: Apresentan- 
do, ou nomeando-lhe ao mesmo tempo 
o Procurador que querem constituir, 
para delle conhecer, e julgar se é pes- 
soa edonea, e de boa fé,: E requerendo 
com estas Justificações, expedidas ein 
nome dos sobreditos Ministros ao D e p -  
sito publico; fará este então entregar 
aos Procuradores assim qualificados as 
lierailcas, que houverem sido julgadas 
aos seus constituintes. 

5." Porqiie alguns dos sobreditos Jus- 
tificantes podem ser tào pobres, que não 
tenhão nem ainda os meios necessarios, 
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ou para prepararem os Autos das suas 
Justificacões, ou para fazerem os gastos 
das jornadas, quando vierem receber as 
heranqas : Perrnitio, que para este fim 
possáo contnhir validamente as conven- 
cões de empresttiino, que necessarias fo- 
rem segundo as forças da heranca, com 
tanto que as obrigacães nào excedáo o 
valor de cincmnta mil r6is. 
6." Attendendo á impiedade, e -r- 

niissinia lesào, com que se tem feito a- 
gociacão dos fraudulentos contratos as- 
sima prohibidos, para se enganarem, e 
prejudicarem os Interessados nas heran- 
cas, que fizerão os seus objectos : Esta- 
beleco, que este Alvará seja comprehen- 

pe--sivo de todos os casos preteritos, p m  
os declarar, como declaro, por nullos, e 
de nenhum effeito, e por incapazes de 
prestarem algum impedimento aos Inte- 
ressados nas herancas contratadas pwa 
as receberem, antes lhe serào entregues 
sem embargo de quaesquer enibargos, 
processos, ou ainda sentenças, salvo só- 
mente ás partes contratantes o direito, 
que tiverem para serem indemnisados, 
do que plenamente provarem nos com- 
petentes Juizos em Autos apartados, que 
despenderão, ou com emprestimos de di- 
nheiro effectivamente feitos aos herdei- 
ros, ou coin as despezas das suas habili- 
tacões, coriiadas sómente pelos Autos 
dellas perante os Juizes a que tocar, por 
dous Contadores peritos. - 

7." Prohibo absolutamente, que o Es- 
crivào das Justificacões dos Defuntos, e 
Ausentes, depois que as seiitencas do 
Juizo de India, e Mina forem confirma- 
das pela Meza da Consciencia, e Ordens 
dilate na sua mão os proprios Autos de- 
baixo de algum pretexto, ou requeri- 
mento, qualquer que elle seja, com pena 
de perdirnento do seu Officio, e menos 
que por despacho da mesma Meza lhe 
não conste, que nella se tem concedido 
vista para embargos suspensivos da sen- 
tenca, de que se tratar, ficando aliás 
salvo o direito de quaesquer terceiros, 
que o entendão ter, para o deduzirem 

l e  



nos outros Juizos, a que tocar, em Auto 
apartado. 

E este se cumprirá tão inteiramente, 
como nelle se contém. Pelo que : Mando 
á Meza do Desembargo do Paco, Rege- 
dor da Casa da Supplicacão, ou quem 
seu cargo servir, Conselhos da Minha 
Real Fazend$, e do Ultramar, Meza da 
Consciencia, e Ordens, Senado da -Ca- 
mara, Junta da Administracão do De- 
posito Publico, Desembargadores, Cor- 
regedores, Provedores, Ouvidores, Jui- 
zes, Justicas, e mais Officiaes dellas, a 

o conhecimento deste pertencer, 
que o cumprão, e guardem tão inteira- 
mente como nelle sé  contém, sem du- 
vida, ou embargo alguin, não obstante 
quaesquer Leis, Regimentos, Alvarás, 
Dispósicões, ou estilos contrarios; por- 
que todos, e todas Hei por bem, derogar 
para os referidos effeitos sórnente, fican- 
do aliás sempre em seu vigor: E valerá 
como Carta passada pela Chancellaria, 
posto que por ella não passe, e o seti ef- 
feito haja de durar inais de hurn, e mui- 
tos annos; sem embargo das Ordenacões 
em contrario : Registando-se em todos 
os logares, onde se costumão registar si- 
milhantes Alvarás : E mandando-se o 
Original para a Torre do Tombo. Pala- 
cio de-Nossa Senhora da Ajuda a 27 
de Julho de 1765. =Com a Assignatu- 
ra  de El-Rei, e a do Ministro ('). 

PROVISÃO ORDENANDO A REGULARIDADE COM QUE 
DEVEM SER REMETTIDOS DO ULTRAiUAR 

PAPEIS AO RESPECTIVO CONSELHO. 

Doin José por Graca de Deos Rei de 
Portugal, e dos Algarves, d'áquem, e 
d'álem mar, em Africa, Senhor de Gui- 
né, etc. Faco saber a vós Governador e 
Capitão General da Capitania das Minas 
Geraes, que Eu fui servido por Meu Real 
Decreto, de doze de Julho do corrente 
anno se ordenasse a todos os Governado- 
res, e Ministros do Illtramar, que todos 
os papcis, que reinetterem ao Meu Con- 

(4) Na Colleccão ds  Delgado -Voz. 2." pag. 
209. 

1 selho Ultramarino, venhão numerados, 
e acompanhados com huma Relacão, na 
qual pelos mesmos numeros respectivos, 
declarem concisamente o conteúdo, em 
cada hum dos referidos papeis. Uo que 
vos aviso, para que assim o tenhaes en- 
tendido, e o façaes executar pela parte 
que vos toca. El-Rei Nosso Senhor o 
mandou pelos Conselheiros do seu Con- 
selho Ultramarino abaixo assignados : 
Antonio Ferreira de Azevedo a fez em  
Lisboa a treze de Setembro de mil seie- 
centos sessenta e cinco.-O Secretario, 
Joaquim Miguel Lopes de Lavre a fez 
escrever. - Diogo Range1 de Almeida 
Castello Branco F r a n c i s c o  Marcellino 
de Gouveia ('). 

.AVISO FAVORRCENDO A LIB.ERDADE 
DOS NULATOS E MULATAS VINDO0 DA AllIEBICA, 

ASIA E APRICA. 

111."" e Ex."" Senhor. Sendo presente 
a Sua Magestade que não obstante o Al- 
vará com forga de Lei de 19 de Setern- 
bro de 1 7 6 1 , publicado na Chancellaria 
Mór deste Reino, em o primeiro de Ou- 
tubro do mesmo anno, que prohibio se 
podessem carregar, nem transportar es- 
cravos dos portos da Ameiica, Africa, e 
Asia, para os destes Reinos de Portugal 
e,Algarves debaixo das penas declaradas 
no mesmo Alvará, que igualmente de- 
terminou o tempo em que se devia prin- 
cipiar a sua observancia, se tem dado 
muito diversa interpretação ao sobredito 
Alvará, restringindo-o ao cativeiro dos 
mulatos e mulatas, que Tem dos referi- 
dos portos; e dando-se despacho tlelles 
na Casa da India quando ao contrario 
deveria ampliar-se a favor dos mesnios 
mulatos e mulatas, por nào ser justo que 
ficando os paes e rnles, sendo pretos, 
livres e forros por beneficio do mesmo 
Alvará, fiquem os filhos escravos. Or- 
dena o mesmo Senhor que V. E X . ~  ppas- . 
se as ordens necessarias, para que na 
Casa da India se pratique com os mula- 

(9 No Suppl.  ci ~ o l l e c ~ ã o  de Delgado-Vol. 
2." pag. 86. 



tos e mulatas, que daqui em diante che- 
garem dos referidos portos da Ainerica, 
Africa, e Asia, igualmente o inesmo que 
se observa com os pretos e pretas, clue 
vem dos ditos portos: Ordena outro siin 
Sua Magestade que V. Ex." rrie reinetta 
hiima relacão exacta de todos os ditos 
mulatos e iniilatas, que se tem despa- 
chado na Casa da India, desde a publi- 
cacão do dito Alvará em diante, com 
declaracão dos portos de que vierão, e 
as pessoas a quem se dirigirão, ou des- 
pacha&~;  pafa que sendo tudd presen- 
t e  ao mesmo Senhor, possa resolver o 
que for servido. Deus Gi ia~de  a V. Ex.' 
Paco em 2 de Janeiro de 1 767.-Fran- 
cisco Xavier de Mendonca Furtado.-Se- 
nhor Ma~cjuez Reposteiro Mór c'). 

Eu El-Rei Faco saber aos clue este Al- 
vará de Lei de declaracão virem, que sen- 
do-Me presente em Consulta da Junta do 
Commercio destes Reinos, e seus Doini- 
nios, que havendo Eu  pelo Meu Alvará 
de Lei de dez de Setembro de rnil sete- 
centos e sessenta e ciiico abolido intei- 
ramente as Frotas, e Esquadras, que até 
aquelle tempo navegavão para os Portos 
da Bahia, e Rio de Janeiro, determinan- 
do ao mesnio tempo, que para elles, e 
para todos os mais dos Meus Dominios 
Ultramarinos, onde o commercio se não 
achasse vedado por Privilegios exclusi- 
vos, pudessem os Meus Vassallos (em 
quanto Eu não mandasse o contrario) na- 
vegar livremente, e passar de huns a 
outros Portos quaesquer mercadorias da- 
quellas, ciijo Commereio é permittido : 
Se niovêra duvida sobre ser, ou não ser 
licito carregarem as Em barcacões parte 
da carga para huns Portos, e oulrn par- 
te para outros, concedendo-se franquia 
áquellas fazendas, e generos, que se des- 
tinassem para outros Portos diversos dos 
da sua primeira destinacão: Sou Servido 

(i) No Suppl. 6 Collecção de Delgado - Vol .  
S.', pag. 428. 

permittir estas Escalas, e declarar, que 
as Einharcacões, que partirem deste Rei- 
no para os Portos do Brazil, possão nelle 
carregar as fazendas, e generos, ciuc lhes 
parecer: Que os destinados ao,  inesmo 
Brazil scjão nelle descarregados : que si- 
gão as suas viagens coin os outros ge- 
neros aosPortos de Angola, Mossainbicjue, 
e quaesquer da Costa de Africa, dos que 
são permittidos, pagando os direitos' do 
que descarregarem nos respectivos Por- 
tos: Para o que os Officiaes das Alfan- 
degas delles serão obrigados a lhes con- 
ceder as costiimadas franquias e neces- 
sarias Guias, na mesina fórma que se p r a  
tica na AlPandega de Lisboa, regulando- 
se estas permissões pelos fomes das ditas 
Alfandegas, e na falta delles pelo da mes- 
ma Cidade de Lisboa. E este se cumpri- 
r á  tão inteiramente, como nelle se con- 
tém. Pelo que Mando á Meza do Desem- 
bargo do Paco; Regedor da Casa da Sup- 
plicacão, ou quem seu cargo servir; Go- 
vernador da Relacão, e Casa do Porto; 
Conselhos da Minha Real Fazenda, e do 
Ultramar; Meza da Consciencia, e Or- 
dens; Junta do Coniinercio destes Reinos, 
e seiis Dominios; Vice-Rei, e Capitães 
Generaes do estado do Brazil, e da India; 
Governatiores, e Capitães Generaes dos 
sobreditos estados; Meza da Inspeccão, 
e mais pessoas, a queili o conhecin~ento 
deste Alvará pertencer, que o cumprão, e 
guardem, e facam inteiramente cumprir 
e guardar corno nelle se contém, sem du- 
vida, ou embargo algum, quaesquer que 
elles sejão, è não obstantes cjuaesquer 
Leis, Regiilientos, Resolucões, Disposi- 
cões, ou Ordens em contrario, clue to- 
dos,, e todas Hei por derogadas, e cassa- 
das de Meu Motii proprio, certa scien- 
cia, e Poder Real, Pleno, e Supremo, 
como se'de todas, e cada hiima dellas fi- 
zesse especial, e expressa mençao, sem 
embargo das Ordenacões em contrario 
para esse effeito sómente, ficando aliás 
sempre em seu vigor. E valerá como Car- 
ta  passada pela Chancellaria, posto que 
por ella não ha de passar, e ainda que o 



seu effeito haja de durar mais de hum, 
e muitos annos, nào obstantes as Orde- 
nacões ein contrario, registando-se em to- 
dos os logares, onde se costumão regis- 
tar siinilhantes Alvarás, e mandando-se 
o Original para a Torre do Tombo. Dado 
no Palacio de Nosia Senhora da Ajuda 
a 27 de Junho de l 5 6 9 . C o m  a Assi- 
gnatura de El-Rei e a do Ministro 

A L V A R ~  EXTINGUINDO TODOS 0 8  OFFICIOS, i3 E I P R E -  

GOY DO CONGELHO UA FAZENDA COM O TITULO DE 

n e ~ A a ~ r ç L o  DE ~ F R I C A ,  GENTE DE TANGERB, CASA 

DE CEUTA, E MAZAOIO. 

E: El-Rei Faço saber aos que este Al- 
vará virem: Que have@o tomado na Mi- 
nha Real consideraciiahis differentes pro- 
videncias, que em diversos tempos derào 
os Senhores Reis Meus Predecessores, a 
respeito dos Logares de Africa , que cons- 
tituindo antes dos descobrimentos da In- 
dia, e do Brazil importantes Conquistas, 
e gloriosos Monumentos dos Illustres Pro- 
gressos das Armas, e do Commercio des- 
tes Reinos, forão necessariamente depe- 
recendo, depois que os maiores interes- 
ses da Navega~ào, e do Commercio da 
Asia, e da America fizerão abandonar 
pelo Senhor Rei D. Jogo o I11 o grande 
numero de Pracas, que fez evacuar nos 
sobreditos Logares, seguindo-se depois 
as Cessões de Ceiita, e Tangere, de sor- 
te, que nas referidas partes ficou sómen- 
t e  o pequeno e inutil Presidio de Maza- 
gào, para servir de titulo á Administra- 
cão chamada da Casa de Ceuta, que só 
consistia nesta simples, e mera denomina- 
cào'em si mesina tào inutil, e tào onero- 
sa, como a expcriencia ii~osfrou, que o 
fora o Almoxarifado, e a Contadoria, que 
se estabelecêrào na Cidade de Lagos pelo 
Alvará de sete de Março de mil seiscen- 
tos e setenta e dous em beneficio das Fa- 
milias transportadas da Cidade de Tan- 
gere para o Reino do Algarve, a fim de 
se guardarem Jli a s  contas, e de se fa- 
zerem os pagamentos .dos Soldos, Mora- 
dias, e Tencas, que se mandarão conser- 

(4) Na Collecção de Delgado-Vol. i?.", pag. 
402. 

var ás ditas Familias, os quaes forão ex- 
tinctos pelo, outro Alvará de dous de De- 
zembro de mil setecentos quarenta e 
cinco liavendo-se manifestado wperfluas 
as grandes despzas, que se faziào com 
aquelles Offlciaes, e embaracada a f'órma 
de satisfazer por Contrato aqiiella Folha, 
por se achar muito diminuto o numero 
dos Filhos del1a:- E considerando Eu por 
hmma parte sobre os referidos factos, que 
todos os Logares, Officios, e Empregos 
da ~ e ~ a r t @ o  de Africa no estado pre- 
sente &lla se fazem mais desnecemwios, 
que os .que forào extinctos pelo ultimo 
dos ditos Alvarás; pois que não existin- 
do já  no Meu Dominio aquellas partes 
de Africa, ficiio vãos, e quimericos os 
Empregos, e Ofiicios com ellas pretexta- 
dos; e pela outra parte, que se fazem in- 
toleravelmente  os^& Ccmsignacões, 
que tenho applicado, e que de novo for 
servido applicar para os pagamentos das 
dividas vencidas, e das Tencas compe- 
tentes aos Filhos das respectivas Polhas, 
que tem legitimas titulos para as rece- 
bereni: E tendo ouvido sobre esta ina- 
teria muitos Miriistros do Meu Conselho, 
e Desembargo, muito doutos nos Direi- 
tos Canonico, e Civil, e muito zelosos do 
servico de Deus, e Meii, com cu,jos uni- 
formes Pareceres Me Conformei : Sou Ser- 
vido Ordenar aos ditos respeitos o seguin- 
te: 

1 ." Do mesmo modo, que pelo sobre- 
dito Alvará de dous de Dezeintro de mil 
setecentos e quarenta e cinco forào ex- 
tinctos o Almoxarifado, e Contadoria da 
Gente de Taligere, e que pela cvacuacão 
da Fraca de Mazagào ficarao tainbein ex- 
tinctos todos os Logares, Officios, e Em- 
pregos de Juslica, e de Fazenda, que nella 
erào exercitados : Hei por extinctos des- 
de o dia da publicacão deste Alvará em 
diante, como se nunca houvessem exis- 
tido, todos os Empregos, Ofticios, e In- 
cumbencias, que dentro no Coriselho da 
Fazenda, e fóra delle se exercitavão com 
os titulos da Reparticào da Africa, Gen- 
te  de Tangere, Casa de Ceuta, e Maza- 



gio, que hoje não existern; oti os ditos 
Officios, Enipregos, e Incuiiibencias se- 
jgo vitalicios ou triennaes, ou sejão orcli-. 
iiarios, ou siipranuiiierarios. 

2." Todosos negocios,cjue no dito Con- 
selho aiidárào cxtraordinariaincnte an- 
nexos ás ditas Repartições, qiie declaro 
exiinetas, se ficarão despacliando pelo cx- 
pedientc Ordinario do inesmo Consellio 
da Fazenda, e pelos Officiaes respectivos, 
a quem coinpctir, segundo a rialureza 

' dos liiesmos ncgocios, e coino mais con- 
veniente for a beni do Meu Real Ser- 
v i ~ ~ .  

3." E ainda que é da natureza destes 
Officios não ficar obrigada a Mielia Fa- 
zeiida a cousa alguina, rio caso de estinc- 
$50: Hei por bem, e por graça, quc os 
que tiverem Proprictirios com legitimo 
ti t i i lq scnclo daquelles, ein qiie até ago- 
ra se entendeo, que tinha logar o Direi- 
to chamado Consuetudinario; ou se,jào 
com preferencia providos em outros Of- 
ficios competentes; ou sejào gratificados 
com dez annatas dos seus ordenados, que 
Mando Ihes sejão pagas no Meu Real Era- 
'rio por qualificacões, e despachos do Con- 
de Insptw-tor Geral delle. 

4." Item : Ordeno quc o rendimento 
das incias annatas dos Comrrieridas novas 
da Ordem de Chrisio (eiii que consiste 
parte das Consignações applicadas á dita 
Reparticào de Africa) o qual rendiinen- 
10 continuarão senipre a cobrar os The- 
soureiros da Casa de Ceuta, daqui em 
,diante se entregue no Meu Real Erario, 
donde sabem, e deve111 sahir todas as des- 
pezas .pertencentes 5 mesma Casa. 

5 . O  Item: Ordeno, que pelo remane- 
cente, que no fim do presente atino fi- 
car liquiclo das outras Consignacões, qiie 
desde o anno de mil setecentos sessenta 
e dous tem entrado no Meu Real Erario, 
deduzidas as despezas,qile alli tenho man- 
dado pagar pertencentes i5 dita Reparti- 
cão, se pague metade das dividas, que se 
acharem vencidas até o referido fim do 
presente anno, depois de igualmente ve- 
rificadas no dito Meu Real Erario por 

BOL. DO C. ULTR.-LEG. ANT. -YOL. 11. 

'despacho do Conde Inspector Gcral del- 
le: Quc pelo remaneccnie annual das ' 

inesinas Consignacòes applicadas, e 'de 
quaesquer outras, qiie Eu for servido 
applicar de novo, pagas que sejào as Fo- 
lhas, que abaixo serio declaradas, conti- 
iiiie a pagar-se q cjiie houver das mesmas 
dividas pretcritas até h total extincçiio 
dellas. 

6." Itein: Ordeno, que pelo que per- 
tence ás dividas, a que ficárào crédores 
os Habitantes da Praca de Mazagiio, no 
tempo, em que se cvacuoii a dita l'raca, 
sc formem no Meti Erario Relacões exa- 
ctas extrahidas dos Livros da Védoria, 
que iiiandei recolher. 

7." Itciii: Ordeno, que quaesqiler oii 
tros crédores, quc por siinilliantes, ou 
diversas qualidades de dividas, perten- 
dão liaver seus pagamentos, Me re- 
queirào pelo mesino Erario Regio, para 
que verificando alli as ditas dividas, haja 
de dar a providencia, que Me parecer 
inais justa, segundo a exigencia dos ca- 
sos occorrentes. 

8." Item: Tendo cessado todos os ino- 
tivos, que no ann6 de inil setecentos e 
dez deriio causa a se lavrar huma Folha 
de T e n p s  concedidas por servicos feitos 
na Praca de Mazagão, para serem pagas 
na Thesouraria Mór da Casa de Ceuta, 
com o titulo de Folha dos Ausentes da 
Praca de Mazagiio, com distinccgo das que 
erào pagas no Alinoxarifado da mesma 
Praca, entre os qoaes motivos se atten- 
deo principalniente ás pessoas, que vo- 
luntariamente passavão a servir naquelle 
Presidio, e vinhiio pelo decurso do tem- 
po a obter despachos para poderem as- 
sisiir nestes Reinos, logrando nelle Ten- 
$as; a outras pessoas, que vinhão a cu- 
rar-se de enfermidades; e finalmente a 
outras, que por estropeadas, e invalidas, 
passavão a viver nestes ditos Reinos, ou a 
serem nelles providas naquelles logares, 
que a piedade dos Senhores Reis Meus 
Predecessores estabelece0 para bem de 
suas almas, e subsistencia de taes pes- 
soas: Ordeno', que daqui em diante se 
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-66- 
lavre no Assentamento huma só folha 
das Tencas, que se achão concedidas, em 
attenqào a servicos effectivos, e feitos na 
referida Praja. 

9." Itein: Ordeno, que a dita Folha 
comprehenda todas as pessoas, qiie coni 
legitimo-titiilo percebem Tensas, e Pra- 
cas por Alvará, ou fosse no Almoxarifa- 
do pebs assentos da Védoria (e estas apre- 
sentarão os Alvarás no Conselho da Mi- 
nha Real Fazenda para se Ihes fazer o 
assentamento), ou fosse na Thesoiiraria 
Mór da Casa de Q u t a  pela dita Folha dos 
Ausentes; e será lavrada com o titulo de 
Gente de Mazagão á imitacào da outra 
Folha, que se costuma lavrar, e que Man- 
do que assim mesmo se continue com o 
titulo de Gente de Tangere até segunda 
ordem Minha. 

1 O." Item : Ordeno, que as ditas duas 
Folhas de Tenças da Gente cle 'í'aiigere, 
e da Gei-ite.de Rfazagào sejão reimettidas 
ao Meu Real Erario, depois dc baixarem 
com a Minha Real Assignatiira, e Cum- 
pra-se do Conde Inspector Geral, para 
serem pagas pelo Thesoureiro Geral das 
Tencas, na fóriiia costumada. 

1 1 ." Item : Orderio, que as addicòes, 
que os filhos da Folha levavão ein tri- 
gos, se<jào reduzidas a dinheiro pelos pre- 
tos: a sa her, até o nuinero de doze fan- 
$as, ou quarenta c oito alqueives por an- 
no, a duzehtos réis cada alqueire; e o 
que mais levar qualquer pessoa deste nu- 
mero de doze fangas para cinia, a cento 
e cincoenta réis por alqueire, tudo na 
fórma do Alvará de dous de Dezembro 
de mil setecentos e quarenta e cinco ; c 
não obstailte a duvida, que se occasionou 
a este respeito pelo Decreto de cinco de 
Novembro de mil setecentos cincoenta e 
sete, qiie se referio'á Resolu~U'o antece- 
dente. 

12." Item : Porque nas sobreditas Ten- 
ças se achào interessadas muitas pessoas, 
que passárào a servir-Me, ou n estabele- 
cer-se no Estado +do Grzo I'an'á, donde 
pela distancia nào podem i:omniodamente 
mandar os seus w q u e r i i n e ~ o s  a esta 

Corte, nem lerão nella quem Ihes trate 
delles; e é muito coiiforme á Minha Pa- 
ternal Piedade, que nào fiquem de peior 
condicào aquelles vassallos: Hei por bern, 
que possào enviar-Me os ditos requeri- 
mentos, e papeis a elles pertencentes por 
via dos Governadores do mestrio Estado; 
aos quaes Governadores, o11 a qiiein seiis 

' cargos tiver, Ordeno, e Hei por iiiuilo 
recommendado, que Me remettào os di- 
tos requerimentos pelo Meu Real Erario, 
para Me serem presentes com as neces- 
sarias inforrna~ões, e coni a inesina arre- 
cadacão, que tem os papeis pertencen- 
tes á Minha Real Fazenda, para Eii de- 
ferir a todos como for justo, e os casos 
pedirem. 

E este se cuinprirá tào inteiramente, 
como nelle se conténi, sem dúvida ou em- 
bargo algum. Pelo que : Mando ao Con- 
selho da Minha Pazerida, Inspector Ge- 
ral do Meu Real Erario; Governador, e 
Capitão General d o  Estado do Grão Pa- 
rá, Ministros, Of'ficiaes, e riiais pessoas a 
quem o conhecimento deste pertencer, 
o cumpriio, giiardern, e facão inteira- 
menteQumprir, e guardar este Meu AI- 
varg, como nelle se contém, sèni'duvida, 
ou embargo algum,e nào obstantesquaes- 
quer Leis, Ordena~ões, Regiinenlos, Al- 
varás, Provisões, ou estilos contrarios, 
que todos, e todas para estes effeitos só- 
mente Hei por derogadas, conio se de 
todos, e cada hum delles fizesse especial, 
e expressa menyio, ficando aliás sempre 
em seu vigor. E ao Doutor Joào Pacheco 
Pereira, do Meu Conselho, Desembsrga- 
dor do<Pajo, que serve de Chanceller Mór 
destes Reinos, Mando, que o faça publi- 
car na Chancellaria, registando-se ein to- 
dos os logares, onde se costumào regis- 
tar similliantes Alvarás, e mandando-se 
o.Origina1 para a Torre do Tombo. Dado 
no Palacio de Nossa -Senhora da Ajuda a 
25 de Agosto de 1 7  7 O.-Com a Assi- 
gnatura de El-Rei, e a do Ministro('). 

Lva col[llrcr60 d e  Delgado-vdol. 2.". pBg. 
4a. 



A L V A R ~  SM,PONDO AO CONTRABANDO DA CRZELA 

A 8  P E N A 8  DO CONTRABLNDO DO T^B.ACO. 

E u  El-Rei Faco saber aos que este 
Alvará virem, quc sendo-Me presente 
por parte dos Directores do Commercio 
da Herva Urzela os continuos contraban- 
dos, que da inesma Herva se fazem, 
sendo estes ina is freqiieiites nas Ilhas 
Terceira, e do Faial, oiide se achào tão 
publicas, qiic nào só sào iiianifeslos ao 
Governador, e Capiiào General, mas a 
todos os Miilistros daquelles contornos, 
os cluaes seiido rec[ueridos a este respei- 
to, se defendem iiào poder adiantar-se a 
mais do conieúdo no Aviso de vinte e 
qiiatro de Fevereiro de iiiil setecenlos 
sessenia c nove, no qual se coinniina tão 
sóinente aos  Contrabandistas da dita 
Herva o perdimento da que Ihes for 
achada; e sendo tào rnodica a pena, cres- 
cia todos os dias o numero daquelles, 
que tendo. perdido o horror á culpa, bus- 
caviio por qualquer caininlio a conve- 
niencia: E que não era inenos attendivel 
o prejuizo, que aquella Negociaciio ex- 
perimentava nas difficuldades, que en- 
coniraviio a respeito da colheita da so- 
hrqlita Herva ; porque havendo-lhes Eu 
concedido por especial graca a faciilda- 
de dc a podereni niandar arrancar de 
qualquer siiio, ein que se produzisse, 
succedia, que requerendo os Corres- 
pondentes dos mesmos Directores a al- 
guns Officiaes de Guerra, que  se acha- 
viio encarregados do Governo das Mi- 
nhas Fortalezas Ihes nào perinitiião li- 
mnqa para o arranco da iiiosma Herva, 

rasào de alguns Capitulas do Regi- 
rneiiio Militar, que defendem qualquer 
acio, porque se devassem as forcas ina- 
ritimas. E aiiendendo a todo o referido: 
Hei por bem declarar, quc a todas as 
pessoas, que  forcrn comprehendidas no 
dito contmhndo,  se Ihes imponl-iáo, 
além do perdimento da Herva, pelo Mi- 
nistro do Dktricto, '  as pmras que se 
achào presc~iptas pelas Minhas Leis, e 
Regimento aos Contralandisias do Ta- 
baco, dando os niesinos Miiiistros'appel- 

lacào, e aggravo para as Relacòes do 
mesriio Districto: E outro sim conceder 
faculdade, para que debaixo das caute- 
las necessarias se permitta a iodas as 
pessoas, que forem encarregadas do apa- 
nho da sobredita Herva, enirarein ao 
inesino fiin nas Fortalezas, e Castellos de 
todos os meus Dominios, consiando le- 
giiimameiite serern Nacionaes, de quem 
nào possa haver n suspeita de intencão 
sinistra. 

Pelo que : Mando á Meza do Desem- 
bargo do t'aco; Cardeal Regedor da Casa 
da Supplicacào; Conselhos de Minha Fa- 
zenda, e Ultramar; Governador da Re- 
lacào, e Casa do Porto; Juntá do Coin- 
mercio destes Reinos, 'e seus Doininios; 
Junta da Admin' istrag.~~ da Companhia 
Geral do Grào Pará, e Maranhào, Vice- 
Rei, e Capitào General cle Mar, e Terra 
do Estado do Brazil; Governadores, e 
Capiiges Generaes de lodos os Meus Do- 
ininios, e Ilhas a elles adjacentes; Go- 
vernadores, e mais officiaes das Foriale- 
zas, e Fortes dos mesnios Dorninios; Des- 
einbargadores, Ministros, e i&is pessoas, 
a quem o conhecimento deste perten- 
cer, o cumprao, e guardeni, e facão cuili- 
prir, e guardar ião inleirarnente como 
nelle se contém, sem duvida, ou embar- 
go algum, e valerá coino Carta passada 
pela- Chancellaria, posto que p,or ella iiào 
ha de passar, e o seu effeiio-haja de du- 
rar  rriais de hulii, e muitos annos, sem 
embargo das Ordenacòes etn contrario ; 
e se registará nos Livros a que perten- 
~ce r ,  mandando-se o Original para a Torre 
.do Tombo. Dado no Yalacio de Nossa Se- 
nhora da Ajuda aos 1 2 ' d e  Outubro de 
1 7 7 0. - Coiii a Assignatura de El-Rei, , 
e a do Ministro (j). 

AVISO PROVIDENCIANDO A B E M . D O  CREDITO 

DA N A V E G A Ç A O  IJ COIMEBCIO DA INDIA. 

-A El-Rei Meu Senhor foi presente, 
que da.saudavel Lei de dez-de S e t e m h o  
de mil setecentos sessenta e cinco, em 

(4) Na Collecção de Delgado -Vol. 3.", pag. 
498. 



que houve por lein conceder aos seus 
Vassallos, a livre Navegacào, e Coninier- 
cio, sem a sujeicão, que até entào ti- 
nhão aos tempos, e incorporacões das 
Frotas, sc tern pretendido fazer, e já 
com 'effeito se fez, o abuso de se anima- 
rem honiens sem Cabedal, nein Credito 
a estabelecerem Sociedades, e empehen- 
derem Navegacões para os Portos da 
Asia, a procurar a fortuna dos Creditos, 
para carregarem coni elles os seus Na- 
vios, sem outro penhor, que não se,ja o 
da repu ia~ào  do nome Portuguez, coiiio 
já succedco de facto com o Navio Nossa 
Se?zho~.n da Penha rle Franca, S. Fran-  
cisco ~/c'Paulu e Almas, que na torna 
viagem fez precisa a providencia do Real 
Decreto de vinte e dous de Setembro 
proximo precedente; e coiiio agora cons- 
ta, que está para succedcr com o ~iics- 
riio Navio, achando-se disposto a seguiida 
viagem sc111 fundos, nem competentes 
creditos, assim pelo cjue toca aos idte- 
ressados, que deriio os seus qoines, como 
aos Sobrecargas por elles destinados. Pu- 
blicando, alem de tiido o referido, Con- 
dicões extraordinarias, .e alheias do cos- 
tume da Praca, onde tem causado muito 
justo feparo. E não sendo já mais da 
Real Iritencào do iiiesmo Senhor, que 
das suas 1,cis ordenadas para o bem coin- 
iiiurn, e lionra dos seusVassallos, se ha- 
ião de seguir abusos prc,judiciaes aos 
desacautelados, e descrediio ao nome da 
Nacão : He Servido : Primo; que a Junta 
do Commercio destes Reinos, e seus Do- 
millios, chamando os ditos interessados, 
que tein dado os seus nomes para o re- 
ferido Navio, Ihes faca declarar, nào só 
os meios, e os modos, que tem para eni- 
prehenderern a dita Navegacão, rrias tarn- 
bem as Condicões della, e as pessoas, e 
qualidades dos Sobrecargas, ou Adminis- 
tradores das Carregacões, que fazem os 
seus objectos: Secu?zdo; que sobre tudo 
o referido Consulte a Junta, o que lhe 
parecer justo, suspensos todos os effei- 
tos das sobreditas Condi~ões, e Carrega- 
coes: Tercio; que daqui em diante niio 

possa alguein usar da Liberdade de Ra- 
vcgar para os longiqrios Portos da Akia, 
seni precederem qualificaçào, e Consdta 
da inesnia Junta, pelas quaes conste ao 
mesmo Senhor, cjue os interessados sào 
pessoas de Cabcdaes, e Crcdiios coinpe- 
tentes 1)ara merecerem a confianca do 
Publico, e conservarem a boa reputacào, 
que Sua-Magestade tanto tein protegi- 
do, e deseja que eiii toda a parte do 
Mundo se conlieja que é inseparavel das 
Pracas Mercantes dos seus Reinos. O que 
V. S."ará presente na mesiiia Junta 
para que assirn seja executado. Deus 
Guarde a V. S." Paco a 24 d e  Novem- 
bro de 1770.-Marquez de Ponibal- 
Senhor Joacjuiin Ignacio da Gruz ('). 

A L V A R A  D E C L ~ ~ R A N D O  QÇEM D L V E  BUCCEDER 
' 

NA FALTA OU AUSBNCIA 
DOS G O V E R N A D O R E S  E C A P I T ~ E S  cENEBAEs DO BRAzIL, 

E ILHAS. 

Eu El-Rei Faco saber ao Vice-Rei, e 
Capitão General dc Mar, e Terra do Es- 
tado do Brazil, a todos os Governadores, 
e Capitães Generaes do mesnio Estado, 
e do Pará, Reino de Angola, e Ilhas ad- 
jacentes a este Reino, e a iodos os mais 
Governadores dos liicsinos Estados, Mi- 
nistros de Justica, e Fazenda, e inais 
Officiaes da Adniinistracão della, Fidal- 
gos, Cavalleiros, Gente de Armas, que 
nas ditas partes tenho, e a todos, e quaes- 
quer Officiaes de qualquer qualidade, 
estado, e condição que sejão, que este 
Meu Alvará perpetuo de SuccessBo vi- 
rem, que Eu Hei por bem, e Mando que 
todas as vezes, que acontecer faltar 
qiiaesquer dos sobreditos Vice-Reis, Go- 
vernadores, e Capitães Geiieraes das so- 
breditas Capitanias, ou Goveriiadores 
dellas, ou seja por caiisa de morte, ou 
de ausencia dilatada do districto .das 
~nesmas Capitanias, ou por outro qual- 
quer acontecimento, que requeira prom- 
pta providencia sobre a Si~ccessão do 
mesmo Governo : Succedão, e entrem 

(1) No Supplemmto a ColleeçQo de Delgado - 
Vol. 9.0, pag. 852. 



ndle,a Bispo da Diocese, e na sua falta 
o .Odo; o êtraiseeller da Rd@o ; e o 
-iMkid dt Guerra ,de maior patente, ou 
-qm for mais antigo na igualdade dellas. 
WsCapitanias, em que &o houver Bis 
p, substituirá este logar o Ouvidor da 
-Gomarca, entrando o Vereador mais an- 
tigo, e assim da mesma w e  deverd e& 
cutar-se nhquellas Capitanias, e m  $sçe 
nâo houver Cbanceller, entrãzrdoem m 
logar o (hrvidw. Na falta de d g u n s  dos 
s o b d i t o s  nomeados wiee&rá apelle,  
ou âg&s, que os substitnirem nos so- 
M i t u s  cargos, eni quanta E11 nào der 
outra especial providencia; e todos os 
aisima norneados Me servir20 de com- 
mum rccordo com o mesmo Poder, Ju- 
risdiccào, e Aljada, que compete aos Go- 
vernadores, e Capitiies k n e r a e s  das di- 
tas Capitanias, a aos mais &hvepaiadores 
deE19s. Natifico-v040 assim, e vos Mando 
ii todas em geral, e a cada hurn ern par- 
ticwlar, que recebaes, por Meus Capitges 
Móres, e Governadores dessas partes aos 
sobreditos, quando siiccedào os referidos 
casm; e Ihes curnpraes seus mandados 
inteiramente, assim como a Meus Capi- 
tães Móres sois obrigados a fazer, sem a 
isso píirdes duvida, ou embargo algum. 
E elles iisa~ão em tudo do Poder, Juris- 
dicc50, e Algada, que tenho concedido 
aos Governadores, e Capitàes Generaes 
das ditas Capitanias, quando esta Succes- 
s8s aconteca verificar-se em qualquer 
das ditas Capitanias, estando ausentes os 
d r e d i t o s :  Hei outm sim por bem, e 
Mando, que se Ihes leve logo recado com 
toda aadY\ig~cia a qualquer parte, em 
que estiverem, pr mais remota que 
seja, .sem embargo de qiiaesquer Leis, 
Regimentos, usos,. e costumes, que haja 
em contrario. E logo que os ditos rece- 
berem recado da siia Successão nos refe- 
ridos Governos, poderào exercita-los na 
fórma assima declarada. Nào estando 
poréni presentes mais que duas das di- 
t a  pessoas, essas governario até vir a 
terceira. E nào estando presente mais 
pae h a ,  essa governará até chegarem 
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as outras duas: E vindo huma das ditas 
pessoas pr-imeiro, governar50 am bas até 
vir a outra : E quando governem duas 
sómente, se foreiii difl'erentes em pare- 
cer, tomar20 por terceiro, nos casos, 'em 
que se nàa confomai.em, o Ministro de 
letras de rnaior graduacão, que lhes fi- 
car mais perto; e na falta delle, o Pro- 
vedor da Minha Real Fazenda; e na 
Mta destes, .o Vereador da Carnara w a b  
amigo. LOgo que chegar o Govanadax, 
e CapitGo General, que Eu for Servisir, 
nomear, nào poderào mai9 usar de Ja- 
risdicciio alguma as pessoas, que até a 
sua chegada governarem, antes lhe em- 
tregarão o Covmo. E quero, e ' ~ e  prae, 
que este Meu Alvará tenha perpetua 
fwqa, e vigor, a cpe SB cumpra iruieire- 
mente, oomo se fosse Carta principiada 
em Meu Nome, passadavipor Minha Chan- 
cellaria, e sellada com o S l l o  pendemte 
della, seni embargo da Ordenacão do Li- 
vro segundo, Titulo quarenta, que diz, 
que as cousas, cujo effeito houverem de 
durar mais de hum anno, passem por 
Cartas; e passando por Alvarás, não, 
nem se guardem. E valerá outro sim, 
sem embargo da Ordenacão do mesmo 
Livro, Titulo trinta e nove, que' o con- 
trario dispõe. Deste Alvará se remette- 
rào Exemplares a todos os Governos dos 
mesmos Eslados, Reino, e Ilhas, para na 
'fórma referida se execiitarem, para o 
que se mandará registar nas Secretarias 
dos inesinos Governos, e - nos Livros de 
todas as Camaras, e nas mais partes, 
onde pertencer. Dado no Palacio de 
Nossa Senhora da Ajuda a 1 2  de Dezem- 
bro 'de 1 770 .  - Com a Assignatura de 
El-Rei, e a do Ministro (9. 

DECRETO PERMITTIND<T A VENDA DA8 FAZENDA8 
DA A81A BEM I N T E R V E N Ç ~ O  DE CORRECTOBEB. 

Por justos motivos, que Me forào p r e  
sentes, Sou servido que as fazendas da 
Asia, que tem vindo e vierem á Casa 
da India, e dentro nella se venderão ou 
venderem por grosso, ou seja para con- 

(1) Collecção de Delgado-Vol. 2.Opag. 524. 
11. 14 



sumo dos mesmos Reinos, ou seja para 
serem baldeadas, de sorte que as vendas 
feitas na referida Casa excedãio as quan- 
tias determinadas no Capitulo vinte e 
outo da Instituiqão da Companhia- Ge- 
ral do Grão Pará e Maranhào, confirma- 
do pelo Meu Alvará de sete de Julho de 
mil setecentos e cincoenta e cinco se fa- 
ção sem a intervenção de todos e quaes- 
quer Correctores, fazendo-os desneces- 
sarios a authoridade do Provedor e Meza 
da mesma Casa, e a publicidade e solem- 
nidade das vendas, pelas quaes se façào 
cessar todos os perigos de monopolios e 
de fraudes, ficando aliás aos fretadores e 
tratad0r.e~ de mercadorias salvo o direi- 
to, que pelas Leis e Reginientos, e Cos- 
tumes lhes competem, para assistirem a 
todas as primeiras vendas das outras 
mercadorias, ainda da mesma Asia, que 
forem vendidas nas casas dos mercado- 
res particulares, como actiialmente se 
está praticando. O Conselho da Fazenda 
o tenha assim entendido e faca execu- 
tar, sem embargo de quaesrluer Regi- 
mentos ou Ordens em contrario. Palacio 
de Nossa Senhora da Ajuda em 1 8  de 
Julho de 1 7 7 1 .  

Com a Rubrica de Sua Magestade ('1. 

ALVARA REVOGANDO A CARTA REGIA D E 4 7  DE NOVEP- 
BRO DE 1764 ACERCA DA PERPlS8ÃO AOS NAVIOS, 
QUE VOLTAVIO DA ASIA,  PODEREM YENUER FAZEN- 

DAS EM O PORTO D E  LOANDA, E REINO DE ANGOLA. 

Eu El-Rei Faco saber aos que este 
Alvará virem : Que por quanto pela Mi- 
nha Carta de dezesete de Novembro de 
176 1 ,  attendendo ás circumstancias, 
que entiio concorrião : Houve por bein 
Ordenar por então, que os Officiaes e 
mais interessados das carregacões das 
Náos, e outros Navios, rjue voltassem da 
India, fazendo escala pelo Porto de Sào 
Paulo da Assumpcão do Reino de An- 
gola, podessem comrrierciar no dito Por- 
t o  com os effeitos e fazcndas, que trciii- 
xessem da Asia, estabelecendo-se no 

(4) hTo Suppl.  <á Collecção dc Delgado-Vol. 2.' 
pag. 263. 

mesmo Porto uma Alfandega com um 
Thesoureiro, e um Escrivão para a per- 
cepqiío dos Direitos resiiltantes das mer- 
cadorias, que se vendessem, ou descar- 
regassem naquella Cidade; e porque de- 
pois Me foi presente, por factos incon-, 
testaveis, que os ditos Officiaes interes- 
sados, e carregadores abusando da refe- 
rida graça (que só lhes foi concedida por 
ora em quanto Eu não mandasse o con- 
trario) não só vendião as fazendas cha- 
madas de negro proprias para o consu- 
mo de Angola ; mas tambem, vendo que 
lhes era prohibida a escala pelos Portas 
do Brazil, estabelecerão no de São Pau- 
lo da Assumpção hum Interposto onde 
se introduzião grandes quantidades de 
outras fazendas da Asia, para se traris- 
portarem, comÒ se transportavão, aos 
referidos Portos do Brazil; praticaiido 
por esta fórma com reprovada malicia, 
e criminosa simulação, o mesmo iden- 
tico Commercio, que nelles ,se achava 
prohibido; e por ter mostrado a expe- 
riencia dos successivos annos que decor- 
rerào desde o de 1 7 6 1, até ao presente, 

I que não só do referido Commercio feito 
para os Portos do Brazil com manifesta 
transgressão das Minhas Leis; mas ainda 
daquelle, que os sobreditos Officiaes in- 
teressados, e carregadores das Náos, e 
outras embarcacões vindas da India fa- 
z i a ~  nos Portos de Angola com as fazen- 
das proprias para o consumo daquella 
Conquista se segui20 inconvenientes tão 
graves, e dignos da Minha Real atten- 
$50 como erão: Primeiro que sendo 
hunia maxima geralmente recebida, e 
constantemente praticada entre todas as 
Nacões, que da Capital, ou Metropoli 
Dominante é que se deve fazer o Com- 
inercio e Navegacòes para as Colonias 
e nào as Colonias entre si, tinhiio os di- 
tos Officiaes interessados e carregado- 
res estabelecido por meio do Interposto 
de Aiigola, huin Commercio Geral, e 
Navegacão entre a Asia, Africa, e Ame- 
rica, com total exclusiio destes Reinos: 
Segundo ; que sendo o mesmo Portugal 
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o Paiz dominante, em que com excessi- 
vas despezas se está promovendo e sus- 
tentando- o Cornmercio e Navegaqão da 
Asia;-ficava o dito Reino Dominante com 
todos os encargos resultantes da protec- 
$20 .do referido Commercio, e as suas 
Colonias tirando delle todo o indepen- 
dente beneficio, e utilidade : Terceiro ; 
porque sendo certo, que as fazendas da 
Europa, só tem boa sahida em Angola, 
quando vào sortidas com -fazendas da 
Asia, e os ditos OMiciaes interessados, 
e carregadores não  trazião as referidas 
facendae, tendo-as vendido em Sào Pau- 
10 da Assumpcão, ou traziào as que alli 
não podiào vender, e faltando por am- 
bas estas causas os sortimentos em Lis- 
boa, nem havia carregacões, nem sem 
ellas podia haver Commercio deste para 
aquelle Reino, sendo este o 
motivo por que o dito Commercio e Na- 
vegação padece as interrupcões qiie até 
agora se tem experimentado: Quarto;  
porqiie tendo o mesmo Portugal tanta 
quantidade de algodào, quanta anniial- 
mente recebe das differentes Capitanias 
do Brazil; e havendo-se já estabelecido 
nestes Reinos Fabricas do dito genero, 
nas quaes se .devem promover as inanu- 
facturas de fazendas proprias para o con- 
sumo de Angola ;. por huma parte nào 
poderiào ter sahidà as ditas fazendas 
naquella Conquista, em quanto alli re- 
dundassem as da Asia introduzidas pelas 
Náos e mais embarcacões da India sem 
regra, nem limite; e por oiltra parte 
sendo as ditas fazendas da Asia as mais 
estimadas em Angola, he de huma ne- 
cessidade indispensavel, que venhão a 
Portugal, não só por conta dos sorti- 
mentos das que se fabricarem nestes 
Reinos, mas tainbem para podereni os 
homens de negocio da Praca de Lisboa 
regular com tal proporcào os precos e 
qualidades de humas e outras, que em 
logar de obstaculo, e de huma concor- 
rencia nociva sirvão as ditas fazendas da 
Asia de meio, e de auxilio para a intro- 
&qáodas Portuguezas: Resulta de tudo 

- 
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o referido, que tão prejudicial he para 
o Commercio, Navegasão, e Fabricas des- 
tes Reinos, que as einbarcacõcs, que .vem 
da India, ou sejào Náos, ou Navios mer- 
cantes vendão no Reino, e Estados de 
Angola os generos e fazendas que tra-,  
zem da Asia; como he hum grande in- 
teresse a Portugal, que os ditos generos 
e fazendas passem em direitiira a Lis- 
boa ; para daqui serem transportadas 
tambem em direitura áquella Conquista. 
E querendo Eu cohibir os perniciosos 
abusos, e manifestas transgressões assi- 
ma indicadas, e remover ao mesmo tem- 
po todos os obstaculos que até agora 
embaracavão o ~ommerc iò  e Navegaçào 
imrnediata destes Reinos para o de An- 
gola: Sou Servido Ordenar, que de bor- 
do das Náos, que voltando da India, vie- 
rem ao Porto do Reino d Estados de An- 
gola, se não possão desembarcar fazendas 
da Asia, ou se-jão das que sào proprias ' 
para liso do Paiz, ou de outra qualquer 
qualidade, nem se possa fazer com ellas 
algum Comincrcio nos ditos Portos, de- 
baixo das penas de perderem os trans- 
gressores as ditas fazendas, e de paga- 
rem o tresdobro da importancia dellas, 
além das.outras penas, que reseivo ao 
Meu Real Arbitrio : Permitto com tudo 
que nos mesmos Portos se possào enibar- 
car os generos e effeitos da terra para 
serein transportados em direit~ira a Por- 
tugal. 

Pelo quc: Mapdo aos Conselhos de Mi- 
nha Fazenda, e Ultramar; Cardeal Re- 
gedor da Casa da Supplicacão; Governa- 
dor da Relacào, e Casa do Porto ; Vice- 
Rei, e Capitào General de Mar e Terra 
do Estado do Brazil; Governadares, c 
Capitàes Generaes, Junta do Comn-ier- 
cio, e a todos os Ministros e mais pes- 
soas a quem o conhecimento deste per- 
tencer, o cuinprão e guardem, e facão 
cumprir e guardar tào inteiramente 
como nelle se contém, não obstantes 
quaesquer Leis, Alvarás, Regimentos, 
Disposicõcs, Ordens; ou Estilos contra- 
rios, que todos, e todas Hei por deroga- 



das para este effeito sómente ficando 
aliás sempre em seu vigor; e valerá como 
Carta passada pela Chancellaria posto 
que por ella nào passe, e seu effeito haja 
de durar mais de h u n ~  e muitos annos, 
não obstante as Ordewcões em eontra- 
río e se registará ern todos os lagares 
onde se costumào -registar similhantes 
Alvarás, remettendo-se o Original para 
o Meu Real Archivo da Torre da Tom- 
ba. Dado no Palacio de Nossa Senhora 
da Ajuda aos 19 de Jiinlio de 1772.  = 

REI. - Martinho de Mello e Cast?-o ('1. 

I.EI ABOLINDO AS ANT166S CONSIGNAÇÕES 

.PARA A INBTIuCÇ~O DOS E8TUD06,  E ESTABB~RCENDU 

' O BUBBIDIO LITERARIO. 

Dom José por Graca de Deus, Rei de 
Portugal, e dob Algarves, d'aquem, e 
d'aiem Mar, em Africa Senhor de Guine, 
e da Conquista, Navegacão, Commercio 
da Ethiopia, Arabia, Persia, e da India, 
etc. A todos os Vassallos dos Meus Rei- 
nos, e Dominios, saude. He manifesto, 
que os Estabelecimentos da Universida- 
de de Coimbra, e das Escolas Menores, 
fundadas pelas Miphas Leis de vinte e 
outo de Agosto, e de seis de Novembro 
deste presente anno, nào poderião ter a 
constante firmeza, que a utilidade pii- 
blica, e universal de todos os Meus sub- 
ditos faz indispensavelmente neccssaria; 
mas que rnuito pelo contrario com as vi- 

l cissitudes dos tempos declinarião 'daquel- 
Ia vigorosa, e siiccessiva actividade, cuja 
decadencia traria após de si as mesmas 
ruinas, em que as Letras, que acabo de 
restaurar, se virio sepultadas por dous 
Seculos; se á manutencão dos Emolu- 
mentos dos Professores da sobredita Uni- 
versidade, e das referidas Escolas, se nào 
oceorresse com os estabelecimentos de 
ftindos, que segurassem, e perpetuassem 
a conservaqào de huns, e outros dos 
mesmos Professores. E porque. as provi- 

' 
dencias, que já tenho dado em beneficio 

(1) Na Coltecção de Delgado -To!. &Io, pag. 
604. 

dos primeiros, se fariào in~iteis, e as suas 
Aulas estereis de Alurnnon; se Eu ao 
mesino tempo não provesse na subsisten- 
.cia dos segundos com a determinação, e 
applicacão de meios competentes: Tendo 
ouvido wbre a creaciio delles; e sobre o 
rnodo.de os estabelecer com o menor 
gravame das mesmos Povos (universal- 
mente interessados) que a possibilidade 
podesse permíttir ; om grande numero 
de Ministras do Meu Conselho, e do de 
Estado, mil30 dautm, muito zelosos do 
servico de Deus, c Metr, e do & oom- 
mum dos mesmos Povos: Co?fo~lmurindo- 
Me com o que por todos os sobreditos 
Ministros foi assentado de unibrine 
accordo : E deferindo tambem ao que no 
mesmo sentido Me tinha sido represen- 
tado, e supplicado por differentes Cama- 
ra; destes Reinos*: Sou Servido ordenar 
o seguinte: 

I. Mando, que da p~blicacào desta 
em diante fiquem abolidas, e extinctas 
todas as Collectas, qiie nos Cabecões das 
Sizas, oii em quaesquer outros Livros, 
ou Quadernos de arrecadaçso, for& até 
agora lancadas, para por ellas serem pa- 
gos Mestres de kr, e escrever, ou de 
Solfa, ou de Grammatica, ou de qual- 
quer outra instiucçào de Meninos: Pama 
que daqui em diante pelos sobreditos ti- 
t u l o ~  de ensino sc não p o s ~  exigir.dos 
Meus Vassallos outra alguina cmtribiii- 
$50, que nào seja a que abaixo deter- 
mino. 

11. Item : Mando, que para a util ap- 
pLcacào do mesmo ensino publico, em 
logar das sobreditas Collectas até agora 
lancadas a cargo dos Povos; se estabele- 
$a, corno estabelece, o unico Iinposto: 
a saber: Nestes Reinos, e Ilhas dos Aço- 
res, e Madeira, de hum real em cada 
canada de vinho; E de quatro réis em 
,cada canada de aguardente ; de cento e 
sessenta rdis por cada pípa de, vinagre: 
Na America, e Africa de hurri real em 
cada arratel de carne 'da que se cortar 
nos Açougues; e netlas, e na Asia de da 
réis em cada canada de aguardente das 



que se fazem nas Terras, debaixo de 
qualquer nome que se lhe dê, o11 venha 
a dar. 

IIK Item: Mando, que para seohviar 
a toda a vexaç%o, que os Esaclores de 
similhantes Iinposios costumiio fazer na 
armcadaçào delles, com custas, diligen- 
eias, varejos,, e outros exames, quando 
são pagos pelo iiiiudo, sejão seinpre os 
sobrediios Impostos pagos por entradas 
em grosso, e não de ouiro algum modo. 
De sorte que em quanto á s  pipas de vi- 
nha, ou de aguardente, sejão sempre re- 
gdaclas nestes Reinos, e Ilhas adjacen- 
t e s  por vinte e seis almudes de doze ca- 

- nadas cada hum, para pagar cada pipa 
de vinho trezentos e ciuinze réis; e cada 
pipa de aguardente inil duzentos qua- 
renta e outo réis; pagando a este mesmo 
respeito o vinho recolhido em tonèis, 
talhas, ou quaesquer outras vasilhas : 
E em quanto á carne, pela arrobacao, 
que se achar estabelecida para os outros 
Impostos. 

IV. Itein: Mando, cjue na Cidade de 
Lisboa, e seu termo, se faca a sobredita 
arrecadacão pela Meza dis Vinhos; na 
mesma fórma praticada com os Qireitos 
da Minha Real Fazenda; eapelo mesmo 
Thesoureiro, para entregar os productos 
que receber no fini de cada mez no Co- 
fre geral destes Recebimentos. 

V. Item: Mando, que pelo cjue per- 
tence á arrecadacào na Cidade do Porto, 
se observe o que no Alvará da mesma 
data desta Carta tenho determinado. 

VI. Item: Mando, que os Provedores, 
e: Buvidores nas Comarcas dos Meus 
Reinos, e Dominias estabelqão logo, ,e 
fiquem estabelecendo Livros separados 
para esta arrecadação ; por elles nume- 
rados, rubricados, e encerrados, sem 
amlurnento algum: Que assini os en- 
treguein aos Juizes de Fóra lias Cidades, 
e Villas, que os tiverem ; ou onde elles 
faltarem, aos Juizes Ordinarios; para to- 
dos procederem ás sobreditas arrecada- 
çiks na fórma abaixo ordenada. 
, VIS! Item : Mando, que nos tempos, 
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em que os vinhos das Colheitas entra- 
rem nas Adegas, e os do consumo ordi- 
nario nas Tavernas; sejào obrigados os 
donos delles a manifesta-los perante os 
respectivos Juizes, que farão lancar por 
termos estes manifestos nos sobreditos 
Livros; debaixo das penas contra os pri- 
meiros do perdimento dos vinhos, que 
não manifestarem, ou os manifestarem 
com diminuicão em prejuizo publico : 
contra os segundos, de suspensào dos 
seus logaies até Minha mercê, nos casos, 
em que se acharem incursos nas negli- 
gencias de não terem obrigado os donos 
dos vinhos de Colheitas até o fim do inez 
de Novembro de cada anno; e os que 
venderem vinhos por miudo, antes de 
os recolherem nas Tavernas, onde será 
perdido, provando-se que nellas entrou 
sem ser manifestado ; salvos sómente os 
casos de apresentarem Certidões, e Guias, 
com que provem, que as Imposicões fb- 
r i o  já pagas pelos primeiros Vendedo- 
res. O mesmo se observará debaixo das 
mesmas penas pelo que toca ás Aguas- 
ardentes ; incumbindo sempre aos ditos 
respeitos, e em todos os casos os pagar 
mentos, e os encargos ás pessoas, que 
fizerem as vendas em grosso nos seus 
Armazens, ou nas suas Adegas como 
succede nos Vinlios das Costas, e De- 
marcaqões, do Alto Douro, cuja arreca- 
dacào se acha encarregada á Junta da 
Companhia Geral da Agricultura delles. 

Pelo que: Mando á Meza do Desem- 
bargo do Paco; Inspector Geral do Meu 
Real Erario; Regedor da Casa da Sup- 
plicacão; Governador da Relação, e Casa 
do Porto ; Real Meza Censoria ; Conse- 
lhos da Minha Real Fazenda, e do Ultra- 
mar; Meza da Consciencia e Ordens; Rei- 
tor da Universidade de Coinibra; Senado 
da Camara; Junta do Commercio destes 
Reinos, e seus Dominios; Vice-Reis, Go- 
vernadores, e Capitàes Generaes dos 
Meus Dominios Ultramarinos, e das Ilhas 
dos Acores, e da Madeira ; e bem assim 
a todos os Desembargadores, Provedores, 
Corregedores, Ouvidores, Juizes, Justi- 
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$as, e mais pessoas destes Meus Reinos, 
e Dominios, a quem o conhecimento desta 
Carta de Lei pertencer, que a cumprão, 
guardem, e facão cumprir, e guardar 
com inteira, e inviolavel observancia, 
sem embargo de quaesquer Leis, Regi- 
mentos, Disposiç6es, Ordens, ou Estilos, 
que sejão em contrario, porque todas, e 
todos de Meu Motu proprio, Certa Scien- 
cia, Poder Real, Pleno, e Supremo de- 
rogo, como se delles fizesse especial men- 
$50 para este effeito sómente, ficando 
aliás sempre em seu vigor. Ao Doutor 
João Pacheco Pereira, do Meu Conselho, 
e Desembargador do Paco, que serve de 
Chanceller Mór do Reino, Ordeno, que 
a faca publicar na Chancellaria, e que 
remetta os Exemplares impressos della, 
debaixo do Meu Sèllo, e Seu Sinal, a 
todos os Provedores das Comarcas; Ou- 
vidores das Terras de Donatarios; e Mi- 
nistros, a que se costumão remetter si- 
milhantes Leis: E se registará em todos 
os Tribunaes, e Camaras das Cidades, 
e Villas destes Reinos, Ilhas adjacentes, 
e Dominios Ultramarinos; e o Original 
se remetterá para o Meu Real Archivo 
da Torre do Tombo. Dada no Palacio de 

, Nossa Senhora da Ajuda em 10 de No- 
vembro do anno do Nascimento de Nosso 
Senhor Jesus Christo de 1772 (4).=C~m 
a Assignatura de El-Rei coiii Guarda, 
e a do Ministro (v. 

SLVARA DECLAUANDO O D E  10 D E  SETEMBRO D E  liG5, 
E 2 D E  J U N H O  D E  4766 ACERCA DA ESCALA DOS NA- 
V I O S  D E  AFRICA,  E AMERICA NA SUA VOLTA DOS 
PORTOS D O  CABO DA BOA ELIPERANÇA. 

Eu El-Rei Faco saber aos que este 
Alvará de Declaracão virem : Que tendo 
informacão, de que do Meu Alvará de 
10  de Setembro de 1 'i 65, que, abolindo 
as Frotas, permittio aos Meus Vassallos 
a liberdade de navegarem para os Por- 
tos não vedados dos Meus Dominios U1- 
tramarinos; e de transportarem delles, 

(i) Rd. o Alvará de 7 de Julho de 4778. 
(2) Na Collecçúo' de Delgado - ro l .  S.', pag. 

647. 

e para elles quaesquer mercadorias per- 
mittidas; do outro Alvará de dous de 
Junho de iriil setecentos sessenta e seis, - 
que derogando a Lei de dezeseis de Fe- 
vereiro de mil setecentos e quarenta, 
com os Decretos, que prohibirão, que os 
Navios, que sahissem destinados a quaes- 
quer Portos do Brazil, não podessem va- 
riar as suas escalas para passarem a ou- 
tros, ampliou a liberdade da mesma Na- 
vegaciio att! entào. prohibida, para os 
Navios passarem de quaesquer Portos do 
mesmo Brazil a outros, em que julgas- 
sem que terião interesse; e das faculda- 
des, 'que alguns Negociantes daquelle 
Estado impetráriio para os seus Navios 
irem carregar de Escravos a Mocambi- 
que, debaixo do pretexto,.de que alli os 
achariao a preqos mais accommodados ; 
se tem seguido huin abuso tiio grande, 
e tão pernicioso, como é o de haverem 
fraudado os impetrantes das referidas 
faculdades todas as Leis, e Regimentos, 
que em conformidade com o dictaine da 
boa razão de Estado, e com a pratica de 
todas as Nacòes polidas da Europa, acau- 
telárão, e defenderão todo o Commercio 
directo dos Dominios da Azia, com os 
da America; Tazendo estabelecer no dito 
Porto de Mqambique provimentos de 
fazendas da India, para dalli as transpor- 
tarem para o Brazil, debaixo do pretex- 
to dos sobreditos Escravos mais baratos, 
com huma enormissima lezão do Com- 
mercio, e da Navegacão da Capital dos 
Meus Reinos : Mando, que todos os Na- 
vios, que 2esde o dia da publicaqào desta 
passarem de quaesquer, ou de qualquer 
dos Portos dos Meus Dominios da Ame- 
rica, e Africa dos que jazem alem do 
Cabo da Boa Esperanca, sejiio obrigados 
a voltar em direita viagem para o Porto 
de Lijboa; sem que lhes seja perrnittido 
fazerem escala alguma, que niío se,ja a 
de Angola, na mesma conformidade, em 
que alli a fazem as Náos, que vão deste 
Reino para o dito Estado da India, e 
delle voltão para o mesmo Reino: Obser- 
vando-se a respeito dos sobreditos Navios 



a mesma prohibiciio de descarregarem 
fazendas no dito Estado de Angola, que 
está por Mim ordenada a respeito das 
referidas Náos da India. O que tudo se 
observará debaixo das penas de confis- 
cação dos Navios, e das fazendas, que do 
Porto de Mocambique, e dos outros do 
Cabo da Boa Esperança para dentro; ou 
' voltarem direitamente aos Portos dos 
Meus Dominios Ultramarinos ; ou en- 
trando rio de Angola, venderei11 aili fa- 
zendas, rompendo assim as Carregacões, 
que devem trazer em direita viagem a 
Lisha  . 

Pelo que : Mando á Meza do Desem- 
bargo do Paco, Regedor da Casa da Sup- 
plicacào; Governador da Relaçào, e Casa 
do Porto; Conselhos da Minha Real Fa- 
zenda, e Ultramar; Meza da Conscien- 
cia, e Ordens; Junta do Commercio 
destes Reinos, e seus Dominios; Vice- 
Rei, e Capitão General dos Estados do 
Brazil; Governadores, e Capitães Gene- 
raes dos sobreditos Estados, e da India ; 
Mezas da Inspeccào, e a todos os Desein- 
bargadores, Corregedores, Provedores, 
Ouvidores, Juizes, Justicas e mais pes- 
soas a quem o conhecimento deste Al- 
vará pertencer, que o cudprdo e guar- 
dem, e o faciio inteiramente cumprir e 
guardar, corno nelle se contém, sem d u ~  
vida, ou embargo algum, quaesquer que 
elles sejiio ; e n2o obstantes quaesquer 
Leis, Regimentos, Resolucões, Disposi- 
cões, ou Ordens em contrario, que todas, e 
todos de Meu Motu proprio, Certa Scien- 
cia, Poder Real, Pleno, e Supremo, Hei 
por derogadas, e cassadas, como se de 
cada huma dellas fizesse especial, e expres- 
sa menciio para este effeito sómente, fican- 
do aliás sempre em seu vigor: E valerá 
como Carta passada pela Chancellaria, 
posto que por ella não ha de passar, e 
ainda que o seu effeito haja de durar 
mais de lium, e muitos annos, n2o ob- 
stantes as Ordenacões ein contrario: Re- 
gistando-se em todos os logares onde se 
castumào registar similhantes Alvarás : 
E o Original se reinetterá para o Meu 

Real Archivo da Torre do Tombo. Dado 
em Pancas em 12 de Dezembro de 1 7 7 2. 
=Com a Assignatura de El-Rei, e a do 
Ministro ('1. 

A L V A R A  EXTINGUINDO A J U N T A  DA INTENDENCIA 
DAS DIVIDAS ANTIGAS DO8 ARMAZENS 

D E  GUIN*, E INDIA.  

Eu El-Rei F a ~ o  saber aos que este 
Alvará de Declaraciio virem: Que tendo 
cessado os motivos, que fizerão necessa- 
ria a creaqiio, e a-existencia da Junta da 
Intendencia das dividas antigas dos Ar- 
mazens de Guiné, e India, estabelecida 
pelo Meu Real Decreto de dezeseis de 
Agosto de mil setecentos e sessenta, por 
se acharem os Negocios da Arrecadaçào, 
de que a encarreguei, reduzidos a me- - 
thodo,-e os da liquidaciio, e reducçiio do 
pagamento das ditas dividas antigas con- 
duzidos quasi á sua ultima extincção, 
com utilidade notoria, assim da Minha 
Real Fazenda, como das partes interes- 
sadas: Fui Servido dar nova fórina á 
dita Arrecadacào, e liquidacão, pela ma- 
neira seguinte. - Mando, que desde a presente data em 
diante, fique, e se haja por extincto, 
cassado e abolido, coino se nunca hoii- 
vesse exislido, o Tribunal da refèrida 
Junta, com todos os Logares de Presi- 
dente, Interidente, Thesoureiro, Escri- 
vães, e todos os mais Officios, e Iiicuin- 
bencias a ella subordinados, os quaes por 
nào terem outra natureza niais, que a 
de serventias amoviveis ao Meu Real Ar- 
bitrio, nào poderiio as pessoas nellas em- 
pregadas pretender alguma compensa- 
cào, ou gratificaciio pela extinccào dos 
mesmos Logares, Officios, ou Incum ben- 
cias. 

Itern : Mando, que fiquem sóniente 
existindo dous Officiaes, que Eu for Ser- 
vido nomear, ou dos que até agora, ser- 
vião na dita Junta extincta, ou outros, 
que de novo Me parecer: Huin para ser- 
vir de Recebedor de hum por cento do 

(4) Na Col lee~ão d e  Delgado - r o l .  2.", pag. 
627. 



ouro, que vem do Brazil, e ii-iais Doini- 
nios seili mais dependencia, que a de se 
lhe lancar eni Receita exactamente pelo 
seli Escrivào todas as Partidas do seu 
Recebi~neiito, e de fazer no fim de cada 
iriez as entregas de todo o Rendimento 
no Meu Real ,EFario ; no mesmo modo, 
que executão os inais Tliesoureiros, e 
Recebedores da Minha Real Fazenda, na 
fórma da Lei de vinte e dous de Dezem- 
bro de tnil setecentos sesseiita e hiiiii ; 
como Tenho determinado por Decreto 
de quatro do inez de Blarco proxinio 
passado : E o outro parawrvi r  de Offi- 
cial Papelisla, e Contador das Remane- 
centes Dependencias, e finaes ajustes de 
contas da referida Junta extincta, de- 
baixo da Inspeccão da Contadoria-Geral 
da Côrte, e Provincia da Estremadura. 

E por quanto as consignacões appli- 
cadas no estabelecimento da referida 
Junta extincta para pagamento dos ca- 
pitaes, e juros daquellas dividas antigas 
dos Armazens, vencidas até trinta de 
Abril de mil setecentos quarenta è nove, 
depois das Disposicões das duas Leis de 
vinte e dous de Dezembro 'de mil sete- 
centos sessenta e hum, se arrecadárão, 
como devein continuar-se a arrecadar, 
na Thesouraria Mór do Meu Real Era- 
rio, e della costum4rão sahir por par- 
cellas em grosso para o Cofre da Inten- 
dencia das sobreditas dividas, fazendo-se 
neste iiltimo sómente a arrecadacào por 
iniudo'das cobrancas das dividas activas 
dos rnesmos Armazeiis, que entrão pela 
executoria delles : Determino, que os 
productos destas cobrancas se eiitrcguem 
daqui em diante exactamente no dito 
Meu Real Erario, com Certidões de Guias 
do executor, em que se declare distin- 
ctamente o de que ellas procedem; e que 
para esse effeito o dito Executor entre- 
gue desde logo na Contadoria Geral da 
Côrte, e Yrovincia da Estremadura, hurria 
Relacào exacta, e completa de todas a? 
Accões, e Execucões antigas, e nioder- 
nas, que naquelle Juizo correm contra 
os deveres dos mesmos Arrnazens. 

Item : Mando, que os Livros dos As- 
sentamentos dos juros impostos, assim 
na Reparticào das referidas dividas an- 
tigas dos Arniazens, como na do hum 
por cento do ouro, passem logo para o 
Tribunal do Conselho da Minha Real 
Fazenda, para nelle se guardarein na 
Casa do Assentamento: E para se conti- 
nuarem a lavrar, e assignar os mais As- 
seritos, c Apostillas, que de novo se offe- 
recerkm ; e para dos mesmos livms an- 
nualmente se extrahirem, processarem, 
e expedirein as Folhas dos sobreditos ju- 
ros, para serem pagas pelo Thesou+eiro 
Geral delles; recebendo para esse effeito 
as quantias conipetentes do ~hesoureiro 
Mór do Meu Real Erario, tudo no rnodo, 
que se observa com os mais Assenta- 
mentos. Folhas, e pagamentos dos juros 
impostos nas mais Estacões, e Ajmoxa- 
rifados da Coroa, na fórma das referidas 
Leis de vinte e dous de Dezembro de 
mil setecentos sessenta e hum; e só com 
a differenca, quanto á formatura dos 
Padrões, e Apostillas, que de novo se of- 
ferecerém para estabelecimentos, ou tras- 
passos dos referidos juros, de se reduzir 
a expedicão aos termos da facil'idade, e 
brevidade,' recommendados no Decreto 
da creacão da referida Junta extincta, e 
sein niais formalidade$ daquellas, que 
necessarias forem para conhecimento-da 
verdade, legitimidade das pessoas, e se- 
giiranca da Minha Real Fazenda. 

Quanto ás restantes dividas dos Arma- 
zensde Guiné, e India que ainda na refmi-' 
da Junta extincta niio'fossem requeridad, 
liquidadas, pagas, ou reduzidas a Padraes 
de juros: Determino, que as partes inte- 
ressadas no preciso terrno de dousean- 
nos, sob pena de passados elles serem 
excluidas, apresentem os seiis I'apeis, e 
Requerimentos no Tribunal do Meu Real 
Erario; para o Inspectcir Geral delle, e 
Meu kogar Tenente inandac examinar 
o que delles constar na sua origem, e fa- 

I zer a conta pelo Feferido Official, que 
ha de servir de Contador das Remane- 
centes Dependeiicias da Junia extincta, 



dabaixo da:inspec@io do Contaclur 4 2 ~ -  
~ a l  da M e ,  e Frovincia da Estreina- 
dtra ; e para .com as inforiraacões ,deste 
ebtu3rm.i as mesmas Fartes 'os Despachos 
*do dito Inspector Geral; pelas pnaes leu 

. l k s  mande fazer os .pagamentos dos ca- 
yitaes, se estes não excederem as quan- 
*ias litaaitadas no Decreto da creacão da j 
-dita h n t a  at incta  ; ou no caso de lelrco 

derem, mandar ~einet ler  as m t a s  a p  
provadas ao Conselho da Fazenda, para 
nelle se reduzbep õs ditos capitaes a '  
Padrões dej"ros na fgrrna assiina deter-; 
minada. i 

flando oiitrosim, que os pagainentos' 
8as j m ,  que se vmcem no presente 
mno, se faciio igualmente pelo ~hesoi i- '  
reiro Geral dos kiros, na mesma fórima,'. 

Meu Real 'Erario, onde se deve abrir 
com assisieiicia de algum dos Herdeiros 
do mesino Iiitendente, e do Escriuào 
Claviculario, para se dar entrada do di- 
nheiro, ctue m inesmo Cofre se achar; 
expcdimdo-se cmhecimento de entrega, 
para se levar em conta a8 mesino Imen- 
dente; reduzindo-se as ditas contas a ter- 
:mos :de se empdirwn as reqwotivas 44e- 
ma~ksQu&nções pelo Expediente do dibo 
h Re;il Erariq d a  mesma f&nz~,*~ue 
,se labwrvn c m  os m ~ i s  Theso~ií?eiros da 
Minha Real Fazenda, ssm embargo da 
Disposicào da Lei de vinte e dous de . 
Dezembro !de mii setecentos sessenta ,e 
hum, Titulo I l c c b o  ,quarto, Panagrafo 
vigesimo sep~odo; onde F'ai Servido de- 
terrniixar, .que as contas dos Intendeti- 

que fica deterrnLada a respeito do pa-' 
gamnento dos anrros futmos; e Que parai 
esse &&tm se 4he rmm%ào as Folhas,, 
qm já m à o  mcomnties*; ainda que; 
processadas com o destino de serem pa- 
gas pelo Intendente da referida Junta 
emtincta. 

E quanto aos mitros Remanecentes 
Negocios, e dependencias da referida In- 
-tmkmciw e ~ t k a t a :  Mapido, que  o (bffi- 
cial Contador novamente wmeãdo, de  
todos os Livros, e PapeYs, que existem 
na Casa da Intendencia, ou em outra 
q u ~ k p e r  parte, ondc se acharem a ella 
pertencentes, faca logo hum Inventario 
exacto, do qual entregará copia na Con- 
tadoria Geral da Corte, e Provincia da 
&tremdura, deixando margens suffi- 
cientes pira se ir averbando a sahlda 
Wh, %que .se rernetterem para onde 
fiea detemiando; porque todos os niajs, 
qwe ficarem depois de findas todos os 
exames necessarios, deverão passar para 
oCartorio da mesma Contadoria. Mando, 
que debaixo da mesina inspeccão dclla, 
pelo. dito Official Contador, se tonieni, 
e ajustem as contas das Receitas, e Des- 
pecas dos Intendentes, Thesoureiros, e 
&eceledores da referida Junta extincta, 
pssando Cofre, que nel'n por fa- 
k i m t o  do u l t i ~ ~ ~ o  Intendente, para o 
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tes dos ~a&meatos des dividas antigas 
dos Amazens sè &viião tomar no Tri- 
bunal da mesma Junta extincta. 

Pelo que : Mando ao Inspector Geral 
do Meu Real Erario; Conselho da Minha 
Real Fazenda ; Ministros ; Officiaes ; e 
mais pessoas, a quem o conhecimento 
deste pertencer, o cumprão, guardem, 
e facão ipteiramente cumprir, e guar- 
dar, como mlle se contém, sem duvida, 
ou embargo algum, e não obstantes 
quaesquer Leis, Osdenacões, Regimm- 
tos, Alvarás, Decretos, ou Estilos con- 
t rar io~,  que todas, e todos para este ef- 
feito sómente Hei por derogados, como 
se de todos, e de cada huin delles fizesse 
especial, e expressa mengão; ficando 
aliás sempre em seu vigor, E este valerá 
como Carta passada pela Chancellaria, 
posto que poc ella nào ha de passar, e 
ainda que o seu d e i t a  haja de durar 
hum, e muitos annos, n5o obstantes as' 
Ordenacões em contrario, que tambem 
Hei pr derogadas para este effeito só- 
mente. Dado no Palacio de Nossa Se- 
nhora da Ajuda, a 6 de Abril de 1773:  
=Com a Assignatura de El-Rei, e a. do 
Ministro ('). 

(1) Na Colierção de Delgado -vol; 2 . O .  pag. 
659. 
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A L V A R ~  DE i á  DE JULHO DE i773 CONFIRMANDO E MAN- 
DANDO OBSERVAR O REGIMENTO DO BEGIO ABBE- 
N A ~ E  R I B E I U A  DAS NAOS DA CIDADE DE COA, QUE 
8 E  ACHA JUNTO. 

Eu ElRei. Faco sa6er aos que este Al- 
vará virem, que havendo tido certa in- 
forma@~ das prejudiciaes desordens, coin 
que depois de muitos tempos se arrui- 
nou cada vez mais de anno em anno o 
meu Regio Arsenal, e Ribeira das Náos 
da minha Cidade de Goa : E procurando 
que a todas as Repartições do Governo 
della se extendào os effeitos da minha 
Real, e vigilante providencia, especial- 
mente pelo que pertence ao sobredito 
Arsenal, e ás sobreditas Ribeiras: Hei por 
bem, e me praz, que no governo delle, e 
dellas se observe daqui em diante, como 
inviolavel Lei, o Regimento, que sou ser- 
vido dar-lhes pelos Capitulos seguintes. 

CAPITULO I. 

Haverá huma Meza, na qual presida 
o Intendente Geral da Marinha: Tendo 
debaixo das suas ordens hurn Escrivào 
da Matricula da gente do mar, que no 
mesmo tempo sirva de Commissario de 
Mostras de todos os Marinheiros, Offi- 
ciaes, e Soldados de Infanteria, que etn- 
harcareni; competindo-lhe tainhem la- 
vrar as folhas de todos os Oficiaes do 
Arsenal, e da Ribeira, abaixo declarados, 
com hurn Escriturario para o ajudar; 
outro Escrivào dos Arinazens das armas, 
municões de guerra, instrumentos, ma- 
teriaes, e tudo o mais pertencente ás em- 
barcacões do Estado, com outro Escritu- 
rario; outro Escrivào dos mantimentos 

'para lancar na mesma sorte, com arre- 
cada$io, tudo o que pertencer ás muni- 
cões de boca, e provimentos dellas, com 
outro Escriturario; hurn Thesoureiro da 
reparticào do segundo dos dilos Escri- 
vàes; outro para a do tepceiro; e hurn 
Contador. 

Haverá mais para o servico da Ribei- 
ra os Oficiaes, e Artifices seguintes, a 
saber; huin Patrào mór, hurn Soia Pa- 

trão mór, hurn Mestre da Ribeira, que 
seja Carpinteiro de construcçào para os 
concertos que necessarios forem; hurn 
Contramestre da mesma profissào, hurn 
mestre Calafate, hurn Contramestre do 
mesmo oficio, hiim bom mestre Cor- 
doeiro, huiil Contramestre do mesmo 
officio, hurn mestre Ferreiro, hurn mes- 
tre Serralheiro, hurn mestre de Vélas, e 
hiim mestre de Mastros. 

CAPITULO 11. 

Das horas, que o Intendente Geral, e Ofüalaem 
do Beal Arseual da RIarlnha 

h60 de empregar no deapaaho de eada dlr. 

Por quanto convém muito ao meu ser- 
v i ~ ~ ,  que o despacho do Real Arsenal se 
faça coin todo o bom expediente, e sem 
molestia das partes: Ordeno, que o In- 

I tendente, e 0fhciaes venhào a elle nas 
occasiões de Armadas todos os dias, que 
nào forem de guarda, nas manhas, e nas 
tardes. Nas occasiões, que não houver 
Armadas, assistirão todas as manhas. De 
tarde assistirá o Escrivão. E offerecendo- 
se occasiões, em que seja necessario maior 
assistencia, virão todos os que o Inten- 
dente determinar. A assistencia nos Ar- 
mazens do Real Arsenal será de tres ho- 
ras de manhã, e tres de tarde; entrando 
ás sete de manhà do primeiro de Outu- 
bro até o ultimo de Março, e sahirão ás 
dez; e de tarde ás tres, estarão até ás 
seis; e do primeiro de Abril até o ulti- 
mo do mez de Setembro entrarão ás oito 
horas de .manhã, sahirào ás onze; e nas 
tardes entrarào ás duas, e estarão atd ás 
cinco. Porém offerecendo-se algum nego- 
cio, para que seja necessario mais tempo 
que as horas aqui limitadas, nào sahirão 
sem o acabar. 

C.4PITULO 111. 

Da pena, que hão de ter w Ofíielaem, 
que nHo vlenem aos Armaunm h horu  

do Be(llmento. 

Para que os Oficiaes da Intendencia 
do Real Arsenal sejào diligentes em acu- 
dir á sua obrigaçào: Ordeno, que haja 
huni livro de ponto, que estará em po- 



der do Intendente Geral, o qiial manda- 
rá apontar os Officiaes da Intendencia 
pela pessoa que,lhe parecer; e na folha 
dos ordenados se declarará, que não hão 
de haver pagamento sem certidào jura- 
da,& Intendente, de como assistiriio. 
Nella se fará desconto dos dias que fal- 
tarem; e se lhes abaterá nos ordenados, 
salvo se estiverem doentes; porque ten- 
do este legitimo impedimento, venceriio 
por inteiro : declarando-se porém na cer- 
tidão os dias da .doença, que constarão 
por outra jurada do Medico, e Cirurgião, 
que os curar. E sendo remissos em acu- 
direm, os suspenderá dos seus oficios, 
e dará conta á Junta da Fazenda; e po- 
derá com tudo o dito Intendente, tendo 
os Officiaes negocio urgente, dar-lhes li- 
cenca por oito dias em cada tres mezes. 
O que não será nas occasiões das Arma. 
das;-de maneira, que niío venhão a ter 
de 5ceng.a em cada liumanno mais de trin- 
ta e dois dias. 

CAPITULO IV. 

Que as Omciaeri da Intendencla obede@o, e cum- 
prao os mandadoe do Inteudeute, em tudo o 
que toear ao Governo, e deepachos delle. 

. Por quanto a observancia dos Regi- 
mentos consiste principalmente na obe- 
diencia, que devem ter os inferiores aos 
superiores : Ordeno aos Officiaes que obe- 
deção, e cumprão os mandados do In- 
tendente em tudo o que tocar ao Gover- 
no, e Despacho delle, assim nos nego- 
cios de meu serviço, como para bem dos 
requerimentos das partes. E fazendo o 
contrario, o Intendente os suspenderá, 
e dará conta na Junta da Fazenda, para 
se lbes estranhar, o u  mandar proceder 
contra elles, como mais convier ao ineu 
serviço. 

CAPITULO V. 

Como se hão de eumprlr os Despachos 
da &unta da Fazenda. 

Por quanto á Junta da Minha Real 
Fazenda compete a superior Inspecçào so- 
bre o Arsenal do Estada: Ordeno, que o 
Intendente, e Officiaes delle cumprão, e 
guardem todos osDespachos da dita Jun- 

ta, sendo assignados pelo Presidente, e 
mais Ministros della. E todos ditos Des- 
pachos, Provisões, ou Mandados, que pela 
dita Jiinta se passarem, sobre coiltas to- 
cantes ao Real Arsenal, e ao meu servi- 
$0, serio vistos pelo Intendente, e regis- 
tados nos livros, para isso ordenados por 
hum Escrivão, que os assignará. Os que 
perteilcerem a partes, assignarão de co- 
rno os tornariio a levar. 

CAPITULO VI. 

Que o Intendente, e OIBelaes tratem bem, 
e com corteela na partes 

Pelo muito que convém a meu ser- 
viço, que as partes, que tiverem requeri- 
mentos na htendencia do Real Arsenal, 
sejão bem ouvidas, e favorecidas em seus 
negocios, de sorte que não pos&o rece- 
ber aggravo, e escandalo, antes se lhes 
dê todo o bom aviamento: Mando, e en- 
carrego muito ao Intendente, e Officiaes 
tenhão grande cuidado, que assim se cum- 
pra, e não só se não escandalizem, mas 
louvem o bom termo, com que sào tra- 
tadas, e se ailimeni a servir- aos Arma- 
zens do Arsenal com suas pessoas, e fa- 
zendas. 

CAPITULO VII. 

Que nenhum Olílelal mande em ae náoa 
da Coroa eueommendan para negoelo. 

Por quanto dos Officiaes do Real Ar- 
senal mandarem encoinrnendas por sua 
conta para megocio nas náos da Coroa, 
se segue grave prejiiizo ao meu serviço, 
e ao bem da Minha Fazenda: Mando, que 
nenhum Oficial do dito Real Arsenal pos- 
sa, oii mandar encommendas a nenhum 
dos portos da Asia, ou Africa nos meus 
navios, que forem para elles, ou oiitra 
qualquer parte, nem receber por elles 
retornos, debaixo das penas. de privação 
de seus officios, de perpetua inhabilida- 
de para outros, e das mais penas corpo- 
raes, que reservo ao meu Real Arbitrio. 
E o Ministro a que tocar, has devassas 
que se lhe commetterem na vinda das 
náos, procurará pelo que se trata neste 
capitulo, e do que resultar dará conta 



na Junta da minha Fazenda, para inan- 
dar proceder contra os transgresso~es, 
como mais for servi50 meu. 

CAPITULO V11I. 

da dia, feita desde a segunda !feira de 
cada semana até o sabbado. O hntendgn- 
te  khcs o~denará )os tmgiio nos sabbados 
~á Meza do despttcho; ,e os .mandará eon- 
fmir pelo Contador dos Amazens com 

Que n ~ n I i u m a f ~ C ~ l a d a  Padorda i 06 d&paChOG, por $9 1~ as fieeràe, do mar, que assentar praqa 
noa ~ L C ~ ~ ~ ~ P S ~ B O  l e a l  i r s l e ~ ~ .  '1-de aiusrpdss oom eles fnr6 <o encena- 

Por evitar o .prejuizo, q u e  resulta 5 
minha Fazendo das Officiaes do Real Ar- 
senal serem fiaderes da gente do mar, 
que: nelle assenta praça: Hei por bem, 
e rnando, que neirhum dos Officiaes pos- 
sa ser fiador delles, sob pena de suspen- 
sào de seus officios: ' e  ordeno, que nem 
í> Meirinho, que assiste ao tomar das di- 
-tas fianças, nem o Escriviio .do bsento,  
os aeoeitm. 

CAPITULO JX. 

meniodo que importafio as despezas de- 
quella semana, e o  mignairfi com o Inten- 
dente: P o r m a h e  tdm+ditos:despaclios, 
-no i,n de mda .mx, h m a  fwha a &h 
jtmta: fipecirfacaaPto~lle~o aesgectiw Es- 
cri.viio a quantia, pgt cada 
q u e  tudo impwta itan~o,comhurmmm+ 
rememito assignado por elle, epelo diteim- 
ateitdente: Declarando a (despeza por yua- 
lificada, de que se porá verba rí margem 
.do dito encemamento de a m o  se :lavrou 

mos alw, em Cwe o Intendenae hade *ir ,folha Thesou*ro para despza da ao5 Armazena do Arsennl r e Iórma que deve 
no seu deapaobo. dita quantia. $e .ee r>rtssou ao iivm da de+ 

t i h  mór, .e se informará de cada hum 
.bllès do estado em que estão as coiisas, 
que tem a seu cargo, e das que lhe são 
.necessar8ias, p i a  que aseim se n5o falte 
a ,meu servico, nem dlospossiio dmiiil- 
par-se, de que por falta dellas deixarão 
de acudir ás suas obrigqões. 

O mesmo ~ntendekte virá aos Ar-! 
mazens do Arsenal todos os dias, exce- 
pto aquelles, que forern Santos de guar- 
da, ás horas que ordeno neste Regimen- 
to. Logo que entrar a despacho, tratará 
de o dar ás informa~ões, que a Junta da 
minha Fazenda lhe pedir; ás peticões 
das partes, e ao expediente de todas as1 
cousas necessarias aos Armazens. para 1 
que lhe seja gresente o que nelles ha, e1 
o de que necessitão, chamará á Meza osi 
Thesoureiros das munições de Guerra,; 
e do Arsenal, Mestres da Ribeira, e Ya-j 

CAPITULO X. 

peza do dinheim a folha asntas. :&Q& 

despeza de materiam, se lançar4 fio Ti 
vro delles. E no assento, que nelle se fi- 
zer do dinheiro, ou materiaes, se ha de 
fazer declaraçgo de que a dita despeza 
procede de spicarammb da conta do 
quaderno das despezas a folhas tan- 
ta, donde se passou o mri&ado,-pm que 
se faz a t a l  despaa; e qee nella Fiea pos  
ita a verba. No caso que eo sabbado se 
não possão ajustar todas as contas .dos 
Thesoiirei~os, se ajustarão na segunda 
feira da semana seguin%e. 'E faltam&& 
les a esta obriga&, lhes niio assignará 
o Intendente as despezas, que hou~erem 
(feito na semana da failta. 

CA+PIWLO XL. 

1 Daa Uespe~ss, quso Intenclente 
pQLe mandar Iaeer. 

V 

dla, com qi &irifichos por que se li~erão, ysrn 
o Intendente Ihes maudai. passar mandados que lmandará d e ~ n d e r  di- 
a l i *  nheiro, rnateriaes, madeiras, ou rnanti- 

Por quanto o Intendente teiii á siia 
ordem tudo o que está nos Ariiiazens, 

~oc.~imterdentesrde~~trosTbema~~rus doei 
Armamns tragõo todos os SabbacJos a M c u i  ' 
do mespach~i aeguadernes de desipeende cada 

assim de dinheiro, como de materiaes, 
iriadeiras, e mantimentos: Deve ter en- 

Porque para a boa arrecadqiio de mi- 
nha Fazenda, ordem que os Thesourei- - ros tenhão quadernos de despeaa de ca- 

mentos em cousa algama, que seja 
péma meu servip ; a saber: o dimheire 
no pagamento dos tnateriaes, ma&ras, 



ou mia-,. qae houverem tomado 
pm m skmnrirsum do Airsonal, despezas 
mindmdidie, %as da Ribeira, ordena- 
h OMaes ,  ma~r iaes ,  e\ madeira 
i r p I E a ~ w h  n$m, qioe se fizerem ; apres- 
ta) dm que forem de A m d a s ,  e rnate- 

necessarios para o provimento del- 
laiip: 

CAPITULO XTI. 

& fbmw o 1aeQlerLe de Ssrl&sqmal 
se hade haver na8 a0mpr.s que @=r. 

homa-de com- 
is. cousas neces- 

 os hrnre~ens, e pagar as obras 
que .p;mi elles se dnerem ; mandará por 
hum dos Officiaes de maior confianca, e 
intelligencia saber com todo o segredo 
os prqos, por que valem no tal tempo 
nas primeims mãos; e os porque os com 
prão as pessoas particularès. Sabidos el- 
h, -pmdará chamar os Mercadores, ou 
pessoas, que tiverem os materiaes, e os 
Officiaes, que houverem de fazer as obras. 
E na Meza, em presenca dos Esmivães, 
que nella assistirem; fari com elles os 
p r e p :  Procurando, quanto lhe for pos- 
s i d ,  que oeJb com maior eoiomniodida-' 
de da minha Wauenda : Mandanb *ar 
no limo dos assentos, e contratos os i r e  
vos, por que se comprar20 os taes mate- 
r k s ,  e se fmrào as t a s  obras, para que 
a todo o tempo lhe seja patente o custo 
dos materiaes, e o que importarão as 
obras. 

CAPITULO XIII. 

Que o antemiemte ser8 obrlgado a Ir 
to4Ds oe dlae I Illbelra das NIoe 

havendo aella fabrlca. 

Para qae .os hkstresda Ribeira, e mais 
Oficiaes, que trabalhiio nas embarca- 
cões, e obras, que neila se mandarem fa- 
zer, conhecào qne tem superior tão ze- 
loso do meu servip, e utilidade da mi- 
nha Fazenda, que não permittirá que 
ella se despmda indevidamente; será o 
lntendente obrigado, havendo fabrica na 
Ribeira, a ir todos os dias a ella ás ho- 
ras que lhe parecer. Niío havendo fabri- 

ca, as mais vezes que puder. Assistirá 
ás ferias todas as vezes, que nào tiver 
occupacào de meu servip. Pnfallivelmen- 
te o fará nos dias, em que se derem cre- 
nas. E achando que alguns dos Mestres, 
ou Officiaes, que nellas assistem, faltio 
á sua obrigacaio, procederá contra elles 

, com a ' pena, que a culpa merecer. 
I 

! CAPITDCO XII; 
I 

' O Intendente será obrigado nas occa- 
siões, que houver apresto de náos de Ar- 
mada, a ir ao mar as mais vezes que p.n- 
der, principalmente nos dias, em q m  se 
derem crenas, por convir que neste pao- 
ticidar haja toda a vigilanrsia, e reja B - 
que se obra nellas, e do que necessitão, 
para que os Offieiaes, que assistirem, 
acudão ás suas obrigações, entendendo 
que poderá o Intenderite castigallos por 
qualquer falta em que forem achados. 

CAPITULO XV. 

Que o Inteadente v8 duas vem- cada mem 
aos Armaeene doe mantlmentoe. 

Por quanto na compra dos mantimen- 
tos se despende fazenda muito conside- 
ravel, convém que na conservacão e de* 
peza delles se tenha grande cuidado. E 
porque muitas vezes a falta delle no The- 
soureiro, e Officiaes, que assistem nos 
Armazens, em que se recolhem, he caw 
sa de se p ~ ~ ê n i ;  w á  obrigado .o IR- 
tendente a ir o elles duas vezes cada rnez, 
e a mardar ver por pessoas que o enten- 
dão, o estado em que est2o os manti- 
nrentos: Para que achando que se pode- 
rão perder, se os não gastarem com bre- 
vidade, e que será de utilidade á minha 
Fazenda vehderem-se haja de dar conta 
na Junta della para lhe dar ordem de os 
mandar vender. Com ella chamará pes- 
soas intelligentes, que os avaliem pelo 
estado, em que se acharem. E parecen- 
do-lhe que he prep'ajustado, os man- 
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dará vender de acordo com os seus Es- 
crivães. O producto delles se entregará 
na Thesouraria Geral com toda a clare- 
&, e miudeza. E da dita receita se pas- 
sará conhecimento em fórma para a con- 
ta  do Thesoureiro; é para que com a or- 
dem da Junta, e auto de venda assigna- 
do por todos se lhe faça despeza. 

CAPITULO XVI. 

*me e Ii#endeite mride examlnar peran&e mI 
u mi#erlae#, qme entrarem 

nom Armasema. 

Para que os materiaes, que se com- 
prão para os Armazens, ou os que entrão 
nelles por assento, sejão os que convém 
a meu servico : O Intèndente terá parti- 
cular cuidado, quando entrarem nos di- 
tos Armazens, antes que se pezem, de 
'mandar chamar os Mestres do officio, 
a que tocarem, para que vejão a quali- 
dade delles; e declararem debaixo de ju- 
ramento, que lhes dará, se são bons, e 
tem as condições, com que se comprarão 
aos Mercadores, ou Assentistas : sendo 
conformes com as vitólas, e padrões, que 
se lhes houverem dado, os mandará pe- 
zar, ou medir, perante os Mercadores, 
Mestres, Escrivão, e Thesoureiro, que os 
houver de receber. Depois de pezados, se 
lançarão no livro da Receita no titulo a 
que tocar. E serão os ditos Assentos as- 
signados por todos; declarando-se nelles 
as diligencias, que se fizerão, para a todo 
o tempo constar da dita approvação. 
Nas pessas de,erixarcia, depois de peza- 
das, se porão lembretes de páo, em que 
se declare o pezo, medidas, nomes, e vi- 
tólas. Os quaes lembretes se procurará 
sejão todos de huma fórma ; e que sejào 
marcados com fogo, e com inarca de fer- 
ro, que terá o Intendente em seu poder. 
Os mesinos lembretes não terão 
mais fé, qiie para se saber por maior 
que pezo, e medida tem cada pessa; e 
para se vir no conhecimento das que se 
buscão ; por quanto toda a enxarcia, que 
sahir dos Armazens para qualquer effei- 
to que seja, ha de ser por pezo, e medi- 

da, nome, e vitóla infallivelmente, aasim 
a que se houver de entregar ao Patrão 
m6rj ou aos Mestres para apresto das 
náos de Armada, e sobrecellentes, como 
para outro qualquer ministerio, ou 4er- 
viso que seja. E nào bastarão, para que 
se deixe de pezar, e medir os lembretes, 
por que mio servirão mais que de final. 
Offerecendo-se algum incidente, que n2o 
de  lugar a que peze, como por causa 
de Acudir a amarrar algum navio de noi- 
te, ou outro caso ,semelhante, se fará a 
despeza pelos lembretes còm d e m  do 
Intendente, em que declare o m d i m  
por que se não tomou o pezo, e medida ; 
e sem isso se não levará em conta. 

CAPITULO XVII. 

eue e Intendente ter6 mede emldr& na -a- 
ienagiio da Rlemtranpr da Ubelra. 

Por quanto convém que a Mestranp 
dà Ribeira se conserve, para que não fal- 
tem Officiaes, que trabalhem nas mi- 
nhas fabricas, e ainda nas dos particu- 
lares: O Intendente terá grande cuida- 
do na conservaç80 da níestqnça da.Ri-, 
beira, obrigando os Officiaes, que nella 
trabalhão, que ensinem os moços, como 
sempre fizerão; e aventajando-os nos lu- 
gares a que estiverem a caber, conforme 
o seu prestimo, serviços, e antiguidades, 
sem affeicão, nem odio. 

Qme o 1ntendente:mande examlnar em Pilo(«, 
qmc bemverem de Ir naa Armadu, 

e milm @tate do mar, que me aiucntar. 

Porque sempre padecerão grande dam- 
no a minha Fazenda, e as vidas dos meus 
vassallos nos naufragios, que nas minhas 
náos se fazem muitas vezes, procedidos 
de falta de sciencia dos Pilotos, e Offi- 
ciaes dellas: O Intendente terá particu- 
lar cuidado em mandar examinar pe- 
rante si, pelo Mestre da Aula da Pilota- 
gem, Patráo mór, e quatro Pilotos de 
maior experiencia, os Pilotos, Sota-Pilo- 
tos, que não tiverem Cartas passadas pelo 



Cosmographo ui6r deste Reino. Os Mes- 
tres, Gontramestres, e Guardiões, que 
houverem de ir nds taes náos, examina- 
riio tembem as Cartas de marear, as agu- 
lhas, e instrumentos nauticos. E achan- 
do-se que elles tem as partes necessarias 
para as taes occupações, e tem tudo o 
referido em bom estado, se lhes passa- 
rão suas Cartas de exaniinação, assigna- 
das pelo Mestre da Aula, e Intendente, 
para constar que assisti0 ao dito exame. 
Na proposição que fuer á Junta da Fa- 
zenda sobre o provimento das taes occu- 
paqõee, d e c b a r á  tudo o sobredito. E não 
sendo os ditos Officiaes capazes, os não 
admittirá, ainda que alguns delles sejão 
mais antigos no serviço. No qiie tudo te- 
rá grande cuidado, com pena de me ha- 
ver por muito mal servido, quando se 
pratique o contrario. 

Porque não succeda que os Pilotos das 
rilinhas risos, por omis6o sua, ou deixem 
as Cartas de marear, ou as percào, e por 
esta causa usem de outras menos quali- 
ficadas; terá cuidado o Intendente nas 
tornas viagens de procurar delles as mes- 
mas ~ a r t á s ,  e ver se são as proprias, 
que se lhes derào nos Armazens. Achan- 
do o contrario, procedelá contra elles a 
prizào, ficando inhabilitados paia nào 
poderem mais ser Pilotos em navios 
meus, nem de particulares. E do qbe 
executar n'esta parte, dará conta na Jun- 
ta da minha Fazenda. 

CAPITULO XIX. 

Que e Intendentc aJuetc o# preqei, por que e# 01- 
dtlre# do Real Armena1 h50 de tascr M obra# 
delle, e da 16rma qne deve ~eguln 

O Intendente terá particular cuidado 
em ajustar os preços, por que os Offi- 
ciaes hão de fazer as obras. Para este 
effeito mandará chamar os Mestres dos 
officios, a quem dará juramento, para 
que declarem o valor, por que se podem 
fazer as obras novas, e o feitio de outras, 
para que dou os generos, e materiaes, 
para se obrarem, começando pelos Fer- 
reiros,'Funileiroe, Poleeiros, Bombeiros, 

I 

Vidraceiros, Pintores, Carpinteiros de 
obra branca, Cordoeiros, Fuididores de 
cobre, e os mais que costuinào fazer obras 
para serviço das minhas náos. Depois que 
forem declarados os preços dos generos 
de seus officios, se fará assento em hum 
livro dos preços, que se ajustar com os 

' 

ditos Officiaes: advertindo, que se hào de 
pôr as ditas obras em pregào; e se hào 
de arrematar ao Official, que as fizer 
por menos preco, para que assim enten- 
dão todos, que ainda que haja OMiciaes 
obrigados ao Real Arsenal, não fazendo as 
obras com conveniencia, se hão de dar 
a outrem, em que a minha Fazenda te- 
nha maior vantagem. Não consentirá que 
aos ditos Officiaes dem por desconto das 
obras que fazem alguns materiaes dos 
Armazens, que se hajào de vender. por- 
qiie isto será a quem por elles mais der; 
e os taes descontos, que se fizerem, com- 
prando-os elles, será na fórma do estylo, 
e por despacho da Junta, sem nenhum 
outro Official poder fazer o tal desconto. 

CAPITULO XX. 

puc o Intendente nOo eon~lnta, que os Heitrem 
da Blbelra, nem p PatrOo m6r, 

tome empreitada alguma. 

* O Intendente não consentirá, que os 
Mestres dq Ribeira, nem o Patrào mór, 
tome empreitada alguma, pelo daqno 
que disto póde resultar á minha Fazen- 
da, nem per si, nein por interposta pes- 
soa, deixando lançar nas ditas emprei- 
tadas aquelles Oficiaes, que bem as po- 
dem o h a r ,  e de que elies hão de ser 
Juizes. As empi.eitadas de apparelhos de 
náos, e embarcações se darào sempre aos 
Mestres, e Contramestres, que mais ba- 
rato o fizerem. Para o que serão postas 
em pregào, de que se fará termo de ar- 
remataçào. E não serào pagos sem cer- 
tidão do Patrào mór, de como fizerão as 
ditas obras conforme as obrigações que, 
lhes impozerào, correndo por sua conta 
o damno que nisso houver, quando se 
aclie que não forão apparelhadas como 
convinhq. 



I QPe viagens a se oa Omoiaes de exrmtna Mar, e Guerra nast torna- gnar- vão dos Àrmazens, visitar OS navios, e 
dãa e kegimenta ão B-I ~ r s e n ~ ~  de me. fazer nelles as vestorias do estylo, para 

-84- 
. CAPITULO XXI. 

O fntendehte ordenar& que as balãngns, 
e peeos sejão amerldos. 

Ordenar~ÕIQtendente~~easbalan~a~~ 
paos, e nledidas dos A r n ~ m n s  da Ribeira 
das Náos, e inantimentos ~ j g o  afieridos; 
andem corrente% e apontados, CQmo 
vdm; ecada aano seaffirà~denovo irremis 

Officiaes de Mar, e Guerra gua rda  os 
Regimentos do Real Arsenal dessa mi- 
nha Cidade, no tocante ás despezas de 
mantimentos, sobrecellentes, enxarcia, 
e OS mais apparelhos, polvora, municks, 
e arlnas. E achando que se não p a r d a  
rio, dará mnta na Junta da Fazenda. 

O. Intendente terá cuidado de procu- 
rar, e examinar nas torna-viagens, se os 

se ver se levão o necessario para a via- 
gem: como tainbem mandar tomar aos 

sivelmente. CAP'IT~LO XXV. 

C A P l r n O  XXII. 

&e eare-tendente, pawor 
d-aa Wabalhe na Blbeira das,Nhs mala 
que em serviga da mesma R4belra. 

Não consentirá o dito Intendente, nein 
*e na Ribeira das Náos haja pessoa al- 
guma, de qualquer sorte que seja, que 
trabalhe mais que em serviço de comas 
da mesma Ribeira; nem que nella esteja 
Carpinteiro de obra branca, nem que 
para isso tenha casas, ou elle ou o Po- 
leeiro ; salvo se estes Officiaes trabalha- 
rem por jornal nestas obras por conta da 
minha Fazenda; não polido madeiras de 
sua casa, nas que fizerem, pelos grandes 
descaminhos, que se seguem de ser por 
outra fórma. 

CAP~TULO .XXIII. 
ma h-te a i a  c t a ~ a o ,  êm qme as ma- 

delrm *a- en tempo Madpodo, :que 
não taltesa pare rsrbirra r que se dirigirem. 

O Intendeote terá particular cuida- 
do, que todas as madeiras. .que forem 
necessarias para a construcçào de mi- 
nhas náos, venho  com tempo tão anti- 
cipado, que nas obras, Para 
que se vir. E terá a adver- 
taicia de uei se as 
Bas, que derem os Me~tres da Ribeira, 
com a gxosslisa, e comprimento, que 
convdm, para se fazes melhor obra. To- 
dos Os annos fará lembrança na Junta da- 
Fazenda com as ditas vitólas para se man- 
darem vir das partes, onde foreni de me- 
Iher c ~ a e ~ ~ ~ ~ e ,  e a prCos mais accOm- 
*modados. 

'CAPITULO X I I V .  I 

ghe a Intemiente Uma¶ @?r& viglMacia em qne 
aosri.r, de p d i u ~ ,  

Ou ar&: e das peiw, que he de haver para 
-r- 

Porpe, &i informttba db - pre- 
jiiizo; que tem causado ho rio de Bo*a 
lastros, que nelle se tem deitade: O 1s- 
tendente terá cuidado, e vigilancia, que 
nenhum navio, de qualquer q~alidade 
q* seja, possa lancar ao mar lastro de 
pedra, ou arêa; para que havendo a l p  
mas pessoas, que fayioaccmtra~io do que 
tem disposto, @o -8, e da ca- 

deia paguem peia primeira vez c incm 
ta xerafins, e pela segun& cem; impon- 
do-se-lhes a pena de degredo por hum 
anno para hum dos presidios da Africa, 
não sendo estrangeiro, porque estes o 
C'm~cirãC' na ede ia  as pik F m s  P+ 
cuniarias serão applicadas, metade para 
a Mi~ericordia de Goa, e a outra meta- 
& o denunciante; e isto além das 
mais penas, em que incorrerem por mi- 
nhas ordenacòes. E hei por bem, 
assiIn se observe invioiavelmente em to- 
dos 0s lugares de porto do mar dos m * ~  
Dominios da Asia pias pessoas, que nel- 
les tiverem cargo de visitar, e prover os 

dos meus vassallos. 

CAPITULO XXVI. 

a Iotendente ~ u a l  mudp r ld i r  em nerles 
pele Patrèo mbr, e hum Emcrivão dos Arma- 
eens, para que examinem se levão o neoerrrra- 

viagem, 

Ao mesmo Intendente da Marinha, e 
Armazens do Arsenal Real pertencerá 
mandar pelo Patriio mór, e hum Escri- 



Capitges dos ditos navios, pelo referido 
Escrivào, o termo de fianca para não le- 
varem pessoa alguma sem passaporte. 

CAPITULO XXVII. 

gue o Intendente 4era1, com o Procurador da Co- 
roa, e hurn Eacrlvão dos brmazens, faqiio ves- 
torina nas obras da Marinha, e Arsenal r e da 
devassa, que deve tirar dom Capltães dos na- 
vloa, se observão as minhas Leis. 

As vestorias das Obras Reaes seraio 
feitas pelo referido Intendente com o 
Procurador da Coroa, e huin dos ditos 
Escrivges dos Armazens,' quando as taes 
Obras forem respectivas á Marinha, e 
Arsenal Real: pois que todas as outras 
Obras Reaes, além destas, ficarão per- 
tencendo, eserão da jurisdiccào da Junta 
da Administracão da minha Real Fa- 
zenda. E será obrigado o mesmó Inten- 
dente a tirar devassa, quando chega- 
rem os navios; averiguando se os Capi- 
tães observarão tudo o que são obrigados 
pelas minhas Leis; e escrevendo nella 
hum dos mencionados Escrivães, proce- 
derá contra os que achar culpados, na 
mesma conformidade, que o devia prati- 
car oVédor da Fazenda extincto. 

da Marinha, e Armazens do Arsenal Real, 
se ordene a compra dos referidos gene- 
ros. E hei por bem que o i~iesmo Inten- 
dente tenha grande vigilancia, que os 
Officiaes dos Armazens não levem ás 
partes emoliimento algum pelas verbas 
dos pagamentos, que se costumão lan- 
$ar dos effeitos, que vendem para o meu 
Real servico; e do mesmo modo dos co- 
nhecimentos em fórma das suas respecti- 
vas entregas. 

CAPITULO XXIX. 

Que as despezas miudas do Arsenal se fa$iíO por 
despachos do Intendente Ccral, e se lancem 
em hum livro por elle rubricado. 

E porque as cousas rniudas, que se 
costurnão comprar pelo mesmo Arsenal 
Real, não admittem demora no pagamen- 
to, ou pela sua pouca entidade, ou pela p c ~  
breza dos vendedores: Sou servido, que 
em+ poder do Thcsoureiro haja sempre 
huma pequena porcão de dinheiro para 
satisfazer logp as taes despezas iniudas, 
por despacho do Intendente Geral, as 
quaes serão lancadas em hum livro por- 
elle rubricado. 

CAPITULO XXX. 

CAPITULO XXVIII.  I Da f6rma com que o Intendente da rnerlnha ha de 
passar os despachos, pelo que pertence aos ' 

Akmazens do Exercito. 
Para se comprarem os generos para o forheci- 

mento dos Armazens ha de preceder ordem da 
*unta da Fazenda. E o Intendente Ceralvigle, 
que os Ofíiciaes não levem das partes emolu- 
mento algum das verbas dos pagamentos, que 
se lhea &eremg e dos conhecimentos em f6r- 
ma dos eíicltos, que tiverem vendido para for- 
neclmento do Arsenal. 

Para obviar os detrimentos, que os 
Officiaes da Fazenda costumav5o praticar 
com as pessoas que vendião generos para 
os Armazens do dito Arsenal Real, pe- 
las delongas, e excessivas despezas de sa- 
larios, que Ihes extorquiào, primeiro que 
se pozessem correntes os papeis para o 
effectivo pagamento: Determino, que dos 
generos, que de necessidade- se houve- 
rem de comprar para o fornecimento dos 
referidos Armazens se faca- huma Rela- 
@o, sobre a qual, por despacho da Jun- 
ta da Fazenda, expedido ao Intendente 

1 Eporque, para melhor arrecadaciío 
de minha Fazenda, convém que os paga- 
mentos de todas as pessoas, que fazem 
obras para os Armazens do Exercito, 
e compra das cousas, que para elles são 
necessarias, se facão por conhecimentos 
em fórma, passados das receitas do The- 
soureiro a quem se entregiio, e os das 
ferias por folhas assignadas pelo Escri- 
vão, roes, e certidões dos pontos dos 
respectivos Officiaès; e os das desyezas 
miudas, fretes, e carretos por roes assi- 
gilados, e jurados pelo Commissario, que 
os pagar: O Intendente Geral passará 
os despachos na fórma seguinte : O Con- 
tador dos Armazens fará a conta do que 
importarem os taes rnateriaes conteúdos 
no conhecimento acima. Gon, etc. E para 

BOL. DO C. ULTR.-LEG. ANT.-VOL. 11. 



na Junta de minha Fazenda se lhe man- 
dar pagar pelo Thesoureiro dos Arma- 
zens, depois de feita a conta, se ha de 
dizer debaixo della no conheciinento em 
fórrria, que o Thesoureiro lhe passar do 
livro, em que ficarei11 carregados os di- 
tos materiaes: 860 necessarios tantoi se-  
rahns para se fazer pagamento a Iiuta- 
no, pela importnncia de toes materiaes, 
que vendeo para fornecimento de taes Ar- 
mazens, a razão de taes pretos, confor- 
me o conkeci~nento em fórrnn, e conta do 
Contador dos Armnzem, que importa a 
quantia nella conteúda. E ha de ser as- 
;ignado este despacho pelo Intendente 
Geral, e Escpivão, que o lancar, o qual 
irá á Junta de  minha Fazenda; q u e p o r  
huma parte Ordenarri por Portal-ia no 
Thesoureiro Geral, qfle entregue ao The- 
soureiro dos Armazens Fulano n quan- 
tia de tanto para tal pagnmento; e pela 
outra parte dar6 despacho na dita folha: 
Vista, e approvnrla; e o Thesourei?,~ dos 
Armazens pague a importnncia de tanto 
etc. em tal folha, no qual se leve em des- 
peza, pondo-se primeiro zlerba de paga- 
mento na receita do ~kesoureiro cE mar- 
gem dos referidos materiaes, de que se 
passará certidào ao pé do despacho da 
dita Junta, e conlieciniento de recibo 
pelo Escrivào coriipetenle : aisignado por 
elle, e pela parte, de como recebeo, será 
levada ein conta ao Thesoureiro; e a 
mesma fórma se ha de usar nos paga- 
mentos da polvora, que se comprar aos 
Mercadores, e outras quaesquer cousas. 

2 Para as ferias das obras, que se fi- 
zerem, se ha de dizer: O Contador dos 
Armazens faca a conta do que impor- 
tou u ferin dos Oficiaes, que crnhrão 
em tal obra, que cornecou em taidlos de 
tal mez, e acabou em tantos de tal mez. 
E para na Junta de minha Fazenda se 
mandar entregar o dinheiro pelo The: 
soureiro Geral, e pagar pelo respectivo 
Thesoureiro dos Armazens, se ha de di- 
zer na mesma folha da feria, por baixo 
da conta: Deve-se de ferin acima tanta 
qtuntia, que, conforme n c o n h  alo Cm- 

tador dos ,4rmazens, importão os jor- 
naes nelh ,conteúdos. E ha de ser tam- 
bem assignada pelo Intendente Geral, e 
Escrivào, que lancar o despacho. E para 
os pagamentos dos rocs das despezas miu- 
das se ha de dizer: O Contador dos Ar- 
mazens faca a conta rlo que intport5o as 
despezas, que por este rol fez o Commis- 
snrio, ou ComprncZor Fulano, etc. E do 
que inontarem, se expedirá0 os despa- 
chos da Junta na sobredi ia fórma, assim 
para estas despezas, como para todas as 
mais. 

CAPITULO XXXI. 

Qiie o Intendente Ceral auslstlrB ao exame, 
que se &er da polvora, 

que os Mercadores entregnrem. 

E porque na entrega, que se faz da 
polvora, que se fabrica por conta da mi- 
nha Fazenda, ou da quc se compra aos 
Mercadores, póde haver falta na bonda- 
de: O Intendente Geral nào deixará en- 
t r a r  polvora alguma nos Armazens, sem 
que primeiro em sua presenca, do The- 
soureiro della, Escrivàes, e pessoas des- 
interessadas, que bem o entendão, se exa- 
mine. E achando que não' h e  a que con- 
vém a ineu servico, a'nào acceitará. O 
inesrno exame se rriandará fazer para o 
refino da polvora de torna-viagem dos 
navios da Armada, e outros quaesquer, 
para que se mande refinar sómente a 
que sem isso nào podér servir. 

Que o lutendente Ceral ir& duas vezes cada anuo 
ver o estado em que est8 aarlllhrria dea Por- 

' talczee, e Praeae doEstado. 

Porque a cargo do Intendente Geral 
6ca o provimento da artilharia das For- 
talezas, e Yracas do Estado; será obri- 
gado a i r  duas vezes cada anno ver o 
estado em que está a artilharia das For- 
talezas da Barra de Goa; e a escrever 
aos Governadores das Pracas, Torres, e 
Fortalezas dos ineus Dorninicas da Asia, 
lhe avisem o estado em que está a arti- 
lharia deUas, e do que Ihes h e  necessa- 
rio, para lho mandar fornecer. 



CAPITULO XXXIII. I CAPITULO XXXVI. 

Que o Intendente Geral ser8 obrigado I Que o Intendente Geral visltará os Armazena 
a Ir foQw 08 m e ~ e s  aos Armaeees das Armas. de Exercito, e verá o de que necessitão 

- para os mandar concertar. 

O Intendente Geral irá iodos os me- 
zes aos Armazens das Armas, para ver 
o estado cm que estão, e as que necessi- 
tao rle concerto, ou limpeza; e para or- 
denar ao Thesoureiro respectivo as man- 
de concertar, ou alimpar, para que se 
nào percào, e se possão servir dell-as nas 
occasiões, em que forem necessarias. 

CAPITULO XXXIV. 

E porque os Armazens das armas, e 
officinas dellas estão á ordem do Inten- 
derite Geral : Terá cuidado de saber os 
concertos, que lhes faltão para os maq- 
dar prover; e para que se 1150 arruinem, 
dando para isso conta na Junta de rni- 
nha Fazenda, para ordenar, que se fação 
as necessárias obras, e concertos dos ditos 
Armazens. 

CAPlTULO XXXVlI .  
Que o Inteidente Geral nòo nomeará a pessoa, I 

E porque as nomea~ões das pessoas, 
que vão nas náos de Armadas, encarre- 
gadas de todas as armas, polvora, rniini- 
cões, e maie petrechos necessarios para 
servi90 da Artilharia, devem recahir nas 
que forem idoneas : O Intendente Geral 
será-obrigado a informar-se muito par- 
ticularmente dos procedimentos das pes- 
soas, que nomear para o dito effeito; 
procurando que sejão Officiaes de Ser- 
ralheiros, quando os houver; e do seu 
)mn prestiino, e verdade; para que as- 
sim possão ter cuidado da arrecadacão 
do que se llies entregar, e dar conta do 
que se despender, e sobe-jar na torna- 
viagem. 

CAPITULO XXXV. 

que for en-resada das muiiioões de guerra 
nas shos de Armada, sem se informar primei- 
ramenie do seu procedimento. 

Que o Intendeiite Gernl será obrigado, tanto que 
chegai-em as náos das Armadas, a mandar ti- 
rar a artilharia dellas, e traze-ln para terra. 

Dmjurisdico~o que ha de ter o Inteiidente, 
e ofíiwiaes qne ha de fiover. 

- .  
Tanto que as náos das Armadas, ou ou- 

tsas da Coroa, se aucorarem no rio da 
Cidade de Goa, será obrigado o Inten- 
dente Geral a mandar vir para terra a 
artilharia, que nellas vier; e a ordenar, 
que se ponha no lugar mais convenien- 
te, sobre páos, para que assim se possa 
embarcar com mais facilidade, quando 
for necessario para as mesmas náos; e 
as carretas, e mais petrechos serão man- 
dadas recolher nos Armazens para isso 
ordenados. . 

O Intendente ha de ier  jurisdiccão 
para mandar todos os Officiaes do Real 
Arsenal, e Ribeira das Náos, os quaes 
deverào dar inteiro cumprimento ao que 
elle lhes determinar. E nào o fazendo 
assim, procederá contra os que forem 
provídos por elle, com a dernonstracào 
que lhe parecer. Sendo porém provídos 
pela Junta da Fazenda, os suspenderá, e 
dará conta na mesma Junta, para man- 
dar proceder contra elles, como direitg 
for. 

Mandará passar Cartas aos Officiaes 
de Carpinteiro, e Calafates da Ribeira, 
dos privilegios, que como taes.lhes te- 
nho concedido. 

Maildará passar todas as certidões, 
que lhe pedirem dos livros, que estive- 
rem ng Real Arsenal. 

Proporá na Junta da Fazenda todos os 
Mestres, Contramestres, Pilotos, Sota-Pi- 
lotos, e Guardiães para as náos, que hou- 
verem de ir  de qrmada, ou a qualquer 
porto: apontando tres ,sujeitos de cada 
hum destes officios, para a Junta da Fa- 
zenda eleger os que forem mais Beneme- 
ritos. 

Ba de prover os Despenseiros, Estrin- 
queiros, Cirurgiões, Barbeiros, Carpin- 
teiros, Calafates, e Tanoeiros de todos os 
navios da Armada, ou que forem para 
qualquer portol 



Ha de prover o Escrivào de Meirinho, 
e Continuos, Porteiros dos Arinazens, 
Ribeira, e Mantimentos: procurando que 
sejiio sempre homens de verdade, e con- 
fianca, e de quem se possa fiar minha Fa- 
zenda. 

Ha de prover os Guardas das Feito- 
rias da Ribeira das Náos, Guarda prégos 
dos navios da Armada; e a .todos estes 
ha de passar certidões, para por ellas se 
apontarem, e haverem seu mantimento. 

'Ela de dar juramento, e posse a todas 
as pessoas, que entrarem a servir os of- 
ficios dos Armazens, assim os que forem 
providos por Cartas minhas, ou Manda- 
dos da Junta d e  minha Fazenda, como 
aos que elle prover nos officios de sua 
nomeaçgo. 

REGIMENTO PARA 0 THESOUREIllO ENCARREGADO DA 

RECEITA, E DESPBZA DO DINHEIRO, E MANTIMEN- 

TOS DO AIISENAL REAL DA BIARINBA DE COA. 

@ue ao Thesonrclro dos mantlmentos se lhe en- 
oarregae a despeea do dlnhelro. 

Ao Thesoureiro dos mantimentos do 
Arsenalda Marinha de Goa se carregará 
em sua receita, pelos respectivos Escri- 
vães, todo o dinheiro, que receber para 
pagamento dos soldos dos Officiaes da 
Marinha; Officiaes de mar; ferias da Ri- 
beira; compra de materiaes para a cons- 
trucciio; concertos das náos, e mais em- 
barcacões; e outras quaesquer despezas 
do Real Arsenal. 

CAPITULO 11. 

gue dó a f6rma do pagamento das ferlas 
da aibeira. 

I 

Para se fazer pagamento dos jornaes 
dos Artifices, e mais pessoas que costu- 
miio trabalhar na Ribeira, se lavrará liu- 
ma folha para cada semana, assignada 
pelos respectivos Mestres, declarando-se 
por titulo: Folha dos Officiaes, que tra- 
balhariio na semana, que teve principio 
em tantos de ta l  mez, e nnno, e findou 
em tantos, na fabrica, ou concerto de tal 

navio, o qual se comecou n fabricar, ou 
concertar na Ribeira desta Cidade, (ou 
no lugar, em que succeder.) Depois o In- 
tendente da Marinha passará o despacho 
na fórma seguinte: O Contador dos Ar- 
mnzens examine esta folha com os gua- 
dernos dos pontos, e certidües delles, ns- 
signadas pelos Apontudores. Gon, etc. 
Achando-se exacta, lhe passará o Conta- 
dor verba de conferida, e assignará, re- 
mettendo-a aó Intendente para se- lan- 
$ar por baixo da conta: ~ève-se  da f& 
lhs acima tanta quantia, que, conforme 
a conta do Contador- dos Armazens, im- 
po?-tiio OS jornaes nella conteúdos. E ha 
de ser assignada pelo Escriviio, que lan- 
$ar o despacho, e pelo Iiiiendente, ru- 
bricando tambem este em todas as lau- 
das da dita folha, a qual remetterá á 
Junta de minha Fazenda; que por huma 
parte ordenará distinctainente em Porta- 
ria ao Thesoureiro Geral, que entregue 
ao Thesoureiro dos Armazens Fulano a 
quantia de tanto para  tnl pagamento. 
E pela outra parte dará despacho na dita 
folha: Yista, e approvada; e o Thesou- 
reiro dos Arrnazens Fulano pague a im- 
portancia de tanto desta folha, ao qual 
se leve em despeza, o que mostrar sntis-. 
feito della. Achando-se expedida a folha 
para o Thesoureiro dos Armazens, man- 
dar6 este carregar em sua receita a im- 
portancia della; extrahindo-se conheci- 
mento em fórma, para por elle lhe en- 
tregar o Thesoureiro Geral o dinheiro- 
para a dita folha. A qual sendo paga, 
passará-o Escriviio, que assim o presen- 
cear, certidiio nella, em que dê fé forão 
todos pagos em mão propria. E esta cer- 
tidiio será assignada com os Mestres res- . 
pectivos, e mais pessoas que em raziio 
de seus empregos assistireiri ao tal paga- 
mento; pondo primeiro o Escr-viào ver- 
ba de pagamento nos livros dos pontos, 
de que passará certidiio nas costas da fo- 
lha, a qual será assipada' por elle, e 
pelo Contador. E quando a dita folha se 
lançar em despeza- no livro do Thesou- 
reiro, em titulo das ferias, se dirá: Da- 



pendca s ~esoure i ro  F u ! m  tnntbb xe- 
r4n.s no pngcmento cGa. folha dos jor- 
rzaes $no s m n n  , que rkecorreo de bantus 
a taanL&s de tal mez, e nnno na fdbrica, 
btl cmcerto, que se fez em cal embarca- 
@(i; que cornegou n fabricar-se, ou com 
cartnr-se em tanto# de talmez na Ribeira 
desta Cidade (ou em outro qualquer lti- 

gar), como consba da fÒthn nssigmdh pede 
Entcndenfe da MarieAn, v i d e  e u p m -  
ilada pItr &#a da Rbat Patirnda, cerfii~ 
dão do E"ieIn,&~ e mais pewous, qm as- 
~iskirm n ~ p a g ~ n s m t o ,  e & verba delle 
@os li;V1'~~, uu quttdemos dus pontos. 

CAPITULO rn. 

CAPITULO IV. 

par* o pagamento das soldadas da gente de mar. . 

Serne4fianternerite se praticczrfi em tu- 
d@ e pos tudo, na assentanieiito, e paga- 
mento das Offiiciaes de Mar, o mesmo 
que tenho determinado peloCapitulo pm- 
&imo p m d n t e :  Levando-se huma fo- 
lha em ca& quartel para os Pilotas, e 
ouba. pam. oa outros O€fi&aes, qiip; &O 

&&m, Gmti~;bmesircs, Guandiõesl, ete, 
Processandmie estas folhas na referida 
fórrna : E observando-se a respeitn dellas 
tudo o mais que tenho ordenado rio seu 
pagamenlo. 

CAPITULO v. 

Iiira a pypmento dos mkion dos -1- 
da Harlnha. 

2''odo da mr inha*  como 
%itges de Mar e Guepra; c a ~ i t 8 e s  Te- 
m t e s ,  terio 0s seus assentamentos 
em livros dos Arinazens dos quaes se 
ertrahirá em cada hum quartel de tres 
mezes huma folha dos seus soldos, a 
qual Por despacho do Intendente será 
conferida, e examinada pelo Contador 
dos Armazens, que declare Por verba de 
conferencia, que importe tal quantia de 
dinheiro. Depois irá ao Intendente da Ma- 
rinha, para se lançar por baixo dá COn- 
ta: Deve-se da folha acima tffnta qwrn- 
ti4 C e ,  c ~ ~ f o ~ m e  a conm do h ~ t a d o r  
dos Armazens, i??Zportão Os soldos de taes 
Ofliciac~ failb~artel .  E ha de *r a* 
dgnada pelo Escrivão, que lançar O des- 
F&, e pelo laendente;  ~ubricando 
t ~ m b e m  este em t a b s  as laudas dá dita 
folha; a qud  remetterá 3 Junta da mi-' 
nha Fazenda, Para se darem 0s despacha 
especificados no Capitulo Ir deste Regi- 
mento. Sendo esta folha entregue ao The- 
soureiro dos Armazens, mandará este car- 
regar em sua receita a importancia del- 
la; praticando-se em tudo o que for ap- 
plicavel mesma folha, o que tenho de- 
terminado no pagamento das folhas dos 
w a e s  da Ribeira, pelo mencionado Ca- 
pi@ulo. 
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Que d& a 16rina do pagamento da gen ' ,  
(LPW emborcsiem guprnlgãn d~ Piai.. 

kos  Officiaes, que não vencem soldo 
effectivo, e se Ihes costuma fazer algum 
pagamento adiantado nas occasiões, que 
embarcgo em gilarnicào das embarcacões 
da Coroa, por conta do que hào de ven. 
ter nas viagens, se lavrar20 distinctas 
folhas, nas qtiaes se deve observar o rne- 
thodo, que tenho ordenado pelos Capi- 
iulos antecedentes, em quanto á qua l ia  
cagào, e pagamentos dellas. E ao tempo 
que se lhes fizer o mesmo pagamento, 
lancará o Escrivão verba nos livros dos 
~ ~ ~ e n t ~ m ~ n t o s  em as respectivas addi- 
@es, ein que declare o teinpo, e quantia, 
que se adiantarem aos ditos Oficiaes, 
de que passará Certidào nas costas das 
mesmas folhas, as quaes serão assigna- 
das por elle, e pelo Contador dos Arma- 
zens. Bem entendido, que os mencionados 
O Mciaes báo de prestar fiança ao dito 
soldo adiantado, para o restituirem á mi- 
nha Fazenda, no caso que o não cheguem 
a vencer. 

CAPITULO VI. 

Uam despezqs miiidas dom Arniaíene. 

Para se 1ancarem os gastos niiudos, 
que diariamente se fnerein pelos Arrna- 
zens, tenho determinado   elo Capitu- 
lo XXVIII do Regimento da Intendente, 
que haja hii~ii livro por elle rubricado. 
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Para pagamento destas despezas ordena- 
rá a Junta de minha Fazenda, que nos 
primeiros dias de cada hum mez entre- 
gue o Thesoureiro Geral do Estado ao 
dos Armazens respectivo as quantias, que 
elle julgar sufficientes: Cobrando o dito 
Thesoureiro Geral conhecimento ein fór- 
ma para a siia conta. No sabbado de cada 
semana se conferirão os assentos das des- 
pezas de  cada semana, que se acharem 
no referido livro, coin os despachos do 
Intendente, que por elles devem ser or- 
denadas. Para o que apresentará tudo o 
Thesoureiro na Meza do Despacho. E es- 
tando assignados os ditos assentos pelas 
partes, que receberem o dinheiro, e Es- 
crivào, que os fez, ou sejão de pouca, ou 
de muita quantia, e conformes em tudo, 
fará o Contador dos Arrnazens encerra- 
mento do que importarem os gastos da- 
qnella sernana; e se assignará o Inten- 
dente com o Contador ao pé do encerra- 
mento. Formando-se no fim de cada mez 
dos ditos dèspachos huma folha a elle 
junta, em que declare especificamente o 
respectivo Escrivão a quantia, que cada 
huma das partes re~ebeo, que tudo im- 
porta em tanto, com hum encerramen- 
to  assignado por elle, e pelo dito Inten- 
dente, cuja folha se reinetterá á Junta 
de minha Fazenda para se dar o despa- 
cho: Visto, e npprovada; e se leve ern 
despeza cro Thesoureiro dos A?..rnazens Fu- 
lano tanto da  sua inzportaacia: Sendo 
aspadas, e averbadas as referidas addi- 
~ õ e s  no mencionado livro de como se la- 
vrou a dita folha, e se mandou levar em 
despeza ao Thesoureiro. Nas costas della 
se passará certidão da verba. E o Es- 
crivzo, a que tocar, a lançará em despe- 
za aoThesoureiro em seu livro, e titulo, 
na fórma que nos Ca~iitulos anteceden- 
tes se declara. 

CAPITULO YII. 

De forme dau contas 
de drnpeee doa Commlasarlos, e mais pessoas, 

que receberem dluhelro. 

Haverá outro livro, ern que se lancem 

a varias pessoas. N'ellc se assentará em 
titulos separados com cada huma dellas 
a quem se entregar por conta de obras, 
que hajiio de fazer, fretes, carretas, em- 
preitadas, e Patrào mór para cousas res- 
pectivas ao seu officio, e outros. E assim 
como forem recebendo, se lhes carrega- - 
rão em receita na pagina esquerda dos 
competentes titulos as quantias, de que 
se derem por entregues, de que assigna- 
r20 na mesma receita. Quando acabarem 
a obra, ou derení cumprimento ao. que 
se lhes encarregou, mandará o Intenden- 
te  da Marinha vir á sua presença o livro, 
e Contador, que ajustarem a cinta; lan- 
çando-se na pagina direita do dito livro 
toda a despeza, que legitimamente se 
achar legal, a qual assignargo o dito In- 
tendente, Cantador, Escriviio, e Parte, 
que der a dita conta. Llos documentos, 
que formarem a dita despeza, se lavrará 
hiima folha, assignada pelas ditas -pes- 
soas, que será remettida á Junta de ini- 
nha Fazenda Real; praticando-se o mes- 
mo que fica disposto no Capitulo 11 des- 
te Regimento, em tudo que for applica- 
vel ás folhas desta despeza. 

CAPITULO VIII. 

Que pertence aos Assentos e Contrrtoa 
dos materlaes. 

Porque ha pessoas, que se obrigão a 
metter nos Armazens alguns generos, e 
materiaes por assento, ou contrato: Se- 
riio estes feitos perante o Intendente da 
Marinha, com aquellas pessoas que mais 
commodamente se obrigarem a fornecer 
as mesmas cousas, sendo sempre de boa: 
qualidades: E ordeno, que haja lium li- 
vro, em o qual se registará o tal assento, 
ou contrato, corn todas as obrigacões del- 
le. Logo que se entregarem alguns dos 
ditos generos, ou materiaes se formará 
bilhetk em que se declarem as qualida- 
des delles. O que tudo irá ao Intenden- 
te, para ordenar se carregue em receita 
ao Thesoureiro dos Arinazens. Depois de 

as contas de dinheiro, que se entregar I assim feito, se entrahirá conhecimento 



em fórma a favor das partes, que entre- 
garem os ditos effeitos, para com estes 
documentos requererem seus pagamen- 
tos. As ditas partes os levarào ao Inten- 
dente, que dará despacho nelles: O Coa- 
tador dos Armnzens faca conta do que 
importa0 os generos conteúdos neste c* 
nhechento. Goa, etc. E feita a dita con- 
ta, e assignada pelo Contador, que sem- 
pre será á vista das condicões do respe- 
ctivo contrato, se dirá abaixo della: Sáo 
necessarios tantos serafins para se fazer 
pagumento a Fulano, pela importancia 
de tal mantimento, e taes generos, que 
se Zhe comprarno em virtude do seu as- 
sento, n taes precos, e estão carregados 
ao Thesoureiro respectivo Iiulano,' a fo- 
lhas tantas de tal livro, como se v& do seu 
conhecimento em fórmn, e conta do Con- 
tador destes Armazens, que importa n 
quantia nella conteúcla. Goa, etc. Assi- 
gnará o Escrivào dos Armazens este des- 
pacho com o Intendente; e assim irá o 
dito papel á Junta de minha Fazenda, 
para dar os referidos despachos, assim 
ao Tliesoureiro Geral do Estado, para a 
entrega do dinheiro, como para lhe pôr 
o despacho : Vis ta ,  e approuada ; e o The- 
soureiro dos Armnzens E'uluno faca pa- 
gamento da importancia elos ditos man- 
timentos, no qual se leve ens clespeza, 
pondo-se primeiro verba ele pagamento. 
Achando-se a conta expedida ao respe- 
ctivo Thesoureiro, mandará este carre- 
gar em sua receita a imporiancia della: 
Extrahindo-se conhecimento ern fórma, 
para por elle lhe entregar o Thesoureiro 
Geral o dinheiro para esta despeza. E o 
Escrivào a que tocar, porá verba na re- 
ceita do respectivo Thesoureiro 5 inar- 
gem dos ditos mantimentos em como 
houve o dito pagamento; e passará cer- 
tidão della ao pé do despaclio da Junta, 
assignando tudo com o Contador dos Ar- 
mazens. O que satisfeito, se lavrará co- 
nhecimento de recibo pelo Escrivào ao 
pd de tudo, em que diga : Recebeo Fula- 
no tantos xerafins, conteúdos no clespa- 
cho acima. Assignarh com a parte. E este 

papel assim corrente, depois de pago, fi- 
cará ao Thesoureiro para sua conta. E 
quando o Escriviio lho lancar no livro 
de sua despeza, será na fórma seguinte: 
Lanco em clespeza no Thesoureiro dos Ar- 
mazens Iiulano ta l  quantia, que pagou 
a Iiulano por importancia de taes gene- 
r o ~ ,  que se lhe comprarão por t a w  pre- 
gos, e se lhe carregarão em sua receita 
em tal livro a folhas ta-atas, em tanto$ 
de tal mez, e anno, como se v2 do seu co- 
nhecimento em fórma, despachos, e conhe- 
cimento de recibo, que tudo vai á linha. 
Para que com esta clareza, quando a 
conta do Thesoureiro entrar na Conta- 
doria da Junta da minha Real Fazenda, 
se possào conferir com facilidade os di- 
tos generos com os respectivos livros, 
em que se achào em receita. 

CAPITULO 1X. 

Da fórma do pagamento da folha dos ordenadoa 
do Intendente da Marinha, e Omelaea 

do Arsenal. 

Haverá hum livro para a follia dos 
ordenados do Intendente da Marinha, e 
Officiaes dos Armazens do Arsenal: Fa- 
zendo-se os seus assentos nos livros, que 
devem existir na Junta da minha Real 
Fazenda. Nella, pelos Officiaes della, se 
deve lavrar annualmente a dita folha; 
que, depois de corrente com os despachos 
na referida fórma, será trasladada, pon- 
do-se cada addicào em liuma folha do li- 
vro do pagamento, ao pé da qual fará o 
Escrivào dos Armazens conhecimento de 
recibo do que cada Official receber aos 
quarieis, na fórma seguinte: Recebeo Fu- 
lano d p  Thesou?.eii.o Fulnizo tantos xern- 
fins, de tal quartel de seu ordenado, que 
tem com tcr l  of@cio. Goa, etc. 

CAPITULO X. 

Que o Thesoureiro não podeis& enmprrr 
materiaes, ou outra alguma eousa que pertenp 

aos Armasena. 

E porque se seguem grandes inconve- 
nientes ao meu Real servico, de que os 
Thesoureiros dos Armazens facàro por sua 



ifitervenqào compras para clles : Ordena, 
que os Tliesoureiros do Arsenal de Goa 
nein comprem per si, neni por interpos- 
ta pessoa genero algum para os Arii~á- 
zcns deBe; nem inculquem pessoas, que 
os t'enhao, sob peha de se lhes niio levar 
em conta a despeza, que- nas thes com- 
pras fieerem, porque estas quero que  as 
faqa o íhtendknte da Marinha. No seu 
impedimento as fartí a pessoa, que para 
este effhito nomeaerr a Junta det m3nha 
fizenda do Esrado. 

CAPITULO Xl. 

-.l+EmrQsiiel doa ArmaWnmião possb 16napW 
em Ilvro despesa alguma ao Thesoorelro, sem 
h p r a U o  dr + m n h  dn r&mnda, on, 4 o ~ Y i t e ~  
demte da Marinha. 

Tendo consideracio ao muito qtie can- 
vém á boa arrecadaciio de minha Real 
Fazenda, que os pagamentos, e despeza 
do Thesoureiro dos Asmazens se h ~ à o  
todos por papeis correntes, com a or- 
dem, e separac50 que se declara nos Ca- 
pítulos deste Regimento: Ordeno, que os 
Escriviies dos Armazens não posdo lan- 
$ar em livro de despeza quantiá alguma, 
pai- pequena que seja, sem despacho da 
Junta da Fazenda, ou do Intendente da 
Marinha, naquellas cousas que Ihes s5o 
permittidas, na fárma que vai declara- 
do, porque de outra sorte lhes nào ser20 
levados em despeza. 

CAPITULO' RIt. 

ane o 'k'heaoureiro do difielre do A~seaill uSo 
poasa fazer pagamento algum as partes, s e  
n h  no# ArmaEeat3, perante o rncrlvãq .que 
com elle serlir. 

Para obviar os illicitos contratos, que 
possào ãcoiitecer nos pagamentos, tanto 
em damno de minha Fazenda, como das 
partes : O Thesoureiro não poderá fazer 
paganiento algum de conheciinento, des- 
pacho, ou mandado do Intendente, seniio 
áquella pessoa, a que tocar. E os taes 
pagamentos serão sempre feitos nos Ar- 
mazens, perante o Escriv50, que com elle 
servir, para que dem fé de serem as mes- 

mas pessoas. E pelos ditos pagamentros 
lkes nào Ievaráoa cousa algiima. Fazer& 
o contrario do qiie aqui disponho, Ihes 
rr5o ser& levado ern despeza o tal pxgz- 
ment'o, e incorrerão -nas penas, que se 
ãdiào estabelecidas contra os Thesowei- 
ras, e Alinoxarifes, que levareili dinliei- 
m 6 partes pelos pagamentos, que !h& 
fizzerèmi 

C:4PITDtCf XIII. 

Que o Thesourelro da dlnhelro do Arienal assls- 
tioú ao# p a ~ m e a l b s  dn~~í%rks il*>mB)aiky E- 
a ftbrma, que se ha de praUear com o -hei- 
das peaioas, que n3o appareeewíiij n6 (L iL 
Posa- 

O Thesoureiro dbs Armazens serti 
obrigado a assistir ao pagainent'o de €0. 
das as ferias da Ribeira. E porque muitas 
vezes succede nào apparecerem a l p n s  
OfGciaes, que lee3o seus jornaes nas fw 
lhas dsltes; nem por is8o a9 Mstas do 
Apontador, e certidão, que passar, dei. 
xará de i r  por inteiro do que venceol, 
todos, e cada hum delles; mas porá no 
livro do ponto, á margem do venciinen- 
to: Não houve pagamento por  não a p &  
recer. E quando o Escrivão, que  assistir 
ao pagamento das ferias, passar certidão 
do que ella impisrtou, passará de  menos 
aqueUa quantia dos jornaes das pessoas 
que n5o appareceriio: declarando nella, 
queposto a foMa dos jornaes, e certidgo 
do Apontador, valem tanto; o que o Tha 
soureiro pagou. foi sómente tonto, po r  
não apparecer*enz Pulano, e Fulano, que 
vencer80 tinto. Para ao depois havema 
pagamento os taes OiBciaes, que pode- 
riilo ter impedimento legitimo, deverao 
recorrer ao Thesoureiro, eni quanto em 
seu poder existirem as respectivas h- 
lhas; pondo-se debaixo da cèrtidgo de 
cada huma dellas, pelo Escrivào, e no 
coilipetente livro, ou quaderno do ponto, 
as necessarias clarezas do pagameirtu, 
que se fez. E succedendo entrar o Theb 
soureiro com as folhas das ferias na Con- 
tadoria da Junta de-minha Fazenda para 
apromptar a sua conta: e achando-se 
ainda nellas algumas quantias por sabs- 
fazer, pedir50 as partes certidão ao Apon- 



tador do que se lhes ficou devendo: e elle 
lhas passará; e ser6 depois conferida com 
a folha competente; e na Contadoria se 
passará outra certidão, que diga: A Ru- 
lano se devem tantos xernfins, que nn fo- 
lhq. dos jornaes de tnntos' (C ta l  rnez, e 
anno, [/a fabrica, ou concerto de t a l  ndo, 
lhe f icur~o po r  pagar.  Com a dita Certi- 
dão requererá a parte ao Intendente da 
Marinha. O qual por seu mandado orde- 
nará o pagamento ao Thesoureiro dos 
Armazens: pondo-se primeiro as verbas 
necessarias, assim na folha dos jornaes, 
como nos livros, ou quadernos dos pon- 
tos: ficando com tudo as certidòes'jun- 
tas ao mesmo mandado, que será rcgis- 
tado nos Armazens: e fornianrlo-se des- 
tes pagamentos, que o Thesoilreiro fizer 
em cada hiim mez, huma folha, que será 
qualificada, e assignada pelo dito Inten- 
dente; e sem ella se não levar50 em des- 
peza os mesmos pagamentos. 

CAPITULO X I V .  

Que o Thesoureii-o metterá todo o dinheiro de seu 
recebimento em hum cofre de duas chaves, 
que estar& na cama dos Armuiens. 

O Thesoureiro será obrigado a reco- 
lher todo o dinheiro do seli recebimento 
em hurn cofre de duas chaves, tendo 
huma dellas o mesmo Thesoureiro, e ou- 
tra o Escrivão dc seu cargo. O dito co- 
fre estará na casa dos Armazens, em que 
assislir o dito Thesoureiro. O qual não 
poderá nem levar algurn do dito dinhei- 
ro para sua casa, nem negociar com elle; 
sob pena de privacão irreniissivel da ser- 
ventia do dito emprego, e das mais pe- 
nas, que reservo ao meu Real Arbitrio. 

Quanto á receita, e despeza 
dos mantimentos. . 

CAPITULO I. 

Dos livros, que ha de ter o Thesoureiro dos Ma, 
t,imentos do Arsenal; e a fórma com que se hão 
de faeer am receitas, e dempeeas delles. 

1 Haverá hum livro, que sirva de re- 
&ta, e despeza do Thesoureiro dos Man- 
tllt~iitos, no qual se debite nas paginas 
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esquerdas tudo o que receber de arroz, 
peixe, carne, vinho, legumes, etc., pipag 
lev'antadas, quartos para secco ; aduellas, 
arcos de ferro, e todas as mais coiisas 
concernentes aos mesmos maritiinentos; 
e se credite nas paginas direitas do mes- 
mo livro todos os generos, que elle tiver 
despendido, pela maneira seguinte. 

2 No alto da pagina do livro, ein que 
se principiar a ,escrever a receita, e des- 
peza, lailcará o E ~ c r i ~ G o  respectivo, por 
titulo, o nome do Thesoureiro, que se . 

achar provido ; comprehendendo a escri- 
ta a largura de ainbas as paginas; pon- 
do-se no meio da pagina, esquerda, logo 
depois do dito titulo, Entrarda, que he 
a receita; e na direita Sahida, que con- 
tém a despeza. Nas mesmas laudas es- 
querdas se carregarão em receita todos 
os mantimentos, que o Thesoureiro re- 
ceber diariamente; pondo-se junto ao ti- 
tulo de Bntracln por algarismo o anno, ' 

mez, e dia, em que forem feitas as en- 
tregas de iada hum dia; seguindo suc- 
cessivainente os mais dias nos meios das 
paginas, e assim continuará em toda a 
mais parte do livro que for lancando, 
declarando-se na fórma seguinte : Por ta l  
pezo de arroz, que recebe0 o clito The- 
soureiro de Fulano, em tantos fardos, n 
ta l  prego, nn confor*midacZe cZln ordem da 
Juntn da Fazenda, ou do Intendente da 
Marinha, irrtportn tanto, coin a qual 
quantia de dinheiro ha de o Escrivão sa- 
hir  por algarismo á margem direita do 
mesmo assento; e na da esquerda lan- 
cará o pezo dos generos em tantos volu- 
mes. Assignará o Escrivão, e o Thesou- 
reiro, assim a receita como o conheci- 
mento em fórma, para o dar á parte, 
que entregar o genero. Tanto o termo da 
receita, como o conhecimento, devem 
ter  identico numero, o qual ha de prin- 
cipiar em numero 1 no principio do mez 
de Janeiro de cada hum anno até ao que 
findar i10 ultimo de Dezembro delle. Na 
sahida se deve praticar o mesnio inetho- . 
do ein tudo o que despender o Thesou- 
reiro, como tenho ordenado para a re- 
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ceita; especificando-se a ordem por que 
se fez a despeza; o custo dos g m r o s ;  e 
levará f6ra a quantia por algarismo ; e os 
mantimentos na referida krma, m que 
ha de assignar a parte, que se &r por 
entregue delies : Numerado-se -do ims- 
mo modo estas partidas, conforme as da 
receita. E advertir& o ThesopmeiPo, e 
Escrivão, que em cada huina das pâgi- 
nas do livro se devem hncar os termm, 
que nellas couberem, até ficar de todo 
escrita a primeira dellas, para depois se 
passar ás subsequentes. No pautado do 
dito livro se deve destinar huma estreita 
columna, para se apontar em cada huma 
das addi~iks a folha do livro Auxiliar, 
o& existe a conta daquelle genero, para 
a qual se deve passar a dita addiçào. 

3 Para as contas de debito e credito, 
demonstrativas de todas as entradas, e 
sahidas de eada hum dos generos de 
mantinientos : Ordeno, que o Thesourei- 
ro delles tenha hum livro Auxiliar pau- 
tado com as linhas, que forem proprias 
para a fórma, que mais geralmente pe- 
dem as contas dos referidos generos : Fi- 
cando ainda ao cuidado do Escriturario 
ajuntar-lhe demais as linhas, que pedi- 
rem em certos titulos as diversas divisões. 
Em parte deste livro se hão de accommo- 
dar, em conta de entrada, e sahida, cada 
hum ctos generos de i~iantirnentos, que 
pelo livro de receita, e despeza constar 
que estão a cargo do Thesoureiro. A ou- 
tra parte do mesmo liwo Auxiliar deve 
servrr para semelhantes contas dos Mes- 
tres, e mais pessoas, que recebem man- 
timentos para delles dar conta. Neste li- 
vro abrirá o Escritumrio as necessarias 
contas, formando titulo separado de cada 
hum dos respectivos generos : Escrit u- 
rando o debito na pagina esquerda; 6 
margem o anno, mez, e dia; e logo em 
columna, dentro, o pezto, ou medida do 
mantimento, que iio mesmo dia for de- 
bitado aoThesoureiro no livro da m a  re- 
ceita, e despeza : Declarando-se o seu cus- 
to, e a pessoa, que o vendeo, ou entre- 
gou, e em linha fóra o custo total: ObF 

m a n d o - s e  a mesma formalidade no cre- 
dito : Laqando-se a despeza que constar 
em todas a s  partidas, qire se acharem 
no referido livro de receita, e deswa., 
para qm no dito livro Auxiliar possa 
eoutlrr em hum gdpe de vista o estada 
da ~eecitã,  t d e s p a  & cada genero, em 
eamegado ao mencionado Thesou~eiro. 
Em contas sepapadas no rnmm kivro se 
e ~ r i t u r a ~ b  eom o dito r n e t h d ,  em 
competentes titpnlos, os mraa th t io s*  que 
receberem os Mestres, e maia. pmsoas, 
para delles dar conta: Formaadwm-bm 
to nos extractos das contas do Themu- 
reiro, como nestas, huma columna inte- 
rior, para se notarem os eneoatrm de 
contas: Pondo-se a folha da conta, dom 
de proceder a partida (isto he, na sahi- 
da da conta do Themureiro), se h q a r á  
a folha, em que se acha a conta do &a- 
tre, ou outra pessoa, que receber oa 
mantimentos. 

4 Igualmente se lancarão neste, ou 
em outro livro, as contas dos assentos, 
ou comnissões, ein que se ordenarem, 
ou pedirem provimentos para os A m a -  
zens : Lancando-se na pagina esquerda 
das mesmas contas a relaso, que se 
der, ou rmndar, para o dito provimento 
ser leito; e na pagina direita a declaia- 
$50 do mesmo provimento entrado, quan- 
do elle se receber, para que al!li se possa 
examinar logo se forão pontualmente 
executados os contratos, e as ordem. DFe- 
pois de constar d a s  contas corremkes 
dos generos a quantidade, que a i s &  
delles, constarso igualmea%e por este 1L 
vro as quantidades, e qualidades, que 
de cada hum dos ditos generos estiverem 
pedidas, para que tudo corra por boa 
ordem. 

5 Para se regular exactamente a es- 
crituracão das contas doThesoureiro dos 
mantimentos do Arsenal, pelo que per- 
tence aos que existirem dos tempos pre- 
teritos: Sou servi&, que se forme hum 
inventario muito exacto, e especifico na 
presenca da, Jmtendente da Marinha, do 
respectivo Thesot~reiro, do Escrivão do 



sea caago, 40s Mestres, do Patrão mór, 
e b a n a i s  Officiaes, qiie se julgarem ne- 
a%soiiios. 09 p e s  todos assignarão nel- 
lie, especificandose as quantidades, pe- 

quws se costumao contar, e pagar, 
-seja por comIta, ou pur pezo, ou por 
medidas, segundo as divisões, e distin- 
fões de que são siisceptiveis os generes, 
e jiintarnente com o seu preco. E em 
cada volutrie, ou vasilha, deverá marcar- 
se huma senha com a letra P, com a qual 
se &notar&, que os ditos generos 5'20 do 
%-.po ela Admhist ra~ão preterita, e re- 
eebidos por inventario. Bem entendido, 
que por estas especilficacões do inventa- 
~ niio se deve ficar ignorando cousa al- 
gama que seja necessaria pa+a se for- 
mar conta distincta de cada huma das 
especies, e dos seus valores pelo custo 
aíté asmiaiamas partes dellas: Praticando- 
se istq nào só no. principio desta nova 
Administracão, mas todas as vezes, que 
as. contas passarem de huns para outros 
Thesoureiros. 

6 Todas as receitas, e despezas, que 
se fizerem ao Thesoureiro dos Manti- 
mentos, serão lãacadas com toda a espe- 
eiiicacão; de sorte, que de qualquer cou- 
sa que seja, se possa conhecer se ha fal- 
ta: E havendo-a, por quanto deve ser 
satiekita. A cujo fim: Mando, se mar- 
quem os volumes, e vasilhas: Prirnb, 
com os numeros de hum por diante, nos 
que entrarem dentro em cada hum an- 
no: Secundò, com a nota do mesmo an- 
no, seguida pela ordem das letras do Al- 
fabeto, o que he mais expedito que os 

' algarismos: Tertiò, com o seu peio. 
7 E para os mantimentos de torna- 

viagem se ha de declarar na receita a 
qualidade delles; o nome do Despensei- 
ro, ou pessoa que entregar; a invocacào 
do navio; especificando-se, quanto ás pi- 
pas, as que são levantadas, e o numero 
de aduellas, e arcos de ferro, procedidas 
de tantas pipas, que se abater%. Do que 
ae hão de passar conhecimentos em fór- 
ampara  as contas das pessoas, que fize- 
r i o  as respectivas entregas. 

I c 

CAPITULO 11. 

I Para que haa contas correntes com asTanoeim6. 

1 No dito 1iivr0 Auxiliar Inalrerá con- 
tas correntes com os Mestres Tanoeiros, 
para nellas se debitarem as aduellas, e ai.. 
cos de ferro, que receberem, para faze- 
rem obras novas de pipas, quartos, ou 
barris paras Arsenal. h imeiro  se ha de 
fazer estiva pmante s. Interrçbente da Ma- 
rinha, Thesonreiro, e sew k r i v à o ,  e Ta- 
noeiro da Casa, para se reconhecer quan- 
tas aduellas levará cada casco. Do que se 
lavrará um terino de estiva, no qual o 
Intendente dará o seu despacho, orde- 
nando, que o Thesoureiro da adateiia, que 
tiver em seu poder., entregue nos Ta~oei- 
ros ,a que necessaria for p a r a  a s  obrw 
de que forem encarregados: Declarando 
as qua7ztidacles, e qualidades, que levará 
cada cnsco. E com este despacho assi- 
gnarào os Tanoeiros o livro da receita, 
e despeza doThesoiireiro; e receber20 a 
aduella, que determinar o mesmo des- 
pacho, a qual se lhes carregará na sua 
conta, na conformidade do Capitulo I 

deste Regimento. 
2 Tendo entregue a obra, e carrega 

da ao Thesoureiro em receita, se extrò 
hirá o conhecimento em fórma: Decla- 
rando-se nelle quantas pipas, quartos, ou 
barris se enlregarão; e o numero de 
aduellas, que nos ditos cascos contém; 
com disti~icão das suas qualidades, para 
se dar sahida das aduellas na conta do 
Tanoeiro, e se reconhecer se he, o; não 
devedor de alguma maneira. 

I Que i louaya de Taueeinos nela marcada 
com a marca do OMclal que a i l~er ,  e tenha 

a medida ordenada. 

E porque nas obras novas, que os Ta- 
noeiros fizerem de seu Officiof para o. Ar- 
senal de Goa, póde haver engano em pre- 
juizo de minha Fazenda: Ordens, que 
toda a loilca, que os ditos Tanoeiros fi- 
zerem, não seja recebida pelo Thesou- 
reiaro dos M+antimentos, sein vir marcada 



de marca do Official que a fizer; com 
pena de que, achando-se sem ella, se aba- 
terá, queimando-se por sua conta. Aquel- 
la, que achando-se com falha, e com a 
marca, por se não obrar bem, serão obri- 
gados os Tanoeiros a pagar o damno, 
que minha Fazenda receber com a dita 
vasilha, como tanibem o preco della; 
além de se proceder a priziio contra o 
Tanoeiro, que a houver feito. Outrosim 
serão os ditos Tanoeiros obrigados a fa- 
zer toda a louca das pipas, o11 quartos, 
e barris da medida, qrie he ordenada; 
pois que de outra fórma ha engano, as- 
siin em ineii servico, como nas partes, 
O referido neste Capitulo encarrego mui- 
to  ao Intendente da Marinha, que o faca 
dar á execucào, na fórina qiie nelle lic 
declarado. E na certidão, ou conheci- 
mento eni fórnia, que se passar aos Ta- 
noeiros, para haverem seu pagamento 
de pipas, que se lhes cornprasseni, ou 
feitios dellas, se declarará, que tem as 
marcas dos Officiaes, que as fizerão. 

CAPITULO IV. 

Que a louca tenha marca Real juuto,ao batoque. 

E quando a dita louca de pipas, quar- 
tos, e barris vier da casa dos Tanoeiros, 
e se entregar a9 Thesoureiro, o Inten- 
dente terá cuidado de que haja liiima 
marca Real, com que a fogo se rnarque 
toda a dita louca, junto ao batoque; para 
que achando-se fóra do meu servico, se 
possa tomar por perdida; e se niio tro- 
que por outra nas occasiões, que sahi- 
rem do Arsenal Real.. - 

CAPITULO V. . 
Que haja hum livro para se lancarem as deapezas 

mludaa de mantimentoa,Ppue se íizerem por 
deapachoa do Intendente, para dellas cada ae- 
mana se lhe paasar manaado. 

Haverá hum livro para se lancarem 
as despezas miudas de mantimentos de 
cada dia, no qual se lancarão em despe- 
za todos os que o Intendente da Marinha 

mandar dar por seus despachos, que não 
forem para aprestos das náos: Fazendo 
assento delles, desde a segunda feira até 
o sabbado, em cujo dia será obrigado ir 
o Thesoureiro á Meza do Intendente com 
o dito livro por,este rubricado, e com 
ds referidos despachos, para mandar pelc 
Contador do Arsenal conferi-los com as 
partidas do rnesino livro. Estando ajus- 
tados, e as partes .assignadas nelle se la- 
vrará encerramento do que in~portarão, 
em o qual se assignará o Intendente com 
o Contador ao pé do encerramento: Far- 
mando-se no fiin de cada mez, dos ditos 
despachos, e despezas hiiina folha a elles 
junta : Declarando especificamente nella 
o respectivo Escrivão as madeiras, ori 
outra qualquer cousa, que cada huma 
das partes recebeo: Assignando a dita 
follia o Escrivào, e o Intendente. O qual 
lhe mandará passar huin mandado in- 
serto na mesma folha, para se levar em 
despeza a sua importancia. Sendo aspa- 
das, e averbadas as referidas addicões 
no mencionado livro, de como se lavrou 
a dita folha, e se mandou levar cm des- 
peza ao Thesoureiro Fulano; e nas cos- 
tas della se porá certidão de verba. O Es- 
crivão, a que tocar, lancará em despeza ao 
Thesoureiro os mantimentos conteúdos 
lia mesma folha, na f6rma do Capitulo i 
do Regimento deste Thesoureiro. O qiial, 
faltando a esta obrigacào, lhe nào será 
levado em despeza, o que na semana em 
que faltar houver despendido. 

CAPITULO VI. 

Que as balauaps, e medldas sejão aíPeridas. 

Haverá humas balancas afferidas, pe- 
las quaes se pezarào os mantimentos, que 
o Thesoureiro receber, e despender. Por 
nenhumas outras os receberá,nem despen- 
derá. E da mesma fórrna o serão tambein 
as medidas, por onde se medir o vinhó, 
vinagre, e legumes, que o Intendente 
mandar despender; cuja balanca, seus 
pezos, e medidas serão afferidas todos os 
annos indefectivelmeiite. 



C A P I ~ K J  'VII; 

~ ~ i r p . ~ ~ b I J p r i l @ C S t b ~ 1 1 1 & S t i I U ~ -  
toq-tC.i lr&au# f&dkuerawlàe que te460 ae 
ehavei, O T ~ W ~ ~ W M B W ,  e a ~ ~ r l v ~ o .  

Tendo consideracão ao inuiio que con- 
á áboixarrecadnciio de minha Fazen- 

d&e cla;ma. das contas do~Tliesoureim, 
~ . I Y ~ I o  receba, nemtdespenda: cousa al- 

, gamrr.sern estar preçentk o Esciuviio dw 
stxt cargo, p m  quelho carregpe'ern.rer- 
cuita :: Ordonoi. cjue na* ponta;. que: vai, 
p a ~ u s ~ p i ~ d o s i n a n t i n ~ e n ~ s ;  hajadum 
fi&admaa dB:dfS~mtes. guardes; e l d e  
~ t e r Q t c r 9 h e s o i i t i e i ~ o  a chave, e de. 
ííBti%C b+&ITiPão ;: f3" Se nào fará receita 
fiamp h p = a j  srern.  ambos pr+ 
SBl$€S., 

CAPlTULO V111. 

Que O ~hesoureireriiãa mmm-a alguma sem 
despacho da Junta da Fa=nda, ou do matem- 
a!ue&md-8 

E Para que sejpo Presentes ao Inten- 
dentè Geral todas as despezas, que nos 
Armazens dos mantimentos se fizerem; 
o Thesoureiro niio poderá fazer despeza 
alguma por pequena que seja, sem des- 
pacho da Junta de minha Fazenda, ou 
d8 Intendente Geral da Marinha; e fa- 
z~ndb-a sem elle, lhe nào será levada em 
conta. 

CAPITULO IX. 

da fbr,,,n, se liãio de'latewaa 
doi mantimentoe para aa U ~ O B .  

'Canto- que as náos estiverem capazes, 
de.se lhes metterem tmântiinentos, serão 
ohamâdos o Iùespenseiro, Escri~ào, e Ta- 
naeino desoada einbarcaciio; e o Capitiio;. 
arpessoa, que elle nomear. E vindomao 
Aimalem dos mantimentos, com assi*. 
tencia do Patrb,móT,Themureiro; e-seu, 
Escrivào, se fará entrega aos ditos Offi- 
ciaes, em virtude do mandado do Inten- 
dente da.Marinha4 E porque em alguns 
dbs mantimentos se ha.  dc fazer estiva, 
como he nos barris de carne, esta se fa- 
níL eni prcsenw de todos os ditos Offi- 
ciaes, abrindwse as barris, cjue parecer. 
Epezando-se, sacudido o sal, como he es. 
td~, se computará conforme a quebra, 
mcmre, ou peixe da lotacão do tal na- 

I *;:do que se farS termo, assignado por I 
BOL. DO C. ULTR.-LEG. ANT.- VOL. 11. 

jtodos; e par este t e ~ m o  se passât!Qs lnan- 
'dado de despeza ao Thesoureiro; da que- 
I bra que houver no dita carne, ou p d m .  
jAs pipas de vinh'o, vinagre, barris de 
azeite, além de as verem os Officiaes 
lnomeados, as far;io tainhem as Tanoeiros 
I 
!das ditas einbarcacões, para verem se 
vào. em sua1 canta, cheias, e bem acon- 
dicionadás.. E para que na. aben una, ,qye 

1 Ihes fizerem no mar, ao 1ahqat.l da varal 
1 não,allegxmn, qpe tinha danino, ou fa.1. 

J 
ta, mais que a ardinaria da madeira; 

; CAPITULO X. 

Iene O f iieaourci+a n&o possa comprar mantfíubb- 
1 'm3 "e" i""[-' W" "'e" 8 d'W'nWB 

nhum Ministro da Junta da Faeenda, ou Ofíi- 
-1 d<r&~â~mtdJ pt@iüa41mgèer ~ ~ d o b a b ~ &  - siendas para elles. 

Porque 1150 convém que o Thesourei- 
Ira, sendo aquellb a quem se hão de en- 
itregw os mantimenta, , os, compre:. 0n- 
deno, que elle ng rnantimen- 
tos alguns; .nem outra cousa coricemente 
aos Armazens, nem inculque quem os 

I 
haja de vender. Antes mandoi que as, 
taes compras se facào pelo Intendsnte 
Gkraleda Marinha; e no seu impedimcn~ 
to por aquella pessoa, ou pessoasi. que. 
'para. esse.effeito nomear a Junta de mi* 
'nha Fazenda, E ordeno outrosim, que o 
Presidente, e Ministros da Junta, e O f k  
'ciaes dos Arnlazens do Amnal ,  nem  OS- 
,sào vender frutos, que tenhão de suas fa-- 
zendas, para os ditos Armazens; nem tam- 
bem admittir alguns de pessoas.podem~ 
sas, o11 qiie se inculqueni por interven'celoi 
dellhs; ainda que de sua qualidade st$ào~ 
muito bons; p a m  evitar com isto a pre-' 
surnpcão, que póde haver contra elles; 
de que.os vendem de mais do justo pre- 
ço. Succedendo que se faca pela contra- 
rio, e se altere este Capitulo em parte, 
ou em todo, me darei por mal servido, 
para mandar p ~ o e d e r  como me parecer 
conveniente. A entrega de todos. estes 
mantimentos, que se fizer aoThesourei- 
ro, ha de assistir o.Patrão m6r, e EscrS- 
vào do Thesoureiro, que hão de fazer 
tèrrna da bondade, e quantidade, que 
entregarem .as partes, as quaes hiiolde 

e i 



trazer os ditos termos com conhecimen- ( CAPITULO XIII. 

CAPITULO XI. I 

to em fórnia do T hesoureiro para o In- 
tendente llies pôr os precos. 

Que o Thesourelro terá cnldado de ver 
08 mantlment9s9 e mala cousas qiie entrarem 

nos A~UIBEeIAs. 

' 

Qiie o Thesourelro será obrigado a der conta 
ao Intendente Geral dos mantlmen&os, 

que ha nos Armaens. 

O Thesoureiro terá cuidado de ver as 
pipas, è mais vasilhas, que entrarem nos 
Armazens, e lhe entregarem os Tanoei- 
ros, para examinar se são capazes de se 
recolher nellas vinho, vinagre, e mais 
mantiineiitos, que nellas se inetterern; 
e examinará tambem com pessoas que o 
entendão, os mantimentos, que se com- 
prarem, se são bons ; e não senda os que 
convém, os nao receberã. 

CAPITULO XII. I 
Que o Thesourciro verá todos os dias de manhã, 

e de tarde os paioes dos mantimentos. I 
E para que, sem justa causa, se não 

pecão despezas de vinho, vinagre, e ou- 
tro liquido, que se extravasar, ou de 
mantimentos, que se corromperem, em 
que a iiiinha Fazenda receberia grande 
damno :.O Thesoureiro será obrigado logo 
que entrar nos Armazens, a ir  aos paioes 
dos mantimentos ver as pipas de vinho, 
vinagre, etc. o estado em que estão; se 
se vai alguma dellas; e achando que as- 
sim succede, chamará o Tanoeiro da Ca- 
sa, que lancará a vara antes de se tras- 
fegar, com o Escrivão, para que das fal- 
tas, com certidiio do dito Escrivgo, e ju- 
ramento do Tanoeiro, lhe dê o Intenden- 
te  despeza. Tambem ver4 se o dito vinho 
se faz vinagre, ou se os mantimentos tem 
alguma corrupcão. E tendo-a dará conta 
ao Intendente, para que elle a dê iani- 
bem na Junta de minha Fazenda; e coin 
ordeni della se vendiio, antes que de to- 
do se percão. A inesiim diligencia fará 
á tarde, antes que feche o Armazein. 
I!: faltando a esta obrigagiio, se Ilie iião 
levará em despeza o vinho, vinagre, oii 
outro qualquer liquido, que disser se 
perdeo, ou mantimentos, que allegar se 
corroiiiperh. 

, E para que não Iiaja falta de manti- 
nientos nos Arinazens, e se comprem a 
tempo que se possão fazer com liais 
commodidade. de minha Fazenda : O The- 
soureiro será obrigado todos os sabba- 
dos, em que fôr á Meza do Intendente 
Geral, a conferir os despachos corli o li- 
vro dos gastos miudos de cada semana; 
a dar conta'ao dito Intendente dos manti- 
mentos, que ha nelles, e dos que são ne- 
cessarios, para elle o fazer presente na 
Junta de minha Fazenda, e se poderem 
comprar a tempo, e com menos despeza 

CAPITULO XLV. 

Da dlllgencla, que o Thesourelro ha de mandar 
farer com os mantlmentos de terna-vle&em. 

Na entrega dos mantimentos de sobe- 
jos de torna-viagem das náos da Arma- 
da assistirá o Patrào mór, o Escrivão da 
náo, Thesoiireiro, e seu Escrivào : Exa- 
minando o estado em que vem: Fazendo 
termo delle assignado por todos: Decla- 
rando o estado, em que se acharem, se 
são capapes de servirem para outra oc- 
casião. O Thesoureiro mandará salgar a 
carne, e o pescado, ou trasfegar os vi- 
nhos, sendo necessario. E entendendo to- 
dos que os taes mantimentos não estão 
capazes de se guardarem, dará conta ao 
Intendente com o dito termo, para que 
cbm ordem da Junta de minha Fazepda 
os mande vender a quem por elles mais 
dér, e carregar o dinheiro ao Thesourei- 
ro Geral da mesina Junta. 

CAPITULO XV. 

Que os mantlmentos de torna-viagem se entrb 
guiem logo ao Thesoureii~o, e carreguem no 11- 
vro de sua receita, sendo presente o Patrrio 
mór, e mais OMclaeo. 

Porque convérn que g Despenseiros 
facão logo suas entregas dos mantimen- 
tos de torna-viagem, e mais cousas que 
levarão, como está disposto no Regiinen- 
to do Patrão inór; assim como vierem 

1 fazendo a dita entrega com as Guias do 



Guarda, que estiver a bordo do navio, 
de que se descarregar, assistirá a ella o 
dito Patrão inór, e Escrivão do navio. 
E nas pipas de vinho, vinagre, barris de 
ateite, antes de entrarem da segunda por- 

- ta do Armazem para dentro, lancará o 
Tanoeiro da Casa a vara, c tomará o Es- 
crivào'do dito navio ein lembranca em 
hum quaderno, que para isso terá, o que 
se achar terem as ditas vasilhas, e as- 
sim mais tudo o que vier, como aduel- 
las, com distincão de pipa, quarto, bar- 
ril, e tina, que se contarão. E antes de 
se metterem da seghnda porta para den- 
tro, e as tinas em ser, se não abaterão, 
e se concertar50 para outras viagens, pelo 
prejuizo que se segue de se serrarem as 
pipas para tinas quando se póde escusar, 
havendo as ditas tinas. E tudo o referi- 
do se carregará em.receita ao dito The- 
soureiro e passará conhecimento em fór- 
ma para a conta do Despenseiro. 

CAPITULO XVI. 

Da fbrma, que se ha de observar uo arbltramento 
dos precos dos jornaes dos homens, que traUa- 
Ihirein nos Armazene. 

Porque para o servico dos Armazens 
dos mantimentos são necessarios alguns 
homens de mais daquelles, que diaria- 
mente assistem nelle, e tem ordenado 
certo de iriinha Fazenda; c01110 he para 
carretos de mantimeritos, e iiludanca 
delles: O Thesoureiro com o Escrivào 
do seu cargo arbitrarão os precos dos 
jornaes, procurando que sejão com a 
maiot. coiiimodidade, que for possivel. 
E o dito Escrivão apontará os dias, que 
cada hum fizer, para ao sabbado levar a 
folha da feria ao Intendente da Marinha, 
para se lhe mandar pagar, como está or- 
denado no Capitulo v deste Regimento: 

CAPITULO XVII .  

Que o Theaoureiro tcra oa pipaa, quartos, e mata 
eouaaa nova com separacào das velhas; e do 
eamo se ha de haver na que tiver coneerto, ou 
a não tiver. 

Attendendo a que a despeza que se 
faz nos Ariiiazens de pipas, cluarlos, bar- 
ris, eoutras cousas riecessaricis para apres- 

to das náos, he grande, e convéin se trate 
do aproveitamento dellas: Terá o The- 
soureiro cuidado de ter  apartadas as no- 
vas das ,velhas, para que em quanto ellas 
poderem servir, se não use das iiofas. 
E a louca velha, que tiver coiicerto, se 
ha de entregar aos Tanoeiros, com ter- 
mo feito do EscriGo do Thesoureiro, da 
louca que recebem que assignarão no li- 
vro, que para esse effeito mando se es- 
tabeleça na Thesouraria., Quando entre- 
garem a obra concertada, a receberá o 
dito Thesoureiro perante o seu Escrivão, 
e Tanoeiros, que contarão os arcos, e pe- 
cas nova$, que lhes lanjarem, de que fará 
assento no dito livro, onde se achar o re- 
ferido terino, que igualmente assignariio 
todos, pondo-se verbas das ditas entre- 
gas á margem do dito termo. Destes as- 
sentos passará o Escrivào certidão, por 
elle assignada, do que osTanoeiros rece- 
bereni e entregarem, com distincão de 
pipas, quartos, barris, arcos, e pecas no- 
vas, que lhes lascarão. E na dita certi- 
dão declararão, que assistirão á entrega, 
e recebimento, na qual certidao o In- 
tendente da Marinha porá os precos dos 
feitios da dita obra. E nestes concertos, 
que os Tanoeiros fizerem, porão em cada 
vasilha no Tundo, ou adiiella nova, que 
metterem, a sua marca, assiiii c01110 fica 
disposto nas obras novas, que se entrega- 
rem. E quando de todo estivereni inca- 
pazes de servirem, dará o dito Thesou- 
reiro conla ao Iiitendente, para lhe man- 
dar dar varejo.ein sua presenca, e ven- 
der aquellas, que estiverem para isso; e 
a aduella, que não servir, se queimará, 
e o Intendente passará mandado de des- 
peza della para a conta do Thesoureiro. 

CAPITULO XV111. 

Da forina, e m  quq o Thesonrelro hti de mandar 
fazer as dè.epensas para as ahos. 

Tendo infor~nacào de que o estylo, que 
até agora se iisou no provimento das 
despensas, he em grande damno de ini- 
nha Fazenda; por quanto todos os aniios, 
que os navios são expedidos a viagens, 



celhas, eibddes; que houverem de ir em 
cad& navio! as mande fazer de m-xdeir 
fsrze: com quatro arcas de. ferro cada;. 
ham, eSas  b a l a ~ a s  de  cobre, e que os 
pezos sej.20 lafferidbs annuallneritk; R que 
mdes .estas( cousas se cãmguem em I%- 
ceita ao: Despenseiro; para; na- torna-via- 
gsnr dar conn ddbcs, e podbrem wrvir 
em outros navios. 

CMITULO X1X. 

se lhes diio.~ovas despensas, sem se apro- 
veitarem das que levarão nas anteceden- 
tes; o que procede de não serem feitas 
na fórina qrie conv6m; com que nàó s6- 
mente se fica perdendo a< despeza, que 
se fez, mas ainda as navios, sern terem 
com que se seruir a poucos àiawde vin-. 
gem: Para evitar hum, e outro dgmno: 
Ordetio) ao The~ourrriro, qae os bar&, 

@ue o Tiiesoaelra, e seu'J?uerhiio uão trarão no 
servi50 de Arsenal escravos, ou erlados aeus, 
nem occoparào em seu servi50 os homens, 
que nello trabalharem. 

iieni outra alguma oousa, que lhe esteja 
carregada em receita, ilem ainda par 
mandadb do Intendente, porque não>po- 
der6 dispensar nesta parte; ao qual h& 
por muita recommondada a observanci~ 
deste Capitiilo, debaixo da pena de per- 
dimènto de seus caqos: 

CAPITULO xxr.. 

Tendo prohibido a meus Ofiiaes,  que 
nao tragào em seu serviço escravos, ou 
criados seus, a quem se haja d e  pagar 
jornal de minha Fazenda : O'rd'eno ao The- 
soureiro 'dos inanti+mentos, e seu Escri. 
vão, que nãò tragào no servjco do Ar; 
senal escravos, ou criados seus; nem oc- 
cupem em seu servico os homens, que 
nelle assistem coni ordenado iIieii; neili 
aos que se tomarem de jornal; antes pro- 
curem que elles trabalhem com o cui- 
dado que devem; e aos que o niio fize- 
rem, despedirão; e tomarào outros em 
seu lugar. 

CkPITUKI XX. 

Que o Whesourqlro náb poder8 emprestar 
&ma alguma dos Armaeenr. I 

Attendendo ao grande danino, que se 
segue á ininha Fazenda dos empresti- 
mos, que se fazem de pipas, e outras 
cousas, que sio necessarias nos Arina- 
zens, assirn por se nào restituirem a 
maior parte dellas, corno por virem em 
estado, quando se restituem, que não 
servem para nada : Nào poder$:o Thesou- 
reiro emprestQr pipas, quartos, barris, 

Qsc a wu a i r b s u t ~ e m  
para Nrmdi 5ew procos@rA se carregiie 
- m e e t t ~ * ' g m t ~ & a * L e ~ ~  .sw 
senal o qae houver antrqgpe. B n r e a ~ t l v ~  
pernaas dhr ~tsilUlrUn~~+.WUr,emd*/í(II- 
sua despeza. 

'Paruto que as náas &irem' pam; &iã. 
da! Barm, requererá o Thesoureiro ao. 
Esc~ivao do Executoi..do Arsonrrl lhe mrt 
regue emdreceita POF lembrança os rnan; 
tirnentprs,,e~despensas .que houvei. e n t m  
gues ao* Despenseims, e ãs~B6ticasl.qircr 
tiver dado a s  Cimrgiões. kdãr!&tit~ riet 
ceita por ~etnbwqa:oobmird:conh~irn~~ 
to em fórma para siia conta, com o qual) 
e com o mandado de despeza do Inten- 
dente lhe será levado em despeza em sua 
conta o que houver errttegy. 

CAWTUII) %%I&, 

Da í ieig* qrs hr de dar o im%mmnWm. 

Antes qye o Thesorireim do dinheiro; 
emantirnentos eritre a servir, será obri- 
gado a dar fianca do estylo á satisfação 
&a Junta de minl-ia Fazenda, sem a qud' 
se lhe não dará posse. 

BBGIMBNTO P U A  O THB80UBB1110' DO' AHBlMAk.. 
GOA, ENCARPBGADO DAB'iiüAOEUiAD, E bc.ATBWt?w: 

DA BIBWRA DAS  NA^, E ARYAHENTOB, .E ~ETRP- 
CRU8 DE QUEBRA. r &  t .  . 

< { ; I . ?  * 

Quanto ta madeiras, ancoras, e mais oozipaq! 
pertencentes á Ribeira das Náos. 

CAPITULO I. 

Dos Ilvroa, que ha de fer o Thesourelroi 
e a Iórma com qoe se háo de fazer 

as receitas, e despms delles. .. 
1 HaverS. hiiin livm, que sirva de re- 

ceita, e despeza do Thesoureiro, no qual 
se debitenas'paginas esquerdas tudooque 
receber de madeiras, velame, ancora,. 
estopa, cairo, e mais cousas pertencen- 



te9 a esta ocparliç50; e se credite nas pa- 
ginas direitas do mesmo livro tudo o que 
elle despender, pela maneira seguinte. 

2 No alto da pagina do livro, em que 
se principiar a escrever a receita, e des- 
peza, lancará o Escrivào respectivo por 
titulo o nome do Thesoureiro, que se 
achar provído; que comprehenda a es- 
crita a largura de ambas as paginas; 
pondo-se no meio da pagina esquerda lo- 
go depois do dito titulo, E ~ a d n ,  que 
he a receita, e na direita, Sahida, que 
wntdm a despaa. Nas mesmas laudas 
esquerdas se -carregarão em receita to- 
das as madeiras, e mais cousas que o 
Thesoureiro receber diariamente: Pon- 
do-sè junto ao titulo da Entrada por al- 
garismo o anno, niez, e dia, em que fo- 
rem feitas as entregas de cada huin dia: 
E seguindo-se successivamente os mais 
dias nos meios das paginas; e assim con- 
tinuará em toda a mais parte do livro, 
que for lançado, declarando-se na fórma 
seguinte: Por tantas duzins de tnboado, 
ou páos, que recebe0 o dito Thesoureiro 
de Rulnno, com tal  medidn, e declaran- 
do-se os pés cubicos, (a que for dessa na- 
tureza) a tal  prego, nu confor~nidade da 
ordem da Junta da Fazenda, ou do In- 
tendente da Marinha, imporRio tanto. 
Com a respectiva quantia de dinheiro 
ha de o Escrivão sahir por algarismo á 
margem direita do mesmo assento. E na 
da esquerda langará tambem por alga- 
rismo o numero de taboas, ou páos, e 
sua medida, ou outra qualquer cousa: 
Assignando o Escrivão, e o Thesoureiro 
assim a receita, como o conhecimento em 
fórma, para o dar á parte, que entregou 
o genero. Tanto o termo da receita, co- 
mo o conhecimento, deveni ter identico 
numero, o qual ha de principiar eni nu- 
mero 1, no principio do mez de Janeiro 
de cada hum anno, até o que findar no 
ultimo de Dezembro delle. 

3 Na sahida se deve praticar o mcs- 
m~ methodo, em tudo que desperider o 
Thesoureiro, como tenho ordenado para 
a dita receita, especificando-se a ordem, 
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1 por que se faz tdespeza; o crtsto da ma- 
deira; ou outra qualquer cousa. Levará , 
fóra a quantia do seu importe por alga- 
rismo, e as madeiras na referida fórma, 
em que ha de assignar a parte, que se * 

der por entregue dellas. Numerando-se 
do mesmo estas partidas conforme as da 
receita. E advertirão o Thesoureiro, e Es- 
crivào, que em cada huma das paginas 
do livro se devem lançar os termos de 
receita, e despeza, que nella couberem, 
até ficarem de todo escritas as primeiras 
dellas, passando-se ás subsequentes. No 

1 pautado .do dito livro se deve destinar hii- 
ma- estreita columna, para se apontar em 
cada hunia das addisões a folha do livro - Auxiliar, onde existe a contaT daquella 
qualidade de madeira, ou outra cousa per- 
tencente á receita do mencionado.livro, 
para a qual conta deve passar a dita ad- 
diçso. 

4 Para as contas de debito, e credi- 
to dermnstrativas de todas as entradas, 
e sahidas de cada huma das qualidades 
de madeiras, e outras cousas: Ordeno, 
que ~Thesoureiro dellas tenha hum li- 
vro Auxiliar, pautado coin as linhas, .que 
forem proprias para a fórrna, que mais 
geralmente pedem as contas dos referi- 
dos generos: Ficando ainda ao cuidado 
do Escriturario ajuntar-lhe de mais as 
linhas, que pedirem em certos titulos as 
diversas divisões. 

5 Ein parte deste livro se hào de ac- 
commodar ern conta de entrada, e sahi- 
da cada hilma das qualidades das madei- 
ras, e mais coilsas que pelo livro de 
receita, e despeza constar que estão a car- 
go do Thesoureiro. A outra parte do mes- 
mo livro Auxiliar deve ser para seilie- 
lhantes coiitas dos Mestres, e mais pes- 
soas, que recebem madeiras, e mais cou- 
sas, para dellas dar contas. 

6 Neste livro abrirá o Escriturario as 
necessarias contas ao Thesoureiro. For- 
mando-lhe portitulo o da respectiva ma- 
deira, velame, etc. Escriturando a en- 
trada na pagina esquerda, á margem o 
anno, iriez, e dia; e logo em coliimna 

s a 



dentro assim o nuinero de taboas, ou 
páos, e sua medida por pés cuhicos, (os 
que forem dessa natureza) que no ines- 
mo dia se achar debitado ao mesmo The- 
soureiro no livro de sua receita, e despe- 
za : Declarando-se o seu custo, e a pessoa 
que vendeo, ou entregou os generos, o 
preco; e em linha fóra o custo total: Oh- 
servando-se a mesma formalidade na sahi- 
da: Lancando-se a despeza; de que cons- 
tarem todas as partidas, que se acharem 
no referido livro de receita, e despeza, 
para que no dito livro Auxiliar possa 
constar em hurn golpe de vista o esta- 
do da receita, e despeza de cada huina 
das qualidades'das madeiras, e outras 
cousas desta reparticào, para o cliie se 
devem sonimar todas as páginas do ines- 
mo livro. 

7 Em contas separadas se escritura- 
rão no mesmo livro, com o dito metho- 
do  cin coiiipetentes titulos as madeiras, 
e rnais cousas que receberem os Mestres, 
e mais pcssoas, para dellas dar conta: 
Forriiando-se tanto nos extractos das con- 
tas do Thesoureiro, corno nestas huma 
columna interior, para se notarem os en- 
contros das contas: Pondo-se a folha da 
conta donde proceder a partida;' na sa- 
hida da conta do Thesoureiro se lancará 
a folha, ein que sc aclia a conia do Rles. 
trc, o11 oiitra pessoa, quc receber as di- 
tas cousas. 

8 Igiialmente se laiicarào nestc livro, 
ou eni outro, as contas das iiiadeiras, 
cluc se ordenarem, ou pedirem aos Coin- 
isiissarios, e IIeiiores dellas para o for- 
neciinento do Arscnal: 1,ancando-se ria 
pagina cscliierda das mcsriias contas a 
relacão, que se der, o11 mandar para o 
dito provimento ser feito; c na pagina 
direita a declaracão do mesrno provi- 
mento entrado, quando elle se receber, 
para que alli s e  possa examinar logo, se 
forão pontualmente executadas as ordens. 
Depois de  constar pelas contas corren- 
tes dos effeitos a quantidade, que existe 
delles, constarão igualmente por este li- 
vro as quantidades, e qualidades, qiic de 

cada huiii dos inesmos effeitos estiverem 
pedidas, para que tudo corra com a boa 
ordem devida. 

9 Para se regular exactamente a es- 
critiiração das contas do Thcsoureiro das 
iiladeiras da Ribeira das Náos, e mais 
cousas, pelo que pertence ás que existem 
do tenipo preterito: Sou servicfo que se 
forme hum inventario muito exacto, e 
individual na presenqa do Intendente da 
Marinha,do respèctivo Thesoureiro, do 
Escrivão do seu cargo, dos Mestres, do 
Patrào mór, e dos mais Officiaes, que se 
julgarein necessarios. Os quaes todos as- 
signarào ilelle: Especificando-se as quan- 
tidades, pelas quaes se costumào contar, a 

as madeiras, e velariies; coin declaracão 
da sua medida, ou pezo, cotno lie estylo; 
e das mais cousas pertencentes a esia re- 
particão da Ribeira com os seiis precos. 
Em cada pfio, taboa, ou outra qiialquer 
cousa, dever6 inarcar-se huina senha com 
a letra P, coin a qual se denotará, que 
as mesmas coiisas são do tenipo da Ad- 
ministracão preterita, e recebidas por 
inventario. Bem entendido, que por esta 
cspecificaqão do inveiitario nào se deve 
ficar ignorando causa alguma que se,ja 
necessaria, para se formar conta distin- 
cta de cada hunia das especies, e dos 
seus valores pelo custo até as minimas 
partes dellas: Praticando-se isto nào só 
no principio desta nova Adininistracào, 
mas todas as vezes que as contas passa- 
rem de huns para outros Thesoureiros. 

10 Todas as receitas, e despezas, que 
se fizerein ao Thesoiireiro das madeiras, 
serào lancadas com toda a especificacão; 
de sorte, que de qualquer genero que 
seja, se possa conhecer se hn falta ; e ha- 
vendo-a, por quanto deve ser satisfeita. 
A cujo fim : Mando, que se marquem as 
niadciras, e mais cousas desta reparti- 
cão: Primò, com os numeros de hurn 
por diante, nos qiie entrarem dentro 
ein cada hurii anno. S'ecunrlò, com a nota 
do mesmo anno, seguida pela ordern das 
letras do Alfabeto, o que lie mais expe- 
dito, que os algarisinos. Tertiò, com as 



suas vitóla~.  Quartò, com os seus cuni- 
prirrlentos. E Quintò, com o seu pezo; 
sendo a elle sujeita a causa, por que se 
deva receber. Nas madeiras de construc- 
ção se laricarao as diinensòes por pés cu- 
bicos. As referidas distinccões, que man- 
do se pratiquem nos effeiios, que se re- 
colhein no Arsenal, se devem ajuntar 
sempre os precos nos asselitos, que se 
hào de fazer da reccita, e despeza delles. 
Esta clareza, que se deve observar, car- 
regando, e descarregando o Thesoureiro, 
se deve tainbem praticar nas cargas, e 
descargas, que se fazem aos Mestres, 
tanto do que levào de sobrecellente, co- 
mo de tudo o mais das náos; ein quan- 
to  haste para se conhecerem as quan- 
tidades, qualidades, e os pretos, pelos 
quaes deveiii dellas dar conta. 

1 1 O Thesoureiro nenhuma cousa po- 
der& receber, nem despender, sem estar 
presente o Escrivào dc seu cargo. E da 
porta do Armazem dos paióes, em que 
se mettem todas as cousas de seti rece- 
l~imento, ter6 cada huni delles sua cha- 
ve corn differentes guardas, para que se 
não abra, senào sendo anibos presentes. 

12  Quando-se liouver de carregar a 
madeira ao Thesoureiro, precederá or- 
deni da Junta de minha Fazenda, em 
que a determine ao Intendente. Para qtie 
os Mestres da Ribeira faciio relacgo dos 
córtes, que se houverem de fazer; e cons- 
te que esta foi approvada por elle, epela 
Junta da Fazenda, antes que se envie 
aos Feitores, a cujo cargo forem com- 
mettidos; observando-se nas contas des- 
tçs o que terilio determinado em o pa- 
ragrapho quarto deste Capitulo. 
- 13 Nos assentos de receita, que se 
houverem de fazer de ancoras, ancore- 
tas, e fatexas, que se còmprarem, se de- 
clararão que trazem as marcas, e pezos 
de cada hunia dellas: Por se evitar o 
damno, que póde haver ern se trocarem 
estas obras. E para que quando se rossa- 
garetii no rio, se saiba que são de minha 
Keal Fazenda, achando-se cri1 outra par- 
Re. As receitas, que dellas se fizerem, 

serão na fbriiia seguinte: Pelo que Te- 
cebeo o Thesoureiro ITulano tanta3 nnco- 
ras, ancoretas, ou fatexas, quepezarfio 
tanto; a saber, huma ancora de tnlpezo, 
e ancorete, ou f ktexa de t a l  pezo, e todas 
com n sua marca Real, que eztregou Eù- 
lano, que se lhe comnprarno. E de como o 
(lito Thesoureiroasrecebeo,assignoua~ui 
comigo. E &ta receita se passou conhe- 
cimento em fór~na,  para a p a r l e  haver 
seu pagnmento. Com esta formalidade se 
hào de fazer as receitas de todas as ma- 
deiras, e mais cousas. 

14 Haverá huin livro, que sirva de 
despezas diarias assim de madeiras, co- 
mo das mais cousas que estiverem em 
poder dol'hesoureiro, e se despenderem 
por despachos do ~ntendente. Nelle irá 
o Escrivào lancando cada dia as despe- 
zas, que se f zerem nelle: Comeca,nd o 
desde a segunda feira até o sabbado : 
Guardando o Thesoureiro os despachos, 
por que o Intendente lhe mandar fazer 
as despczas de cousas do recebimento 
desta repapti~ào, para o sabbado se con- 
ferirem os ditos despaclios com os as- 
sentos deste livro, na fórrna que adian- 
te se verá. Neste livro, em titulo separa- 
do, tomar6 o Escrivão em lembranca os 
jornaes dos dias, que vencerão os Traba- 
lhadores, que carretarem as madeiras; 
os Arraes dos barcos, qrie as trouxerem 
de seus fretes; e as mais cousas conter- 
ncnies 6 Ribeira. E destes assentos lia 
de passar o Escrivão ccrlidgo do traba- 
lho que fizerem: Declarando onde fica 
lancado o tahoado, ou madeira, para que 
com despacho do Intendente pague o 
Thesoureiro ás partes interessadas; e se 
lancarào estes pagamentos no referido li- 
vro das despezas diarias. 

15 Haverá hum livro, no qual se lan- 
carão as inadeiras,que entrarem na Ribei- 
ra,  e se entregão aosGuardas: Para que os 
Feitores dellas sejão obrigados a mandar 
nos barcos, em que vier a madeira, griias 
por elles assignadas, ou pela pessoa, que 
em seu lugar fizer a remessa, em que 
declarem a qiiantidade, e sorle de ma- 



deiras, que envião. Por esta guia toma- 
rá o Guarda entrega ao Barqueiro, fi- 
cando-lhe a guia para se lançar no dito 
livro em lembranca; e depois do Mestre 
assignar no dito livro a madeira, em co- 
mo he a que com effeito se havia pedi- 
do aos ditos Feitores, cobrará o Thesou- 
reiro estas guias do Guarda, para a seu 
Escrivilo as langar em credito da conta 
do dito Feitor, qúe deve existir no livro, 
que mando se estabeleca naThesouraria 
para as mesmas contas. 

CAPITULO 11. 

Que o Thenourelro não poder8 faeer despem al- 
guma nem despacho do Intendente I e que se 
lance no Plvio da recelta, e deupezn. 

E porque convém a meu servico, que 
ao Intendente da Marinha sejào presen- 
tes as madeiras, que ha na Ribeira, e 
mais cousas dclla, para prover o que fal- 
tar: O Thesoureiro não poderá fazer des- 
peza alguma de madeiras, nem das mais 
cousas, que tiver em sei1 poder, sem des- 
pacho do Intendente. E todas as entre- 
gas, que fizer pelos ditos despachos, as- 
sim ao Patrào rnór, e Mestres da Ribei- 
ra, como a quaesquer outras pessoas, as 
lancará o Escrivào de seu cargo no livro 
da receita, e despeza; declarando-se sem- 
pre o que se entregou, porque despacho, 
a quem, e para que obra. 

CAPITULO 111. 

9ue o Thenourelro Ir8 toda. as .emamM 8 Meca 
do Intendente com o Plvro da despe- de ma- 
delran, pele mludo, para se pansar folha, e 
mandado dellas para sua conta. 

O Thesoureiro será obrigado a ir no 
sabbado de cada semana á Meza do In- 
tendente com o livro, por este rubrica- 
do, das despezas diarias de madeiras, e 
outras miudezas, que despender por des- 
pacho do dito Intendente, para mandar 
pelo Contadqr dos ~ rmazens  conferi-los 
com o livro. Estando ajustados, e as par- 
tes assignadas nelle, se lavrará encerra- 
mento do que importar i ,  em o qual se 
assignará o Intendente com o Contador 

ao pé do encerramento: Formando-se no 
fim de cada mez huma folha das ditas des- 
pezas, com os ditos despachos a ella jun- 
tos : Declarando especificamente o respe- 
ctivo Escrivào as madeiras, ou outra 
qualquer cousa, que cada huma das par. 
tes recebeo. Cuja folha assignará o Es 
crivào, e o Intendente. O qual lhe man- 
dará passar mandado inserto na inesma 
folha, para se levar em despeza a sua ini- 
portancia; sendo aspadas, e averbadas as 

1 referidas addições no mencionado livro, 
de como se lavrou a dita folha, e se man- , 
dou levar em despeza ao Thesoureiro Fu- 
lano. Nas costas della se porá certidào 
da verba.'E o Escrivào, a que tocar, lan- 
cará em despeza ao Thesoureiro as ma- 
deiras, e mais cousas conteúdas na mes- 
ma folha, na fórma do Capitulo I do Rc- , gimento deste Thesoureiro. O qual fal- 
tando a esta obrigaçào, não será levado 

, em despeza, o que na semana que faltar 
houver despendido. 

CAPITULO IV. 

Que tanto que se eomeoar fabrloa de algum na- 
vlo na Rlbelra, o ~iienouielro armirb eonh 
em hiam Ilvro com o dlto navlo, paia'se sahei 
o que gastou nelle pela sud reportlr80. 

1 Tanto que a Junta de minha Fazen- 
da mandar despacho ao Intendente da 
Marinha para se fabricar na Ribeira de 
Goa, ou em outra qualquer parte do Es- 
tado, embarcagão por conta de minha 
Fazenda; assim como o despacho se re-, 
gistar no livro a que tocar, armar8 con- 
ta com o dito navio no que nelle se des- , 
pende por sua repartiçào, até que o In- 
tendente da Marinha lhe nomeie Mestre, 
que tome delle entrega: Assignando o 

, 

assento de como o recebeo, e o mais que 
a elle pertencer, até que se expeca pela 
Barra fóra. Estando apparelhado de tudo 
que pertence ao dito Thesoureiro, pas- 
sará o Intendente mandado de entrega 
ao referido Mestre, para que o Thesou- 
reiro lhe entregue o inencionado navio, 
na fórma que estiver apparelliado, a Eir- 
?ano Mestre delle, que vai para  tal pur- 



te .  E CQin conhecimenio de recibo, feito 
pelo Escriviio de çeu cargo, e ceriidào 
em fórma do Execiitor do Arsenal, de 
como llie fica barregado em receita por 

. lembraga,  se fará despeza ao Thesou- 
reiro. Esta fórma se praticará coni a en- 
trega dos mais navios, ou sejào novos, 
ou de torna-viagem, aos Mestres, que 
Ihes succederem. 

2 Quando se recolher. da viagein al- 
gum navio da minha Coroa, se tornará 
a fazer reccita delle ao Thesoureiro, com 
o respectivo apparelho que trouxer. E do 
que o Mestre dêlle lhe entregar, lhe pas- 
sará conhecimento ein fórnia para i r  dar 
conta no Arsenal ao Contador delle, as- 
sim pelo dito conhccimento ern fórma, 
como pelas despezas, que vierem feitas 
110 livro do Regimento do tal navio; para 
quc ajustada a conta, seja desobrigado 
o dito Mestre da sua receita por lem- 
branca. 

3 Para a despeza do Thesoureiro se 
ha delancar no liyro dellu pelo Escriviio 
do sei1 cargo a entrega do dilo navio, e 
suas periencas,ao Mestre delle, que ha 
de assignar : Zanpndo-sé igualinente a 
cargo do mesino Mestre, a queni se pas- 
sar o conhecimento em fórina, ou outro 
que lhe succedcr (conforme a nomeacào 
do Iritendente) no seu livro de entrada, 
e sahida, que deve existir em poder do 
Thesoureiro, até t0rn.r a sahir pela Bar- 
ra fóra: Seguindo-se esta fórrria, assim 
nos navios que sahirein, como nos que 
entiarem. 

CAPITULO V. 

Arsenal, quero as faca o Intendente da 
Rlarinha; e no seu impedimento a pes- 

' 

soa, que para este effeito noriear a Jun- 
ta da minha Fazenda. 

CAPITULO VI. 

Qne ~Tbesourelro logo que as n8osnahlrem paro 
fóra, procuinrh se onrregue ein receita por 
lembrnnoa no Executor do Arsenal o que Iioii. 
ver entregue nos Mestres. 

O Thesoureiro, logo que qualquer na- 
vio da Coroa sahir para fóra, requererá 
ao Intendente da  Marinha mande ao Es- 
criyào da receita do Executor do Arse- 
nal lhe carregue ein receita por lem- 
branca, assim os sobrecellentes, que  hou- 
ver entregue ao Mestre, como os mate- 
riaes, que se remetterem ás Pracas por 
cabedal, ou para provjmento dellas. E 
da ditá receita cobrará conhecimento em 
fórma para a sua conta, com o qual, e 
o mandado de dcspeza do Intendente, lhe 
será levado em conta, o que houver eii- 
trcgue. 

Quanto aos Materiaes. 

CAPITULO I. 

nos Ilvros, qiie ha clr ter o ThcsBurelru~ 
e n fóriun com qiie se hbo de fn~er  HS receltne, 

e dcnpezas delles. 

1 Haverá hum livro, qiie sirva de re- 
ceiia, e despeza dorí'hesoureiro, no qual 
se debite n- paginas esquerdas tudo o 
que receber de  rnateriaes; e se credite ' 
nas p g i n a s  direitas do mesmo livrò tu- 
do o que elle despender, pela maneira 
seguinte. 

me o Thcronrelro nHo comprai.B cousa slgamn 
para n Ulbelrn dna NBOH. 

" 
2 No alto da pagiria do livro; em que 

se principiar a escrever a receita; e des- 

E porque niio convém 5 boa arreca- 
dacào da ininha Fazenda, que osThesoii- 
reiros comprem as coiisas, que se hào de 
carregar eni sua reccita: Mando, que o 
ditorí'hesoureiro, debaixo da pena de per- 
dimento do officio, nào cornpre madci- 
ra, ou outra cousa alguma, nem incul- 
que 111ercador que a vcrida; porque as 

peia, lancará o Escrivào respectivo, por 
titulo, o nome do Thesoureiro, que se 
achar provido, que comprehenda a escri: 
ia a largura de ambas as paginas; pon- 
do-se no ineio da pagina esquerda, logo 
depois do dito titulo Eiztrtrda, que h e  a 
receita; e na direita Sahida, que contém 
a despeza. Nas inesinas laudas esquerdas 
se carrcgarào em receita todos os inate- 

compras tlo que for neccssario para o I riacs, clue o Thesoureiro receber diaria- 
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mente: Pondo-se junto ao titulo da Bn- 
trada por algarismo o anno, mez, e dia, 
em que forem feitas as entregas de cada 
hum dia: Seguindo successivamente os 
mais dias nos nieios das paginas: Conti- 
nuando assirn em toda a mais parte do li- 
vro, que for lansando : E declarando-sé na 
fórnia seguinte : Por tantos barris de al- 
cat~iio, com tal pezo, que recebeu o dito 
Thesotrreiro de Fulaizo, a tal p r e l ,  na 
conformidade rZn ordem da Junta da Fa- 
zenda, ou do Intendente da Mnrinhn, im- 
portáo tanto, com a qual quantia de di- 
nheiro ha de o Escrivão sahir por alga- 
rismo á margem direita do inesmo as- 
sento ; e na esquerda lancará tarnbem por 
algarismo o numero dos barris, e seu pe- 
zo, ou out'ro qualquer material; assigna- 
r5 o Escrivão, e o Thesoureiro assim a re- 
ceita, corno o corihecimento em fórma, 
para o dar A parte, que entregar o genero. 

3 Tanto o termo da receita, como o 
conhecimento, devem ter identico nri- 
mero, o qual ha de principiar ein nume- 
ro 1, no principio do me% de .Janeiro de 
cada hum anno até o que findar, no ultimo 
de Dezembro delle. Na saliida se deve 
praticar o mesmo methodo em tudo que' 
despender o Thesoureiro, como tenho or- 
denado para a receita: Especificando-se 
a ordem, por que se faz a despem; o cus- 
to do material, que levará fóra a (ju3n- 
lia do seu importe por algarismo; e os 
materiaes na referida fórnia, eni que lia 
de assignar a parte, que se der por en- 
tregue delles : Nu meraiido-se do mesino 
iiiodo estas partidas, conforme as da re- 
ceita. E advertirão o Thesoureiro, e o 
Escrivào, que eni cada huma das pa- 
ginas do livro se devem lancar os ter- 
inos da rcceita, e despcza, que nella cou- 
bereni, #até ficarem de todo escritas a 
primeira dellas,passando-se ás subsequen- 
tes. No-pautado do dito livro se deve 
destinar huma estreita columna, para se 
apontar em cada huina das' addicòes a 
follin do livro Auxiliar, onde existe a 
conta dsquella qualidade de material pa- 
ra a qual dcre passar a dita addicào. 

4 Para as contas de debito, e credito 
demonstrativas de todas as entradas, e 
sahidas de cada huina das qualidades de 
materiaes: Ordeno, que o Thesoiireiro 
delles tenha huin livro Auxiliar pautado . 
coin as linhas, que forem proprias para 
a fórma, que mais geralmente pedem as 
contas dos referidos generos: Ficando 
ainda ao cuidado do Escriturario ajiin- 
tar-lhe demais as linhas, qiie pedirem 
ein certos, titulos as diversas divisões. 
Em parte deste livro se hào de accoin- 
iiiodar, em conta de entrada, e sahida, 
cada h~iina das qualidades dos bateriões, . 
'que pelo livro da receita, e despcza cons- 
tar que estão a cargo do Tliesoureiro. 
E a outra parte do inesino livro Auxi- 

'liar deve servir para semelhantes contas 
dos Mestres, e mais pessoas, que recebem 
materiaes, para delles dar conta. 

5 Neste livro abrirá o Escritura~io as 
necessarias contas aò Thesoureiro: For- 
mando-llie por titulo o do respectivo ina- 
terial: Escriturando o entrada na pagina 
esquerda, e na margem o anno, mez, e 
dia; e logo em columna dentro, assiiri o 
numero de barris d e  alcatrào, coniodo 
seu pezo, ou outro qualquer niaterial, 
que no mesmo dia se achar debitado ao 
niesino Thesoureiro no livro da siia re- 
ceita, e despeza : Declarando-se oseu ciis- 
to, e a pessoa, que vendeo, ou entregou 
o genero, o preso de1le;~e em linha fóra 
o custo total: Observando-se a niesma 
forinafidade na sahida : Lanpndo-se a 
despeza, qiie constar em todas as parti- 
das, que se acharein no referido livro de 
receita, e despeza, para que no referido 

i livro Auxiliar possa constar em lium gol- 
pe de vista o estado da receila, e despe- 
za de cada huiiia das dos ma- 
teriaes. I'ara o qiie se devem sommar 
todas as paginas do rnesnio livro. No - 
inesmo livro se escriturar50 em contas 
separadas (coin o dito nielhodo, erii com- 
petentes titulos) os matbriaes que recs- 
bcrem os Mestres, e, mais pcssoas, para 
delles dar conta : Formando-se, taiito nos 
esiractos das contas do Thesoureiro, co- 



mo nestas; huma columna interior, para 
se notar os encontros de contas: Pondo- 
se a folha da conta, donde procede a par- 
tida, n'a sahida da conta do Thesoureiro; 
se lancará a folha, em que se acha a con- 
t a  do Mestre, ou outra pessoa, que rece- 
ber os ditos maleriaes. 

6 Igiialmenie se lancarào n'este livro, 
ou erri outro, as contas dos inateriaes, 
que se ordenarem, ou pedirem aos Com- 
inissarios, ou Feitores delles para o for- 
necimento do Arsenal: Lancando-se na 
paginaysquerda das mesmas contas a 
rdação, que se der, ou mandar, para o 
dito prov.imenlo ser feilo; e na pagina 
direita a declaracào do mesmo provi- 
mento entrado, quando elle se receber, 
para qiie alli se possa examinar logo se 
for20 pontualniente executadas as or- 
dens. Depois de constar pelas contàs cor- 
rentes dos effeitos, 'a quantidade, que 

- existe delles, constarào igualmente por 
este livro as quantidades, e qualidades, 
que de cada hiiin dos mesinos niateriaes 
estiverem pedidas, para que tudo corra 
em boa ordem. 

7 Para se regular exactamente a es- 
crituraçào das contas do Thesoureiro dos 
rnateriaes, pelo que pertence aos que - existem do 'tempo preterito: Sou servi- 
do, que se forme hum inventario milito 
exacto, e individual ria presenca do In- 
tendente da Marinha, do respectivo The- 

, soureiro, do Escrivào do seu cargo, do. 
Mestres, do Patriio inór, e dos mais Of- 
ficiaes, que se julgarem necessarios: Os 
quaes todos assignariio nelle; especifi- 
cando.se as quantidades, pelas qiiaes se 
costumão contar os differentes maieriaes, 
com declaraçào da sua medida, ou pezo, 
como heestylo, e dos seus respectivospre- 
~ o s .  Em cada material deverá marcar-se 
liuma senha com a letra P, com a qual se 
denotará, que os inesmos inateriaes sào 
do tempo, da Administrat$io preterita, e 
~ecebidos por inSentario. Bem entendi- 
do, que por esta individualidade do-in- 
ventario iiiio se deve ficar ignorando cou- 
sa alguma, que seja necessaria para se 

formar conta distincta de cada huma das 
especies, e dos seus valores pelo custo 
até as miniinas partes dellaf : Pratican- 
do-se isto nijo só no principio desta no- 
va Adiriinistraclo, mas todas as vezes, 
que as contas passarem de huns para ou- 
tros Thesoureiros. 

8 Todas as receitas, e despezas, que 
se fizerem ao Thesoureiro dos materiaes, 
seriio lancadas coin toda a espècificacào; 
de sorle, que de qualquer genero que 
seja se possa conhecer'se ha falta; 'e ha- 
vendo-a, por quanto deve ser satisfeita. ' 
A cujo fim: Mando, que na fórma que 
for ~rat icavel  se marquem os materiaes. 
Primò, com os numeros de hum por 
diante, nos que entrarem dentro ern cada 
huni anno. Secundi, com a nota do mes- 
mo anno, seguida pela ordem das letras 
do Alfabeto, o que he mais expedito que 
os algarismos, Tertiò, com as suas vitó- 
las. Quartò, com os seus comprimentos, 
e qualidades. E Quintò, com o seu pezo: 
O que se praticará, além dos Ieinbretes 
nas pessas de enxarcias, como disponho 
no Regimento do Intendente da Mari- 
nha, Capitulo X V I .  As referidas distinc- 
coes, que mando observar nos rnateriaes, 
que se recolherem nos Armazens do Ar- 
senal, se deoem ajuntar senipre os pre- 
$os nos asséntos, que se liào de fazer da  
receita, e despeza dellas. Esta clareza, 
que se deve praticar, carregando-se, e 
de~carre~aildo-;e o Thesoureiro, se deve 
iambem executar nas cargas, e descar- 
gas, qiie se fazem aos Mestres; tanto do 
que levarem de sobrecellenies, como tu- 
do o mais das náos; em qiianto baste 
para se conhecerem as qiiantidades, qua- 
lidades, e precos, pelos quaes devem del- 
les dar conta. 

9 Nenhuma cousa poderá receber, 
neni despelider o iiiesmo Thesoureiro, 
sem estar presente o Escrivào de seu car- 
go. E das portas dos Armazens, om que 
se recolherem os inateriaes do seu rece- 
lirilento, terá cada hum delles sua cha- 
ve, com differeiites guardas, para que se 
iiào abra, senào scndo ambos presentes. 



1 O Quando se houver de csrregat em 
receita ao ~hesoiireiro.  qualquer mate- 
rial, será na fórma seguinte: Pelo que 

- recebe0 o Thesouseiro Irul~zno, taes mate- 
rines, cotn as divisas mencionadas neste 
Capitulo, segundo as su'as especies, que 
entregou Fulano, que se the comprnriio, 
etc. B de como o dito Thesoureiro recebeo, 
assignou c m i g o .  E tudo o que o The- 
soureiro tornar a receber das torna-via- 
gens, se ha de tornar a carregar ein re- 

, ceita viva, e passar conlieciiiiento ern 
fórma para a conta do Mestre do navio, 
ou da pessoa, que fizer a entrega. I 

1 1 Haverá mais hiim livro, que sirva 
de despezas diarias, dos materiaes, que 
estiverem ein poder do Thesoureiro, e se 
despenderein por miudo por despachos 
do Intendente da Marinha. Nelle irá a 
Escrivão lançando cada dia as despezas, 
que nelle se fizeretn: E conie~ando des- 
de  a segunda feira atd o sabbado guar- 
dará o Thesoureiro os despachos, por que 

A .  

o Intendente lhe mandar fazer as despe- 
zas dos materiaes do recebimento desta 
repartição para ao sabbado se conferi- 
rem os ,ditos despachos com os assentos 
deste livro, ila fórma que ao diante se- 
rá determinado. Neste livro, éin titulo 
separado tomará o Escrivão e111 lcinbran- 
ça os jornaes dos dias qiic rencereni os 
Trabalhadores, que carretarem os inate- 
riaes. E destes assentos ha de o Escrivão 
passar certidiib do trabalho; que fizerem. 
Declarando onde ficiio lancados os ina- 
teriaes, para que coin despacho do In- 
tendente pague o Thesoureiro ás partes 
interessadas; e se lançarão estes paga. 
mentos no referido livro das despezaz 
diarias. 

materiaes que receber, em que assignará 
o dito Mes.tre com o Escrivão. E da recei- 
ta se passará conheciinento ein fórma 
para a conta doThesoureiro. O qual co- 
nhecimento será tomado eni lembrança 
no livro do Executor, para ter  cuidado 
de obrigar o dito Mestre na torna-viageni 
a dar conta dos sobrecellentes, e mais cou- 
sas qiie se lhe carregarão. A qual conta 
lhe tomará o Contador do Arsenal, q6 
lhe fará entregar as sohras ao Thesourei- 
ro, a que pertencer. E a este se fará nova 
carga de1les;'e da receita do mesmo The- 
soureiro se passará conhecitnento em 
fórma, para se findar a conta do Mes- 
tre. E o Contador lhe não fdrá despeza, 
sem o tal conhecimento em fbrina; e fin- 
da a dita conta, será vista, e examinada 
pelo Intendente, que lhe niandará con- 
ferir as taes entregas, ein que se ha de 
declarar na verba i u e  ltie puzer. 

I CAPITULO 111. 

Que o Thenourclro neru obrlgodo a nsnlntlr rrn pe- 
zo, e entrega doe materlace, que receber, e 
a dcspeen delles. 

E porqiie sobre ~Thesoureiro dos ma- 
teriaes hão de carregar todos os que en- 
trarem nos Armazens, e delles ha de dar , 
conta; será obrigado a assistir a todas as 
entregas, e despezas, que delles se fizerem 
nos ditos Arniazcns. E não o fazendo, 
lhe não lai1çar6 em receita o Escrivão, 
que assistir á enlrega, material algum, . 
nem despeza, o que lhe assistir a ella. 

CAPITULO IV. 

Que o Theaourelro I& todas os semniios 6 DIem 
do Inteudente com o Ilvro da despczn de me- 
terlaes pelo mludo, pnra #e pnsnnr folha, e 
mandado delles para suo conta. 

CAPITULO 11. I 
Que quando o Thesourelr~ entregar mnteriaes 

aos me~tres  dos iinvion, ~ h e s  entregar& hum 

:ir0 será .obrigado a ir  no 
de cada semana á Meza do In- - 

Ilvro, em que Ihua cnrregue em recelta; e se 
p u u  della mu.ccloien~ para a coata do tendente c0111 0 livro, T ) O ~  este rubrica- 
Tbcyurelro. do. das des~ezâs diarias de materiaes, 
Na occasiao, em que se entregarem os 

inateriaes de sobrecellentes aos RSesiis, 
se lhes dará tainbem hum livro ein que 
o Escriviio da náo lhes carregue iodos os 

que despender por despachos do Inten- 
dente. Para este mandar peIo Contador 
dos Armazens -conferi-los coim o livro. 
E phra que estando ajustados, e as par- 



tes assignadas nelle, sc lavre encerramen- 
to do que importarem. E o Intendente 
com o Contador assignarão ao pé do dito 
eiicerramento. Forinando-se no fiin de 
cada mez huina folha das ditas despezas, 
com os ditos despachos a ella juntos. De- 
clarando especificaniente o respectivo Es- 
criviío os riialeriaes, que cada huiiia das 
partes.recebco ; cuja folha assignará tain- 
bem o Escrivão, e o Intendente. O qual 
lhe mandar6 passar mandado inserto na 
mesma follia, para se levar em despeza 
a sua inlportancia : Sendo aspadas, e aver- 
badas as referidas addiqões no iiienciona- 
do livro, de como se lavrou a dita folha, 
e se mandou levar ein despeza ao Thesou- 
reiro Fulano; e nas costas della se porá 
certidào da verba. O Escrivão, a que to- 
car, lancará em despeza ao dito Tliesou- 
reiro os inateriaes conteúdos na mes- 
ma folha, na- fórina do Capitulo I deste 
Regimento. E faltando o mesmo The- 

' soureiro a esta obrigacão, lhc não será 
levado em despeza, o que na semana que 
faltar houver despedido. 

CAPITULO V. 

Que o Thesourelro nõo poderti emprecitar mate- 
rlel algum, que eateJa eu1 seu pode*. 

E obviando ao grave damno, que á 
'minha Fazenda se tem seguido de faze- 
rem os Thesoureiros èmprestimos dos 
materiaes, e mais cousas que tem a seu 
cargo nos meus Arinazens; tanto por se 
não restituir a maior parte do que se 
empresta, conio pela damnificação, com 
que se restituem: Ordeno, que o The- 
soureiro não empreste material algum, 
ou outra cousa, sob pena de pagar em 
dobro pelos seus bens, o valor do que 
emprestar, ainda que se restitua. 

CAPITULO VI. 

Que os materlaes, que se entregarem aos Mestres 
para os levar 6% Preces, se Ihes carreguem 
tnmbem em recelte em seu Ilvro. 

deiio, que depois do Intendente da Ma- 
rinha dar conta na Junta da in'inha l%- 
zenda; e se asscntar a quantidade, que 
se ha de embarcar em tal náo; e que 
sendo entregues ao Mestre, se lhe carre- 
p e m  em receita em seu livro; e ao pé 
da ordem do Intendeiite, ou da Jiinta da  
Fazenda, passe o sobredito Mestre co- 
nhecimento eni fórnia do que receber, 
feito pelo Escriviio da náo, e assignado 
por ambos; e rielle se obrigue o Jnesino 
Mestre a trazer outro conhecirriento em 
fóriiia do Thesoureiro, ou Feitor das di- 

.tas Pratas da entrega, que lá lia de fa- 
zer. Assirn que as náos partirem para 
as referidas Pracas, o Tliesoureiro re- 
quererá ao Intendente, com os conhe- 
cimentos dos Mestres, que mande ao 
Escrivão, que  servir com o Exec'utor 
do Arsenal, lhe carregue eni receita 
por lembrança todos os materiaes, que 
receberão os Mestres, conforme seus co- 
nhecimentos em fórma, que lhe apre- 
sentar. E depois de carregados no livro 
do Executor, cada huin per si, com toda 
a clareza, se passará certidiio nas costas 
do conhecimento em fórina, de como fi- 
cão em lembranca no livro do Exccutor 
a folhas tantas. Assignará a dita certi- 
dão o Escrivão, e Executor. E o conhe- 
cimento em fórma, certidiío do Execu- 
tor, e mandado de entrega, servirá de 
despeza ao Thesoureiro dos materiaes; e 
se lhe lancará em seu livro, na fórma 
que nos Capitulos acima se declara. 

CAPITULO VII .  

Que tanto que cada Mestre na torne-vlegem vler 
entregar a enxarcie, e vélas, eesistirão o The- 
sourelro, e Patrão mbr, para examinarem o 
que he de servlco. 

1 Devendo haver nos Armazens da 
Ribeira humapaiol separado com o titu- 
lo de cada navio: O Thesoureiro, coin o 
Escrivão do seu cargo, terá particular 
cuidado de assim como cada Mestre for 

Porque o Thesoureiro dos materiaes 
ha de fafer a entrega aos Mestres das 
náos de todos os que forem reinettidos 
ás,Praças para o provimento dellas: Or- 

entregando a fabrica de cada navio, em 
ir vendo o que he de prestimo, com as- 
sistencia do Patrão mór. A enxarcia, e 
amarras, que não forem de servico, se 
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pezarão á parle. E antes de se corlarein 
para estopa, ou para outros officios, quc 
forem necessarios, coi~forine o uso da 
mesma enxarcia, se conferirá, em toda a 
que consistir em ainarra's cle linho, ou 
outra qualquer qualidade, as pollegadas, 
e as bracas, com que pelos assentos deve 
constar haver sido entregue. O que deve 
eonferir coin a Òrdinaria diffcrenca de 
menos grossura, e mais comprimento, 
que o uso lhes causa. 

2 Succedendo qiie em qualquer da: 
ditas entregas se acha faltas, se farão pa. 
gar ás pessoas, a cujo cargo se recebe. 
rão, as bracas que faltarem, pelo precc 
coni que houverem enlrado, se forem dc 
sobrecellente; e sendo usadas, por pezo, E 
valor proporcional á parte, que entrega. 
rem;'salvo se mostrarem por documen 
tos em boa fórma perda inculpavel, poi 
haverem rebentado no uso, sem que apro 
veitassern as diligencias, que se devem 
ter  feito para se tirarem nas rocegas 
ou finaliiriente se provar que tiverão ou. 
t ro  consumo legitimó. 

3 De tudo o referido, na fórma en: 
que acontecer,'se devem fazer os assen, 
tos com a declaracão necessaria na con 

- frontação, e ajustamento da conta do! 
ditos Mestres, carregando-se toda a en 
xarcia ao Thesoiireiro, em receita sepa 
rada, com declaracão de que navio era 
e sua qualidade. 

4 E succedendo entregarem-se as di  
tas amarras de lote diverso por causa dc 
dolo, deverá o Intendente logo dar par 
t e  na Junta da Fazenda, para procede] 
contra o ciilpado co~irio for justica. Quan 
to  aos outros cabos, e iiiais enxarcia, quc 
seinpre se córta para o servico; he  neces 
sario que os Mestres das einbarcacões 
quando pertendereni receber provimen 
t o  novo, em lugar do que* entregaren 
velho, e fóra de uso, se-ião obrigados ; 
entregar o mesma comprimento dos ve 
lhos, que pertenderem. receber ,dos no 
.vos; debaixo 4 pena de se lhes fazeren 
pagar as miesinas quantidades, que falta 
rem, por pezo, e valor proporcionavel 

:omo a respeito das amarras fica apon- 
rido. Salvo, o mesino caso, que alli ex- 
:eptuo, de se mostrar consumo por do- 
:umento Icgitiino. O mesmo se fará do 
 elam me, que não for de servico: Decla- 
mando-se as  que são fóra delle: E pas- 
;ando-se coiihecimento ein fórina para 
i conta do Mestre separadamente da mais 
Fabrica do navio, 

5 A que estiver cin uso para tornar 
3 servir, se recollierá no seu paiol, fe- 
chando-se, e entregando-se a chave ao 
Mestre, sem embargo de estar em recei- 
ta ao Thesoureiro, para ein todo o tem- 
po se saber que se mio diverti0 a dita 
fabrica para outros navios. 

6 Para se ,;refazer a enxarcia, e ve- 
lame, que se tirar dos ditos navios, por 
não ser de prestimo, passará o Escrivão 
huma certidiío da receita da enxarcia, e 
vélas, que se não achado de serviço, e 
suas qualidades, a qual em fórriia de ter- 
mo assignarão o Thesoureiro, Escrivão, 
Patrão mór, Mestre do navia. E o In- 
tendente dará despacho nella, para oThe- 
soureiro dos iiiateriaes do Arsenal en- 
tregar as ditas cousas novas. O que as- 
sini feito, mandará o Intendente passar 
mandado de despeza para a conta do di- 
to Thesoureiro. Declarando nas vélas as 
varas, que levarão de lona; a qualidade 
dellas; como tambem a enxarcia, que 
levarão ein. suas rolingas; que tudo lan- 
$ar6 o Escrivão no titulo do Mestre do 
dito navio. Todas as ditas cousas, inando 
que sejão recolhidas nos paioes dos res- 
pectivos navios, tendo os Mestres as chx- 
ves, para que a todo o ternpo estejão 
com os seus apparelhos. Para a enxarcia 
velha, que hoiiver destas, c das mais em- 
barcacões, quando se entregar ás Esto- 
peiras, ou aos Cordoeiros, para .desfaze- 
rem em outras obras, se terá cuidado 
em que não seja podre, pelo damno que 
resultará no a~parelho, que com elle se 
fizer em outras embarcacões. Com as di- 
t a s  pessoas, e com o Patrão mór, quan- 
do a pedir para as embarcacões, sc ha de i 
arrnar contas, que hão de assignar de *i 

j 

1 



Que o 'Fhcsoiii.eiro nüo possa comprar materiaes, 
nem ineulcar quem os venda: e nenhiim Minis- 
tro da Fazenda, ou ONiclal do Arsenal, possa 
vender maleriaes para elle. 

que  rcceberern. E da entrega que fize- 
rem ha de  passar o Escrivào certidào 
do que receberào, c cntregarào: Carre- 
gando em receita as entrega5 de estopa, 
ou deenxarcia reformada, para haverem 
seus feitios, e os requererei11 ao Inten- 
dente; e a outra separada, do que esla 
conta importar para o Intendeiite man- 
dar passar rnandado de despeza da en- 
xarcia velha ao Thesoureiro, em razào 
da dita conta, da que o Patrào mór ti- 
ver recebido. E na nova entrega se ha 
de fazer o inesr&. Bem entendido, que 
nunca poderá o Escrivào fazer despeza 
per si, sem inandado do Intendente, as- 
sim da enxarcia, como do mais que en- 
t rar  no recebiinento do Thesoureiro; 
nem na Contadoria da Junta da minha 
Fazenda se levará em conta despeza al- 
guma sem o tal mandado. 

CAPITULO VIII. 

e b a n a ,  e pezos C e d o  

Haverá hunlas balancas com seus pe- 
zos afferidos, pelos quaes o Thesoureiro 
receberá, e despeiiderá os generos, que 
lhe ficào a seu cargo, cujas balancas se- 
rão afferidas iodos os annos indefecti- 
velmente. 

CAPITULO 1X. 

Que o Thenourei~.~ nüo far& despeza aigniua sem 
despacho da Jiinta da Fazenda, on do Inten- 
dente Geral da Marif ba. 

E para que sejão presentes ao Inten- 
dente Geral todas as despezas, que  nos 
Armazens dos materiaes se fazein ; o The- 
soureiro r i o  poderá fazer despeza algu- 
ma, Por pequena que seja, sem despa- 
C ~ Q  da-Junta da. iiiirrha Fazenda, 011 do 
Intendente Geral da Marinha; e fazen- 
d o a  sem dle, lhe nào Será levada em 
conta. 

CAPITULO x. 

Sendo indecoroso, e pouoo convenien- 
t ~ ,  que o Tliesoureiro, sendo aquelle, a 
p m  se h50 entregar os materiaes, os 

compre: Ordeno, que ellc nein compre 
inateriaes alguns, nem oútra cousa con- 
cernente ao Arsenal; nem inculque quem 
os haja de vender; porque as taes com- 
pras quero que se f,icào pelo Intendeiite 
Geral da Marinha; e no seli iinpediinen- 
to, por aquella pessoa, ou pessoas, que 
para esse effcito noinear a Junta da mi- 
uha Fazenda. E ordeno outrosiin, que  o 
Presidente, e Minislros da Junta,  e Of- 
ficiaes do Arsenal, ncm possão vender 
materiaes para elle, nem tambem adinit- 
tir alguns de pessoas poderosas, ou que 
se inculquein por intervcncão dellas, ain- 
da que de sua qualidade se,jão muito 
Lons, por evitar corri isso a presiirnpcão 
que póde haver contra elles, de q u e  os 
vendem por mais do jiisto preco. E suc- 
cedendo cliie se faca pelo coritrario, e se 
altere este Capitulo, em parte, ou em 
todo, irie darei por mal servido, para 
mandar proceder como me  parecer con- 
veniente. Á entrega de  iodos estes ma- 
teriaes, quc se fizer ao Thesoureiro, ha 
de assistir o Pairào mór, e Escrivão do 
Thesoureiro, que  hào de assignar termo 
de bondade, e qualidade dos generos, 
que entregarem as partes, as quaes hão 
de trazer os ditos termos com conheci- 
mentos,em fórma da receita do Thesou- 
reiro, para o Intendente lhes pôr os pre- 
$OS. 

CAPITULO X1. 

Qiie o Thesoureiro sei-ir obrigado a dar conta ao 
lutendente Geral da Marinha dos materiaem, 
que ha 

Para que nos Arlnazens haja fal- 
ta  de materiaes, e se comprem a tempo 
q,e se possào achar com mais conimo- 
didade da Fazenda: O Thesourei- 
ro será obrigado todos os sabbados, em 
qiie for á Meza do Intendente Geral, a 
conferir os despachos com o livro dos 
gastos miudos de cada semana; e a dar 
conta ao dito Intendente dos materiaes, 
que  ha nelles, e dos que são necessarios, 
para clle o fazer presente na J m t a  de  
minha Fazenda, e se poderem comprar 
a tempo, e comi menos despeza. 



CAPITULO XII.  

Que o Thesoureiro, e seu Escrivão niio traríío no 
servlco do Arsenal escravos, ou criados aeua, 
nem occuparão em seu servieo os homena, que 
uelle trabalharem. 

k: porque tendo prohibido a meus Of- 
ficiaes, quc não tragão em seu servico 
escravos, ou criados seus, a quem se ha- 
ja de pagar jornal-de minha Fazenda: 
Orderio ao Thesoureiro dos materiaes, 
e seu Escriváo, que não traggo no servi- 
$0 do Arsenal escravos, ou criados seus, 
nem occupem em seu servico os honiens, 
que ilelle gssistern com ordenado, nem 
aos que se tomarem de,jornai; antes pro- 
curem que elles trabalhem com o cuida-. 
do que devem; e aos que o não fizerem, 
despedirão, e toii~arão outros em seu lu- 
gar, debaixo da pena de perdimento do 
seu cargo, e das mais que reservo ao 
meu Real iirbitrio. 

Queo Theaourelro tanto que as náos sahirem para 
fóra da narra, procurarti se carregue em rem 
ceita por lembranca ao Executor do Arsenal 
o que houver entregue tia respectivas pessoas 
das mesmas náos, eucurregadas da despeza 
delles. 

Tanto que as náos sahirem para fóra 
da Barra, requerer5 o Thesoureiro ao 
Escrivão do Executor do Arsenal lhe car- 
regue em receita por lembrança os ina- 
teriaes, que hoiiver entregue aos Des- 
penseiros. E da dita receita por lem- 
branca cobrará conhecirnento em fóriiia 
para sua conta, com o qual, e o manda- 
do da despeza do Intendente, lhe será 
levado em despeza em sua conta, ò que 
houver entregue. - 

~uan tò  aos drmamentos, e Petrechos 
de Guerra. 

CAPITULO I. 

Doe livros que ha de ter o Thesoureiro r e a forma 
com que se hão de fazer as receitas, e despezas 
delles. 

1 Haverá hum livro, que sirva de re- 
ceita, e despeza do Thesoureiro, no qual 
se debite nas paginas esquerdas, tudo o 
que r,eceber de armamentos, munições, 
e mais petrechos de guerra; e se credite 
nas paginas direitas do mesmo livro to- 

dos os armaiiientos, e mais cousas, que 
o mesmo Tliesoui-eiro despender, pela 
maneira seguinte. 

2 No alto da pagina do livro, em que 
se principiar a escrever a receita, e des. 
peza lancarlí o Escrivão respectivo por 
titulo o nome do Tliesoiireiro, que se 
achar provido, Coinprehender~ a escri- 
ta  a largura de ambas a3 paginas: Pon- 
do-se no meio da pagina esquerda, logo 
depois do dito titulo Entrnda, que lie a 
receita; e na direita Sahirltr, que con- 
tém a despeza. Nas mesmas laudas es- 
querdas se carregarão em receita todos 
os armaiiientos, e inais petrechos degiier- 
ra, que o Tliesoureiro receber diaria- 
mente: Pondo-se junto ao titulo da en- 
trada por algarismo o anno, inez, e dia, , 

em que forern feitas as entregas de cada 
liuiii dia : Seguindo successivamente os 
mais dias nos meios das paginas: E con- 
tinuando-se assini ern toda a mais par- 
te do livro, que for lancando, declaran- 
do-se na fórina seguinte: P o r  taes a r -  

' 

mamentos (ou outras municões) que re- 
cebeo o dito I'hesoureeiro de Rulnno, a t a l  
prego, na  conformidade da ordem da Jun- 
ta  dh Razendn, ou do Intendente da Ma- 
rinha, importa tanto. Com a qual quan- 
tia de 'dinheiro ha de o Escrivão saliir 
por algarismo á margem direita do ines- 
mo assento? e na esquerda lancará o pe- 
zo, ou numero das rnunicões, segundo a 
siia qualidade; assignando o Escrivão, e o 
Tliesoureiro assim a receita, como -o co- 
nhecimento em fórma, para o dar á par- 
te, que entregou o effeito. , 

3 Tanto o termo da receita, coino o 
conhecimento, devein ter identico nu- 
niero. O qual ha de principiar em nu- 
mero 1 no priilcipio do mez de Janciro 
de cada hum anno, até ao que findar no 
ultimo de  Dezeinbro delle. Na sahida se 
deve praticar o mesmo methodo em tu- ' 

do que despender o Thesoureiro, como 
tenho ordenado para a receita: Especi- 
ficando-se a ordem, por que se faz a des- 
peza; o custo dos generos, qtie levará 
fóra a quantia por algarisino; e as mu- 
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nicões, emais  petrechos na referida fór- 

- ma: Assignando a parte, que se der por 
entregue das ditas cousas: Nuinerando- 
se do mesmo modo estas partidas de des- 
peza, conforme as da receita. E adver- 

, tirso o Thesoureiro, e o Escrivão, que 
em cada hurna dàs paginas do livro se 
devem lancar os terinos, que nellas cou- 
berem, até ficarem de todo escritas as 
primeiras dellas, para só então se passar 
ás subsequentes. No pautado do dito li- 
vro se deve destinar huma estreita qo- 
lumna, para se apontar em cada huina 
das addiqões a folha do livro Auxiliar, 
onde existe a conta daquelle arinamen- 
to, ou petrecho, para a qual se. deve pas- 
sar a dita addicão. 

4 Para as contas de debito, e credito 
demonstrativas de todas as entradas, e 
sahidas de cada hiim dos arinamentos, 
e niunições : .Ordeno, que o respectivo 
Thesoureiro tenha hum livro Auxiliar, 
pautado com as linhas, que forem pro- 
prias para a firma, que mais geralmente 
pedem as contas das referidas municões: 
Ficando ainda ao cuidado do Escritura- 
rio ajuntar-lhe demais as linhas, que pe- 
direm em certos titulos as diversas di- 
visões. 

5 Em parte deste livro se hão de ac- 
cominodar, em conta de entrada, e sahi- 
da cada hum dos armamentos, c mais 
petrechos de glierra, que pelo livro da 
receita, e dcspeza constar que estào 
a cargo doThesourciro. E a outra parte 
do mesmo livro Auxiliar, deve servir 
para seinelhantes contas das pessoas, quc 
receberem os ditos arniaiiientos, e pe- 
trechos, para delles dar conta. 

6 Neste livro abrirá o Escrjturario 
as necessarias contas: Formando-lhe por 
titulo o do seu respectivo genero: Es- 
criturando o debito na pagina esquer- 
da; á inargein o anno, niez, e dia; e logo 
ein col~imiia dcniro o pezo, o riixniero 
dos ditos petrechos, segi~nclo a siia qiia- 
lidade, que no iiiesino dia fur debitado 
aoThesoureiro no livro da sua receita, 
e despeza: Declarando-se o seu custo; a 
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pessoa, que vendeo, o11 entregou; o pre- 
50; e em linha fór,i o custo total: Oh- 
servando-se a inesina formalidade no cre- 
dito: Lanpndo-se a despeza, que cons- 
tar  ein todas aspartidas, que SI? acharem 
no referido Ijvro da receita, e dcspeza, 
para que no dito livro Auxiliar possa 
constar eni hurii golpe de vista o estado 
da receita, e despeza de cada geriero en- 
carregado ao 1nencionadoThesolireiro. 

7 No iiiesrno livro se escriturar50 eni 
contas separadas com o dito inethodo 
em competentes titulos os armamentos, 
e mais petrechos, que receberem diver- 
sas pessoas, para delles darem conta: 
Forrnando-se tanto nos extractos das con- 
tas do Thesoureiro, corno nestas huma 

' columna interior, para se notar os en- 
contros de contas: Pondo-se a folha da 
conta, donde procede a partida, na sa- 
liida da conta do Thesoureiro: E lancan- 
do-se a folha, em que se acha a conta 
da pessoa, que recebe0 os armamentos, 
ou petrechos. , 

8 Iglialmente se lancarão neste, ou 
em outro livro, as contas dos assentos, 
ou commissôes, em que se ordenarem, 
ou pedirem provimentos para os Arma- 
zens das armas: Lancando-se na pagina 
esquerda das mesmas contas a relacão 
que se der, ou mandar para o dito pro- 
vimerito ser feito; e na pagina direita a 
declaracGo do inesino provimento entra- 
do, cjuaiido elle se receber: Para que alli 
se possa examinar logo, se forão pon- 
tualmente executados os cpntratos, e as 
ordens. Depois de constar pelas contas 
correntes dos generos a quantidade, que 
existe delles, constarao igualmente por 
este livro as quantidades, e qualidades, 
que de cada huin dos ditos generos esti- 
verein pedidas, para que tudo corra com 
boa ordem. 

9 Para se regular exactamente a es- 
criturqcGo das contas doThcsoureiro dos 
arinaiiientos, e inais petrechos de guer- 
ra, pelo que pertence aos que existem 
do teiripo preterito: Sou servido, que se 

I I forine huin inventario muito exacto, e 
26 



especifico na presenca do Intendentc da 
Marinha, d õ  respectivo Thesoiireiro, do 
Escrivão do seu cargo, dos Mestres, do 
Patrào mbr, e dos mais OfYiciacs, qiie se 
julgarem necessarios: Os quaes todos as- 
signarão nelle; especificando-se as qiian- 
tidacles, pelas quaes se costumão contar, 
e pagar, ou seja por conta, ou por pezo, 
ou por medida, segundo as divisões, e 
distinccões, de que sào susceptivei? os ge- 
neros, e juntamente com o seli preco. 
Em cada arma, au petrecho deverá mar- 
car-se huma senha com a letra P, cain 
a qual se denotará; que os ditos generos 
são do tempo da Administr,acão preteri- 
ta, recebidos por inventario. Bem enteli- 
dido, que por esta especificacào do in- 
ventario não se deve ficar ignorando cou- - 
sa alguma que seja iiecessaria, para se 
formar conta distincta de cada huma das 
especies, e seus valores pelo custo, até 
as minimas partes dellas : Praticando-se 
isto não só no principio desta nova Ad- 
ministracão, inas todas as vezes que as 
contas passarem de huns para oulros 
Thesoureiros. 

10 Todas as receitas, e despezas, que 
se fizerem ao Thesoureiro das arrnas, e 
mais petrechos de guerra, serão lanca- 
dos com toda a riiiudeza; de sorte, que 
de qualquer cousa que se,ja, se possa co- 
nhecer se ha falta; e que havendo-a, por 
quanto deve ser satisfeita. A cujo fim, 
maiido se marquem as sobreditas arrnas, 
e petrechos, e mais cousas desta repar- 
ticào. Í'rimò, com o numero de huin 
por diante, nos que entrarem dentro de 
cada hiim anno. Secunclò, com a nota do 
inesmo anno, seguida pela ordem das le- 
tras do Alfabeto, o que,he mais expedi- 
to, que os algarisnios. E Tcrtiò, com seu 
pezo, daquelles generos, por que se deva 
receber. 

CAPITULO LI. 

Que iiaja iiuni livro pura se lan$arem us despezas 
mlrsdas de armatnentor, e petreciios de guer 
ru, que se nzercm por despachos do Iiitenderi- 
te da Marinha, para deiias cada semana se 
lhe passar mandado. 

Haverá hiirn livro para se lancarem 
as despezas niiudas de petrechos de guer- 

ra  de cada dia, no qual se lancarão em 
despeza todos os que o Intendente da 
Marinha mandar dar por seus despachos, 
que n.20 forein para aprestos das náos: 
Fazendo-se assento dellcs desde a segun- 
da feira até o sabbado. Em cujo dia se- 
rá  obrigado o Thesoureiro a ir á Meza do 
Intendente com o dito livro, por este ru- 
bricado, e com os referidos despachos, 
para mandar pelo Contador do Arsenal 
conferi-los com as partidas do mesnio li- 
vro; e para que estando ajustados, e as 
partes assignadas nelles, se lavre encer- - 
ramento c10 que importarem, assignando 
nelle o Intendente com o Contador: E 
forinando-se no fim de cada mez dos di- 
tos despachos, e despezas huina folha a 
elles junta, em que declare especifica- 
mente o respectivo Escrivão os petre- 
chos de guerra, que cada huma das par- 
tes recebeo. Folha, na qual assignará o 
Escrivão, e o Intendente, que lhe man- 
dará passar mandado juiito á mesma fo- 
lha, para se levar em despeza a siia iin- 
portancia : Sendo aspadas, e averbadas 
as referidas addicões no mencionado li- 
vro, de como se lavrou a dita folha, e se 
mandou levar em despeza ao Thesourei- 
ro Fulano; e nas costas della se porá cer- 
tidão da verba. E o Escrivão, a que to- 
car, lancará em despeza ao ditoThesou- 
reiro os petrechos conteúdos na mesma 
folha, na fórma do Capitulo I do Regi- 
mento deste Thesoureiro. O qual faltan- 
do a esta obrigacão, lhc nào será levado 
em despeza o que na semana que faltar 
houver despendido, 

Que o Thesoureiro não comprarii genero al&um 
do seu recebimento. 

E !:~orqiic não convém á boa arreca- 
daciio de ininha Fazenda, que os The- 
soiireiros comprem os effeitos, que se 
hão de carregar em sua recefta; o so- 
bredito Tliesoiireiro nem coinprará ar- 
niainerito, muhit@es, ou outra qualquer 
cousa da súa reparticão da Thesouraria; 
nem inculcará pessoa, que venda os di- 



tos geiieros; porque as compras das inu- 
n i~ôes  de guerra necessarias para o Es- 
tado, quero as faca o Intendente da Ma- 
rinha; e no seu impedimento a pessoa, 
,que pira cste effeito nomear a ~ i n t a  de 
minha Fazenda. 

CAPITULO IV. 

do cstjlo, á satisfajão da Junta de mi- 
nha Fazenda, c sem ella se lhe iiào dará 
posse. 

CAPITULO VII. 

Que tanto que o dito Thesoureiro acabar o tempo 
do seu provimento, o Intendente lhe nonieará 
Escrivào para lhe apromptcrr a esc~~~itura$ão da 
sua conta para a ir dar. 

I 

Que o ahesoorciro tern particular cuidado 
da limpeza das arinas. 

I Tanto oue o dito Thesoureiro acabar 

O Thesoureiro terá particular cuida- 
do de rnandar alirnpar .todas as armas, 
que estiverem nos Armazens, e concer- 
tar aqiiellas, que necessitarem de con- 
certo, e de que estejào todas'separadas; 
em ordem, a que na occasiào, que forem 

.necessarias, se possa usar dellas. Na mes- 
ma fórma procurará qiie se concertem 
os reparos, fazendo tudo presente ao In- 
tendente, para que lhe dê ordem para o 
mandar fazer. . 

CAPITULO V. 

~ i i c  o Tùes~ureir~, tanto que as iitios, que se man- 
darem para 16rn, seliirem pela narra, procu- 
rará se carreguem em receita por lembraii$a 
ao Executor do Arsenal, o que Iiouver entre- 
gue B pessoa, que for eucarregada dos petre- 
choe de guerra, e outros gcneros. 

Logo que os navios da Coroa sahirem 
para fóra, requerer5 o Thesoureiro ao In- 
tendente da Marinha iiiande ao Escrivão 
da receita do Execiitor do Arsenal lhe 
carregue ein receita por lembranca to- 
das as armas, artilharia, e petrechos de 
guerra, que haiiver entregue á pessoa, 
que for encarregada das despezas dos re- 
feridos generos para o serbico dos navios: 
E da dita receita cobrará conhecimento 
ein fórma para sua conta, com o qual, 
e' mandado do Inieridente da 'Marinha, 
lhe será levado ein despeza o que hou- 
ver entregue. 

CAPITULO VI .  

Da íian$a,'que deve dai. o Ifhesoureiro das inadci- 
rau, materiaeu, c mulii$òc~ de guerra. 

Antes que o Thesoureiro das madei- 
ras, rnunições de guerra, e materiaes en- 
tre a servir, ser5 obrigado a dar a fianca 

I 

dc servir os tres aiinos, por que for pro- 
vido, e o que Ihe succeder tiver tomado 
posse, lhe comecará logo a fazer entre- 
ga de todos os materiaes, que tiver em 
seu poder. E para assistir a ella, iioinea- 
ri 0 Intendente o Escrivão, a que tocar 
servir com o novo Thesoureiro, o qual 
virá todas as tardes assistir á tal en- 
trega. I3 passando esta de hurn inez, e 
constando que he por omissào, ou con- 
veniencia do Thesoureiro, qiie entrou, 
ou do Escrivào, nào vencerão ordenado: 
E serido pela do Thesoureiro, que aca- 
bou, lho pagará de sua fazenda todo o 
inais tempo que durar a entrega; por- 
que nào será raziio, que por omissào, ou 
conveniencia de cada huin clelles deixe 
de dar conta de seu recebimento. E fei- 
ta a dita entrega, 0,Intendente lhe no- 
meará Escrivào, que lhe salde as contas; 
as quaes dará feitas no terino que lhe li& 
iiiitar, que será de maneira, quc nào 
deixe de entrar na Contadoria da Junta 
de iniiiha Fazenda no teinpo que esta de- 
terminar. 

Da obrigacão dos Escrivães. 

Os Escrivães do Arsenal Real de Goa 
serdo obrigados a vir a elle os dias, e 
hòras disposios neste Regimento. O Es- 
crivão, que assistir a dar os materiaes, 
vir5 mais cedo. E esperarão que venha 
o Iiitendente da Marinha para a Meza 
do Despacho; e logo que entrar para el- 
la, buscario seus Iiigares, para fazerem 
tudo o que elle lhes ordenar de meu 
servico : Havendo-se IIO exercicio de scus 



oflicios, e arrccadaciio de ininha Fazcii- 
da coin grande zelo, e verdade: E ten- 
do particular cuidado crn examinar os 
conlicciriicntos ein fórina, e mais papcis, 
que fizerem; e as receitas, e despezas, 
que lancarem aos Thcsoureiros, e as en- 
tregas d e  rnateriaes, que se coinprareiii : 
Com tal inteireza, que nein rniriha Fa- 
zeiida, iieiii 3s pessoas que os venderem, 
fiqiiè~n prejudicadas'. O mesino observa- 
rão nas folhas das fcrias, a que assis~i- 
reni, e em todo o mais expediente. O que 
faltar a esta obrigacão, iião só ser5 in- 
hibido da serventia do officio, em clue 
se achar; inas tainbern procederá con- 
t ra  elle a Junta da minha Rerrl Fazen- 
da, corno lhe parecer conveniente. 

CAPITULO 11. 

()ue os Eserivães executem o que Ihes compete 
pelos Wegiinentos dos Thesouareiros do Asse- 
nal. 

Os Escrivães do Arsenal executarão 
tudo o que Ihes ordeno nos Regimentos 
dos Thesoureiros do mesmo Arsenal; as- 
sim com a receita, e despeza do diriliei- 
ro, e'mantirnentos, como com as das 
madeiras, inateriaes, e munições de guer- 
ra. Fazendo o contrario, procederá con- 
t ra  elles a Junta de minha Fazenda com 
a dernònstracào que lhe i~~arecèr .  

CAPITULO 111. I 
Que o Eserii-%o, rlue'assistlr ao pagamento das fo- 

lhas de Jarnaea da Bisseira das Rúos, passe 
certidõo das pessoas que deisariio c 3 6  cobi'ar o 
que Bhes perte~iee. 

Nas occasiòes, e i i ~  que se fizer paga- 
mento das ferias das pessoas, que traba- 
lharem na Ribeira das Náos de Goa, se 
ha de achar seriipre a ellas presente o Es- 
crivão do respcclivo Tbesoureiro, e os 
Mestres, para reconheccre:ii os Officiaes 
e t i  acto de rnoslra : Passaiido o dito Es- 
crivào, rio Eini da i~ieiicionada folha, ccr- 
tidão, em que declare as pessoas, qiie 
deixarão de cobrar seus jornaes, e a to- 
t i l  iimiportancia dellcs, por iiào appare- 
cereili iro acto do paganieuto, na fórma 
segiiinte : Dtrs pessoas conteúrtns nesta 
fòlhn dos ferias n ~ o  fol-no pngns as  que 
~z6nixo se rleclcrvfio, poi- nno appnrecerem 

no ncto do pngnrnento; n saber (por ti- 
tulo) Carpinteiros E: xernfins (seguidas 
humas pessoas depois de outras, em co- 
liimna, para se soinmar a importancia 
do que vencerào) li xe~.n~$ns, etc. (por 
titulo) Calafates, na mesma fórma acima 
referida, e assim todos os outros Opera- 
rias da dita Ribeira. E todos os mnis fo- 
rSão pagos com o clinhei~.~, que para sn- 
t isfocno desta fe'lhn havia ~ecebiclo Fu- 
Znno, Thesour-eiro encnrregcrdo cZn re- 
ceito, e despezn do dinheiro, e mnnti- 
mentos clo .4rsenaZ Real, em minhnpre- 
senccr, e nn dos Mestfqes Futio, e h ã o ,  
que os reconhecerno, e comigò nssigna- 
rao. Oon, etc. (hão de assignar o dito 
Escrivão, e Mestres). No livro do Ponto, á 
margem dos assentos dos referidos Of- " 
ficiaes, que deixar50 de cobrar, se porão 
as necessarias declaracões, de que não 
houverão pagamento dos.jornaes de taes 
dias, e quantias. E nesta conformidade 
deve declarar o mencionado Escrivão, na 
certidão clue passar na dita folha, que 
supposto esta importar a quantia de tan- 
to, abatida a que importão os jornaes 
dos Officiaes, que n%o appareceráo ao 
pagamento, fica sómente servindo de des- 
peza ao dito Thesoiireiro na cluantia de 
tarito, que despendeo. Assignará nova- 
nieritc o Escrivão, e o Contador do Ar- 

'senal. 
CAPITULO IV. 

Qne os ESCP~VÙL~R B ~ F Ü O  abrigadoa n fazean correm 
ten as counta~ (aos Thesourei~as do b~neual, pa- 
ra haverem de as dar na Oortadoria da Junta 
da Fazenda. 

Os Escrivães serào obrigados a lan- 
$ar, e saldar as contas dos Thesoureiros, 
co~ii qrie respectivainente servirem, para 
poder entrar na Contadoria da Junta da 
inii~lia Real Fazcncla; scin quc por este 
~raLallio levein coiisa aigiiina, por ser 
ein irieu Real scrvico. 

CAPITULO V. 

Que o E^ici'iw.io, qnie servir raa Hiitendeueia da Ma- 
rinlnip, terá huru livro, eni qiie lance todos ow 
despachos, que o Intendenee der, e psasbapor- " 

tes que passar. 

O Escrivão, que servir na Intenden- 
cia da Marinlia, terá huin livro, em que 



. ~ 

tendente. 
CAPITULO V I .  

se lancem todos os despaclios, que o In- 
tendente der; passaportes aos navios, e 
mais embarcacões, a quem he costume 
dar-se pelo Arsenal; precatorios, e man- 
dados, que se passarem para os Ministros 
de Justica ; e todas as mais nomeacões, e 
provimentos dos officios, que o Intenden- 
tè. fizer, e forem de sua jurisdicciio. E to- 
dos estes despachos, depois que o Escrivâo 
os fizer, e o Intendente os assignar, os ha 
de registar no dito livro, e lancar-lhes as 
folhas do registo, debaixo do sinal do In- 

a 1W. I0liarlviio tma outro Ilvro, em que Iin 
de registar toèon os ninndudos, de mizntlmeni- 
trs, e mols comnas, que o Iinteindpnte mandar 
gassar. 

Thesoureiros do Arsenal ; os precatorios 
para os Juizes de Fóra darem á execucio 
o que lhes deprecar o Intendente da Ma- , 

rinha sobre os particulares do mesmo Ar- 
senal; as cartas de Piloto; e as dos Offi- 
ciaes de provimento do Intendente; e to- 
das as ordens que forem necessarias para 
o expediente do Arsenal. 

~ E @ I ~ E N T O  PARA o COXTADOB DO ARSENAL. 

CAPITULO I. 

Terá outro livro, em que ha de regis- 
tar  todos os mandados, dos mantimentos, 
e mais cousas, que o Intendente assignar 
para provimento das náos, e o mais que 
tocar ao Arsenal. 

CAPITULO VII .  

Que o rne~lvüo Ler& um I ~ V F O ,  em que tome os 
1anças ao0 Bespeniielros, Mestres, Oarplntei- 
FOO, C OnlaIate@. 

Terá o dito Escrivâo outro livro, em 
que tome as francas dos Despenseiros, e 
dos Mestres Carpinteiros, e Calafates, em 
que se obriguem ensinar osMocos, Apren- 
dizes de seu officio; c neste livro por ti- 
tulo separado deve lancar as fiancas dos 
Despenseiros, e dos Officiaes Carpintei- 
ros, e Calafates, que tomará em fórma 
que não sejão fallidas; porque ha de cor- 
rer por sua conta o prejuizo que nisso ti- 
ver minha Fazenda. 

CAPITULO VII1. 

Dai; certidões, e mondaidos que o ãserlviio 
do luteudetielo Iin de passar. 

O Escrivão da Intendencia da Marinha' 
ha de passar as certidões aos Mestres dos 
navios, e mais embarcacões mercantes de 
como tem despacho pelo Intendente, para 
lbm darem passaportes; os niandados aos 

BOL. DO C. ULTR.-LEG. ANT.-VOL. 11. 

Que o (Contador scjn penaon de experlenciii, e dl. 
. gna de cou8ai~$n, e que asaistiró em uma cosa 

ncpnradn psra tomnr as  contos. 

Por quanto a maior parte do expe- 
dierite do ineu Arsenal de Goa, e boa ar- 
recadacão da minha Real Fazenda delle, 
consiste na pessoa, que houver de servir . 

de Contador no mesmo Arsenal : Ordeno, 
que seja pessoa, que tenha a indispensa- 
vel sciencia de qualificacão das contas, e 
que seja de fidelidade, que o faca digno 
desta importante incumbei~cia; o qual 
assistirri ein huma casa para isso deputa- , 
da, e fechada no inesino Arsenal, com 
sua meza, e armarios para os livros, e pa- 
peis; e na mesina casa com o Escritura- & .  

rio, que lhe nomear o Intendente, to- 
mará as contas de sua obriga~go; e não 
entrará na dita casa pessoa alguma, mais 
que aquellas de urgente necessidade; e 
virá 5 Meza do Intendeiate todas as ve- 
zes, que por clle for chamado, para in- 
formar naqiiellas materias, de que ha de 
ter  mais noticia. 

CAPITULO 11. 

Das contas que o Q o Q ~ ~ I ~ o ~  ser& obrigado 
a fa~er .  

O Contador será obrigado a fazer a 
conta de todas as folhas das ferias da Ri- 
beira das Náos; dos materiaes, que se 
comprarem para o Arsenal, e obras, que  
para elles se fizerem; as das madeiras, 
que entregarem os Feitores dellas; as 
dos Commissarios de compras, e conduc- 
cões 'de mantimentos, materiaes, e fre- 
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tes; a dos Mestres, Despenseiros, Meiri- 
nhos, e Cirurgiões das náos. E pelo tra- 
balho de tomar as ditas contas, não le- 
vará salario algum, excepto daquellas 
liquidacões, quc as partes requererem 
para bem de seu pagamento; porqiie 
dessas levará sómente uma tanga, e das 
certidões razas meia  tanga;^ vinte réis 
de cada verba que puzer. E findas as 
ditas contas, as &a de assignar o Inten- 
dente, pondo-llies vista; depois da qual 
nomeará o Intendente um Escrivào da 
Arsenal, que com o dito Coiitador fàcão 
a necessaria coriferencia entre a niesma 
conta, e as dos respectivos Thesoureiros. 
No caso que ach'e alguma addicào de 
dinheiro, mantiinento, material, ou ori- 
tra qiialquer cousa diminuta, na conta 
que tiver tomado, a carregar20 em re- 
ceita iiella, e dará a divida para o Exe- 
cutor a cobrar do Mestre, Despenseiro, 
ou pessoa, qiie der a tal conta. O qual 
não entrar5 mais em meu servico; e se 
lhe dará a niaior pena, que parecer á 
Junta da minlia Pazeiida; e se entregará 
o procedido da divida ao Thesoureiro 
Geral do Estado. Poréni não aèhando 
erro na dita conferencia, c que estão 
confornies, se passarh certidào disso ao 
p6 dos encerramentos da conta, que as- 
signarào arribos. E assim que as contas 
forciii acabadas, do ajuste dellas se pas- 
sará quitaçiio á parte, que será assi- 
gnada pelo Contador, e Escri\-50, que 
com elle servir, e rubricada pelo Inten- 
dente. 

Thesoureiro respectivo, o qual os entre- 
gar$. E para os que se houverem de dar 
para as náos, depois de vir a lotacão 
feita pelo Escrivão competente, verá o 
dito Contador se está conforine ; estando, 
passará cert idào para o In tendente nian- 
dar passar os mandados pelo Escrivso da 
Intendencia. 

CAPITULO IV. 

Que o CIontadois ser& obrlgado a amslatlr na ineza 
do Intcndentc, para famr os eucerramentos 
nos Ilvros dos gastos mludos dos respectivos 
Thesoureiros. 

Ka conforniidade do Rcgiiiiento dos 
Thesoureiros do Arsenal de Goa, são el- 
les obrigados a vir todas as sernanas á 
Meza do Despacho do Iiitendente coiil os 
livros de gastos diarios, ou seja de di- 
nheiro, ou  de madeiras, materiaes, e mu- 
nicoes de guerra, e despachos, por que 
se fizerào para se conferirem corq os di- 
tos livros. E porque do qae importarem 
os encerrzineiitos delles, se hào de passar 
mandados de despeza aos respectivos The- 
soureiros; o Contador será obrigado a as- 
sistir na dita Jieza, para fazer ds contas da 
despeza dos mencionados encerramentos. 

CAPITULO V. 

Dn fbrmn em que o fioutador iin dc exnin~iar a s  
folhas dos joriaack: da nibeirn das Saios, c da 
rersùa da conreraeiicin dellan. 

Depois que o Intendente da Marinha 
der despacho em cada huma das folhas 
dos jornaes, procedendo o Contador a 
examinalla ; procederá nesta conferencia 
á vista dos pontos, e certidao delles, as- 

Que o Contador serh obrigado n fazer ns contas 
dos innutiinentos, que se hoixverem de dar no# 
degradndos, c inais pessoas. 

CAPITULO 111. I 

E porqiie aos degradados, e a varias 
pessoas das enibarcacões se dào pelo Ar- 
senal os ma~itimentos, qiie Ihes siio ne- 

signadas p i o s  ~ ~ o t i t a d o r e s .  E achan- 

cessarios, e aos forcados das galés para a 
viagem : O Contador fará a conta do que 
se lhes deve dar, conforme o numero das 
pessoas, e dias; e do que importar pas- 
sará certidào, para por ella o Intendente 
niandar passar mandado de despeza ao 

do-a exacta, Ilies passará o Contador 
verba de conferencia na fórina seguinte: 
Injporta esta f'erin cZe Carpinteiros, Cn- 
k(~/ates, e nlnis pessoas, que tí.nl/alhni.r70 
na Ribeirtl: A s  IV(íos, cn? n sernogzn, ou 
se?~anas, de tonto nte' tanto tempo, tudo 

a 

como nelh, ou nellns se mostra, a qunfz- 
'tia de tanto. Goa, etc. Assignará o Con- 
tqdor. Depois de se achar assim proces- 
sada a dita folha, a renietterá ao Inten- 
dente da Marinha, para sc lançar o des- 
pacho, que lhe vai ordenado no Capi- 



tu10 11. do Regimento do Thesoureiro 
encarregado da receita, e despeza de di- 
nheiro, e mantimentos do-Arsenal de Goa. 

BRGIMENTO PARA 0. EXECUTOR DO ARSENAL. 

D e  f6rmn, em que se bão de fazer as receitas por 
lembran$as ao executor. 

1 Haverá hum livro, rio qual por des- 
pacho do Intendente se carregar50 em 
receita por lembranca ao Executor por 
hum dos Escriturarios do Arsenal, qiie 
servirá de Escrivão do seu cargo, todos 
OS materiaes, e mais cousas, que se en- 
tregarem aos Mestres das náos, e mais 
pessoas, que nellas tem a scu cargo a 
desr~czada ininlia Kcal Fazenda; e bein 
entendido, que na dita receita se deve 
especificar o custo de  cada genero, e ma- 
terial, do mesmo modo que tenho orde- 
nado se lancem nos competentes livros 
dos respectivos Thesoureiros, para o dito 
Executor ter  cuidado de obrigar as re- 
feridas pessoas, ou oiilras quaesquer, a 
darein as contas de despeza ao Contador 
do Arsenal, na qual se aboiiará assiin o 
que legitimamente despenderem no for- 
necimento das iiáos, como os materiaes, 
qiie por conta de minha Fazenda forem 
remettidos ao Norte, e Sul; apresen- 
tando conlieciinentos em fórma, por onde 
conste que ficarão na sua devida arreca- 
daqiio entregues aos Ofiiciaes de ininha 
Fazenda. Das contas, que se acharein 
legalmente saldadas sein duvida, se pas- 
sará quitacão ás partes na fórina que 
ordeno pelo Capitulo 11. do Regimento 
do Contador. E occorrendo nellas al- 
cances, o Contador, e Escrivão, que 
as liquidar, passarào certidão da di- 
vida, declarando os materiaes de que 
procedeni, e o seu valor, para que de- 
pois deste ser arrecadado, e lancado em 
receita ao Thesoureiro Geral das rendas 
Reaes do Estado, se possa extrahir coi 
nheciinento em fórma da sua entrega, 
especificando-se nelle as qualidades dos 
rnateriaes. E á vista do dito conheci- 
merito se abonará na conta coinpetentc! 

que existir nos livros do Thesoureiro, 
precedendo despacho do Intenderite ; e 
requerendo depois o executor á Junta  
da Fazenda com o traslado authentico . 
do mencionado conhecimento, para lhe 
mandar abonar os materiaes, de que  se 
tratar na sua receita por lembranca. 

2 O mesmo se deve praticar com a 
arrecadacào das ditas dividas, quando as 
contas dos Thesoureiros do Arsenal se 
acharem recolhidas na Contadoria da 
Junta da Fazenda para serem examina- 
das; só coiri a differen~a,  de quena inesma 
Contadoria se escriturariio cin credito dos 
respectivos devedores as entregas, que  
na dita conformidade se fizerem na The- 
sour ria Geral; abonaido-se nos livros $ .dos rhesoureiros do Arsenal, e prece- 
dendo despachos da referida Junta. 

Que tanto que 04 navios da Srmada, OU outros da 
Coroa, sreliirein paima fora, se c&irrcgai.u em re- 
ceita por lembrancci ao Executor tudo o que os 
Tliesoureii.os elitreglirem aos Mestres, Des- 
penseirou, c Cii*ui*giùes, c iiiais pessoas das di- 
ta9 embai.ra~íies, a cujo cargo pertence a des- 
peza dellas. 

E porque se d e ~ e  ,tomar conta aos 
Mestres, Despenseiros, Cirurgiões, e mais 
pessoas de tudo o que se lhes entrega; 
tanto que os navios da Coroa sahirein 
pela Barra fóra, se carregarão em re- 
ceita por leinbranca ao Executor os so- 
hrecellentes, que  se entregarem aos Mes- 
tres, mantimentos, e despeiisas, que  se 
derern aos Despenseiros, e boticas aos 
Cirurgiões, armas, e polvora á pessoa 
encarregada destes generos; c das ditas 
receitas por lembranca se passarào co- 
nhecimentos em fórma para as contas 
dos Thesoureiros dos mantimentos, ma- 
deiras, materiaes, e niunicões de guerra. 

CAPITULO 111. 

Que o Executor será obrigado, tanto que os navios 
da .armada, ou outros da Coroa entrarem no ' 

rio de Coa, e deitarem amcoru, a ir a elles com 
o seu Escrivão, c Patrão mór da níheira das 
Nipos. 

Tanto que os navios d a  Armada, ou 
outros da Coroa, entrarem no rio de Goa, 
e deitarem ancora, será obrigado o Exe- 



cutor a ir a elles com o seu Escrivào, e 
Pairào mór da Xibeira das Náos. E lhe 
fará deitar cadcados nas escotilhas, pra- 
tas de arinias, e paióes da polvora, e trará 
as chaves para a terra ;  como tambem 
os livros das despezas dos Mestres, Des- 
penseiros, e mais pessoas, que devão dar 
contas no Arsenal; não consentiqdo se 
lailce nelles despeza alguma, depois de 
de i t a r e i  ancora. E logo qiie chegar á 

' terra, os entregará ao Jntendente, que 
mandará a hiiii7 Escrivào conte as folhas, 
cjue os di tos- livros trazeni escritas ; de- 
clarando ein liuni termo, por elle assi- 
gnado, quaritos assenlos tem de receita, 
e quantos de despeza; e ir5 entre hiins, 
e outros dando riscos, para que se não 
possão accrescentar os assentos. Entre- 
gando-se os n:icsinos livros ao Contador 
do Arsenal por despacho do In-iendentc 
para tomar as coimtns. Nenilir:,?i Mesire, 
Despenseiro, ou qualqucr das sobrcdi- 
tas pessoas, poderá ser nova~iiente no- 
meado para embarcar coin os referidos 
ernprcgob sem apresentarem certidiio de 
coino tern darlo contas do que se Ihecn- 
trcgoii no Arsenal, e mais reparticões 
de niiiiha Real Fazenda. 

CAPITULO PI. 

h 8 a  f~rz.irpm, em qiie se hão c i r  descarregnr a í  re  
ceit&w por leuibl-uniea, qiic se houverem feita 
ao B K ~ ~ ~ I I ~ O P ,  do apiie se critregar aos DPeSti.es 
Dcsl~emaclroa, CPrurgiBes. c mais pestsaau. 

E para se abonarem ao úiixecutor as 
receitas por lembrança, que se lhe hou- 
verem feito dos sobrecellenées, inaiiti- 
~llentos, despeiisas, boticas, armas, e pol- 
vora dos navios da Armada, e mais em- 
barcacoes da Coroa, llie passará o Con- 
tador do Arsenal certidão de encerra- 
mento da conta, que toniar aos sobseditos 
Officiaes. Com ella requererá na Junta 
de in?iinha Fazenda lhe mande descarre- 
gar as ditas receitas por lembranca. E 
os niantinientos, inaleriaes, e mais cou- 
sas, que se acharem existentes nas rrien- 
cionadas einbarcacões ao tempo que che- 
garem a Goa, sefio debitados nos livro; 
dos respectivos Thcsoureiros, e das suas 

receitas se extrahirào conhecimentos em 
Mrma para as contas das pessoas, que as 
devem dar ao Contador do Arsenal na 
sobredita fórma. 

CAPITULO V. 

Que ao Executor se carregara em receita por lem- 
bran$a as pagari, !ame se adiantarem á gente 
do mar das guarniyùes dos navios, que Ihgl- 
rem para se cobrar de seris Fiadores. 

Tanto que os navios de Armada, ou 
outros quaesquer da Coroa, sahirem pela 
Barra fóra, passará o Intendente da Ma- 
rinha ordern ao Escrivào que houver feito 
o!; assentamentos da gente de mar das 
giiariiicõcs delles, para qiie dê relacão 
por elle assigriada ao Executor das pa- 
gas, que receberão os ditos Officiaes, que 
faltariío 5 mostra, coin os nomes, terras, 
em que habitão, e dos seus Fiadores, 
para o Iotendente dar o sei1 despacho, 
que se carrcgou erii receita por lem- 
branca ao Executor ein seu livro; e de- 
pois de carregada, com certidào ao pé 
do Escrivão do seu cargo, de conio se 
carregou a folhas tantas, sè ha de to- 
mar raziio della no livro do Assento de 
cada um dos ditos navios, para constar 
sempre das faltas que hoiiverem, e que 
se pozeriio em arrecadaqiio. Depois lia 
de o Execu~or  obrigar os d i ~ o s  Bf'ficiaes, 
e scus Fiadores, a satisfazere~ii o que na 
d i ~ a  fóriiia receber50 indcvidamente. E 
o dinheiro, que se cobrar das ditas exe- 
cucões, será entregue ao Thesoureiro 
Geral das Rendas Reaes ; extrahindo-se 
da receita conhecimentos em' fórma. E 
com despacho do Intepdente se porá verba 
na receita por lembranca, que se acha 
feita ao Executor para a sua conta; e se 
dará cereidào ao Executado, de como 
fica desobrigado. 

CAPITULO VI. 

Das oouhs, que deve dar o Executor, do qoe se 
lhe tiver carregado em receita por lembranya 

O Executor do Arsenal, no fiin de 
cada tres annos, será obrigado a darcon- 
tas na Contadoria da Junta de minha 



Fazenda, das execuções que se acharem 
carregadas em siia receita. Das que não 
estiverem findas, constando que proce- 
deo de sua omissào, e: iiegligcncia, sei5 
obrigado a pagar por seus bens o pre- 
juizo, que resultar á rninlia Real Fa- 
zenda. Mostrando poréin que fez todas 
as diligencias, que estavão a seu cargo, 
para fazer exigivel a cobran~a  das divi- 
das, não obstaiite não se Iiaverern arre- 
cadado; nesse caso se lhe abonarào na 
conta as ditas addicões não cobradas; 
mandando logo a Junta da Fazenda pro- 
ceder na arrecadacão dellas, fazendo ex- 
pedir ordens de sequestro, ou prizão, 
sendo neccssarias, para seguranca da mi- 
nha Real Fazenda. 

BEGIMENTO PARA OS ESCBITURARIOS DO ARSENAL. 

CAPITULO I. 

, , obrlgaciio dos Escrlturarlos. 

Os Escriturarios do Arsenal seriia 
obrigados a assistir nellc de manhã, e de 
tarde 6s horas, que tenho ordenado, para 
escreverem tudo o que o Intendente lhes 
manda?; e ajudarem os Escrivães dos 
Tliesoureiros, nos pagamentos das fcrias, 
gente do mar, e galés.,Tainbem servirào 
de Escrivàes das execucões com o Exe- 
cutor, para passarem os precatorios, e au- 
tuarem, e tudo o mais que for necessa- 
rio na escrituração dos livros dos Tlie- 
soureiros, para melhor expediente do 
despacho do Aipsenal ; excepto o escre- 
ver nos livros da receita dos Thesourei- 
ros dellcs, porqiie'o devem sórnentc pra- 
ticar os Escriviies respectivos. 

CAPITULO H .  

gu@ hum dos dlioa üCserBLurarios servlrh de 
Guai-da-Llvroe. 

Hum -dos ditos escriturarios servir5 
de Guarda-Livros, tendo em seu noder 

nomeará hum Escrivào, do mesmo Ar- 
senal, que eni hum livro grande lhe car- 
regue todos os ditos livros, e quaderiias: 
Declarando-se, de qiie servio cada livro, 
e em que tempo. O assento, que se fizer 
de todos, assignará o dito Escriturario, 
e o Escrivão, que lhos carregar. E nesta 
fórma se irá procedendo em todos os que 
pelo tempo adiante for recebendo. 

gue o Escriturado, que servir de Guarde-Llvros, 
terá em seu poder toalos OR do ~eglsto, de AI- 
varás, Patentes, O aiiaia papels. 

O Sobredito Escriturario, que servir 
de Guarda-Livros, terá em seu poder 
todos os livros de registo, de Alvarás, 
Patentes, Provimentos, Contratos, Fian- 
caS Fretainentos, e inais ordens, que se- 
rão rubricadas pelo Intendente da Ma- 
rinha, e coin cncerrarnentos das follias, 
assignadas por elle, se hão de carregar 
ao dito Escriturario para dar conta delles. 

gue o dlto Eserlturarln terii em seu poder hnm 
Pllvro dc lenriàrnai$ri dor livros, e qiindcrnoa, 
que se horivercm de entregar ao Contador do 
Ar~canal, ou a oratra qualquer pessoa. 

Terá o referido Escriturario em seu 
poder um livro, em o qual tome em lem- 
branca os livros, ou quadernos, que hou- 
vereni de sahir de seu poder para o Con- 
tador do Arsenal, ou para outro qualquer 
Official, a qucin o Iiitendente ordenar, 
para negocio de meu Real serviço, o11 
bem das partes. E qualqiier delles dará 
recibo no dito livro, dos que receber. E 
quando os tornar a entregar, se aver- 
bará o dito recibo de como for20 eritre- 
gues, assignaiido o dito Escriturario a 
referida verba. 

I CAPITULO T. 

'0s armarios destinados no Para 
este effeito, todos os livros, ou quader- 
nos, que nelle tiverem servido, para que 
possa dar conta delles, quando se lhe 
pedirem. O Intendente da Marinha lhe 

ezmo~~nme~to; que 0 Escrikurnrio, que a~rvip 
de Guarda-~lvros, ha de vencer da busan dos 
livros Llndo~, que as pnrtes requererem.' 

O Escriturario, que servir de Guarda- 
Livros, ha de vencer das partes o emo- 
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lumento d e  busca de cada livro findo, 
que nálo esteja em actual exercicio, huma 
tanga, quando for necessario, para delle 
se e x t r l i r  documento algum a reque- 
rimento das mesmas partes; e além do 
dito emolumento, não poderá levar mais 
cousa alguma, sob pena de se proceder 
contra elle com as penas, que parecer 6 
Junta de minha Fazenda. 

BECIMENTO PARA O PORTEIRO DA CASA DO DESPACHO 
DO INTENDENTE DA MARINHA. 

CAPITULO I. 

Da obrlga$ão do Porteiro. 

Determino, que haja hum Porteiro, 
o qual tenha a seu cargo, as chaves da 
Casa do Despacho do Intesdente da Ma- 
rinha, e das mais qne o mesmo Inten- 
dente lhe ordenar; o cuidado de abrir, 
e fechar as portas a seu devido tempo; 
de sorte, que se achem abertas antes 
das horas, em que se deve dar principio 
aos despachos como tenho ordenado. 
Será da sua obrigacão chamar os Conti- 
nuos para o necessario expediente ; re- 
ceber as peticões das partes, e lhas dar 
com os despachos. E querendo alguma 
pessoa fallar qo Intendente, lhe dará pri- 
meiro recado, para que havendo de en- 
trar, lhe abra a porta. 

BEGIHENTO PARA OS CONTINUOS DO ABSENAL. 

CAPITULO I. 

Da obrlgaeao dos Contlnuos. 

Ordeno que no referido Arsenal haja 
tres Continuos, que na Casa do Despa- 
cho do Intendente Geral assistão sempre 
de manhã, e tarde, em quanto durar o 
expediente, para executareri~ tudo o que 
se lhes ordenar de meu Real servigo. 
E ordeno, que a nomeacào delles seja do 
referido Intendente : A quem encarrego, 
que as pessoas, que prover nos ditos em- 
pregos, sejão de verdade, e intelligencia, 
capazes de acudir a tudo que for res- 
pectivo ao expediente do Arsenal; e que 
não sejão criados de nenhum dos Offi- 

ciaes delle, nem de outras pessoas, a 
fim de estarem sempre habeis para bem 
exercerem os ditos empregos. 

Serio obrigados a vir todos os dias 
ao Arsenal de manhà, e de tarde, á s  ho- 
ras que disponho ; e nào sahirào fóra delle 
não sendo por ordem do Intendente, e 
Officiaes da Meza do Despacho, para que 
todas as vezes que forem chaniados, acu- 

1 dào logo a fazer o*que se lhes ordenar. 

CAPITULO I. 

De obrlgaeiio do PatrPo 1n6r. 

1 O Patrão niór será obrigado a vir 
todos os dias, muito cedo, 5 Ribeira das 
Náos para ir a bordo dos na~ios,  que se 
acharem apparelhados, e repartir a gente 
por elles, á propor~ào da que lhe for 
necessaria ; vigiando se os Mestres assis- 
tem nelles, e o de que necessitão, para 
o pedir ao Intendente da Marinha, e dar 
conta do que se faz nos ditos navios. 

2 Será obrigado a ver, e examinar 
todos os navios, que se aprestarem por 
conta de niinha Real Fazenda; se estão 
com o apparelho necessario, e capazes 
de fazerem viagem ; e faltando-lhes al- 
guma cousa, dará conta ao Intendente 
para o mandar prover. 

3 Igualmente será obrigado a pedir 
ao Intendente lhe mande dar todos os 
sobrecellentes necessarios para os navios, 
que forem para fóra, conforme a lota- 
são de cada hum. E logo que da torna- 
viagem deitarem ancora, irá a eUes com 
o Executor do Arsenal, e seu Escrivão, 
para mandar vir para elle os que sobe- 
jarem; e se saber os que faltào, e em 
que se despenderão. 

4 Invernando os navios ng rio da Ci- 
dade de Goa, será obrigado a fazer arnar- 
rallos com as amarras, e ancoras, que 
'lhes forem necessarias; e os mandará 
cubrir, como he estylo; indo todos os 
dias ver se estào limpos; e se tem voltas, 
para lhas mandar 'tirar. E constando que 
no referido teve omissão, vindo-lhes por 



isso a faltar alguma amarra, será obri- 
gado a pagar o damno que resultar á 
minha Fazenda. 

5 Quando as náos da minha Armada, 
ou outras quaesquer embarcacões da 
Coroa, sahirem para fora, embarcará 
nellas até sahihm ao mar;  e em quanto 
não estiverem fóra da Barra, não desem- 
barcará para terra. 

6 Havendo noticia que vem as so- 
breditas embarcações, dará conta ao In- 
tendente da Marinha para mandar os 
barcos com ancoras, e amarras á Barra 
de Goa, no caso de ser assim necessario. 

7 Fazendo-se Cabria Real i10 rio da 
Cidade de Goa, assistirá a ella, para Ter 
as enxarcias, que saio necessarias. E pri- 
meiro que se ap~are lhe  qualquer navio 
de enxarcias novas, ou reforrna, dará 
huma relaçiio do que for necessario, por 
elle assignada, ao Mestre da tal embar- 
caçiio, para que com ella venha ao In- 
tendente da Marinha. O qual dará des- 
pacho, para se entregarem as ditas en- 
xarcias ao Mestre, da qualidade, e sorte, 
que o Patrào mór disser. Ao receber das 
ditas enxarcias assistirá o dito Patrão 
mór, como tambem ao enxamear, e ap- 
parelhar os ditos navios, para trazer o 
que sobe,jar, aos Armazens do Arsenal, 
e entregar ao respectivo Thesoureiro. 
Nos navios, que se reformarem,' será 
obrigado o Mestre a entregar todas as 
enxarcias velhas pelas novas que rece- 
ber, na fórma que ordeno pelo Capi- 
tulo VII. do Regimento do Thesoureiro 
dos materiaes. E assistirá tambemlo Pa- 
trào I 1h6r ás emmastriacões dos navios, 
para que vigie que os mais Officiaes 
igualmente assistão. 

8 Fabricando-se algum navio na Ri- 
beira das Náos, será obrigado no tempo, 
que for conveniente para ser lancado ao 
mar, a ter prompto tudo o necessario 
para o dito effeito, e seguranca do casco. 
E tendo neste particular algum descuido, 
pelo qual resulte prejuizo á minha Fa- 

' 

zenda, a satisfar6 pelos seus bens. 
9 Querendo-se apparelhar alguma 

náo coin todo o seu apparelho, será obri- 
gado a declarar o pezo de enxarcia, que 
lhe hc necessario, desde o menor até o 
maior cabo; e as pollegadas, que hão de 
ter as amarras, e ancoras, que hào de 
levar, conforme o lote da náo, ou navio. 

10  Assistirá ao córte das vélas, que 
houverem de levar as náos, ou navios, 
para que se a,justern com as medidas, 
que der o Mestre dellas; e a fazer ves- 
torias nas lonas, breus, e fios, para que 
com a sua approvaciio, e assistencia do 
dito Mestre se fabriquem as vélas, como 
convêm : E tudo o referido debaixo da 
inspeccão dos Capitães de Mar e Guerra. 

1 I Sendo necessario comprar-se al- 
gum navio a pessoa particular para meu 
Real serviço, irá com os Mestres da Ri- 
beira, e Escrivào do Thesoureiro com- 
petente do Arsenal arquear as tonela- 
das, que leva, e avaliar o que importa- 
rem as eiixarcias, velame, ancoras, e 
amarras della, com toda a exaccào. E 
do que lhe constar fará huma relacão, 
que dará ao Intendente da Marinhapara 
a fazer presente na Junta dc minha,Fa- 
zenda. Constando que por algum motivo 
avaliou o navio ern maior preco daquelle, 
que legitimamente vale ; ou que sendo 
capaz de servir, lhe poz defeito para se 
não comprar; nào só será toda a perda, 
'e damno, que resultar á minha Fazenda, 
por sua conta ; mas ficará irremissivel- 
mente privado do dito emprego, man- 
dando a Junta da Fazenda proceder con- 
tra elle, como for justica : E incorrerá 
nas mais penas, se avaliar com dó10 em 
menos, do que valerem os navios da mi- 

l nha Coroa, que se venderem.. 
12 Quando se aprestarem os navios 

para sahirem, será obrigado a dar huma 
relacão ao Intendente dos Officiaes de 
mar, capazes de embarcarem nelles : Pro- 

l curando que sejão sempre os mais ha- 
beis, para bem cumprirem as suas obri- 
gacões : E constando que preferi0 os de 
menos experiencia, e reconhecido preç- 
timo, mandará a Junta da Fazenda pro- 
c d e r  contra elle como lhe parecer justo. 



1 3 Apparelhando-se alguns navios, 
ou havendo nelles outra faina maritiina, 
serri obrigado avisar ao Apontador da 
Ribeira para tomar a rol a gente; e irá 
assistir com ella onde traballiar, desde 
pela manhã até á noite, para assim ara- 
liar o merecimento, e trabalho de cada 
hum ; e dar5 conta ao Interidente da Ma- 
rinha, para lhe mandar fazer pagamento 
na fórina que tenho ordenado pelo Re- 
gimento do respectivo Thcsorireiro. 

1 4 Quando as náos, c navios da Coroa 
isarem as amar- sahireixi para fora, e de' 

racões, ser6 obrigado a levallas do fundo 
coni toda a brevidade. Não poderá ter 
iaboas para ialengaduras ; mas antes fará 
muito, ainda que gaste rnaisjornaes, por 
clestaliiigallas das ancoras; porque do 
contrario r c s ~ l t a  áminhaFazenda grande 
dam no; e a i  trará para o Arsenal, dando 
conta ao Intendeiitc, de como cstao nelle, 
para mandar ver pelo Escrivão coinpç- 
tente o esiado crri que vem. E achan- 
do-se que cstáo cortadas, se proceda a 
diligencia, para quc conste da pessoa, 
o11 pcssoas coinprehendidas neste delicto, 
para serem pu~aidas, coino parecer justo. 

1 5 Havendo ~arcaceiro ,  lhe ordenará 
o Patrào inór o clue fica disposto no pa- 
ragrafo prosiino preccclentc, sobrc o le- 
vantar ancoi'as, e ainarras. Nuiica con- 
sentirá qur sc cbrte airiarra sem grande 
crgencia, tciido grandc cuidado em que 
se t i rem inteiras. E nào poder5 Icvar ta- 
lengadura, neiii pedaco algum, nem 
consentir que pessoa alguma o leve. 

16 Será o dito Patrào mór obrigado 
a trazer as cmbarcacões miudas da Ki. 
beira muito beni apparelhadas de gente, 
e do iiiais clut: Ilies for necessario. E fal- 
tando alguns dcs Ptemeiros delias, nào 
sendo ~ o r  causa de doenca, ou outro 
justo iinpeclimcnto, dará conta ao Iriten- 
denie, para lhe mandar dar baixa cm 
seu ponto. 

1 'i Ser5 obrigado a fazer cada anno 
duas rocegas no rio da Cidade de Goa. 
Das ancoras, c amarras, quc nellas tirar. 
sendo a despeza por conta de sua fa- 

zenda, levará a terca parte do,em que 
forem avaliadas. E sendo por conta de 
minha Fazenda, se pagaraio sómente os 
jornaes dos homens que trabalharem no 
dito exercicio, que'serào apontados pelo 
Apontador da Ribeira, para se saber o 
que cada hum venceo, b'se lhe fazer pa- 
gamento pelo respectivo ~liesoureiro: 

CAPITULO 11. I 

Que o Patrbo mór uer8 obrlgado asnlntlr 5 en- 
tregii, que se Iher de mnotlmentos aos Des- 
penselrou. 

E porque ordeno neste Regiinentò, 
que a entrega que se fizer de manti- 
mentos aos Despcnseiros das iiáos, e 
anais navios, seja ein presenca do Capi- 
tão dc Mar e Guerra, ou da pessoa, que 
este nomear; e que no caso que os man- 
timentos se inettào lias ditas emharca- 
còes antes de lhe estarem nomeados os 
Cal~it"s, venhào o Despenseiro, e Es- . 
crivào do navio rccebelloç da i:;ào do 
Theso~reiro, e do seu Escrivão; para 
quc vejiio as porcões de mantimentos, 
que se Ihes entregiio; e a bondade del- 
les; a fim de que ern nenhum tenipo al- 
leguem, que Ihes nào entregarão os da 
lotaciio do tal navio; ou que erão de má 
cludidade: O Patrào mór assistirá. á dita 
entrega. E tanto que elles os approva- 
rem, serào conduzidos para o navio, com 
ordein por escrito ao Guarda, que nelle 
estiver, para os fazer recolher. 

CAPITULO 111. 

Qaie o Potriro mór rerú obrlgodo aosnlsdlr fá deu- 
cargo dns u&os, e mnPs embaroci~ùeu da Coyun. 

Tanto que os navios da Coroa cstive- 
1 rem cla Barra de Goa para dentro, o Pa- , ir jo inhr, coni o Executor do Arsenal, 
e seu Escrivão, irào a elles, e os viraio 
aconipanhando por popa, para que nào 
chegue einbarca~ao alguina a elles. Logo 
que dejtarem ancora, subir6 a ellcs, e 
mandará fcchar as escotilhas, praça d e  
armas, e paiol da polvora; tomando as 
chaves aos Dcspcnseiros, c Meirinhos; c 



pedirá aos Eserivães os livros das des- 
pezas dos Mestres, Despenseiros, e mais 
pes$oas, que  devão dar contas das d e s  
pezas dos mesmos navios; e os entregará 
com 'as chaves ao Executor, Feita esta 
diligencia, tratará de mandar descarre- 
gar os ditos navios, assiili da louca va- 
siz, que nelles vier, como dos maliti- 
mentos, que, sobejarem; e que os Des- 
penseiros venlião com elles eiitregallos 
ao Thesoureiro respectivo o Cirurgiào 
com a botica, e o Mestre com os so- 
brecellentes; e ultimamente a polvora, 
e munições de guerra, que será tudo en- 
tregue aos competentes Thesoiireiros do 
Arsenal. E succedendo que alguma pipa 
de vinho, vinagre, etc., venha com falta, 
mandará chamar o Tanoeiro do Arsenal, 
e lhe fará, deitar a vara. E na sua pre- 
senca, na do'Thesoureiro dos mantimen- 
tos, e Escrivão de seu cargo, se toinará 
em lembranja a medida do liquido, que 
se achar, e a fará carregar em receita 
ao mesmo Thesoureiro ; como tambem 
todos os mais mantimentos, que o Des- 
penseiro enkegar, para lhe passar co- 
nhecimento-em' fórma para a sua conta. 

CAPITULO IV. 

cão occupados em terra na mais fabrica, 
que se fizer, visitando a casa, onde se 
fabrica o breu, e moços da gald, e os 
mais que vencem jornal, para lhe cons- 
t a r  os que faltão no dita ponto. 

3 Verá os Guardas, e o Porteiro se 
inteiramente cumprem com a sua obri- 
gacão. Depois irá ao mar ver os ditos 
Officiaes em cada h u ~ n  dos navios, que 
se concertarem ; aliatendo no ponto as 
faltas, que cada hum fizer ; inteirando-se 
coni o que lhe disser o Guarda de cada 
navio. O que assim executará de manhã, 
e de tarde; não consentindo que os Offb 
ciaes, que trabalharem no mar, venhão 
a terra jantar. E os que o fizerem, além 
de lhes déscontar meio dia pela falta, 
dará parte ao Intendente para proce- 
der contra elles, como lhe'parecer; não 
consentindo que os Oficiaes embarquem, 
e desembarquem, senão na Ribeira das 
Náos. 

3 Terá hiim livro rubricado pelo Iri- 
tendente,-para nelle matricular todos os 
Carpinteiros, Calafates, e mais pessoas, 
que servirem na Ribeira, pelos'roes, que 
lhe derem os Mestres; especificando-se 
nos ditos Assentos os nomes, filis~ões, - 
naturalidades, idades, e habitacões das 

Que o Pntriio rnBr uiio ponsn maiidnr deslamcr 
cnmnrote AZUMII dos iiavlog da Cer'oa. U C ~ I  tl- 

ditas pessoas. . 

4- No dito livro declarará 0 Inten- 
rmr lenha déllen, neni Interven~iio dó Iirten- 
dente da DIorLiiha. 

0 Patrfio mór nào poderá niandar 
desfazer ~ a i o l ,  ou camarote, nem tirar 
lenha, OU outra algum? cousa dos navios 
d a  Coroa, sem intcrvencão do Intendente 

Marinha, para que o faca sem prejuizo 
dasditas embarca~ões, edo servicodellas. 

REGIMENTO PAR.\ O APONTADOR DA RIBEIRA.  
L 

1 O Apontador virá milito cedo 
- Ribeira, ao meiios meia hora antes que 

OS OfficiaeS entrem ; e com o rol do ponto 
verá nella embarcar com o Guarda, ou 
Guardas destinados á obra de quaesquer 
navios, que no rio se concertarem, os 
Officiaes determinados pelos Mestres 
V a dita obra; 6 logo a s  que fi- 
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dente da Marinha os jornaes, que hão de 
vencer os ditos Officiaes, e mais pessoas, 
debaixo da sua rubrica; e no mesmo li- 
vro formará o referido Apontador o rol 
do Ponto, por onde ha de apontar a to- 
dos. E porque nos jornaes dos Officiaes, 
ou Aprendizes, póde haver alteracào cada 
seis mezes, verá o Intendente o dito li- 
vro; ouvindo os Mestres de Carpinteiro, 
e Calafate. Requerendo os Mestres dos 
ditos Aprendizes, que merecerem máior 
jornal, coln informacào do Apontador, 
lhes augmentará o preço margem dos 
respectivos Assentos; praticando-se o 
mesmo com qualquer Oficial, que se 
lhe accrescentar o jornal. 

6 Finda cada huma semana, formará . 
o refeiido ~ ~ o n t a d o r '  do sobredito rol 
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do Poiito a folha da f e r i  do que cada 
pessoa venceo nella ; individuarido á mar- 
gem do nome de cada Official, o nu- 
mero de hum por diante, dos que com- 
prehendem cada hiima das classes de 
officinas, depois de escrito-o dito nome; 
o numero clos dias que venceo; o preco 
do jornal graduado pelo seli valor; e em 
coluinna i i l te~ior lancará as quantias do 
vencimento: Para que somiiiadas pela re- 
parlic,.iio de cada liuma das iiiesinas clas- 

. ses, se levern as soinmas á coluinna ge- 
ral de fóra ; transpor~anclo coin o dito 
methodo de humas para ouiras paginas 
da dita folha, para no fim della coiisiar 
a sua total iinporlancia. A 'dita Colha ' 
será as signada, e registada no livro, que 
mando se es~abeleca para este elfeiio, 
rubricado pelo Iiitendente da Marinlia. 
E nella se lancará a feria por inteiro, as- 
sim coino estiver. E eii~regando-se ao 
Intendente, depois de se acliar qualifi- 
cada na fórrna, que tenlio ordenado; sc, 
procederá ao pagai~iento della pelo res- 
pectivo Thesoureiro; pondo-se verba no 
dito livro do tempo em qiie foi satisfeita, 
de que ha de passar certidiio na dita fo- 
lha. No Assento dos Officiaes, que fica- 
rem por pagar, por estarem ausentes, 
ou por oulra cal;sa, lhe porá verba de 
coino não forão pagos : Para cIue, obtendo 
depois as partes despacho do Intendeiite 
da Marinha para serem pagos, se ponlião 
primeiro as necessarias verbas, assim nas 
folhas originaes, coino no seu registo, 
ou quaderno do Ponto, na conformidade 
do Capitulo XIII .  do Regimento do The- 
soureiro, encarregado da receita, e des- 
peza do dinheiro, e inantiinentos do Ar- 

' senal Real de Goa. 
6 O Apontador apontará aos Mes- 

tres Carpinteiros, e Calafates a cada hum 
seu Aprendiz, por despacho do Inten- 
dente; e o preqo, que cada lium ha de 
vencer. E para os que hoiiver de apoii- 
tar ,  e os mais que llie apresentarem os 
Carpinteiros, e Calafates, trazendo cada 
huin delles seu Aprendiz, priiiieiro que 
os lance na sua matricula, lhe apresen- 

- . Z 

tarão despacho do Intendcnte, e certi- 
dão do Escrivão da Intendencia, de como 
tem feito obrigação o d i tò  Carpinteiro, 
e Calafate de ensinar o tal Aprendiz, 
que tiver, dentro em tanto tempo. Deste 
niodo lhos apontará, e de nenhum ou- 
tro. E tendo os ditos Officiaes de Car- 
pinteiros, e Calahtes filhos, todos os que 
estiverem emidadc, que já possam apren- 
der, e servir, serão admittidos a rol do 
Ponto; precedendo as'diligencins iieces- 
sarias, e despach~do Intendente, na dita 
fórina: Bem entendido, que nem os so- 
breditos Officiaes, Fillios, e Aprciidizes 
liào dc vcncer jornal algiini, iieni ser 
apontados, sein ei?'cctivamente servirein, 
e trabalharem. 

7 E porque alguns clos Carpinteiros, 
e Calafates, que se acharem no servico 
da Ribeira das Náos de Goa, pertende- 
rão abusivarnente acudir ao apresto de 
navios cle par~icultires, ein damno de 
ineii Real servico: Ordeno que sejão 
obrigados a apresentarem-sc ao Intcn- 
dente dos Arinazeiis. O qual coiii iiif'or- 
macão clos mestres nomeará aquelles, 
que nào forem necessarios, para acudi- 
rem aos par~iculares; e estes serio obri- 
gados, quando Ihes faltarei11 os dilos 
Carpinteiros, e Calafates, a pedircin li- 
cenca ao mesirio Iiiteiidentc para lhe as- 
sisiirem ilas suas obras, dando-lha por 
escri to, e declarando o tempo por que a 
concede. Da dita Iicenca tomará razào o 
Apontador, para saber quaes esião com 
licenca, e aquelles, que se ausentarão do 
serviqo sein ella, de que dará conta ao 
Intendente, para proceder contra clles 
como lhe parecer. 

8 Quando o Patrào mór levar gente 
para ainarracão de algum navio, ou le- 
vantar ancora, ou eminastrear, será obri- . 
gado o dito-Apoiitador a apontar os ho- 
mens, que forein, os dias que trabalha- 
rem. Na mesma fórma apontará todos 
aquelles homens, que andarem na Ri- 
beira para dentro eiri conduc~ões de ma- , 
deiras, ou outro seryico della, assim para 
lavrar as folhas das ferias exactas, como 



para dar raziio ao Iritendente dos Offi- 
ciaes, que exisiern no scrvico, ou faltão 
na Ribeira, cni cjualcjuer occasiiio que o 
pertendehte saber. 

REGIMENTO PARA O PORTEIRO DA R I B E I R A  DAS 
i u i o s .  

1 O Porteiro será obrigado a vir to- 
dos os dias 5 Ribeira uieia hora anles 
que veiihão os- Officiaes, para abrir a 
porta, e assislir nella até que todos saiào 
da Ribeira para a fechar. I3 assim que 
tiverem entrado todos os OMiciaes, fe- 
chará a porta, e os não deixará saliir 
della, nem entrar pessoa algunia, que 
não seja do servico da Ribcira, ou Offi- 

, cial do Rcal Arscnal, oii for com recado 
do Intendcnte da Marinlia. 

2 O inesmo Porteiro d o  deixará ti- 
rar coiisa alguma da Ribeira sem ordem 
do Inteildente, oii Thesoureiros do A r  
seiial. E fazendo o contrario, além de fi. 
car privado do dito emprcgo, mandará 
a J i in~a  da Fazenda proceder contra elle 
coino for jiislica. 

TiEGIMENTO PATib 0 8  GUARDAS DA RIBEIRA,  

E GUARDAS DOS PRPGOS.  

CAPITULO I. 

dado, clue não se einbarque, ou deseai- 
barque cousa algriilia, senão a que for 
de ineu Real servico. 

3 Igualmente terào cuidado de guar- 
dar todos os sepos de lenha grossa, que 
na dita Ribeira sc fizer, c vier a ella da's . 

obras, clue se fizei-eni nos navios, e mais 
enibarcacôes do rio : Recolhendo-sc as 
dos desmanchos na casa da lcnha, da 
qual eiitregará a chave ao Patrao iiiói- da 
Ribeira, e elle entregará a quc for ne-' 
cessaria para a fabrica do breu. A outra 
estar5 á orderil do Inieiiderite, para sc 
procedcr na vei-ida dclla publicaluente, 
entregando-se o seu producLo ao Thcsou- 
reiro Geral das Rendas Reaes do Estado. 

4 Os ditos Guardas residirão seiiipre 
iio dito exercicio. I3 não poderão scr inan- 
dados a parte alguma fóra da dita Ri/ 
beira, aiiida quc seja em serviço ineu; 
c nella assistirão toclos os dias, ainda c~uc  
sejiio Santos, ou Doiningos, de dia, c de 
noitc. Faltando algunia cousa de enxar- 
cias, ou das inadeiras, que lhcs forem 
encarregadas, além de serein logo priva- 
dos do cinprego dc Guarda, serão casti- 
gaclos conforine o irierecimei~io da culpa. 

5 Prohibo qiie os sobrediios Guardas, 
Porteiro da Ribeira, Mestres, e Officiacs 

1 Haverá ires Guardas na Ribeira 
das Náos; os quacs hào de assistir ein 
guarda de toda ella; e de noite se acha- 
rão cm sitios differenies, guardando tudo 
o qi[e nella estiver; tendo o cuidado dc 
ainarrar os páos, e mais madeira, em 
que se considerar necessaria esta arreca- 
dacào; pondo as outras em pilhas; sepa- 
rando as sortes dellas; e de tudo o refe- 

Das olPnslgrrcùes dos Gunrdns dn HLIBclra. 

rido dará conta ao Thesoureiro respe- 
r ctivo. 

2 Logo que anoitecer, niio consenti- 
r20 os ditos Guardas, que cmbarcacão 
alguma porte, o11 se amarre no distri- 
cto da dita Ribeira, escepto aquellas, que 
vierem com madeiras para ella. As qiiaes 
poderão estar até amanhecer o dia para 
as lançarem fóra; tendo particular cui- 

della, ou outras cluaesquei- pesso&, pos- 
são tirar páos, talioas, ou lenha da inesnia 
Ribeira, por qualqtier motivo quc seja, 
assirri pclo inar, coino pela porta, sem 
que para isso preceda ordem c10 Iiiten- 
dente da Marinha. 

CAPlTULO 11. 

Dos ohrlgocões dos Guardas dos pregos do 
. Eihclra dos Ntíos. 

1 As pessoas que o Iiitendentc da 
Marinha nomear para Guardas dos pre- 
gos da Ribeira das Náos, e dos Navios, 
que se concertarcm, serão nomeados por 
escrito; e com elle os lancará o Apon- 
tador em seu livro, e rol do Ponto, com 
declaracão do que hgo de vencer por dia. 
Todos terào cuidado de entrar na Ri- 
beira das Náos á mesma hora que o fi- 



zerem os Rlesircs, e Officiaes della; e se 
recolherão na niesma fórma ; tendo obri- 
gacão de vigiar os materiaes, e pregaria, 
que forem para a construc@io das eiii- 
barcacões; recolhendo os pregos, e es- 
topa, que sobejarem todos os dias, pelos 
ilioqos de guindaste; não consentindo 
que Official algum leve pregos, ou outra 
cousa. E , a  isto andarão junto das em- 
barcacões; e por dentro dellas cobrando 
os pregos, que arrebentarem, torcerem, 
ou cahirein: Vendo se os Of6ciaes con- 
correm á sua obrigacão, ou se occultão 
alguinas das ,ditas cousas: E vigiando 
igualmente os Mocos, ou Aprendizes dos 
ditos Officiaes se praticão o mesillo, para 
o fazer presente ao Intendente, e esie 
dar a necessaria providencia; e tendo 
especial cuidado qiie os mencionados 
Aprendizes conduzáo todo o aviamento 
necessario, para íjue 1150 parem os Offi- 
ciacs da obra, que estivereili executando. 

2 E os Guarda-pregos, que assistirem 
a bordo das nAos, o11 navios que se con- 
certarem no rio, leráo a mesma vigilan- 
cia ; vendo os Officiaes que trabalhão, e 
os que não sào cuidadosos da sua obri- 
gacào, para o advertirem aos respectivos 
Mesires; e esies com liccnca do Inten- 
dente, dar50 parte ao Apontador, que 
faca hum rol delles, para lhes inultar as 
fal~as. 

3 Terào os mesmos Guardas hiiliz 
quaderno, ern que lancem todas as guias, 
cluc lhes forein do Arsenal, dos mate- 
riaes, Gnxarcias, e pregadura para a tal 
embarcacào. E todos os sobejos que fica- 
rem, recolherào, assim de ferragens Ire- 
lhas, como de pregadura, para se tornar 
a entregar ao Thesoureiro respectivo com 
o quaderno, e guias, pelas quaes se hãc 
de combinar os materiaes, que forem, 
e se despenderem. 

1 No apparelho da enxarcia, ferra- 
gem, e poleames, queB pertencerem aos 
Mestres, terão a mesina vigilancia: Re- 
colhendo a enxarcia velha que se tirar, 
e a nova que sobejar: Trazendo'na ditg 
conformidade os materiaes que s o b e j ~  

rem ao Arsenal, para se entregarem ao 
Thesoureiro delles : N2o consentindo que 
chegue a bordo dos navios embarcacio 
alguma, senão a do servi90 do mesrrpo- 
navio: Sendo obrigados os ditos Guardas 
a irem em companhia dos Officiaes, que 
vieren~, c forem para bordo trabalhar: 
Não permittindo que embarquem, nem 
desembarquem, senão na Ribeira das 
Náos; nem que alguil~ delles venha a 
terra jantar, ou a outro algum negocio; e 
que quando vierem os ditos Officiaes, 
não tragão cousa alguma ; e a -lenha ve- 
lha, e madeira que sobejar, a qual man- 
darão vir para a Ribeira das Náos para 
se recolher na casa della pelos Guardas. 
E serão apontados pelo Aponiador da 
Ribeiya, na fórrna qiie fica disposto, 
dando-lhes o Intendente juramento, para 
que bem sirváo os seus empregos ; e por 
noineacào do dito Intendente serao apon- 
tados, declarando nella o salario, que 
cada hurn ha de vencer. 

RRGIMENTO PARA 0 , s  M E S T R E S  DA BIBEIRA DAS 
N ~ O B .  

CAPITULO I. 

Das horas em que hào de vlr os Mestres. 

Os Rlestres da Ribeira hão de vir a 
ella todos os dias pritnciro que os ~nais  
Officiaes que vierem irabalhar, para que 
a seu exemplo procurem elles vir cedo; 
e logo que comecarem a trabalhar, as- 
sistir4 o Mestre, e Contramestre com 
elles, repartindo-se de modo, que nas 
partes onde se trabalhar; esteja sempre 
hum delles, assim para que os Officiaes 
trabalhem, como para ver se fazem a 
obra como convêm a meu servico; en- 
carregando, e repartindo as obras 5quel- 
les niais praticas, e diligentes, para que 
vejiio trabalhar os mais se executáo a 
sua obrigaqiio ; e aos Carpinteiros assi- 
gnará o respectivo Mestre as madeiras, 
que háo de l a ~ r a r ,  accommodando estas 

1 ao lugar em que hão de servir, evitandc? 
o damno em se lavrarem as grossas, e 
compridas, onde ás curtas, e delgadas 



chegão, e servem, fazendo a mais em le- 
nha, com grande abuso, e prejuizo de 
minha Real Fazenda ; e o Mestre dos Ga- 

os Officiaes tem para comer, os facão ir 
trabalhar. 

CAPITULO IV. 

laf'tes ter' cuidado, qL1e a pregaria, 
mais rnateriaes sç nào desencaminhem 
em fraude da niesina Real Fazenda. 

CAPITULO II. 

Que os Mestres vlrùo pedir ao Inteiidente da RIU- 
rinba ilics inaiide dnr os niaterines neeessa- 
rios para a obra. 

E porque os Mestres tem a seu cargo 
acudirem aos Officiaes e m  tudo que he  
necessario para a ohra que fgzein, todos 
os dias pela manhà virá cada hum dos 
Meslres dar conta ao Intendeiite do es- 
tado ein que está a obra, e pedir llie 
mande dar os materiaes, que forerri ne- 
cessarios para ella ; e do que receber do 
respectiyo Thesoureiro, assignar6 nos 
competentes livros, para que seja pre- 
sente ao Iiitendrnte, que se deu cunipri- 
inento aos seus ~irnndados, e os Meslres 
possiio dizer os materiaes que se gasta- 
r50 na construccào, ou concerto do tal 
navio, quando o Intendente o quizer sa- 
ber; advertindo porém, que o Contra- 
niestre dos Carpinteiros, e o Capataz liào 
de escolher os inateriaes que pertencem 
ao dito oflicio; e observar' 
outro Contramestre dos Calafates com 
o Capataz, para que eiii tempo algum 
nào possào allegar escusa, que as ilia- 
deiras, pegar ia ,  e outros materiaes 
não erão bons, cluando todos por el- 
les forao approvados. 

C ~ P I T U L O  1x1. - 

Que achando os ~ c s t r e s  d g u m  ,,e~n, incapaz 
por negiigciieiti, ou falta de seieneia, dar& 
conta ao Intendente parci o deupedir. 

Sendo certo, que os Mestres tem obri- 
gacào de procurar se não levem os jor- 
naes indevidamente, achando elles que 
algum dos Officiaes, OU por negligencia, 
ou falta de sciencia, não he capaz de tra- 
balhar nas obras, que se mandarem fa- 
zer na Ribeira das Náos, dará conta ao 
Intendellte, que informado da incapaci- 
dade, o mandar6 desped-ir do servico em 
que se acliar. 

CAPITULO V. 

QUC os mIestres asslstiriio no pngsiwcuto das le- 
rias, qiie tei2tlo OS OlRcines 1cit0 dainno 
"as Obras) Os "'"tem. 

Os Mestres assistirão ao pagamento 
das ferias, para gue terido os Officiaes 
feito algum dainno na ohra, que lhes 
eiicarregarão, os mullern no que lhes 
parecer justo; fazeiido-se-lhes aljatiinento 
no tiverem venciclo, com as dccla- 
ratões necessarias. 

CAPITULO VI. 

puc 0s ucstreg podeao escoircr cada hmm dei- 
I C ~  ~ I Q ~ S ,  a i  tres DBlnncebos dos iaiolq espcrtns, 
qiae unibin lei., e escrever, nog qiiaes cnsliia- 
,z, seus ~ f ~ l c i o s ,  para qiac POWHQ vir a ser 
Mcs"c". 

E para que liajào Officiaes habeis para 
coiistr~iccào, c inais aprestos das minhas 
ii6os da  Estado : Ordeiio, que cada lirim 
dos Mestres possa escolher dois, ou tres 
Mancebos daquelles, que j6 forem obrei- 
ros. c tiverem pratica, e vir mais ido- 

Quc o i  Meslren terno liama casa na Rlbelrn Uns 
NAOS, onde U C W C ~  Jantar. 

E porque não convêrn que os Mestres 
vão jantar 6s suas casas, assim por não 
ficar a obra sem a sua assistencia, como 

néos, que saibão ler, e escrever, aos quacs 
ensinar8 o seu respectivo officio, para 
que possa0 vir a ser mestres. 

CAPITULO VII. 

porque deniorando-'e na 'ida, "lta, 
que fizerem para O dito effeito, estarão 

* os Officiaes sem trabalhar ; liaverá liuina 

Que os nie*res <ia Ribeira seriia ol~rigaios a ir 
enm O Patrão mbr ver os navios, glue O Iiitem- 
dente lhe' Ordennr' 

casa na Ribeira, em que os Mestres jan- 
W, para que acabadas as horas, que 

Os Mestres da Ribeira serão obriga- 
dos a i r  com o Patrào mór, e Escrivão 

BOL. DO C. ULTR.-LEG. ANT.- VOL. 11. 29 



do Thesoureiro competente do Arsenal I CARITULO X. 

ver os navios, que se-houverem de com- 
prar a pessoas particulares para o meu 
Real servico ; vendo cdm toda a exacçiio 
o estado em que estão, toneladas que 
arclueão, se siío capazes para o servico 
que se coinprio, e o que valem; e de 
tudo fará o Escrivão hum termo, ein 
que jurarão, e assignai.20 ; e constando 
que por algum motivo avaliarão em maior 
preco daquelie que legitimamente vale, 
ou que  sendo capaz de servir lhe poze- 
rão defeito, para se não comprar, não só 
será toda a perda, e damno, que resul- 
tar á minha Fazenda, por conta delles; 
mas ficarão irremissivelmente privados 
de excrcitarern na Ribeira das Náos os 
seus officios; mandando a Junta da Fa- 
zenda proceder contra elles, como for 
justica. E igualmente incorrerão nas mes- 
mas penas, se avaliarem com dolo em 
menos do que valerem os navios da mi- 
nha Coroa, que se venderem. 

CAPITULO VIII. 

Que os Mestres niio poderão tomar empreltadao 
dos offIcios dc Carpinteiro, ou Calafak. 

Os Mestres da Ribeira dos officios de 
Carpinteiro, e Calafate não poderão to- 
mar empreitada alguma per si, ou por 
interposta pessoa; e logo que constar a 
tomarao, ficarão privados de seus officios, 
além de pagarem o valor da dita emprei- 
tada, ametade para as despezas da Ri- 
beira, e a outra ametade para a pessoa que 
o denunciar. 

CAPITULO IX. 

Dos Meritrem doa Lemei. 

Os Mestres dos Lemes serão os Of i -  
ciaes de 'mais experiencia, que houver 
de melhor genio, e intelligencia para 
esta obra, da qual depende o bom go- 
verno das embarcacões; e a estes poderá 
o Intendente mandar-lhes augmentar o 
seu jornal, obrigando-os a que ensinem 
dois, ou tres Motos á mesma obra, para 
o que darão fianca, como está disposto 
no Regimento do Apontador. 

Bo Mestrc dos Mamtwe. 

O Mestre dos Mastros terá a pratica, 
e sciegcia, que convêm á medicão del- 
les, e sua obra, por lhe incumbir a esco- 
lha dos que se. houverem de fazer para 

1 as embarcações, com assistencia do Pa- 
I trào mór, e Mestre Constructor, para 
que comprando-se, faca termo da sua 
.bondade, qualidade, e prestimo, decla- 
rando as partes donde sio; e havendo 
alguns rotos, tambem o declarem: sendo 
o mesmo Mestre obrigado a ensínar a 
dois, ou tres Mocos esta fabrica, na fórma 

I do Capitulo acima dos Mestres dos Lemes, 

Quanto ao Mestre das VBlas. 

CAPITULO XI. 

Que o Mestre será e seiente em meu o& 
clo, e o que deve proceder, quando Ilrr ab 
quipaçào nova. 

O Mestre das Vélas ser4 homem muito 
1 pratico, e sciente em seu officio, por de- 
pender o bom governo das embarcacões 
do bom córte das mesmas vélas; e quando 
se fizer alguma esquipação nova, pedirá 
a medida ao Mestre dos mastros, o qual, 
depois de a dar por escrito, a reduzirá 

1 o Patriío mór debaixo do seu sinal ao 
que houver mister de panno as vélas, que 
se houverem de fazer debaixo dainspeccào 
dos Capitiies de Mar e Guerra; e este pa- 
pel ir5 ao Intendente, que por seu d e s  
pacho mande ao Mestre das vélas as cór- 
te com a assistencia do respectivo The 
soureiro, e seu Escrivão ; e cortadas ellas, 
declarará o dito Mestre, o que énecessano 
de fio para as coser, e a enxarcia para 
as rolingar ; e fará esta declaraciio ao pd 
do papel, por onde se ha de cortar o 
panno das ditas vélas: e depois de se 
acharem acabadas, fará o Contador a 
conta do que se despendeo de panno, fio, 
e enxarcia, que ellas levarão, e o Inten- 
dente mandará passar mandado de 'des- 
peia ao Thesoureiro respectivo, com as 
declarações necessarias para a sua conta. 
E no panno, que se gastar no concerto 



Que o Mestre das vblas asnlstirb B medlqiio dos 
panno#, que se  comprarem para o Arsbnal. 

de vélas, se fará despeza ao dito Thesou- 
reiro, por mandado do Intendente, pre- 
cedendo cer~idào do Escrivão que assis- 
tia ao córte do dito panno, e de como 
d e  se despendeo. 

CAPITULO x 11. 

Que o Mestre das velas ter& cuidado de ver 86  quc 
vem DO# nav~oi de torna-viagemse necessitso 
de concerto. 

Logo qye os navios da Coroa deitarem 
ancora no rio da Cidade de Goa, será 
obrigado o Mestre das vélas lembrar ao 
Iatendente, que mande vir as dos ditos 
navios para a Ribeira dasNáos; e estando 
nella, irá ver o estado em clue vem, e se 
estão capazes de servir nos mesinos na- 
vios, se concertem; e as que nao servi- 
rem para ellas, se apartem para asembar- 
cacões do servico da Ribeira, concerto de 
outras, e para o mais que for necessario 
no Arsenal. 

CAPITULO XIII. 

Quando se fizerem compras dos pan- 
nos para o Arsenal, além de assistir o 
Patrão mór, como fica disposto em seu 
Regimento, assistirá a ellas o Mestre das 
vélas, para ver se as differentes qualida- 
des do dito genero sào boas, e de rece- 
ber; e não sendo, o dirá ao Intendente 
para ordenar ao Thesoureiro o não aceite. 

1ntende.nte da Marinha, especificando-se 
seus noines, naturalidades, filiações, ida- 
des, coiifrontacões, e liabitacões; e igual- 
inente officios dos fiadores, e seus do- 
micilios, mandando este para esse effeito 
affixar ediiaes no Arsenal: Os quaes as- 
sentos se farão no livro em titulos sepa- 
rados, extrahindo-se delle pelo respe- 
ctivo Escriturario hum exemplar rubri- 
cado pelo Intendente, para ser entregue 
ao Escrivão da náo, e nelle lancar todas 
as alteraâões, que acontecer na guarni- 
$20 della. 

2 No acto da mostra de qualquer dos 
ditos navios se combinará o dito extra- 
cto do livro do assento com o original, 
para naquelle se declarar pelo dito Es- 
criturario as pessoas, que não apparece- 
rã0 á mostra ; dos quaes tirará o Escri- 
vão huma relaqão, individuando os no- 
mes, e mais confronta~ões acima referi- 
das, e a quantia que cada hum delles 
tiver recebido, as folhas do livro, em 

PEQIPENTU PARA O ABSENTO, E PAG-AMENTO DA 
GENTE DE MAR DAS EMBARcAÇÓEs REAEB. 

1 Tanto que for occasiao de se fazer 
expedir qualquer Armada, ou outras em- 
barcacões de minha Coroa, ordenará a 
Junta da Fazenda ao Intendentc da Ma- 
rinha, que mande abrir titulo; e depois 
de registado ao ,pé delle, mandará o In- 
tendente por seu despacho ao Escrivão 
respectivo, que assista ao assento da 
gente de mar, principiando-o pelos Offi- 
ciaes da Marinha, por despacho do Go- 
aaniador, e Capitão General do Estado ; 
e aos Officiaes de mar por nomeacões do 

que se acha lancada, assignarh a relaqão, 
e o Contador a examinará, declarando 
que está conforme; mandará o Inten- 
dente por seu despacho carregar a sua 
importancia em receita por leinbranca 
no livro do Executor; e depois de carre- 
gada, constando assim por certidão do 
Escrivão do seu cargo, se ha de notar 
no livro do assento á margem dos res- 
pectivos ausentes, para constar sempre 
das faltas que houverão, e que se poze- 
rão em arrecadacão. 

3 ~ecolhendi-se ao Porto da Cidade 
de Goa qualquer dos ditos navios, entre- 
gará o Escrivão delle o extracto, que 
recebe0 do livro do assento da guarni- ' 
$20 do mesmo navio, para se combinar, 
e lancar no dito livro tudo que occorrer 
das altera~ões mencionadas no extracto, 

1 depois que foi formado. Para se fazer 
pagamento dos restos das soldadas, que 
vencerão as  pessoas, que embarcarão nos 
ditos navios, formará o Escrivão compe- 
tente huma folha, a qual por despacho 
do Intendente da Marinha será exami- 
nada pelo Contador do Arsenal, que de- 



clare por verba de conferencia, que im- 
poria tal quantia; depois tornar5 ao In- 
tendente para se llie lancar por baixo da 
conta : Deve-se cln folha ncima tanta quan- 
tio, que, conforme n conta rlo Contedor 
rlo Arseizal, importito as solrlarEns de taes 
OfJiciaes, e moia pessoas, que em8arcnr 
rào  em tnl nauio, etc, E lia de ser assi- 
gnada pelo EScrivão, que l a n ~ a r  o desi 
pacho, e pelo Intendente, rubricando 
tambem este no firn de  todas as laudas 
da dita folha, a qual remetter6 á Junta 
dc minha Fazenda, que por hiima parte 
ordenar8 por portaria ao Thesoureiro 
Geral das rendas Reaes do Estado, que 
entregue ao Thesoureiro do Arsenal Fu- 
lano a quantia de tanto para tal paga- 
incnto; e pela outra parle dar6 despa- 
cho na  dita folha : Vista, ,e approvtzda: 
e o Thesoureiro c/os Armnzens Eùlnizo 
pague a inzportnizcin rlestn folha, no qual 
se leve em despezn, o que nlostray strtis- 
feito c/elln. Acliando-se expedida a dita 
folha para o Tliesoureiro competeilte, 
mandar6 este .carregar ein sua receita a 
importaiicia dclla, extrahindo-se coillie- 
cimento erii fórma, para por elle entre- 
gar  o Thesoureiro Geral o dinheiro para 
o pagamcnio da referida folha, n qual 
sendo paga, passar5 o Escrivão, que as- 
sim o presenciar, certidão, nella, em que 
dê fé forào todos pagos em mão propria; 
pondo ao mesmo tempo verba de paga- 
inento no respectivo livro do assento, de 
que passará certidão nas costas da dita 
folha, sem a qual se- não levará em des- 
peza ao Thesoureiro. 

REGIMENTO PAüA A 6  GALBS. 

1 Haverá huin Patrão, que terá cui- 
dado de procurar tudo o qiie for neces- 
sario para os Forcados; e de  tomar eii- 
trega daquelles, que as Justicas condem- 
narem ás galés, e de i r  todos os dias á 
casa, onde assistem os Forcados, vcr se 
1hes f a l ~ a  alguma cousa, e se algum del- 
les está doente, para se fazer aviso ao 
Cirurgião que o visite. 

2 Haverá lium guarda, que assista na 

casa, onde estão os Forcados para go- 
verno delles, o qual terá obrigacão de 
dizer ao Patrào o qye é necessaria para 
forneciinento dos Forcados, assim sãos, 
como doetites, para elle o pedir ao In.  
tendente da Marinha ; e as despezas, que 
se fizerem com os mesmos doentes, hào 
de ser assignadas, e juradas pelo Cirur- 
gião, Enfermeiro, Guarda, e, rubricadas 
pelo Intendente; fprmando-se para as refe- 
ridas despezas huma folha paracada mez. 

3 Para o curativo dos Forpdos: Or- 
deno, que haja hum Cirurgiiis, que seja 
obrigado a assistir a todos os que se 
acharem doentes, vencendo de seu orde- 
nado quarenta e oito xerafins, o qual 
habitará junto ao Arsenal Real, para 

' 

com inaior prornptidão llies acudir, quan- 
do for necessario; e não ser6 pago de 
seu ordenado sem mostrar attestacào do 
Patrão dos ditos Forcados, de como tem 
feito a sua obrigacão. 

4 Nas occasiòes, ein cluc os Forçados 
forem trabalhar fóra do Arsenal, ser20 
acompanliados por dois Guardas, os quaes 
terão grande vigilancia nelles: E o In- 
tendente da ~ a r i n h a  os mandará servir 
ein todas as obras do Arsenal Real, e nas 
mais que se fizerem por conta da minha 
Real Fazenda. 

5 O Escrivão da Intendencia da Ma- 
rinha terá huin livro de entrada, e sahida, 
em que lance os Forcados, que vierem 
sentenciados para servirem no Arsenal, 
especificando seus nonies, filiacões, na- 
turalidades, idades, confrontações, tempo 
de degredo, e o Juizo por onde forão 
sentenciados, ou seja pelo da Ouvidoria 
Geral do Crime, ou outro qualquer, 
donde sc devem espedir Precatorios ao 
Intendente da Marinha, que lancará nel- 
les o cumpra-se, mandando formar as- 
sentos no dito livro, ein que ha  de assi- 
gnar o Patrão da Galé; e quando se 
achar findo o tempo, por que forão sen- 
tenciados os mesmos I i 'o~ados ,  serão sol- 
tos, precedçndo despaclio do dito Inten- 
dente, sem dependencia de Precatorio, 
donde emanou a respectiva sententa, 



pondo-se verba nos proprios autos, e no 
assento do mencionadolivro, que ha de as- 
signar o Patriio de como fica ein sevpoder 
o referido despacho, que guardará, para 
qitando se Ihe tomamonta, o apresentar. 

6 E fallecendo algum Forcado, cons- 
tará por certidào do Cirurgião, que lhe 
assistio, e do Paroco da Frcguezia, onde 
foi sepultado, as quaes apresentará o 
Patrào ao Intendente, para por seu des- 
pacho o mandar descarregar, condo 
verba em seu assento, praticando-se este 
na conformidade do que se declara no 
paragra$o acima. 

'7 No mesmo' livro, em titulo sepa- 
rado, se debitará ao referido Patrào tiido 
o que receber do Thesoureiro dos mate- 
riaes para o servico da Enfermaria dos 
ditos Forcados, por mandados do rnten- 
dente da Marinha; passado-se certidào 
do assento do mesmo livra para se levar 
em despeza ao dito Thesoureiro; e quan- 
ao houver consumo de qualquer dos 
teferidos materiaes, com certidào jurada 
do Guarda dos ditos Forcados, e infor- 
mação, quea  Intendente procederá como 
lhe parecer, lhe dará despacho para se 
levar ein conta ao h t r ã o ;  praticando-se 
a mesma formalidade de arrecada950 em 
tudo o mais concernente á prizio dos 
mesmos Forçados. 

8 Cada hum dos Forcados da dita 
Galé vencerá de sua racào medida e 
meia de arroz, e dois bazarucos, e hum 
quarto por dia. Para serem diariamente 
soccorridos, formari o Patrào da Galé 
todos os dias hum bilhete, declarando 
hêlle o numero dos Porgados, e seus no- 
mes; assim dos que existirem na Rnfer- 
maria, como fóra della ; e os generos, que 
para fornecimento delles sào necessarios 
em cada hum dos mesmos dias; cujo bi- 
lhete ha de ser assignado pelo Patrào, 
e Enfermeiro; e- sendo conferido pelo 
Escrivão da Intendencia da Marinha com 
o livro da entrada, e sahida 40s Porca- 
dos, que estando exacto no numero das 

s, segundo as alteracões, tanto dos 
F p h s ã o  á Enfermaria, como dos que 
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I sahem della, o assignará. o inesmo Es- 
crivào; e o Intendente por seu despacho 

1 ordenará ao Thesoureiro respectivo do 
Arsenal entregue o' arroz, e bazarucos 
nelle declarados, guardando este 'por 
cautela para sua despeza os referidos bi- 
lhetes, que mandará lançar diariamente 
a sua importancia em hum livro pelo 
%crivão competente, no qual ha de as- 
signar o Patrào da Gal6 de como rece- 
beo o contebdo nelles: 

9 No sabbado de cada semana será 
obrigado a ir o mesmo Thesoureiro 5 
Meza do despacho do Intendente com o 
dito livro, por este rubricado, e com os 
mencionados -bilhetes, para o Contador 
do Arsenal os conferir no calculo, e com 
as partidas do dito livro; e estando exa- 
ctas, e o Patrào assignado neIle, se lavre 
encerramento do que importaráo, no qual 
assignará o Intendente com o Contador ; 
dando-se dois golpes de tisoura nos ditos 
bilhetes, e formando-se no fim de cada 
mez huma folha da despeza, que cons- 
tar do dito livro, a qual o Escrivào la- 
vrará com especificacão, e assignará com 
o Intendente, que dará despacho para se 
levar em despeza a sua importancia, 
sendo averbadas as respectivas addicões 
no mencionado livro de como se lavrou 
a dita folha, e se mandou levar em des- 
peza ao Thesoureiro Fulano; e nas cos- 
tas della se porá certidào de verba. E o 
Escrivão, a que tocar, lancará em des- 
peza ao respectivo Thesoureiro a impor- 
tancia de cada huma das ditas folhas no 
livro da sua receita, e despeza, na fórma 
dedarada no capitulo I. do Regimento 
do mesmo Thesoureiro, o qual faltando 
a esta obrigacão, lhe não será levado em 
despeza, o que no tempo que faltar hou- 
ver despendido. 
REGIMENTO QUE HAO DE OBSERVAR 0 8  CAPITXEB DE 

MAR E GUERRA, PHIMEIRO PILOTO, OU OUTRA 
QuALpura  PESSOA QUE s m e ã a c r a ,  C O ~ A N D A N D O  
A6 FRAQATAB DE 6UEBRA, MXACHUAS, OU Q U A G  
QUER OUTRA EMBARCAÇXO DA COROA NO ESTADO 

DA INDIA. 

1 O Capitào de Bar  e Guerra, ou 
qualc!per outro Oficial, a cujo cargo es- 

30 



tiver a governo de cada huma das fra- 
gatas da Armada, e mais embarcaqões 
da  Coroa, terio a inspeccào de vigiar 
que o apparelho dellas se faça com exac- 
$20 pelos Mestres, Contramestres, e Guar- 
diões, ficando estes resp~nsaveio áquel- 
les; e por conta dos mesmos C~mrnap- 
dantes ha de correr o d w w ,  que, re- 
s u l t a ~  a meu. serviso, no caso que fal- 
tem ao que derem; tendo precedido 
termo, que hào de assignar perante o In- 
tendente da Marinha; fazendo tambem 
os ditos Commandantes lavrar os neces- 
sarios termos do procedimento dos refe- 
ridos Mestres, Contramestres, e Gúar- 
diões nos casos wcorrentes. I 

2 Tanta que for necessario para for- 
necimento das embarcacões alguns mal 
teriaes, o Coinmandante de cada huma 
dellas examinará os que se pedem, e 
para que obra. Feita esta diligencia, 
mandará formar huma relacgo do que he 
necessario, a qual será logo lancada em 
despeza, ,que assignará inviolavelmente; 
.e que coqstando que assim o ngo faz, me 
darei por mal servido, e pagará o tres- 
dobro da despeza que se fizer; e cons- 
tando que he mais do que precisamente 
era necessario, assim pelo que toca ao 
procedimento dos Mestres, e ~ a r i n h e i -  
ros, procurando ver e examinar os car- 
tuxos de polvora, para que se niio iro- 
quem os calibres para o advertirem: e 
os materiaes inuteis se porão em boa ar- 
recada~:~. 

3 Quando se derem as rações, man- 
dará o Capitão de Mar e Guerra assistir 
a esta diligencia o Sargento de Mar e 
Guerra, e Cabo dos Marinheiros, cada 
hum pelo que lhe pertencer, para ver 
se as racões são as que devem legitima- 
mente ser, e se nao faltar a ellas por al- 
gum motim particular; e quando haja 
queixa justificada em algum dos sobre- 
ditos, o Coinrnaridante 'mandará satisfa- 
zer á parte preju&cada; observando-se 
nas entregas das mesmas racões as 

, quantidades dos generos abaixo decla- 
radas. 

I P A R A  O ALMO.0, JANTAR, E CEA D E  DEZ PRASAJ,  6E.NDO 
BOMNNS NATURAES DO R E I N B ,  

Arroz pillado dez medidas, carne de 
porco Cinco arrateis, manteiga cinco on- 
$as, cocos dois e w i o ,  ou cavallas salga- 
das v i ~ t e ,  peixe para o caril dois arrateis 
R meio, azeite para elle meio quartilho, 
çebollas sete* onças e meia, alhos huma 
oaSa e ,setç pitavas, coentros meia me- 
dida, p h e n t a  lo~g,a huma quarta de 
medida, a+yfrào qyqtro oipvas e meia. 
Sendo porém o jantar de jqca fresca, 
dez arrateis, e mais meio quartilho de 
azeite para o caril: E sendo de peixe d- 
gado, cinco arrateis, em lugar de vaca, 
ou porco. No jantar de legumes, em lu- 
gar de carne, e arroz, se dará duas me- 
didas e meia de legumes, e dois arrateis 
e meio de peixe. 

I PARA O ALMOCO, JANTAR, E C E A  D E  DEZ PRASAB) PENDO 
HOMENS NATURAES DO E S T A ~ O .  ' ' ' 

Arroz seis medidas e huma quarta, 
cavallas, ou sardinhas salgadas vinte, 
meio coco, cebollas duas onças e meia, 
acafrào huma oitava e meia, coentro hum 
quinto de medida, azeite meio quartilho, 
pimenta longa hum quinto de medida, 
solá em lugar de vinagre dois quintos de 
medida. 

4 Deitando-se a vara a algurna pipa 
de vinho, ou de outro liquido, oprimeiro 
Piloto mandará vir perante si o Tanoeiro; 
e advertido da verdade, com que deve 
fazer esta diligencia; e achando que al- 
guma pipa, ou o ~ t r ~ q u a l q u e r  casco de 
licor lancar pela vara menos medida do 
que deve conter, segundo a marca della, 
que se deve signalar; com aquella pouca 
differenca, que póde embeber a madeira, 
o mandará vir á sua presença, e exami- 
nará se houve fraude pelo batoque, ou 
se tem alguma broca, ou parte, par onde 
se lhe houvesse de tirar-o que falta; e 
achando que esta h'e cmideravel, se fará 
diligencia por Se saber a causa; e des- 
cubr indo-se que alguma pessoa ficou 
comprehendida neste delicto, será preza, 
mandando-se recolher nas cadeas, de que 



dará o Commandante conta ao Inten- 
dente da Marinha, para elle o fazer pre- 
senre nB Junta da minha Real Fazenda, 
e se proceder conforme a culpa. 

5 Quando se largar bandeira de cada 
-huma das emharcacões da Armada, or- 
denará o Capitào de Mar e Guerra, que 
junto ao páo, onde se lanca a mesma 
bandeira, se ponha huma seniinetla, para 
que não tremulando, tenha cuidado de 
a desembaracar do farol, barbado, e gri- 
nalda, para se evitar que se rompa. . 

R&Gl?lJgTO QUE HxO D E  OBSERVAR OS E ~ C I S I V ~ E S  QUE 
EMBARCAREM NAS FRAGATAS E MAIS EI!~B.~RCAÇÓES 
b A  COROA: E O 1000  QUE DEVEBI PRATICAR NAS 

RECEITAS, E DESPEZA!, QUE HAO D E  PAZER AOS 
I IDESPENSBIROS DELLAS. 

1 Primeiramente assentario em hum 
livro todos os soldados, e mais pessoas, 
que por conta de minha Real Fazenda 
forem em cada huma das embarbacões 
assistidas com soldo, se assentará por 
esta ordem em hum titulo, que para 
isso no mesmo livro se destinará, decla- 
rando-se Fuão, filho de Fuão, morador 
em tal lugar, e casado com Fuã ; e sendo 

, solteiro, assim se declarará e o venci- 
dmto á margem. 

2 Successivamente ao dito titulo se 
fará outro, e nelle se carregará em re- 
ceita ao Despenseiro os mantimentos, e 
menestras, que receber do Thesoureiro 
dos Armazens do Arsenal por Itens se- 
parados hum do outro; lhe passará o 
Escrivão conhecimento em fórma da dita 
&&ta, que em tudo será o traslado 
dd1'tl 'feito, e assignado por elle, e pelo 
Despensei-ro para satisfaçào dos Thesou- 
reiros ; e sendo algum conhecimento .Ia- 
vrado com excesso do que ficar carre- 
gado em receita, se proceda contra o 
Escrivão, e Despenseiro, qiie assim fal- 
samente obrarem, conforme for justica. 

3 Semélhantcn~ente se carregará em 
receita no mesmo livro em outro titulo 
a botica, e medicamentos, que o Thesou- 
&ro entregar ao Cirurgiào, do qiial o 
Ssc~ivão  passará conhecimento em fór- 
"Wt; feito, e assignado por elle, e pelo 

dito Cirurgião para satisfacão do refe- 
rido Thesoureiro, 

4 Para a despeza dos iriantimentos 
se fará termo separado, ao pé do qual 
se fará hum Alfabeto, em que o Escri- 
vão declare por Itens a quc folhas vai a 
despeza do azeite, vinagre, arroz, carne, 
peixe, e mais cousas, as quaes serão de- 
baixo de titulos separados; c outrosim 
das aberturas de vinho, azeite, e vina- 
gre, as quaes serio por ordem do Com- 
mandante, botando-se vara a cada huma 
das pipas, ou barris, que se abrirem em 
presenca do Escrivão pelo Tanoeiro; e 
feito ternio dos &os, qiie se acharem, 
qiie serão tambem assignados pelo Com- 
mandante a 'este respeito, fará o Escri- 
vào despeza ao dito Despenseiro. 

5 E assiin que- sahir da barra para 
fóra, se passará mostra á gente, que for 
embarcada em qualquer navio, assim 
Officiaes, Soldados, e Artilheiros, pondo 
cada hum ein seu titulo: e de cada Com- 
panhia fará o Escrivão huma lista, ao 
pd da qual lavrará huin termo, em que 
declare quantas sào as ditas pessoas, di- 
zendo: Hoje tantos de ta l  mez phssei 
mostra á gente, que uni embarcada nesta 
fragata, que são tantas p r a p s  ; n saber, 
tnntos Officiaes, tantos Marinheiros, 
etc., ás quaes manda o Cornmandante 
dar racno; e por passar na verdade, fiz 
este termo, que assignou comigo o &to 
Comnzandunte. i 

G No fim do exemplar deste Regi- 
mento, que se der ao Escrivão, se lan-* 
cará huma declaracão do Escrivão do 
assenta da Armada da lotacão da gente, 
que se mandar embarcar em qualquer 
navio, e se passar mos'tra para esse ef- 
feito, ás quaes pracas sómente se dará 
racão, e dc nenhum rnodo a outra al- 
guma; e dando-se por ordem do Com- 
mandante, se haverá a despeza, que com. 
ella fizer, pela sua'fazenda. 

i Todos os dias tirará o Despenseiro 
a rasgo de carne, peixe, ou arroz para 
as ditas pracas, pezado-se tudo em pre- 
senca do Escrivào e Mestre das racões 



pelos ranchos a dez pessoas cada rancho; 
e de qualquer genero, que se despender, 
se fará terrno no mesmo dia na fórma 
seguinte. 

8 Hoje tantos de tal. mez se abri- 
rào hum, ou tantos barris & qarxae, 
peixe, ou fardos. de . ama ,  -que tinha0 
taato por cabeça ; e IM &ira& tanta8 as*.. 
r&& libras, ou medidas, com as q u w  
o &oriviío sahirá á margem do termo 
p m  dib~ r a q h  a a t a s  praças, decla- 
rendo no dito termo se houve naquelle 
dia alguma baixa; e no a ~ e n t o  que a ti- 
ver, se fard a mesma declarago; e o 
mesmo pratioará quando se  lhe der alta. 

9 Q u d o  .as embarcações da Coroa 
e e h e n i  ancoradasem qualquer porto, 
nào se ha de dar ractio 6 gente, que ami- 
dar em terra, particularmente no da Ci- 
dade de Goa, todas as vezes que se re- 
colher a-elle, ainda que seja embarcado. 

'1 0 Os Escrivàes, e Desperiseiroi nào 
consentir80 que fique no porão manti- 
rnento algum de nenhum genero, de que 
se 'haja feito despaa; e ficando, virão 

- com as mais. mantimentos de torna-via- 
gem para os Armamns, e sertio castiga- 
doe, como se os tivessem desencami- 
nhado, porque dando-se de comer por 
tinelo, todós os mais mantimentos que 
sobejão, pertencem á minha Real Fa- 
eend a. 

1 1 Terá obrigaqão o Mestre das ra- 
~ õ e s  de saber do Commandante o qile se 
d e v ~  dar de comer á gente oo dia se- 

.guinta, para se fazer .pesar, e entrega 
ao Cozi-nheh, que o ha de beneficiar; e 
quando algum dos rnantiwent~s se acha- 
rem incapazes de se dar de ragão, por se- 
rm mruptos,  o Capi tà~  mandará fazer 
vestoria na presenca da Escriviio, Des- 
pemeiro, e Mestre das rações;'e achan- 
doâe Incapazes, se mandarào embarril- 
lar, e fundar, para se entregarem nos 
Armazens; pondo-se-lhes huma . marca 
para serem conhecidoe; do  que se fará 
termo, assignado pelos sobreditos. 

12 E ?  molhando-se algum farda de 
arroz, ou tendo alguma outra corrupção, 

com que não esteja capaz de se dar ra- 
@o, dellk se fará vestoria na sobredittt 
fórin~+ o se lancará ao m w  por pezo, w 
medida, de que se fará termo; e o dito 
Uewã;ianeeiro terá entendido, que de ou- 
tra sorte se lhe nào levará em conta. 

1 % os mantimentos, 
q m  seru'o, da mesma 
mt iaentos, e o Prad 
tiw ass&oa&,tarnh nre despzas dos 
domkeq, s w wis gire ss fiusern, td* 
vertind~, qw, h& .de &Y pop A& 
fabeto, conio .as dos mais maqtiarq- 
as quaes se não farão por hum tfW&Bt+ 
juntas, senio divididas em os dias que 
se gastarem, e de outra sorte se lhe não - 
lerariio em conta, como qualquer outro 
genero, que toque a despeza, que se des- 
pender por hum tarw só no >pr.incipiu, . 
fim, ou meio da viagem. . i , 

14 E tanto que for vasio 
quarto, ou barril de mantimentos, terl 
o Despenseiro cuidado de o fazer-saber 
ao Capitào, ou Commandante, para o 
mandar funáar pelo Tanoeiro sern d h  
$20, pelo damno, que a. m i d a  Real R* 
zenda experimenta em 6cr~enr pprfw 
dar as ditas vasilhas; asa@ se fmmda 
assim por algum inconveniente, ou falta 
de alguns fundos, ou aduellas das ditas 
vasilhas, o Despenseiro será obrigado e 
satisfazellas por sua fazenda, 

15 O Commandante terá particular 
cuidado de fazer, que por nenhum CIMO 

se fação brocas nas vasilhas, nem se 
ebatào nenhumas, pelo dsniar, que L L " ~  
nha Real Fazenda expaikment~ a& 
rem assim incapaaes ds twnamm a eer~ 
vir; e em caso preciss que não posão 
aproveitar-se da agua, ou do 'vinho em 
alguma pipa, sem se lhe fazer broca, em i 

razrão do lugar, em que se achar em@ 
mada, fará Q Escrivtio hum termo! 
que declare a raziio que para ieea bwe, 
que assignará o dite Comma$Benite; e 

i 
sendo necessariamente pteoisb dnwr-se 
algumas vasilhas as mandas$ enfeixw 
cam Suas aduebe, f u n h ,  e arcos eig , 
ferro, para que Quem càpaaes de se 



mandar levantar; porque de outro mo- 
do tada's a> pipas, que liouverem com 
brocas, 'au vasilhas, que vierem abatidas, 
semvprecder  esta diligencia, se haverá 
a velar dellas pela fazciida 40 dito Com- 
mandante. 

1'6 O Capitão de Mar e Guerra, e ou- 
tm qualquer Commandante, ter6 gr;nde 
vigilancia cin que este Regimento se òb- 
serve inviolavelmen$e; fica& ddvefii- 
dos, que todo o d a r n t i o ; q ~  sekgu+i$ &i, 
nha Real Paizemdtvpla bmisdo da bb~efi- 
wni& &qir%l~~dmCapitulcJsdelle,de 
$ere"ik~rtss*nith%is'por tudo o prejuizo. 

17; Aos, O R t i a ~ ,  que tiverem meza 
do Cabo, o11 Commandante, se nào ha de 
dar racàcx - 

18 A obra, que for necasaria fazer- 
se em qualquer embarcaq20, a farão os 
Carpinteiros, Calafateh, e Tanoeirm; sem 
qtib Be lhei3*$agúe joi-iial; 'C o meçmo se 
pWioar4 c~rh '  o trabalho dos Marinhei- 
ros. 

19 E por se evitar os descamiiihos, + 
qtíe se experimentào nas torna-viagens 
com os gastos des racões, senào reco- 
WQ aPrm .algum, ou qualquer quali- 
dMe'& m8n%ifn8ntos, nos paióes da Real 
Fdzehda, a titulb de guardarem para 
as partes, a pertencerem; e i, mes- 
mo se praticará com os Officiaes, que 
náo tem meza do Cabo, ou Comman- 
dante, e ein nenhum caso se deve dar 
mção secca. 

20 Em ob paióes do Despenseiro ha- 
tres chaves, das quaes terá huina 
Iks, 'Mit~% o'seglindo Piloto, e a 

'm S'MWtWj Meii(iiih6. : 

L; 2 1 * Q ~ ~ d & l ~ & 4 p h a  90 ~ e s ~ e n s e i i b ,  
&&e pmeed'er antes.de tudo que os Corna 
mandantes' sqjãa obrigados a irem aos 
Arinazensexaniinar os mantiinentos, que 
vãco para bordo, fazendo que nas conduc- 

delles ande sempre hum Official d a .  
sua confiança, levarido todos os barcos 
@ias, assim do dita Commaiidante, co- 
M doa~fliciaes dos Armazens, nos quaes * m as vasilhas, em que forem 

mantinlentos, para que niio 
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liaja algiiin desvio na dita conduccào, 
e que se recehão a bordo os inesinos que 
sahirào dos Armazens. 

22 Não se poderá nunca fazer carre- 
gat$io em grosso, isto he, dizer-se que 
vào tantas mâos de vinho, azeite, etc. 
em tantos cascos, porque assim fica ina- 
veriguárel qualquer erru que aconteca ;. 
a U 'se' &?w faze@ 8 carrega+ão, dizen- 
&-se,' que ,vbo tantas mhos de vinho, 
azêit'e, efc. em tantas vasilhas conteúdas 
de'num. 1. até tantos; a saber, num. 1. 
com tantas mâos : num. 2. com tantas, 
e assim todos os mais, que se seguirem 
até total extincqão do numero de vasi- 
lhas, Que forem cheias, cujo numero de 
mâos devc levar na cabeça de vasilha 
debaiko do'li%tiri~era llue tbcbr 5 m s m d  
vasjlha. 

2 3 Nesta fórma assim cohfrontadas, 
se lancarào no livrb da receita da lhe- 
penseiro, depois dè approvados os refe- 
ridos mantimentos pelo Comniandante 
na dita conformidade. 

24 Logo que o Commandante embar4 
car, fará vir 6 sua prcsenca, e dos Offi- 
ciaes seus subalternos todos os petas, e 
medidas, por que se houverem de cht~ 
os mantimentos á sua equipagem, fgzen- 
do-bs éxarninar se estão afferidos, de qae 

,se fará huin termo, assignado por todos; 
declarando-se nelle o que sc achar a res- 
peito dos mesmos pczos, e medidas; e 
achando-os exactos, os mandará entregar 
ao mesmo Despenseiro, para poii ellea da- 
tisfazer as racbes a toda a èpipagem,' 

25 a vasilha, qite estiqw para 
se abrir, para dellit. k&ertrahirem os man- 
tittientos; ser5 primeiro éxaminada se tem 
alguma avaria ; e nào 1113 *achando, se 
lhe hotará a vara, e se dará parte na fór- 
ma costumada ao Oficial, que estiver 
de quarto, declarando-lhe o nurneta da 
vasilha, que se abri8; a Cledariqáo da 
medida, que tinha na chbeca, e que se 
achou corii as ditas m%m; o t i*~õ tn  falta 
dellas. I 1 .  . 

26 Achando-sé'exftcto, se fará assim 
a declaiagilti 'para a despeza do mesino 
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Despenseiro; porém se niio corrsriponder 
á decl+ra$io do nurnero, de, I*&,; sua 
trazia ila cabqa,  se f a r i . 4 g ~  b r r t ,  -a- 
me' pelo Coni maqdantc, % sjeu& ,O£fisiaes 
subalternos, avqriguaqhtcw to& o cul- 
dado a cqysa qqq. hqtiye, para a mesma 
di~nini i i~ão;  e declarando-o pctr um ter- 
mo,,qpe ,se fará Jogo assignada pelos di- 
tqs ,Of@aes, paga constar com toda a 
clareq, e individuaçào o t ~ g ~ i v o  da mss- 
ma;fa,lta,,para se darem depois as pmvi- 
dençias, que parecerem convenientes pe- 
la Junta de rninlia Real Fazenda, para se 
evitarem, estes prejuizos, dando para es- 
se. effeito conta na mema  Junta o Inten- 
deu@ ds,Marinha, , , . 
.. ,2,7, @fi~da;se,~ porém pqrte da que se 
acb~i i ,  a l g s i ~ a  vagilha di@pu ta gor, cau- 
sa de alguma broca, ou outro incidente, 
mandará logo o Commandante passar o 
resto, qiie ficar na vasilha, a outro cas- 
co; e depois de vazio aquelle, em.que se 
considerar a avaria, mandará vir logo o 
casco á tolda, e na sua presença, e na 
dos Oficiaes, que estiverem de quarto, 
fará- abater a mesma vasilha; e se exa- 
minará. se aquella broca he-verdadeira, 
OM se, lha fizecão em fraude minha 
Real Fazenda; e fazendo declarar por 
huin terino, assim a diminiiigão, que 
achar na dita vasilha, conio a avaria, 
que achou no casco, para que sendo ver- 
dadeira, se proceda contra o delinquente 
desta; culpa. 

RSGIIENTO QUE RA DE GUARDAR O E S C R I V ~ O ,  QUE 
Ef&aiahBCAFl EK QUaLQUEFl.PRAGhTA. 02 OUTiA Eãí- 

BARCAÇIO DA COUOA, NA RKCEITA ii DESPEZF, QUE 
FIZER AO MESTRE DELLA. 

1 Priuieiramen te carregará Q Esori- 
vàd ein receita ao Mestre no principio 
de, hum livro a dita embarcação, com 
tado seu apparelho distinctaii~ente, ai- 
&Q mastro$, vergas, vélas, enãarcias, 
com eaipe~ifi~aç40 &s suas vitolas,.polia- 
ine, e mais, c ~ u s a s  da* s w  viagem5 de 
que passar6 corihecimento ew fórrna, as- 
signado por elle, e o dito Mestre' para, a 
cnnta da Thesoure i r0 .d~  Aafmazesis. do 
Arsenal Real, que lho entregar. 

2 Semelhanteiloertte f a d  ocmemmr& 
criviio receita ao dito Meslre em t i t d  
segarsdo, de todos os sohreeellentes, qw 
lhe entregarem os respectivos 'Fhesou? 
reiros do Arsenal por artigos distinctos, 
cQm toda a* clareza, de comprimentos, 
pdegadas, e ,pczo, de que passará conhe- 
cimento erri f b r m ~  para a conta dos cli- 
tos. Thewureims, co.nto fica dito. 

3 Ma w s a ~ ~  casibrmidade carregará 
em raceitq. tobos ss. materiaesbdr: so bm 
cellentes, que ~lhie ~ni;nqpeem .os.xnasn 
mos Thesoureiros, prowdeuda em,t& 
conforme o segurido pamgraf~acirna. 

4 Com a dita formalidade deverá o 
Escrivão fazer as receitas ao Mestre, e 
de outra algui~ia cousa, que mais r e c e  
ber de qualquer Tbesoureiro, ou Official 
da minha , Real Fazsnda , passando das 
mesmas receitas çonbcitwntosiem 
ma para as contes das pessoas,, que lha 
entregareiir ; e-adve$tirá o EscrivGo, que 
os taes coirhecimentos sómente os deve 
passar depois de lavrada a receita no livro, 
e serão em tudo o traslado dellas, no que 
respeita á, explicaçào dos materiaes, -e 
mais cousas, que r,eeeber'o dito Mtm 
tre. a 

5 '&Ias as vezes que ao Mestre lha 
for necessario qualquer material, assis- 
tirá o Escrivào, dando fé em que se g a e  
tou, o que peclio o dito Mestre, contan- 
do-se, ou iiiedindo-se os generios, con- 
forme a sua qualidade ; e fará asdeaptt. 
za& no ti tu10 a .que tocar, deolacando o 
dia, e genero; e se~fo~.ewamia, .  
rará o EscrRiio a sor~,qualictade, 
pezo da pessâ, que m gastartiiateira pela 
lembrete q.ue leva; e. se for necessario 
cortalla, se declarará as bcaqas, deixam 
do.seinpre ficar em ser a ponta do lem- 
brete ; e dedarando na despeza, que fiw 
o escrivão, o que pezava; e se for .par  
gadura, declarará a c numem e! S Q ~  

dell** : . _ I  , 

, .6. Tudo o qge se gi~3t.t~ so t ~ v i q o .  da 

geocr,. seai& por Q ~ W ~  do. 
a ,Gu~miri, cwi Coma~tmrlsnhdBllfOL.;~q~~ 



assim deelamrará o Escrivâo em iodos os 
assentos da d e q e ~ a ,  que fizer, assirn ao 
k ~ , m r n o  ao Déspenseiro, os cjuaes 
serãlar assignados pelo Capitiio, e refcri- 
úaa.Escrir&o. 
, - 7itSwcedendo que o Escrivào estetia 
h da dita ernbareacào, e vindo para1 
bordo, lhe disser o Mestre, que w p e r -  
deo alguma aiicom4, amarra; ou cabo, 
q u e  lhe faltou parai lho -F a h  h- 
peza, ou outra q i i d q u e ~ ~ m w a $  ~UWB  ti^ 
s e r ~ 1 a q a d a b . ~ t a ~ ~  Cqitàode Mar 
 em, iw hmrrrandante, 'se informe 
do .tbnbradmtae, ~uard i ào ,  e alguns 
MminMra~~ a qnem dará o ju~ametito 
&$Santos Evangelhos, para que decla-. 
F E ~  se aquellas cousas, que o Mesire 
disser se perderio, ou gastarão, he ver- 
dade, e n'esta fórma o l aqa rá  em des- 
paa com toda a clareza. 

s ~8 . Quanda -suceda na viagem dar-se 
alguma. cousa a outra qualquer embar- 
q i i o  por ordem do Governador, e Ca- 
pitão General, far6 o Escrivão tambem 
hspeza a cjuern tocar, o cjuc se entregará 
pol. hurn conhecimento em fórma, po- 
dendo sar; a dando o tempo liigar ; e em 
falta, se fará hurn termo das taes cow 
SPS, declarando a quantidade e qualida- 
de -dellas ; o qual assignarào pdas pes  
soas que os levarem, e se pedir conta a 
quem os receber. 

9 E sendo necessario que o Mestre 
entregue alguma enxarcia para o servi- 

. go da Artilharia, fará o Escrivao receita 
soa que a receber, de que se 

trhacimento em fórnia, e nes- 
idade.*. farB despem ao M e  

sne; e.s;em o te1 o o n k i m m t o  **lhe ngo 
levará em conte. 

10 No caso não espera&, que qual- 
quer Escrivào por oinissào, ou odio, que 
tenha ao Mestre, lhe nào lance as des- 
pezarz no tempo que por este Regimen- 
to he abrigado; e requerendo o Mestre 
se faca arrecadgão das ditas despezas, 
sir pnesenp de testemunhas,. o não faca 

fará o dito Mestrc huma lem- 
62 parte, deolaiando a quantida- 

de, generos, e para que era a despem, 
apoiiiando as testemunhas, que estaviio . 
presentes; e guardando esta lembrança, 
a apresentará ao Intendente da Marinha; 
para que pela Junta da niinha Real Fa- 
zenda se proceda a este respeito, como 
far justica: 

1 1 O Bkrivàs teraí muito cuidado de 
wr -aslliwtx, em que servir ò seli cargo; 
muito agui&d2dos, para que n i a g u m  

I mais esc-a nelles, ctn que depende ;c 
boa arrecadacào da minha RealFâzenda, 
e ser6 o mesmo Esc~ivão obrigado a as- 
sistir coni o Mestre, ao tempo que der 
a sua conta; e tanto que qualqtier em- 
barcacào entrar no porto de Goa, entre* 
gará o Escrivão os livros ao Intendente 
da Marinha para  se tomarem as r ape -  
ctivas contas pelos Officiaes dos Arma- 
zens Reaes. 

12 O Mestre iião poderá desmanchar 
nenhuma enxarcia, nem amarra, do que  
levar em ser, assim do apparelho da em- 
barcagão, como do sobrecellente, que se 
lhe costiima entregar; porque para aquel* 
le effeito costriinão receber quantidade 
de cabos velhos, e estopa necessaria parab 
a viagem; e succedendo por algum-caso. 
fortuito, que seja necessario valer-se de 
alguma destas cousas pohibidai, far5 o 
Escrivão hurn termo no livro do que ses 
gastou em semelhante necessidade, o 
qual será tainbem assignado pelo C y  
pitão de Mar e Guerra, ou .Comman-i 
dante. 

13 Todos os cabos+ que 03 Mestres 
'despassar, em cujo lugar pozer outros, 
será obrigado a entregallos no Arsenal; 

e dos que- f&m, fará o Escrivào hurn 
termo com c l a m a ,  em titulo sepa- 
rado, paraise lhe poder pedir conta del: 
16% 

14 Em todos os paióes, as in i  daLh&+* 
penseira, como do Mestre, haveea  trai 
chaves, das quaes terá huma:orCapit* 
de Mar e Guerrat da mbamaqib;  oui. 
tras o Capiso Tenente,> que estiver.de 
quarto; a at. &irna -ú m: au' Meiri*~ 
,nho. 



15 Pelo que pertence aa paiol do 1 
Mastre, todas as pessas de amarras,, e 
cabos se mediraio por bracas, e pollega- 
das, e se pezarão, quando houverem de, 
ir  para bordo, pondo-se n h e p  I ? ,  , em ca- 
da huina, e,igyalmeptq .hum Ie~ib ie te ;  
e o niesrno com as pessas dc lona3 em 
q k  sc declare a* QardS $ue'$m, c o2e-, 
ZQ Bc cacIa+gess~ de.,ch,  dic&raob-se; 
assirn no termo de receita, que se  Emer 
ao mewno Mestre, e recebendo-se a bor- 
do com a mesma arrecada920 por elle 
na presenga do Coinmandante, e sem 
Capities Tenentes, para que logo que 
entrarem nos haibes, fiquem debaixo das 
cbavçs resywtivas a cada hum das ditos 
~ f f i ~ b e S : . ~ , ~ a  entrega dos cabos velhos, 
senclo para reforniacão, se- deve, medir 
pelos novos. 

16 Quando for necessario fazer-se al- 
giima despeza destes sobrecellentes, se 
dará parte ao Cominandante, para fazer 
abrir os paiócs, maiidando vir á tolda a 
pessa de panno, ou cabo, que for neces- 
sario, para se examinar; e sendo a des- 
peza, que houver de fazer, de panno, se 
conferirá logo o numero, e medida que 
levar no lembrete com o livro da car- 
ga; e depois de conferida, se abrirá, e 
medir5 na presença do Cominandante, 
e Capitão Tenente, que estiver de quar- 
to, fazendo-se logo liuin terino, asigna- 
do pelo Escrivào, do nuniero das varas, 
que se llie acharão, e se concordarrio in- 
teiraniente *com o lembrete, que hia 
na mesina pessa, o qual termo deve assi- 
gnar o Commandante, e Capitão Te- 
nente. 

a 17 Depois de feito o èxame, declara- 
rá o Mestre, a obra que perteilde fazer, 
e o numero de varas, que necessita, o 
que mandará logo examinar o Commai- 
dante pelo' Capitão Tenente, que estiver 
de .quarto; julgando-se que com effei- 
to: se necessita* do que o RIestre pede, 
lhe mandar$ dqr Q dita Commandante 
o panno para se 6zm a referida obra. 
Se for para concerto de vilas cor; 
tar, ou julgar que esti  incapaz, se sepa- 

rará da mesma vdla, c se fará veetoria 
pelos mesmos Officiaes, declarando o nu- 
m e o  das varas, e estado da mesma lona, 

,que salrio da véla; e assim niesrno se re- 
wlhw6. ao paiol, fazendo-se nova c a ~ g a  
,ao Mestre, depois dc se haver numerado 
a. emlrudho, ,declaraLndo-se igualmente 
a inumenovdas! vapas que tom. 

.<. dB. B e a d m p i s a  algum panno velho 
paw qu Jquoc Babes,. qme :se julgar ne- 
cessaria na .n ias~r i~dotaa ;ç t io~  se o bsef- 
vara na sua: desprnasq mehnmtqtm h ' 

dito sobre a dcspeta-dos:.pandaw- 
vos. ..> 

1 9 Da mesma sorte se despenderá 
todos os mais paiinos sobrecellentes, e . 
tudo o mais que disser respeito á medi- ' 

da dm paióes dos Mestres. 
20 Quanto porem.ao pezo da enxar- 

cia, toda a que se embarcar de &s, .e 
amarras, será pezada Q vista dos~Offi- 
ciaes acima nomeados, fazendo-se terma 
de cada huma das pessas de cabo, com 
declaracào da sua qualidade, e sorte, e 
se he de estopa, ou linho, depois de ha- 
verem sido pumeradâs, pondo-se-lhes rios 
lembretes o pezo, q w s e  lhe a&au e& 
cada huma das'.sol>redkas pessas de ca- 

I bo, e carregando-as na mesma fórma no 
livro da carga do Mestre, confrontada 
do inesmo modo que os pannos. 

2 1 Logo que o Mestre der parte ao 
Commandante, que lhe he preciso pas- 
sar alguns cabos novos, declarando a qlía- 
lidade delles; mandará o mesmo Cdm- 
mandante vir para a takla a balança-% 
mana, e logo a pesw de cabo;que lhe 
tiver requerido o Mestre lhe he necessa- 
rio; e na sua prescnqa, na do Capitão 
Tenente, que estiver de quarto, e do 
inesmo Mestre, fará conferir o iiumero, 
e pezo, que disser o lembrete, com o-li- 
vro da carga; e ,  achando-se que Ire o 
inesmo identico, o far4 pezar, depois-da 
qual diligencia mandará pelo Eaorivão 
da -ma. embarcaqao lavrar hum ter- 

, mo,. e m  que se declare se confere o pezo 
que:se.achoii, com o que continha o lem-a 
brete, e livro da carga; e acharido ex- 



cesso, m dimhui$o, se declarará no o termo na dita Wrma, para 
m e m - m o  com t d a  a necessaria in- fazm nova ewga ao Mes- 
&>-O. 

22 &pis be feita esta av&gua@a, 
-dd dito Cxm7ma'd'nte 
me da necessidade que h~ &,num cabo 

se necessita delle, w a d m í ~ ; s w ~ w g a k  a o ~ l ' r r - ~ 4 k ~ i & & i  0fiwc$iõd srs &AS niw, PAar 

UI$GiawTO, qUp $E kI.4 .DE OBSERVAR A BOnDO DAS 
NAOB, FRAGATÁS, OU QUARSQi!Eii OUTRAS EidilAR- 

*%b,qw8~->~.t ' C U ~ A ,  d & l M  P E ~ , U  QUE RESPEITA i 
p&j Ga@& T b t & ,  que &jipec & 
varto; e assenwnd*se9 qpiCmrn rtffeiws 

. . . U W ~ , . B ? D W P W D B S  BB'S'M2ABJO6 DEZLAS, CO- 

.Ma 40, ??JTQ?,E CYATIYO QOS UORNTES DAS MES- 
-."kAS: P I C A S D O  EXTINCTCl O POR OUE ANTIGAMENTE 

Met re  o nqlmem de + ~ a r ) w ~ p ; P ~ ~ g + !  

mtar lhe?& ~ ~ s , s t d ~ & ~ ~ p ,  
mt depie &:8apãrwlolr£ba v a b  -param 
&xkmn. g~ri~oiot lamrmo~a -&minuic& 
piai [qwe d i a  fica, e constar a causa da 
~ r n .  dim inu i@o. 

f23 O mho, velho, que se tira-r, se re- 
eoiherá ao paiol, depois de pczado, e 
confróntado, na mesma f h m a  que os 
pannos, fawndu-se delle mva carga ao ' 
Mestm, - : - . * .  

. ~ ~ $ e o d s ~ w ~ ~  ãb~rna pw~3-o 
&&a!$ s~d-b: velhas para sc deshcwem 
em m p a ,  ou para se fazer rnialhar, ou 
arrebem, dará parte o Mestre da quan- 
tidade de cabos velhos, que lhe siio ne- 
cessarios para a dita obra, ao Comman- 
dana embarcacão; e reconhecendo 

memihde, que daquetk obra, 
maardxá vir 4, tdda  aqrwih p ~ 3 o  de 
ce.bos velhos, que se julgar r~oaecessarios 
para se desfazerem, e os mandar5 pezar, 
para se entregarem ao Mestre, fazendo- 
se. primeiro termo db quantidade do 
peco, que se lhe entregar, o qual termo 
deverá ser assignado pelos Offieiaes re- 
&&i?, 60 s6 para que conste do  que 
se, tAaw ,da paiol dos cabos velhos, 
mas;-bern.pm demqpa &e sobredito 
b t ~ e ,  ' 

2.5 Feita istm assim, receber6 e Mes- 
@e tis referidas cabos, para se fazer dei- 
les a obra, que se entender he wessa-  
ria; podm logo que forem desfeitos em 
mtopa, ou se fabriear an inialhar, ou 
errebem, virá inteiramente a obra, que 
&4ks se fizer, á tolda, edtendo p w n t e  
e Commandante, e CapitGo Tenente do 
wrto, R qual se pezará a mesma abra, 
wmtisndará recolher no paiol; fazerido- 
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'1 : b g o  que se homr .  de apmtzlr 
+aiquer n60, oii 'mbarcâtgio, o frysieo 
mói-, e o Cirurgiiio mór do a t a d o  'serào 
obrigados a formar para eHa a rela-@Ó 
de todos os inedicamenys, de que se &+ 
vem cornlmr eg eaixas da sita botica, 
com a t t en~ào  nào &i ao 'tehifdo'da sua 
viagein, mas-aos portus do dt%!itio~ã m 9, for; e depois de qssignarem, o B s t ~ e ~  
rio, que as fizer, - as mandar6 mt~egar 
no Armazem das mantimentos, o& ca 
sobreditos Fysico mór, e Cirurgião mór, 
com àçsistencia dos Cirurgiões, e Boti- 
cario nomeados para o embarque, exa- 
minarào se trazem as quantidades pedi- 
das em a relacao, e se sào da qualidade9 
e bondade que se requerem. 

2 Os sobreditos medicamentos se e 
regar20 coin toda a distincqão, e c i a ~  
ein hum livro, que sirva de receita 40 - 
Boticario, o qual pela razào do seu exei- 
cicio deve ser o responsavel pela sua ar- 
recadacào, e não o primeiro Cirurgiao, 
que até agora o praticava; separando-se 
sómente da mesma receita os ferro&, e 
mais instrumentos pmpriW.&~-opeW~ 
cões dss  mesmo^ Gim*, os quam 
lhes serào carregados em outro livro: 
pelo qual f quem &bos ob+igados á sua 
entrega na torna-viagem, para dei& da- 
p m  conta nos Armazens. 
' 3 A distinecão, que até agora s e  + 

zia de priineiro, segundo, e terceir6 43- 
rurg.iih, fique extiilcta pela desordem; 
que resultava no curativo, è tmto dos 
doentes, com a jiiriscEie$ã6 que .o pti- 
meiro arrogava a si; e antgs t&lo contra; 
rio ordem, que os b i s  Cirurgiões, que  
agora ''6me~te devem embarcar, facão 
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entre si indistinctamente a siia obriga, 
caio; para o que, logo que forem nome* 
dos para o embarque, acudirào ass B;r- 
mazens, nào só p a ~ a  o,cxama dehotica, e lhe tomar conta 
como acima se refero;~maa~imbem para e se lhe não abo- 
tomarem conta da,t.xkardoi~.instawem e ngo venha coa- 
tos, que- se &CS h h d e  eritfeg#raq pmtl s  receita^, que igual- 
s e n p  do cGirurgiGo ~,inó~, : &aw@a~emit o! [ambos os Cirurgiões 
a receita. da i ivq,  em:que~lhes , f p m  
cmrogados, .pela qual n i í ~  s6 bàa da 
fww.  a. sua entrega na' torna-viagem, 
nas niio podesiio sei. pagos dos soldos, 
que vencerem, sem constar por attes- 
t a ç h  do mesmo Cirurgiàa mór da lim- 
peza, e conservqào dos ~eferidos h s ~ u  
menu% e .asha~ebvse conkrme o esta 
do, sm rgud as ,mxtberh40 . , ptos, e seguirli0 no seu exame, e cura- 

14 -A 'bordo das náos ser6 feito o cu 
rativo ordinririo dos doentes todos o 
dias 4s oito horas da manhã, e de tard 
ás quatro,, e x e c u t a n d ~ e  a visita de11 
igualmetite pelos dois Cirurgiões, aco 
panhados dos dois Sangradores, e En 
meiro, niio só para o melhor conh 
mento, e informaçaio que estes lhes 
vem dar do estado das suas molesti 
uso dos remedios, que lhes tiverem man- 
dado: fazer; mas para completá noticia 
do modo como Ihes forào dados, ou se 
nisso hwve falta, e poderem para a appli- 
cação dos mais, que se lhes houverein 
de receitar, inteirar-se do perfeito co- 
nhhmen to  do bom, au máo effeito, que 
prOdmi60 os primeiros. 

- 5 7Enda.a dita visita, e tenda feito o 
seu mitmririo no proxirno conbecimèn- 
to, e exame de? cada &ente, para que 
n8o succeda haver equivocaqào nelle, o 
formariio n h  só por numeros, mas es- 
crevendo debaixo delles o nome de cada 
dan te ,  e hora a que o remedio se lhe 
deve applicar; e passando com o mesmo 
receituario á botica, assistirio á factura 
dos remedios, mandando-os applicar aos 
doentes pelos Sangradores com particu- 
lar-cuidado de que Ihes sejào dados nas 
horas competgntes. ' 

6 As sobreàitas'receitas eerào rubri- 
cadas pelo Capitào de Mar e Guerra, 

8 Pelo que respeita i assbtencia dn. 
seu alimento, lhes será esta dado segun- 
do a quantidade, e qualidade, que pelos 
niesmas Cirurgiões for distribuido a ca- 
da doente, para o que, antes de se em- 
barcarem as dietas, se lhes dará nos hr- 
mazens huma relaçào das que se  carre- 
gaio ao Desperzseiro, ao qual se nSo far8 
mais despeza alguma della por termo 
geral, como até agora se.prriticara;~mas 
-sim por pamllas dis t im~,  segundo OS 
ditos Cirurgiões as appliearem aos refe- 
ridos doentes, de que farão relaçào, por 
ambos assignada, declarando á margem 
do nome debcada doente, o que se !he 
deve dar, e numero dos dias, que as re- 
ceberem ; e para que haja o melhar.tmte 
nos mesmos doentes, hum dw. ditoãrGi? 
rurgiões alternativamente lhes msistirá 
á hora do jantar, e =a, tendo, o maiw 
cuidado em que o Enfermeiro só 
!h48 dê a poqiio determinada para:a- 
comida ; mas que vá feita eorn o~mper?o' 



necessario, para que achando-se falta em 
qualquer eousa, o representar ao Com- 
mandarate da náo, a firn dc que este lhe 
mimde dar a providencia necessaria ; e 

, fóm..das horas' do jantar, e cea os dois 
.Saagradores serào tambem obrigados al- 
ternairemente a visitar os ditos doen- 
tes, èxaminando se lhes falta\ alguma, 
cousa, principalinente agua, tendd igual+ 
mente cuidado no maio~iacreirrti db 9eu 
trato, para t a & m ~ 6 ~ d i ~ m ~ a 0 ~ ~ i ~ u ~  
gi&s, e esta a: r e p h k ~ a r e r n :  my Com* 
mtddnte :w) cnsn ~ddvqblquer falta, a 
W d e q ~  -o:~ir\pado seja castigado co- 
wó L m&eocrrt 

9. Q Enfermeiro, ou Enfermeiros, na 
maior concorrencia de doentes, ter50 
hum vigilante cuidado, assim na appli- 
ca@o dos remedios, que se lhes manda- 
rem dar, m o  no seu aceio, limpeza, e 
p?am$ka~>~ássi&encia do seu sustento, e 
tni&-wgundo a gravidade das suas mo- 
iestias, a que niio faltario por motivo 
algum, como lhes for ordenado pelos 
Cirurgiões; e para que melhor o possão 
executar, nào serio mais obrigados a fa- 
zer de comer para os mesinos doentes, 
e-6yih-i aquentar-lhes os remedios, ou 
afia, quando lhes for preciso, ou orde- 
nado ; tendo tambem a seu cargo a ar- 
recadacão da louca do seu uso, para que 
n lo  tenha descaminho, ou della se ex- 
perimente falta, entregando-a ao Despen- 
seiro de quem a recebern, quando niio 
for precisa, ou se tiver findo a viagem. 

r ;&O 0 s  Cozinheiros da guarnicào da 
do&& obrigados a fazerem igualmen- 
t e b m m e r  para oe ditos -doentes, assim 
corrlo,o~pfi%icã~ para am&is equipagem ; 
e o.Capit2o de Mar e Guerra, ou Com- 
mandante o mandará ter prornpto para 
se lhes dar, segundo for determinado 
pelos Cirurgiões, conforme a precisa0 da 
molestia', ou remedios, que em differen- 
tes horas se lhes deve applicar; e assim 
como o mesmo Capitão de Mar e Guer- 
rà. tem obrigaçiio de provar o comer das 

da guarniyio da náo 'depois de 
im .tembem será obrigado a fad 

zello ao dos ditos doentes, executando-o 
sempre com assistencia dos mesmos Ci- 
rurgiões. 

1 1 Ao dito Capitiío dc Mar e Guer- 
ra, ou Commandante encarrego a intei- 
ra obserrancia de todo o referido, assim 
pelo qirt respeita aos Cirurgiões, como 
Boticario e Sangradores; sendo respon- 
sawl.pokrtuda s $alta, que elles cornmet- 
terem; t! de qua. na0 der conta na Junta 
da minha .Real Fazeada na torna-viagem, 
para serem castigados conforme o mere- 
cimento das suas culpas, pela importan- 
te coiisequencia, que do bom, ou máo 
trato dos doentes .resulta ao meu Real 
servico, e conservacào das vidas dos meus 
vassallos. E mando, que a te  Begimnto 
se observe invialavclmente, e queiqual- ' 
quer pessoa, que o transgredir, em par- 
te, ou em todo, incorra nas penas, que 
reservo ao meu Real arbitrio. 

E este se cumprirá como nelle se con- 
tém, sem duvida ou embargo algum, 
que nelle seja, ou possa ser posto, ou in- 
tentadq. Pelo que mando ao Inspector 
Geral do meu Real Erario, Conselho do 
Ultramar, Governador, e CapitPo Çene- 
ral do Estado da India, Junta de Real 
Fazenda do mesmo Estado, Officiaes, e 
mais pessoas de <luaiquer qualidade qub 
sejiio, que cumprào, e guardem, e facão 
cumprir, e guardar este Regimento tu. 
do nelle conteúdo, niio olstantes quaes* . 
quer Leis, Ordenacões, Regimentos, Al-\ 
varás, Provisões, ou costumes contrarios, 
porque,todos, e todas hei por deroga-. 
das para este d e i t o  sómente, como se. 
delles, %e dellas fizesse expressa, e espe- 
cial mençk, wrn embargo da Ordenacão 
cm contrario, quc assim o requer. E or- 
deno; que este valha sempre como Carta 
passada pela Chancellaria, posto que por 
ella ngo ha de passar, e ainda que o een, 
effeito haja de durar mais de 'hum, e 
muitos annos, e isto nào obstaste as ~ t t '  

tras Ordenafles, que o oontrariú.detef- 
miniio. Dado no Palacie*depossâ Senho- 
ra da Ajuda + em *reza de Julho de mil 
s.etteeentbse -<seitenta e' ~ P ~ S . - R E Y .  = 



LEI DANDO NOVA PÓRIA AO GOVERNO DA INDIA 

Dom José por G r a p  de Deus Rei ile 
Portiigal, e dos Algrirves, d'aq+q, e< 
d'alem Mar, enl Africq Senhor'ds biqihé, 
e da Conquiuta, ~avc~q~ào,,C&ia;nerci< 
da Ethiopia, &alua, &mia, da fedi$ 
etc. A todos os ~ i c í s ' ~ ~ l ~ o s , ' ~ ~ ' i $ u s  
Reinos, e Senhorios, sa&le 
do permittido as u G c l a s  dos ptdtí- 
piimdos Negocios e graves incidentes,' 
que cercário o ,meu Real Throno desdg 

a elle Me chamou a Omriipotencia 
Divina, que se pudesem ultiii~ar em tiio 
grandes distancias iodos os circumspe- 
ctw Exames, e Lnfmulag6eq que a Pru- 
&ne@ ffaaia iadispensaveis .para se com- 
pmhenk tudo o que pertence á Asia 
portugÚeza : 

Tendo-Me sido fmalment e notorios por 
huma parte os intoleraveis abusos, e ma- 
nifestas deformidades, com que até ago- 
ra  se n&o'distinguiriio ; os tempos felices, 
em que a capital de Goa dominava na 
Casta do Malabar ao Norte, e ao Stil, 
qiiasi tudo o que decorre do Golfo de 
Surrate até o Cabo Comorim ; de& para 

- dentm quasi tudo o que vai atd Maau, 
com as Regi&$, e Ilhas adjacente; na 
Costa Oriental de Afrjca quasi todas as 
Terras, que jazetn desde o Golfo de Or- 
muz até o Cabo de Boa-Esperanca; com 
as importantes Prouineias, Cidades, e 
Fortalezas, que todo o Mundo sabe que 
se ach4o alheadas do Dominio da Minha 
Corôa, depois de inuitos.annos;, os tem- 
pos feiáces, em que do Porto d ~ l i s b o a  
sahião para a mwnra India, e della vol- 
tavào riquissimamente carregadas quin- 
ze, vinte, e trinta Náos em cada a n o ;  
QS. tempos felices, em que fazendo-se to- 
do o Comrnereio, que com aquella fertil 
PYavega$io se frequentava por conta, e 
com o interesse da Minha Keal Fazenda; 
aomtitriia em Lisboa a Cása da Iridia, o 
Armazem 'IGeral das Drogas, e Mercado- 
rias & Ada pam o consumo & quasi 
toda a Europa: E'Èeodo-Mepr?es&tepela 
outra parte com igual evideixcia, que da 
confi~saio, em que se forão cÓnservando 

aquelles 'teiilpos felices de fertil B I a ~  
ga*, e preciosa opiilencia da India 
t u g u ~ ,  oom os outros tempos calami- 
tosos, cie&éreis das grandes perdas d'a- 
quefies Dornioios alheados da Minha Co- 
r&, i $á gracisa quebra, que por causa 
da fãlG v delles $oiive na Navegação, e 

.L ? 11. 
i Ò  G$nieercio.ile G , % , ? .  I . .  'l3k;tugaI, depois que 
c&&ijo a a p i ~ ~  $&te dos ,Objectos, a -, $é'&, d;q+ ido: ~ i é r i i o  a re- 
&ira<: da &dqd&& c ~ ~ ~ q u m -  

-r r i .  " < .i > r  . 
eias tão pern<cio8as,oáno n ,, a%* !,i t q  
sido: ,8iiina, a de ác m m m a r  &'@!ma 
toda a fastosa osteqiaçào de';& b~ 
Rei, com huina grande'Côrte, á ctista de 
despezas iinmmpativeis com os rediizidos 
Territorios, e dsiminiitos rmdimenios d'a- 
quella eiafraquecida capital: Outra, a de 
se conservarem nella os megmos Tribu- 
naes completos,'qut: s6 fóriionecewairicrs, 
e uteis em quanto aquelles .8âSfiesi'hib 
Dominios estiver20 na sua integridade, 
e na sua opulencia: Outra, a de se a p m  
priarem as Farnilias particiilares, por S u o  
cessões, e por Mercês, as Feitorias, e GQ- 
vernos das Pracas e Fortalezas, qve Eu 
devia nomear nos Militares mais di9th 
ctos por valor, ppestim è prude"cia, e 
nas Pessoas de maior capacidade, e da 
aptidio mais decisiva: Outra, a de se con- 
servar a mesma desordem a respeito de 
todos os Officios de Justica, e Fawnda de 
maior importancia: Outra,' a de se fazer 
hum escandaloso cornmercio com as ven-. 
das dos sobreditos Governos, Feitorias e 
Mficlos; ficando as im i ~ s  ProTPinentos 

2 >. 

i dclles &&ssariamenie -ificados aos-h- 
dignos, que naturalmente deviam sempi.e 
ser os maiores Offerentes : Outra, a de se 
resuscitarem .na Capital, de Goa, a cargo 
d a  Pazenda Real, os Officios, e Enipm- 
gos, que antes kxistião rias Proviyias, 
Cidades, e mds Terras p e r d i d a s m b h k  
dos inimigos : Outra, á de se ~&&a- 
rem nas NPos das Viagens; e Toriia-Via- 
gens aos ~oinmandantes de huma, duas, 
eu tres dellas, expedidas dos Portos de 
Lisboa, e Goa  para o soccorro, e r- 
dio daquelle Estado as mesinas chama 



das Alvidrações, e Liberdades, cjiie só fo- 
rào ~oleraveis naqucllcs ternpos, ein que 
a ~ a v e g a ~ ã o  da Miiilia Corôa era Mer- 
caati\;,e produzia a bem da mesnia Co- 

ibportaiitissimos interesses; 
liiiendo-se este abuso relaxado até o 

ao% Capitães, e 
Yinlia Fazenda os 

e chaniadis Liber- , ' *  ;-, 
propriaSkíos, < ?ando 

desta Lei, na Cidade de Goa ficjuciii ces- 
sando a Kelacào, que nella existi0 até 
agora, e iodos os Officiacs a clla pcrten- 
eentcõ, os quaes Hn' por extincios, como 
se nunca liouuesseiii existido. E Mando, ' 
cjue a J i i s t i~a ,  que pela dita Rcla$ào, 
llagisirados,, e Officiaes se exercitou até 

a g o r a ,  & p e  daqui em 'diante regida, e 
ad~)linisi$~da pelo Ouvidor Gçrd ,  Jui- 

i :zèS il6p&ri1 s'Dh;dtieCqi~e tedio deter- 
nellas pari  o s e r y ~ ~ o  de De$ ' e lbe;')ih 
transportavão Pr6~i$6i;.MhiSi~os, k * oK 

O ?  *.#i tY1' ". ' 
ficiiei'hfil"it&cs ao rgfeyido Esthibf Ou- ,, i r ?  c:=* : 'i-:tW'a2fr '. r+r 

trald de S ~ , ~ O ? ~ ~ ~ \ ~ & J  nelle as Minhas 
a s  .,.. de"eiiàrda-cosia, e de Còniboy em 
Nawoi de Coininercio; carregando-se de 
rnekdorias por conta clos Coiiimandan- ; 

tes, e das pessoas qiie os noineavào, até 
ficarem empacliados, e fóra de Combate, 
contra a Dig@dade dc IiIcu ~avill iào,  e 
contra a priítica' dÓs~avios $e ~ u c r r a  de 

. = I ,  " 
tdas os s,bberanbs: E outra, a de se ino- 
n'&oEiar todo o~ommereio cla mesma Ca- 
pital,edos mais IJortos a clla subordinados 
pelos sobreditos Govcinadorcs, Feitores, 
Officiaes da Fazelida, e Coi~imandantcs 
d e  360s ,com prejuizo publico, até este- 
Silisarem, e em si absorve~ern de tal ser- 
t d l ' ~ ~ . r + a ~ %  Mércantil, e Comiiiereio 
dwitimo dos Meus yassallos daiuellas 
Regiões, cliie na inesma .Capital de Goa 
se nào acha nem Iiuni só RavioMercante, 
que seja pertencente a hIercadores par- 
titulares, aos quaes apenas se perniiuia 
o limitado e insignificante- Trafico qiic 
cabia nas suas pequenas Embarcaqões, a - 

@chápiio Pareugues. E porque as,so- 
Pi %r .  i "d' br-d,?; %fuqes, S$axa@es, abusos e 

d&&xni4adec, - V *r'l b @ie T -&e-$nnb , e& dnnifo- 
,r20 prec?pi~anâo a mesma India ~ r i i n -  
tal Portugueza na extremosa decadencia 
do presente estado, acabarião de ai-rui- 
nalla, e extinguilln inteiramente, se o re- 
medio de tantos niales tardasse por mais 
tempo: Querendo occorrer a elles, tanto 
quanto a possibilidade o póde permittir: 

a-* Sou servido estabelecer, e Òrdenar o se- 
@inte : 

''f Ordeno : Q u e  desde a publica@o m a d  - * $  
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& A E ~ Ó ;  'e ' dcbsisiv a~"~Reiee;iiiiedò ,' que 
p'ãii eIIcb esiabelêci Fin Carta separada. 

I1 Iteiii: Ordeno, que todasasLeisMu- 
nicipaes, Eegiiiinitos, Alvarís, CJrtas, 
-Resolo@es, e Ordens, que até agora go- 
vcrnárào naquellc Estado: A hlinha Real 
Fazenda: A seguranka da ,Cidade, Porto, 
e Barra da Capita€.de Góã, 6 ~rovind t i s  
a ella adjacentes: O Exercitda du6'cbn- 
stitue as Forcas TciirestreS, e- de que se 
tirào as Guarnições 'para as Fronteiras, 
c para as Fortalezas: O Arsenal, ou Ri- 
beira das NAos; de que depeiidein as for- 
cas Navaes, c da Marinha, que sustenta 
o respeito das Costas, e sègura os Corn- 
boios da Navcgaciio Mercantil dos Meus 
Vassallos: O Governo Politico, Civil, e 
Economico : A Adi?iinistraçào do Eccle- 
siastico, pelo que diz respeito ás PissõeG 
e Exercicio da Birecçào, e Protecçào do 
bicu Alto, c Siiprerno Poder: Piquem 
igualmente cassadas, c abolidas; de tal 
sorte, que da publicagão desta crn diaii- 
te sóinente se observem as Leis, Alvarás, 
Cartas, c Ordens por Mim1 determinadas 
desde o Estabeleciineilto da Junta: da 
Real Fazenda, freada na Yinlia Carta 
Regia de dez de Abril .de niil setecentos 
sesséntá eiiove h n  diante. 

111 Item : Ordeno, que as sobreditas 
Leis, Alvarás, Cartas, e Ordens p o r . l i m -  
determinadas desde o Estabelecimentb 
da Junta da Real Fazenda, creada na Mi- 
nlia Carta Regia de dez de Abril d e  mil 
setecentos sessenta e povk em diante, 
constituão com esta uni'Corpo, ou Codi- 
go rndiano, que w>bre"a~udlas,s6lidas, e 

&ases' fiqiieJ4dusteitando a 
' ~ u i a ~ ù ? ,  Pundabental; o Rispeito, o So- 
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cego Público, o Bem Commum, e a Fe- 
licidade do referido Estado. 

IV Exceptuo porém da.sobedi$a.,dm 
rogacào, e abdiqào gr;d vqllasc&4- 
Alvarás e D i s p o s i ç õ e a , p a p \ e y l ~  e h+ 
voraveis' 5s Camitrp, #íi$mi~~~qq,,:s, 
Hospitaes das C i . d ~ h R  q f ) r t d h i .  q ' h ,  

. v o a ç õ ~  doa Mie yaqttliq~, M q c q ~ s ,  
e Habitantes +dlgs, .;tij#p gfiitàoss-~~lr; 
mo Gqntios, que c o n b e d ~  bèneficio se&; 
nio contiverem damno, e prejuizo pú- 
blico contra os Bens Comrnuris da'Agri- 
c u l t w ,  do Commercio, da Navegacão, 
e do Tráfico interior dos outros Meus 
Vassallos das respectivqs Terms. ,E Man- 
do, que tp4as,, q cada h p i a  das,-sobredi- 
tas v i s ?  Alvijr49, ,A Digpições favorrt- 
veis se fiquem observando, como nellas 
se contém, quando, e em quanto Eu so- 
bre as legitimas Inforina~òes, a que Te- 
nho niandado proceder, não dispozer a 
respeito dellas o que Me parecer que é 
mais justo. 

Pelo que: Mando á Meza do Desem- 
bargo do Pago; Inspector Geral do Meu 
Real Erario; Regedor da Casa da Sup- 
plicaqão;+ Cmselhos da Minha Real Fa- 
ze&, e do Ultramar; Meza da Cowien- 
cia, e ordens; Governador, e Capitão 
General do Estado da India; Desembar- 
gadores, Provedores, Ouvidores, Juizes, 
Justicas, e mais Pessoas destes Meus Rei- 
nos, e seus ~hrninios, a quem o conhe- 
cimento desta Carta de Lei pertencer, 

. que 9 cuniprlo, guardem, e façào cum- 
1 i 

p n r  e g p a d a r  -com inteira, e inviola- 
vel ebser iancia, @o obttantes quaesquer 
Leis, Regimentos, Fomes, Alva-s, Re- 
solu$ões, ou Costumes, e Sentencas, que 
sejiio em contrario, porque todas e to- 
dss ds Meu Motu pmprio, certa Sciencia, 
Poder Real, Plieno, e Supremo Derogo 
em fórma especifica para este effeito só- 
mpte ,  & q d o  agi& setiipn em seu vi- 
gar, como y$sllas, *,, a delies E w s e  'e+ 
pecial menção, e aq$ fwq  iqcorp~ra- 
das. E valerá coajo Carta. gmada p& 
Chancellaria, posto que p ella n2is pas. 
se ; e que o seu eRei to haja de au&r maM 

de hum, ou muitos annos, sem m&qo 
dasiQrdenag6es que o contrario detiw& 
J ~ . ~ e g i s l r n d P s e  em todos ar lognes, 
sq4e se,wslumào registar similhaatdã: 
bi~, M w Palacio de Nossa Senhmg 
dx,Ajp&vh 15 de Ja~eiro,,Arrnu- drP. 
Nwjmtg t deN~sss  Sankor J e s u ~  Chrts- 
to de.t7;~/,('!=+km a Assigaatura de 
-i, ,qqmii;i~sild6r a*, do Ministro (3. 
, ' h  , i < r  ,.'lt! , r ?  : 

~~v.4.i '  * A N 4 * ~ ~ , ~ Q ~ ~ ~ ~  f>ÇljoWsDF WA' 
NO uno ms ~ ~ E ~ P R L ~ M . I W ~  t . a p 3 ,  

A *&&r' ~í: ird~& O I &W' .>- 
#I''>[ ! t l<+ i  ,-I 

Eu El-Rei Faco saber a o s , p ~ t e ~ d i i $ t  
vará virem: Que por quanto na Minha. 
i k i  Fundarisental, dada ein 15 dedanein, 
~deste~presente qnno, Derogrici: e Houve 
&r ablidas: em bmficio, e ilestaurac.io 
%do &tado da Jdia, tudasaa Leis, Alva- 
ris, e Disposições;. que, para ia, Governo 
delle se tinhão expedidg anzesílchx.ia3es 

de Abril do anno de 1 7 69; e porque mr 
generalidade da sobredita derogaçis .se 
podiào considerar comprehendidos, con- 
tra a Minha Real IntençBo, alguns Pri- 
vilegias, que pelos Senhores Reh Mens 
Predecessores fogào,wgeedh fdhtum 
da 'Cidade de Goa: &plicar& .a s 8 b -  

dita Lei Fundamental: Hei por: bem, que 
a referida Camara seja conservada nu 
uso dos ditos Privilegias, em quanto Eu 
sobre elles, e sobre a sua utilidade, s opa 
portunidade nas circumstancias do 
culo presente náo der pelo Expediente 
da Junta das Confirma@es Geram as con- 
venientes F'ravidertcias., & pmcp  .* 
certa Inkrmagih .,de; que pam se dimib 
nuir a AutboFidíide, e sr P o ~  do me* 
nio Senado da Camara; debaixo de p r e  
textos de contemplaçào, fira no anno de 
17  10 privada do Presidente,. que antes 
tinha, ficando assim o mesmo Corpo dis 
forme, sem Cabeca; e o Senado psrplãim 
nas màos dos Pereadm c p r p , ~ % a b r ~ ~  
tos, sem Sqpwiuc, qqe, mpmdim, a 
d e c i d i  ngs,wm m: merende 

, . i  ' . 
(4) vi& ò i ec ie tò  de e i ' i a r i i  de 1778. 
(Q ffe OoHw$áo de Delgado - Vd. af, püg. 
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dar-lbe a consistencia, e Authoridade, 
(TUW -7 indiapensaveis em um Congres- 
so, -quesrepresenta os Estados do Povo 
cta fhpitai. da India; e que nelle se  ob- 
snsrér o-mesmo, que se está p~atican8o 
no. Senado da Camara de Lisboa : Sou 
servido Ordenar, que o sobredito Senadó 
seja composto na maneira seguinte. 

Hayerá nelle um Presiderite trienf a!,' 
que tenha o Fôro de Moço Fidalgo, ou 
dáhi para cirna, . a o ~ r r t q b  $ 7  '?*do iiélie i i ,ãsjib- 
cessários c~w9k~g,,daiã.e?(it&~~bris- 
tãs, e Politiças, e db zêro do Bem Com- 

t i id twsaee ís  nos que de- 
UM iao irnportanrre Ein- 

pvgo t :Sendo proposto+ nas Pautas para 
o m c h o  Emprego pelos Eleitores da Ci- 
dade tres Fidalgos ii Meza do Desembargo 
do Paco, de que é Presidente o Govehia- 

-dor, e Capitão Genwal; para entre elles 
a$ o;.tjue m e l h ~  \he psrecer. Pia- 
:&is Vierbadorm Fidalgos, que te- 

Afio qualquer dos sobreditos Fóros. Ha- 
verá outros 'dois Yereadores da ordem da 
Nobreza Civil dos Cidadàos. Haverá um 
Procurador da Cidade, e quatro dos Mes- 
tmsldda ,  sendo todos estes Officios an- 
madar aomo':f& wti i ine  ar6 agora. Ha- 
vmá um Escris$& da Gariiara ccim ser- 
vmtia vitalicia, em-quanto bem cumprir 
com as suas ubrigações; e iim Syndico, 
que seja perito, Professor de Direito, bem 
morigerado, e zeloso da Utilidade Pública. 

Item: Ordeno, que a respeito das so- 
breditas Eleições, e Pautas dellas se pra- 
&urá o que dispõe a Ordenacão do Reino. 

*-sek$poréni o que a td agora foi 
txetam* peb que pertence aos Almota- 
c e l s ~ s ~ , ~ ~ ~ c x ~ e  tota a dwrn dois 
e n r d x m e z .  $6~áo pddm notneddos pela: 
pluraiidade 60s votos da Canuaila, eritre 
os moradores honrados, e civis; ou a j ã o  
Reinicolas; oii sejào Naturaes da Terra, 
sem a iniqua, è odiosa differenca, que se 
praticou ate agoia : A qual Mando, que 
seja ahlidainteiramente, e que para esse 
fim n à ~  sejào eleitos para Almotaceis em 

anno, menos de seii dos ditss Na- * da Terra. 

Item: Ordeno, que a Meza do Desem- 
bargo do Yaçb, quahdo a Ella forem as 
EleigtjeS dbs sobreditos Presidente, Ve- 
wadbrés, e CYfFiciaes, para apurar as Pau- 
tas, nã6'possl nomear os que nellas não 
estitterern, por ser Regalia, que só per- 
tence' S'ãfitiha Real Pessoa. 

' Pela ~~t.12: , ~ a b d o  á Meza do Desem- 
'b~@''&"Pãcb; irisptktor Geral flo Meu 
/R&+ ~iakki;+'I?.e~edók da Casa da Sup- 
iplica$6: C'riselhas ila Minha Real Fá- 
kenda, e do Ultraniar; Neza da Conscien- 
cia, e Ordens; Governador, e Cbpitlo Ge- 
neral do Estado da India; Cainara da 
Cidade de Goa; Deseinbargadores, Cor- 
regedores, Provedores, Ouvidores, J u i  
zes, Justi~as,  e mais Pessoas destes Meus 
,Reinos, e seus Domínios, a qiiek o co-' 
nheclhento deste Alyará pertencer, qué+ 
o cumpriio, e giiai~dem, e far;ão cumprir 
e guardar com inteíra, e 'inviolável ob- 
servancia, não'obstantes quaesquer Leis, 
Regimentos, Foraes, blvarás, Resoluções, 
ou Costumes, que sejào em contrario; por- 
que iogas, e todos de Meu Motu proprio, 
certa Sciencia, Poder Real, Pleno, e $ri- 
premo Derogo para este effeito sómente, , * 
ficando aliás sempre em seu vigor. E v a ~  
lerá -conio Carta passada pela ~hancelfa-' 
ria,'posto que por ella na; pagse; e que. 
o seu effeito haja de durar mais de hum, 
e muitos annos, niío obstantes as Orde- 
nacòes, que o contrario determiniio. Re- 
gistando-se em todos os lugares na fór- 
ma do estilo. Dado no Palacio de Nossa 
Senhora da Ajuda, em 15 'de J ane i r~  de, 
17 7 4 .=Coh a AçSigna.turai, dé E;1-Rei, 
e a do MhiStro(Y 

< 

A L V ~ R ~ D E  18 b~ JANBIAO, DANDO NOVA ORGANI8AÇiiO 
A 0 0  fiOVBBWO8 CIVIL,  POLITICO E ECONWICâ 

F O  ESTCW DA I N H b .  

Eu El-Rei: Faco saber aos que este 
Alvará com f o ~ ~ a  de Lei virem, que de- 
vendo todas as Leis Pditicas, Civis, e 

'.I 

Economicas ser sempre accommodadas, 
n8o só aos lbgares, mas'bmbeni'aos tem-. 

, i  . 7 ,  



pos: Costumando as alterações delles di- 
, versificar de sorte as circumstancíos, quq 

as mesmas fhnstitti&ões ha'is santa$ q 
mais uteis nos seus prinieiros estabde- 
cimentosveai a fazer'-se pie10 de&rso dos' 
anrios tào impraticayeis, caino he mtu. 
ral cin todas 4s 'coasas humanas, nas 
quaes náo pGdo bater perpetuidade por 
sua ' wkr#.eza': TeniIo-~& sido presente* 
por legitimas prm9as, que nestes preci- 

termos se acho0 os ~r ibunaes ,  e a 
. f6rma da adininistracào da Jristica, qtie 
antes regerão a minha Cidade de Goa, e 
o Estado da India, de que ella he tào di- . 
gna Cabeça, de sorte que nâo s6 se t e m  
redazido' a i&poçs"ibilidade para terein 
$h&itbs4, o-pratlcavei observancia; mas 
&ito?polo cdntrario .se achqo antiqua- 
dos, éccurnuiados, e pervertidos em tal' 
fórma, qrie da 'confusgo, q ~ i e  tein cau- 
sado a multiplicidade delies, e dos abu- 
sos, que a ella se seguirão, tem resulta- 
do os contrarios effeitos de se não poder 
já atinar com as siinples, e verdadeiras 
regras do Governo Politico, Civil, e Eco- 
nomico: E querendo E11 obviar a tailtos, 
e pio ponderosos, e nocivos inconvenien- 
tés'com rhuma Legíslacão, clara, breve; 
depurada 'de circuitos, dcloiigas, e ter- 
giversacões Forenses, que seja adaptada ' 
á presente situação da mesma Cidade, e 
Estado, mediante a qual respirem os po- 
vos della, e delle das intoleraveis oppres- 
sões, 'que de inuitos annos a esta parte 
tem padecido, e estào ainda padecendo; 
depois de haver abolido pela Carta de 
Lei ~ubdamenta l  na inesma data desta 
a Relacâo, Magistrados, Officiaes, Leis, 
Regimentos, Alvarás, Resoluções, c Cos- 
tumes até agora observados : Estabele~o, 
e mando, que daqui em diante os.solre- 
d i t a  Governos Politico, Civil, e Econo- 
mim sejáo administrados, e regidos pe- 
Ias pessoas, e pelas disposições seguintes. 

TI'Ptli.0 t. V 

De ~bgedek &e aistl- 

1 O Governador,. e .Capítlo Gèniial 
do Estado da India ser5 sempre o Rege- 

dor das Jusliças ein toda a extensào-do - 
.%eu Governo: e observará, aidm do'qiie 
vai disposto neste Regimento das Ju&i- 
$as, o Regimento dadp aos Regedores 
das Justicas da Casa da ~ u ~ ~ i ' i c a ~ â o  na 
Ordenaciio do livro primeiro, tititlo pri- 
ineíro, lias partes, que forein applicaveis 
na Estado da India. 

. 
< e 

. . T n u ~ o  rr. 
- . . 

, ,R? O F P . ~ ~  %w- . J 

1 O Ouvidor~deral ao &tiido da En- 
dia ser8 tambem C i i a d c e l ~ e r ; % t ~ ~ &  
Geral da Policia, Juiz dos Ri tos  da Fá- 

.zenda, e da Coroa, da chancellaria, e das 
.Justificaqões; e Provedor dos Deftfhtos, 
~ u s e n t e s ,  OrTàos, Capellas, e Resiqos,  

- na  rnàn'eiri6ubat~o declarada, cm tudo 
o que  lhe fo~!&~~licâve?:+~-7. ' ' ' '1"  

2 Reiidii6 nit. ~idade"&@&fr &&s 
casas da siia residencia dará );oA(éa~la 
publica ás partes nas tardes das segun- 
das, e quintas feiras de cada semana : Mas 
sendo estes dias feriados, as dará nas tar- 
des dos dias seguintes. 

3 Nas causas civeis conhekr6 s w e  
por appellação das s e n t e n p  K i d i  
Juizes de Póra-, por aggraio nos autos 
dos lirocessos das aeções principaes; *e 
por aggravo de peticão, ou instrumento 
nos incidentes das execucões, na confm- 
inidade do que vai determil~ado no pa- 
ragrafo quatorze, e quinze do titulo da 
orderri Judicial dos feitos civeis. . 

4 Se QS Appellantes n5o liouverem 
offerecido artigos, ou havendo-os opem- 
cido, forem de matcria, a'que jâ se te- 
nhão produzido provas na primeira Ins- 
tancia ; ou ainda que sejào de materia 
nova, forein ineptos, insignificantes, ou 
impertinentes, proferirá logo o Ouvidor 
Cera1 a siia sentenca: Pordm havendo* . 
dferecido artigos de materia nbva,*g&!$- 
clludente, os receberd o 0t&i'kl61i'Ceral, 
assigriando hub t&&b -$&&rnptorio ao 
~ ~ ~ e l l á d o  p a d  &hie$tar. 
' 5 NI sel;~ignarórpara 'prova de taes 

artigos', e srii contesta~iio, mais que hdha 



-4 49- 

,Da mesma sorte ceghewA .por 
?&o, pao~er4~lopique-se Ihe aprese 1açào.das posturas, ,e: das s en tqes  
mm, .sem que mande .dar "vista ás 
+gS,;, pu red4.4~~: ir.i~~4's~@* alguma tambem,appéllacào .noa.casoa,quede- 
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14 Se o dito Oúvidor Geral for ar- 
guido de suspeito ao Juiz, ou ao Official 
recusado, (o que estes poderão sómente 
expor, quando responderem, e dkpozerem 
ás suspeicões) proporá o mesmo Ouvidor 
Geral o caso ao Governador, e o confe- 
rirá na sua prqewgi com n Jus de Fóra 
de Goa; ~e,mrr-do, qste2imp&ida,~comto 
que paFece.c aaa .dito .iGowennadw:. +E pa- 
reçeaQ q w  nào. deve ocrnhecer das wa- 
psicões o Ouuidor Geral, por se tratar 
de honra, ou consideravel interesse do 
recusado, e parecerem justas as razões 
do pejo, que elle houver expost* com- 
metterá o Governador o conhecimento 
ao Juiz, ,que lhe pazeeer. . .+ 

-1 5 ni.~scausas, que excederem de seis- 
centos mil réis nos bens moveis, ou de 
quatrocentos mil véis nos de raiz, poderá 
o Ouvidor Geral conhecer por ac@o no- 
va. E bem assim poderá da mesma sorte 
conhecer por w ã o  nova nas causas dos 
Prelados, Viuvas, e Pessoas miseraveis, 
que o quizerem escolher. 

1 6 Concederá as segurancas Reaes, 
como póde fazer o Corregedor do Cri me 
da Corte, cujo Regimento observará em 
quanto for applicavel, e compativel. . 

1 7  Tirará em cada hum anno devassa ' 
de todos os Offiqiaes de Justica, e Fa- 
zenda, e ainda do Ecclesiastico,,na fórma 
da Ordenaqáo, que l&arein mais do que 
lhes he taxado no Regimento da Cidade 
de Goa: E a pronunciará em Junta, on- 
de tanibern a sentenciará finalmente, pos- 
to q u e  dê per si só carta de segar0 aos 
culpados, e seja Jiiiz do preparatorio. 

18 Da mesma fórma sentenciará em 
Junta os processos, que lhe remetterem 
os Juizes de Fóra de todo o Estado; e 
que estes formarem aos Officiaes, que 
perante elles servirem, por auto, .ou por 
denuaaia. Nos qoaes tambein só o dito 
Ouvidor Geral concederá cartas de se- 
guro; usando a~estes respeitos dos Regi- 
mentos dos Ouvidore~ das Comrcaçl, e 
do Juiz da Chancellaria, rn qime for ap- 
plicavel, e compativel. 

19 Fará as execucões das dizimas das 

sentencas, segundo o Regimento, e Reg 
gras da Chancellaria da Casa da Suppli- 
c a ~ h .  Conhecerá de t&os ús feitos, que 
se formarem sobre esta cobrança, e os 
~ s p d a r i  finalmente em Junta. 
o 20 Passará as  certidões das justifica- 
ç% +na maneirai que pelos seus Hegi- 
inentos as passão os Juizes das Justifica- 
gãeg + ao) dhn6;elb >da Fazenda, e o Juiz > 

-de Irab'ii, e Mina, segundo a qualidade 
dos casos, ,a.que aâm.ppp&ae&s os Regi- 
.mentes dos ditos Megist~qdos.~ i ., + 

2 1 Usará de toda a jarisdicçãlp t&s 

~uizeg do Coroa, e Fazenda; servindo-fie 
de Procurador da Coroa, e Fazenda o 
Juiz de Fóra de'Goa para o preparatorio 
dos processos: E estando conclusos, os 
sentenciará finalmente em Junta com 
appellação devolutiva para os Juizes dos 
Feitos da Coroa, e Faeenda'nahCasa -da 
Supplicação-nos casos, que, tendo ale$ 
da, excederem á do dito Ouvidor Geral. 

22 Conhecerá dos Recursos, que se 
I 

interpozerem das violencias, e das usur- 
pações da minha Jurisdiccão praticadas 
pelos Ecclesiasticos: Observando-se em 
tudo, e por tudo nos ~ e c u r & s  rdo Eskado 
da India nas Juntas do dito .Ouvidor, e 1 
Juizes de Fóra, o Alvará de dezoito de 
Janeiro de mil setecentos sessenta e cin- 
co, pelo qual iriandei regular os Recur- 
sos i10 Estado do Brasil: Havendo por 
bem anrpliar as providencias do dito Al- 
vará ao Estado da India. 

2 3 Coino Juiz da Coroa, e Fazenda, 
terá*sempre huma devassa abe~ ta  sem 
termo limitado, e sem íieterminado nu- 
mero de testemunhas, dos d.escaminho 
dos Direitos Reaes, dos contrabandos, e 
das collusões em prejuizo da Real Fa- I 
zenda: E quando houver culpados, os 
pronuiiciará, e sentenciará em Junta, 
sendb elle o Juiz do preparatorio sóma-  
te; servindo-se do dito Juiz.de lJkira.de 
Goa, como de Procurador Eiwal. 

24 Terá.tambernoutra devassa igual- 
. mente aberta pelo* que pertence á Poli- 
cia; Observando (ein quanto lhe for ap 
plicavel)' o Regimento do Intendente Gc- 

/ 



ral pelo Alvará de vinte e cinco de Ju- 
nho de mil setecentos e sessenta, e as 
mais Leis, e Ordens respectivas. Nesta 
devassa pergiin tará tambeiln pelos que 
tem livr'os, e papeis prohibidos pela Real 
Meza Censoria: E havendo culpados, as 
pronunciará, e sentenciar8 na referida 
fórma. - I I , t I ~  I 

25 Fará visita á aadeia deGoawo @i- 
meiro dia de cada rnez~ceotn os J~aPaeb de4 
Fóra de Goa, Bardez, e Salsete; .&rv:n- 
do sempre o priFóItidd de: 'Promotor das 
Justi@ts*iEbdla se mobservar& a Lei de 
pitlwi &+Feverbir~ de mil setecentos se- 
~ n t á  e h m t  Bemettendo-se para a dita 
cadeia de Goa os processos dos prezos de 
Bardez, e Salsete, que estiverem nos ter- 
mos de visíta. 

26 Usará dos Regimentos de Juiz do 
Eisco, de Provedori da Casa da Moeda, 
&penn&ndeiste do Tabitco, e Juiz dos 
Feitds da Misericordia, no que for appli- 
cavel, sentenciando os feitos respectivos 
em Junta. 

27 Quando parecer conveniente que 
sobre algum caso se tire devassa, se pro- 
por8 erndunta pelo Governador, ou por 
qualquer( doe Ministros, de que ella se 
compoem; e com a r e sdqão  da Junta a 
tirará o Ouvidor Geral, pronunciando, e 
sentenciando os culpados na mesma Jun- 
ta: Quaiido não pareqa, que antes se me 
deve dar parte do caso, e das resultas da 
devassa, e da pronuncia. 

28 Como Chanceller do Estado terá 
em seu poder os sellos, e passará todas 
a&icanias, e-papeis, que expedir o Go- 
ve)nabr -em. meu nome; e *bem assim 
todas ~sCartas,~Prdvisões, e Alvarás, que 
passar a mesmo Gevernador pelas rem- 
lucões da Junta, quo hei por bem suhtí-  
tuir á Meza do Desembargo do Paco, que 
havia na Relação extincta; E tendo so- 
bre ellas alguma duvida, a proporá em 
Junta, cuja resolucão se me fará presente 
sem prejuizo da execução della. 

29 Na falta, e impedirriento do Ou- 
Geral, servirá em seu. lugar o Juiz 

&Bhm de Goa, passando para o lugar 

deste o de Bardez, ciija Vara servirá-en- 
.iretanto o Vereador mais velho. 

1 

TITULO 111. 

I i: Os Jnizes de FóPa de Goa, de Bar- 
dmjilhas ad,jacrentw, e de Salsete, serão 
ju9itAmenh duiees-dos Orfàos, das Alfan- 
degas; Auditores da Gente de Guerra: 
E useriia &,toda a $tirisdicção, que pe- 
las minhas'leis, e Ordens he concedida 
a cada huin dos ditos cargos neste Rei: 
no, e nos Dominios Ultramarinos, (no que 
aqui não for provído) dando appellação, 
e aggravo para o,Ouvidw Geral. 

2 Haverá em caditthar~ldos ditos Au- 
ditorios dois ZsmivQes do Crime, eCiv'el, 
que s e r v h o  igualmente cle TaGellilies #de 
Notas: Servindo o inais antigo- de ES- 
criviio das despezas: hum Meirinho : 
huin Escrivão do Meirinho com dois 
Homens da Vara; e dois Naiques, ou 
Porteiros. 

3 Dois Inquiridores do Civel, que se- 
r50 Letrados, e perítos na lingua da ter- 
ra ; os quaes servirão iambem de Distri- 
buidores. a . .  

4 Dois Interpretes, ou Linguas, peri- 
tos, e intelligentes, tanto da lingua Por- 
tugueza, como da terra : para o que se 
devein escolher pessoas de confidencia, 
e fidelidade; e a cada hum se dar6 de 
ordenado cento e cincoenta serafins; os 
quaes terão obrigacão de assistir ás dii- 
diencias, ao inquirir das tesMmiinhas, 
e a !tudo .o mais a qbe forem chaina- 
das. % .  

!i O Ouvidor, e os Juizes de Fóra te- 
rão asassignaturas, e emolumentos, próes, 
e precalps, que pela Lei de dez de 0u-  
tubro de mil setecentos cincoenta e qwa- 
tro forão concedidos aos Ministros das 
Minas Geraes. No que nlio estiver neIla 
provído, levarào os mesmosque os deste 
Reino. Os Escrivães. p % m ,  e mais Offi- 
ciaes ven'ceriio os emlalllmhtos, salarios, 
próes, e precalqos, que polo Regimento 
da mesrna,data de' dez de Outubro de 



mil selecentos cirmerita e quatro &rim TITULO IY. I ,  . 
estabelecidos pwa Q S ~  Q j o t k b s  .&i i%- ::t 

ra Mar, e Sertão d 4  Dominios.da Ame* 
rica. I . 

s,oinpis ser4o,vessadas,  
1aum;iuirilpiatnenae de phw 

mana sm dias oeptua, que p8ra .isso 
t inarh .  No w o  de imgsdirnmta, 

*lestia, oii.ba\ta,.sce~virá .o Vemader 

' 
ta rnil,'r&; e nos+srimw se. 
que vai determinad~ mo Tit 
& Juizo dos ,feitw cvimes. 

,9  O Juiz de Fóra de 
Procurador da Coroa, e Fazenda. 

1,0 Ceda hum dos J u  
Auditor da Gente de 
ver w seu districto, 

os criminosos do 

.a sua confirmacào seriio improrogavel, e 
irremissivelmente earecutadas anos réos 
mudemnados desde a Faca r  d e  Galdêdo 
até o posto de .Tenente inclusivamente. 
Porém a respeito dos que forem Capi- 
tàes, e dahi para cima, s e e o  suspensas 
a$ execucões, e as senteqas rernettidas 
com os autos originas, e coni os réos á 
Gnka Real presenca, e cadeia do Li- 
rmoei~o.lde ~ L i s h ,  ,para sobre elles de- 
termines o qwe: m ~ p a r m a  justo, na mes- 
ma conformidade do, que ,tenho esta&- 
lecido pelo .prapfmsqu-into, do Titulo 
da Ordem de Juim --raoe feitm .mimes a 
-peito dos réas, quettiwmm o foi0 Be 

alguma dellas,~e p m u n c h r á  como for 
direito; observanh ,a  4h-dena@o livro 
terceiro, aitu10 vinte, pâirrgpafo aove;e 
pwagrafa quinze; .e, livrortevoeim, t i tub  
quarenta emave, e titulo cincoenta:Re- 
aebida a contrapiedade, se assignará hum 
breve termo para contmditas, e se assi- 
gnarào as dilacões. 

5 Nào serão admittidas macs de.:tr& 
tostemunhas para a provatdel e d a  RI%+ 

substancial, ou se+ d a q 8 5 ~ , x ~ f t j a  GOR-. 
.testacào: .salvo se a mawda-do artigo 
for d iv is id , )  bismte que .seja.necessa- 
rio prcrllo.prnpstes-, a por differentes - 
testemunhas. Peita a pmva, se;ha- 

Pidalgos da minha Real Casa. - ( a iaquin@es*poraberns, e publia*, 



e se continuarzo os autos para razões a 
final. 

6 Será permittido a qualquer das par- 
tes juntar a final os mais documentos, 
que tiver. Sobre os quaes, dizendo a par- 
te, 60 farào os autos conclusos ao Juiz 
para os sentenciar. Poderá o Jhiz, antes 
de próferir a senteqa, proceder a todos 
os exames, e averigua$ít!s, que lhe pe- 
recerem necessarias<.Wa ts&mirmi*ub 
nliecimento da verdade. , .sl j l :  ,i 2 

7 .  ~m~erid..  siaeiltF$&9,!e kade àella 
igaw ol Qpui$si-~Gei.al,,pdei;á 

wtâ wpmiw ~ $ ~ t a n d k  deduzime toda 
a .ptttwia de* :facto, que de novo accms- 
ceei- e toda a que servir para illidir a 
contrariedade, ou para corroborar o a l ~  
legado nos artigos da ncciio. E sendo a 
ieateria nova, poder-se-ha dar a ella pro- 
va da rnesma sorte, que. estg, ktermi-  
nado wgars&rofo isegundo.deste Titulo. 
a&r.~azoada que seja 'a causa, se senien- 
&ar6 pela verdade constante dos autos, 
por qualquer modo que ella se inostrc, 
e faca evidenie. 

8 Todo o Advogado, que alterar esta 
ordem, £az.endo requerimentos dilatorios, 

. ou. Q U ~ W  qvwsquer, que pareciio do& 
w, e a fim de  demorar as causas, será 
eondemnado nas ciistas do retardamento 
e& pena pecuniaria, e outras a arbitrio 
do Jiiiz até ás de suspensiio, c inliabili- 
dade. 

9 Poder20 as partes pedir no tempo 
das proJ7as o depoimento do seu conten- 
dor; e o Juiz em todo o tempo, e estado 
&I. causa, poderá ex ,oficio mandar que 
deponhWt. ássiis ,corno proceder .a ,todas 
as diligeneias, que, ihe parecerem neces- 
saias, para avevjguar a verdade. 

10 As cartas de inquiriça'o para fóra 
de Goa, Bardez, e Salsete, ou para fóra 
de Damiio, ou Dio, nas causas que ahi 
se tratarem, (não sendo pedidas para os 
lugares, onde os contratos houverem si- 
do celebrados) não suspeiideriio o curso 
das mesmas causas; mas a todo o tempo 

chegarem, e em qualquer estado das 
wp, au instancia, se poderiio juntar; 

BOLb DO C. ULTR.- LEG. ANT.-VOL. I 

e se poderá por ellas julgar, e revogar 
o que estiver sentenciado.' 

1-1 Os Advogados, Escriviies, e Solli- 
citadores nàío poderão receber, ou cobrar 
das partes o pagamento dos seus emo- 
lumentos antes da sentenca do Juiz. E 
ord&otr Que oç ditos Advogados, e Sol- 

1-ticiiidones &o possao receber outros 
- e m o ~ ~ u m ~ ~ r o ~ ;  que n a  seja0 os que o 1 Juiz de csma ,arbitrar na &ntwai Que 

1 oe Esmivaes niio . p s d o  recebi.  os sala- 
Pios, que pela Lei lhes competem, antes 
da mesma sentenca : Que se antes de113 
os receberem, ou aceitarem coiisa algu- 
ma das partes, por qualquer titulo que 
seja, se,jfio,prezas, suspensos dos officios, 
e inhabeis para mais os .servirem: Que 
a parte, que antes da dita senlt?a$rji'de~ 
alguina cousa a algum dofsobreditos, 
ou seja autlior, oii réo, .perca' todo o di- 
reito da causa a beneficio do seu con- 
tcndor. 

12 0 s  Juizes no arbitramelito dos di- 
tos salarios, ou emolumentos, haveriih 
menos respeito á iinportancia das cau- 
sas, do que ao merecimento do trabalho 
dos Officiaes: Reflectindo principalmen- 
te  sobre 9s requerimentos, e allegacões 
dos Advogados, para lhes augmentarem, 
diminuirem, e ainda negarem totalmente 
os emolumeiitos; á propor@ío das delon- 
gas que elles affectarem na causa, e á pro- 
porcão do ii~trinseco merecimento das 
suas cornposicões. 

13 Os processos dos Gentios, e da 
gente da terra, seriio verbaes até á quan- 
tia de trinta mil réis n o s  bens inoveis, e 
de vinte mil rdis nos de raiz. 

14 D ~ S  primeiras Instancias perante 
os respectivos Juizes de Fóra, nao haverá 
outro reciirso, qiie n2o seja o da appel- 
Iacão da sentenqa definitiva para o Ou- 
vidor Geral: Havendo por reprovados, e 
perpetuamente prohibidos .os recursos 
(dos despachos interlocutorios pot. via de 
aggravo de instriimento, ou de peticiio: 
E deixando sómente As pa.i.zes, que neE 
les se sentirem gravadas, 6 meio do ag- 
gravo no pl*ocesso, para delle se tomar 
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conhecimento -na Instancia superior. da 
Ouvidoria, quand0.a ella se devolver o 
conhecimento da causa pela appellação. 
Salvo se cabendo as caraias na alcàda, os 
Juizes de Fóra náo. ~ a x i a r e m  no pro- 
cesso dellas este Regimento, e Ordena: 
' @a; porque P ~ k a o : ~  p r t a d e p o b  das  
sentenças r e c m w .  par bpeticfio ,aos Ouvi* 
dor: E, psbevá este, vei~do os autoe, to- 
mar conheciinento do aggravo, e do jui- 
gado a.té reformáfi a sentenca. E sa1voot~- 

. trasim se os sobreditos despaclios jnierlo- 
cutorios forem proferidos e111 materias, 
qiie ou seja0 pre,judiciaes ao estado da cau- 
sa, ou cotitenhão damno irreparavel. 

15 Das execuqões pwdm das senten- 
çascse poder8 interpor aggavo  por pe- 
tiggo, correndo o processo nas Ilhas de 
Goa, ou nas Provincias adjacentes: oii 
por instrumento, correndo fóra dellas em 
Dainão, ou Dio : Bem entendido, que nem 
das peticões, nem dos instrumentos, nem 
de qualquer outro despacho, ou diligen- 
cia, poderão vericer, nem haver cousa al- 
e 
guma das partes o Advogado, Escrivào, 
ou Sollicitador antes da execucão eslar 
de todo acabada: Nem poderão depois 
de acabada receber mais do que aquillo, 
qiie pelo Juiz della lhe for arbitrado na 
fórrna, e debaixÒ das penas estabelecidas 
no paragrafo onze, e doze deste Titulo. 

TITULO V. , 
D e  ordem Judlelal dos feltos c ~ l m e s .  

, 1 Todos os processos crimes serão ver- 
baes, e summaríos na fórma do Alvará 
de vinte e cineo de Junho de mil sete- 
centos e sessenta, que estabelece0 a F'o- 
licia nesta Corte, e- Reino. 

2 Nos delictos kves, etn que erião hou- 
ver de se impor maior pena, que a pe- 
cuniária de dez mil réis; a de prizào por 
tempo de huin mez; e a de degredo pa- 
ra fóra do lugar de habitacão por outro 
mez; conhecerão em primeira Instancia 
os Juizes de  F6ra respectivos, se& appel- 
laqào, nem aggravo, E sendo maior a 
pena pecuniaria, poderá appellar-se para 
o Ouvidor Geral. 

3. Nas causas portini, em que, s e p  
do a qualidade, e circuinstancias dos c* 
soe, tke~.liagar maior pena corporal, de- 
ve&at~osiJuizm rernetter os autos p e  
patiedm~pta -o Ouvidor Geral, para d- 
1e~mi:sentenoiax ein Junta com os J u k  
zes de FDm h:Gaa, Bsrdez, e Salsete ern 

o~iqub dhq Eovem m e t t i d o s  os 
autos, os.iePaqiarbA.a .d&o   ouvi dor Ge- 
ral. E tendo feita toe-exaniea, B "diligea- 
cias, que lhe pare&e&~n~cesm'~ papa 
o conhecimento da cakha, <rs p u c p k h A  
Junta, e lançará as sentmças, omnorsei 
vencereili pelo maior numero de votos; 
e havendo empate, votará o Governader, 
e fará decisivo o seu voto. 

5 Todas as sentencas dadas na refe- 
rida Junla até a-pena de moste-inclaasivè, 
fará. executar prornptaaientem Ouvidor 
Geral, cómo se regular nd mesma j8u.inrea. 
Porém se os condcmnados em pena de 
morte natural, ou civel tiverem os fóros 
de Moco Fidalgo, e dahi para cima, ou 
os de Fidalgos da minha Casa, com as 
moradias de Fidalgos Escudeiros, o i~.de 
Fidalgos Cavalleiros, se suspenderPu r=. 

execucões, sendo sernettidos cirs réos com 
os processos 6 Casa da Supplicacào, pa- 
ra serern por ella mandadas executar as 
senlencas, se não concorrerem justos mo- 
tivos para a minha RealJ3enignid~de m e  

I dera-r ao penas aos réos em parte, ou em 
todo. E c0111 o que passar ao dito respei- 
to, ser50 os autos outra vez remtt idus  
á Capital de Goa, para nella s e  publi-a- 
rem por editaes as sobredita e x e c u m .  

* e  cessar assim o publico escanda10 dos. 
crimes, por que os mesmos réos forer~.  
punidos. 

6 Exceptuo poréin as causas d o ~ M i -  
litares, porque perteiicendo aos Conse- 
lhos de Guerra, devem ser r e m e t t i b & a  
minha Real Preseqa, nos cas~qq-de  
couberem .ns seu.. mpd*,lmam *wi 
beclarado no seu r~rnpar-~dugw. 

1 I 7 E x ~ p L ~ w > o ~ o i i n i  asopoos&oom- 
r bin9ão, s e d ~ : o t ~ . t u ~ I t w + ~  
1 D meu . R ~ L  -mado, ou-com- a ,. 



d a  Golvernabfi e Capitào General delle, 
m-rafi Ouvidor Geral, ou Juizes de 
F&B e ~ ~ e ~ w q u e r e n d ~ e s i e s  casos; e m  
qushqwejudpciP1 a mora d e  hum pr;oilot- 
wawtigp.pcur c;ua.natureza 3 E devendo. 
pea?, isso prevaieee~ a todas as contem- 
plqks-part iculares ~1 defeza, e conser- 
vacão da tranquillidi~de publica : Manda, 
yw nelles nào valha ~wivilegio algum; 

-e que as s e n t e n p s  -i;clles proferidasuss* 
jào executadasiimznedktamente, sem re+ 
CUFW +um. 6 minha fiwltEe~saa, ou aos 

,l&.ó.que. os réoacon- 
40s feros deJ?idalgos da 

sa; ,0111 aenhclo patentes de Ca- 
p l t w ,  qe dahi -para cima : Sendo quc aos 
rdos de criii~es de lesa hJag.estade lhes 
niio vale foro Militar na conforinidade 
das ininhas Leis, e Ordens. . , 

8 Concederá .per si, só as cartas de se. 
gurct,' .que se lhe. pedirem nos casos que 
asDn&erem no Estado'da Iridia, em que 
&.forem especialmeiite prohibidas pela 
Ordenacão do Reino, (posto qiie o sejào 
pela Lei da Policia, pelas especiaes ra- 
zões, qiie concorrein pa-ra ella se nào ob- 
servar a este respeito no Estado da In- 
dia): m.:eej&a- abs01t.itarilente negativas, 
ou.3co~fess;ilti~ae com defeza, ainda antes 
& passarem os trinta dias, ou tres ine- 
zes, que para as negativas assigna a Or- 
denacão do livro quinto, titulo cento vin- 
t e e  nove: Ficando no mais esta Orde- 
naçio em ,seu vigor. 

9 As ditas cartasserão comedidas por 
seis mezes sómente, que lie o maior es- 
piqu,lquepódein dura r  os processos cri- 
mimes; que mando formar na conformi- 
dade do-Alvartí d e  vinte e cinco de  3 ~ 1 -  
n k ~  de. mil setecentos e sessenta, e das 
mai4kiszpornulgadas a bem da h l i c i a ,  
e da publica iranquillidade. Mas occor~ 
rendo com tudo taes embarauos, que 
o b t e m  .invewivelrnente em algitm caso 
Lmprtdiqilo &.processo dentro naquelle 
terino, se poderti ccmreder, huf i~a  só re- 
fónraa pela Junta  das ~Bsticas, a que sou 

ter: o? .negocios, que a t l  
iào na Meza d o  Paço da 

Relaciio ex tiilcta, p m c e d é h  ido-. 
$50 do duiz_do processo: 

TITULO VI. 

Meea do Puqo. 

1 -Por fazer favor aos vassallos, que 
vivem :nos Dominios da Asia, houverãt~ 
p o r  bem o% S~HI~QZ'~S Reis meus prede- 
cessores determinar, que nejRela@o de, 
Goa houvesse huma Meaa,. em que$-se 
expedissem alguns dos segocios, que  per- 
tencem ao despacho, e expediente- do 
Desernbargo do Paco, a cuja semelhança 
forao depois instituidas a s  das Relaqões 
da Bahia, e do Rio de Janeiro: E haven- 
do Eu agora por bem, pw justoe wt&- 
vos, que me for60 pesentes, e ~ t i n g u i c  
a dita Relaçào de Goa: Saa servido can- 
servar com tudo a bemticio. dos meus 
fieis vassallos, que vivem naquelle Con- 
tinente, o mesino beneficio em huma 
Junta,  que hei por bem crear a esse fim. 

2 Ella se comporá do Governador do 
Estado, do Ouvidor Geral, e do Juiz de 
Fóra de Goa; e se convoc-arA no primeiro 
dia livre de cada mez nas casas de  resi- 
dencia do dito Governador, e nas mais 
occasiões, que  elle julgar conveniente : 
E quando haja alguma duvida, ou se hou- 
ver de tratar  negocio tal, que  ao Gover- 
nador pareca coriveniente chamar mais 
algum Ministro, será este o Juiz de Fóra 
de Bardez. 

3 Nesta Junta se eleger20 as pessoas, 
que hiio de servir devereadores-a Cidade* 
de  Goa, e se apuraráõ as' Pautas das ma+ 
Carneras do Estado. 

4 Nella se concedefio as refórmas das. 
cartas de seguro, qtie passar o Ouvidor 
Geral, quando pela informacào dos JiiC 
zes da ccúlpa constar do Legitimo impe- 
dimento, que tiver havido, para se 
sentenciar o livramento no. tempo da 
carta. . 

5 Jlenz; Alva~ás  de, b i g t a . .  n w - a -  
que pdas  O r d e n a e a ,  e -Leis senão  pror 
hi+be~in 

6 Item: Psovisões pam o meu Procu- 



radar demandar as pessoas do Estado, 
para as causas que pertencerem 5 minha 
Coroa e Fazenda. 

7 Itenz: Licenca pata ç i - t a ~  Cón~e lho~ .  
8 Item: Yrovisio pam accbsar$&i~lt- 

vrarem por P rocu~ado r .~  .' , .. i :  i,+ 

9 Na mesnia Meza: se expdi&b 
perdões, que Ea m>etumi~ ' ebn&&~~  nil. 
sexta 'feira safitá, apr&e@tali;dó;rge &$e'+ 
diio d a  parte, e eonhecila'entc~ 'de haver 
pagoa a pena pecuniaria: E n8d se con- 
cederão nos casos de blasfemia,' moeda 
falsa, falsidade, testemoiiho falso, inatar, 
ou  ferir com bésta, flecha, azagaia, uso 
de arma curta; posto que não haja mor- 
te, neni8ferimenta; propinacgo de venc- 
no, ainda qfic effeito sc não siga; re- 
medio para abortar; inorte oommettida 
atraicoadamente; arroi~-ihamento violeii- 
t o  de cadeia; peita de Carcereiro para 
soltar, oii deixar fiigir prezo; fugida de 
prezo das cadeias de Goa; fogo posto de 
proposito; dainno, ou injuria feito por 
dinheiro; coiitrabaildos; salteadores de 
caminlios; ferimenio de proposito em 
Igreja, ou Procissão, onde for, ou esti- 
ver o Santissimo Sacramento ; ferimento, 
ou pancadas, e ainda simples resistencia 
a qiialquer Official de Justica s o b ~ e  Seti 
officio; feriinento, ou qiialqiier offensa 
de pessoa tomada ás iniios; koiibo de'inais 
de inarco de prata; inanceha de Clerigo, 
o u  Frade; adcilterio, sendo a mulher le- 
vada de casa de seu marido; ferida da- 
da, oti mandada dar de proposito pelo 
rosto; ladrão formigueiro bela terceira 
vez ; condempaçgo de açoNtes, por qilal- 
quer caso que se,ja; incesto, salvo se se 
pedir dispensa para casamento, para a 
qual se concederá o tempo conveniente, 
com a clausula de que n2o vivão no mes- 
mo lugar; nem se concederá em outro 
qualquer caso, que seja inais grave do 
que os sobreditos. 

10 Em qualquer tempo do anno po- 
derão commutafise na referida Junta as 
condeinnacões, oii penas em outras pe- 
cuniarias, como melhor parecer! mas nun- 
'ca se commiitará a de galés. 

1 1 Tambem se concederáõ Alv6r~s;  ! de busca aôs Carcereiros; de fintas pari 
! o%hs 'publicas dos Concelhos até á quan- 
tia ,de' çeni mil réis; para se appellar, e 
agg.abtit., sem embargo de serem passa- 

,dos os dez dias; e para se seguirem as - 
aplpklTAQ&&;'sem èmbargo de serem por 

!&erW)i ~'at;à! se fazer prova por teste- 
ntiiitiH3d %Hilqqd.$qnè.i' nduantia ; para se  

I CitsreHi p~e&dsf'$hfisf~ii~$lemènto de ida- ' 
I de, e~nàn~ifia@t!d;lb Cütklds. "" 

1 2 Os Atva~3S; "&frtii&i' 6'i~roii88e.s ' expedidas na díth 3~tátb'o&'~a~~~~~'~o 
i ineu Real Nome; ser50 assig4adaç"'\&lb 
Governador; e passarào pela Cliancella- 
ria, r~agando os novos direitos, que de- 
verem. 

13 Em nenhum caso, além d~ ex- 
1 pressos, passará a Junta Provisào algu- 
ma, nem ainda por motivos de ígualda- 
de, de razão, ou de estylo. ' ,  r ,  i 

14 Pertencerá á mesma Meza do Pa- 
i 

TO deterininar o iiumero dos Advogados, 
que deve haver nas-Ilhas dc Goa, e Pro- 

. l 
-\ 
? 

vincias adjacentes: Os quaes não passa- 
rão do numero de dez, nem serào admit- 
tidos em Juizo sem primeiro serem ap- 
provados, e nomeados pela Meza. Toao 1 A 

aquelle, que, nào sendo assim do nuine- 
ro, e habilitado, se bintrometter a- exer- 
citar o nobrç officio de Advogado, será 
pela priirieira vez castigado com dois me- 
zes de prirào; e pela segiinda expulso 
das ditas Ilhas, e Provincias irremissivel- 
ihente para mais a ellasr nào voltar. 

I TITULP VII. ' 

I Dispoiliqõei Geraes. 

1 Sendo a primeira obrigacào dos Ma- 
gistrados, a quem tenho encarregado a 
administrajão da Justija no Estado da 
India, o promover, e sustentar a fiel 

' execuçào de todas as minhas LeiS8;"ht? 
mliito maior, e niuito' ma$ Indlspensa- 
vel a ohrigaç50, que lhes 'incumbe, não 
só de executarem, maS tambeni de estu- 
darem, e zelarem á religiosa obseruancia 

1 das novissimas Leis, que constituem os 



hndamentaesestabelecimentos, coni que 
tenho~socoorridb*os meus fieis vassallos: 
~vend~-~tast'pela~imp~rtancia das ma- 

.e ,dbs okljectos tvr. a preferencia 
rias*&id&s, e das vigilias dos referidos 
Maglistradus. 

2 Terãó pois o iiiaior cuidado em ze- 
laem, .  e estudarem ,a oljservancia da- 
quellas Leis, pelas quaes procurei, que. 
as meus fieis vassallos tivessem qs wais 
claras luzes do que devem. a D.ew, e a 
miin; e do que sfsdevep entre7,si; e a 
si, rnesmgs; I3lurninaqtdo-a aos ditos res- 
p c i p  QoR&a, as trevas da ignoraneia, 

9% tinha precipitado a maligni- 
dade dos tempos. 

3 Taes stio, P ~ i m ò :  A Lei Piindarnen- 
tal de sete de Maio de mil setecentos ses- 
senta e cioco, que estabelece0 solidamen- 
te o Regio Beneplacito, fazendo o indis- 
pensavel em d e h a  dos direivos, e rega- 
l iq da Coroa, e dos vassallos d'ella, con- 
tw os quaes antes deste estabelecimento 
se tinha militas vezes attentado. 

4 Secundò: A Lei de dois de Abril de 
mil setecentos sessenta e oito, que pros- 
creveo a Biilla da Cea, e os Indices Ex- 
pprgatorioi+; inTentos dolosos dos abo- 
minaveisJessitas, para fazerem errar nas 
obrigações dos fieis para com Deos, e dos 
vassallos para coin os Reis : Proscreven- 
do, e queimando os bons livros, que os 
podião guiar pelo caminho da luz, e da 
verdade : E facilitando-lhes em lugar del- 
les outros, que os guiassem pela escuri- 
dbo aos maiores erros, e absurdos. 
' 5 Tertih: A Carta de Lei de quatro 

d k D ~ m b r o  de mil setecentos sessenta 
enove, que na confotmidadc, e ern con- 
seqnencia da  sob~edíb, '~roscreveo osl'E- 
vros mais pestilenciaes entre os Com- 
mentadores, e Sectarios da dita Bulia da 
Cea, que com maior, e mais fanatica di- 
ligencia procurario diffundir as perni- 
ciosas masrimas nella estabelecidas. 

6 Ai. outra. Lei Fundamental de cinco 
de Abril de inil setecentos sessenta e oi- 
k; .que1creou o Tribunal da Real Mcza 

Por meio da qual unindo p n -  
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ticainente (sem os confundii*) o Saoerdb- 
cio, e o Imperio, se fundbu Huma inex- 
pugnavel fortaleza, que podesse não só 
defender os meus fieis vassallos contra os 
inimigos da Religião, da Moral, da Dls- 
'ciplina, dos Costuiiies, dos Direitos dk 
Igreja, e dos do Reino; mas tallibem, e 
ao mesmo tempo, podesse Cortalecellos, 
c ill~icainallos para vereiii com luz clara 
a vegdade; e estarem munidos contra O ' 

erro, çonwa a illusàa, e cantra O engano. 
7 E porque este respeitav>el Trihii- 

nal, cumprindo coin as obrigacões dos 
Estatutos, qiie fui servido dar-llie, tem 
expedido, e publicado coin os referidos 
fins, as mais importantes, e as mais lu- 
minosas Provisões, e Editaas: Será da 
obrigacào dos ditos Magistnadoa, depois 
de por ellas se iilstl-uirem, o pramove- 
rem u indefec~ivel observancia dellns. A 
este fiin tenho ordenado, que se Ihes re- 
metta a Collecqão das ditas Provisões, e 
Editaes, e que para o futuro se remet- 
tão da mesma sorte ao Estado da India 
as que de novo sc forem expedindo. 

8 Os enormes abusos das excommu; 
nliòes praticadas nos Consistorios, e Jui- 
zos Ecclesiasticos, contra as Leis Eccle- 
siasticas, e Civis, assim na siibstancia, 
como na ordem, e no modo, tinhào pro- 
duzido pela iiicoinpetencia, pela vulga- 
ridade, e peja irnprudencia, com qiie ergo 
fiilminadas, e-itos tão estranhos ao seu 
firn ; coirro ergo opprimirein aos que 
elles iiotavào; fazererri-se despreziveis a 
inuitos, e escandalizarein a todoa. 

9 Para evitar aquelles absurdos, e co- 
Iiibir a frequencia delles : Fazendo- vcr , 
distinctarnente os limites do Sacerdocio 
no usa das cxcomrnunhòes, e os pode. 
res, e faciild'ades do Imperio para pro- 
ver sobre os abusos, que delhs se fizes- 
sem: Fui servido mandar expedir opgora 
tunainentc a Provisào de dez de M a ~ p  
de mil setecentos sessenta e qriatro; e o 
Decreto da mesina data : Qtw dando as 
luzes mais claras do que iia na materià, 
não só constitukZo.Hiim establecimerr- 
to fundamental pn acautelar, e cohi- . 
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bir aquelles absurdos; mas pozerão com 
effeito termo aos mesmos ahurdos, co- 
mo tem mostrado a elsperiencia: E oo- 
mo ella ha de mostrar, sus twtado os, 
Magistrados, que obrão.enmo( @o ob~i-,  
gados: O que se estab&crsa nas ditas 
Provisão, e Decreto, : . . 

10 Não só w abas tydu ditas,ercora. 
rnunhões, mas outros m b i ~ s ,  que g ~ q s i ,  
savQo nos Auditorios Ecclesiasticos, oom 
manifestas oppressões dos meus vassal- 
los, principalmente dos habitantes nos 
vastos dominios da America Portugue- 
za; fizerão indispensavel, que Eu os soc- 
corresse com hum remedio prompto, o p  
portuno, e permanente. Tornando em 
considera~cio, que os meias ordinarios dos 
recursos naquelles paizes, tão distantos 
dos maiores Tribunaes da minha Corte, 
e das minhas immediatas providencias, 
não erão sufficientes para reparar os 
damnos, violencias, e usurpacões prati- 
cadas nos ditos Auditorios; estabeleci pe- 
10 Alvará de clezoito de Janeiro de mil 
setecentos sessenta e cinco, e pelo Edita1 
da mesma data a fórma, e as normas pa- 
ra o conhecimento por via de recurso 
nos ditos 1)omiiíios Ultramarinos: Esta-. 
belecimento, que com o mesmo fim do 
socego publico, e particular dos meus 
vassallos, sou servido ampliar para o Es- 
tado da India. 

i 1 Para segurar a paz publica contra 
os vadios, e facinorosos, que a perturba- 
vão; e acaiitelar, e cohibir com as mais 
efficazes providencias, os insultos, e vio- 
leneias por elles perpetradas nesta Cor- 
te,  e Reino: Mandei publicar a -Lei de 
vinte e cinco de Junho de mil setecen- 
t ~ s  e sessenta : Pela qual separando a Jus- 
tica contenciosa da Policia : Creando hum 
novo, e distincto Magistrado, que nella 

' sómente empregasse todo o seu cuidado : 
E dando-lhe hum completo regulamento 
de Policia, que servisse de instriicção, e 
de regimento; veio com .effeito a conse- 
giiir-se toda a tranquillidade, ique fazia 
o sei1 objecto. A mesina se ezperimen- 
tará no Estado da India, pondo-se nelle 

em execucão a mesma Lei da Policia, co- 
mo sou servido que se ponha. E ordesio, 
que ao mesmo Estado se extendão o b e ~  
nefipio, ,e as providencias da referida Lei5 
servindo de Intendente o Ouvidor Geral, 
como vai  declarado no seu Titulo. 

ial Ascioutras muitas, e siiccessivas 
prsrj$wmh* som que desde os prioci- 
p i ~ s ,  do  ~Gov~rno- procurei segurar 
p~qhedaea~puLLws,~~.~onaalirlar a boa 
fé, que.a~titue,a mbstasncirr, e a base 
fundamental ,do, loammah5~ ,iiu.yior, e 
externo : Devem fdplepi oshtiosi~ridpwtsh- 
te objecto dos estudos, e dasxtiyigillas 
dos referidos Magistrados, para obrarem 
na conforn~idade dellas ínviolavelmente: 
Entre ellas sào as rnais providentes as se- 
guintes. 

13 Prin~ò, o Alvará de'tres de Maio 
de mil setecentos cincoenta e hurn,,am.- 
pliado nos de treze de JanMra,, s,de qua- 
tro de Maio de mil setecentos cineaenta 
e sete ; em que, abolindo todos os Depo- 
sitorios particulares, que quasi successi- 
vamente havião feito escandalosas qué- 
bras, e desertado com importantes som- . 
mas; estabeleci, e roborei o Deposito pu- 
blico, e nelle a perpetua seguraata doa 
mesmos cabedacs antes descaminhados. 

1 4  Secundò, o Alvará de seis de De- 
zenibro de mil setecentos cincoenta e 
cinco, pelo qual extiogui os Commissa- 
rios volantes, que sem intelligencia, nem 
cabedal proprio para negociar, e sem cre- 
dito que perder, transportaviío para-os 
meus Dominios Ultramarinos multas par- 
tidas de mercadorias, que para Iwãmirl 
commissôes lhes confiavgo, de fazendas * 

alheias, alguns mal aconselhados Nego- 
ciantes, com as consequencias de irem 
causar com ellas empates, e fazer bara- 
teamentos nocivos ao commercio geral, 
para assim apurarem o dinheiro, com que 
costumaváo fugir, e internar-se g ~ h  
Sertões com offensa da fdtpuB1ic8. - $  

15 Tertiò, as blvar6s ds$uinte e seis 
de Outubro, e de quatorze de Novembro 
de mil setecentos cincoenta e sete,. nos 
quaes extirpei o contagio ~estilencial dos 



contrabandistas, que fraudando os Reaes 
Direitos, e! vendendo por isso a vís pre- 
ços; arruinavão. os Commcrciantcs hon- 
rado$,-& de bem, na fazenda, e na repu- 
t a ç b :  ' , 

16 QaMrtò, no Alvará de dezanove de 
Novembro de mil setecentos cincoen ta e 
sete, ern que prohibi com os mesmosmo- 
tivos as vendas clandestinamente feitas 
pelos vagabundos, e viandantes, ,em pre 
juizo dos Mercadores ricredit~das, e das 
suas lojes legitimiiniente 4 estabelocidas 
com authorih 'de~ publikac, b 

l87;:.Qtli&& no' Alvará derreze de No* 
,vambro'dernil setecentos cincoenta e seis, 
declaiildo, c ampliado no do primeiro de 
Setembro de mil setecentos cincocnta e 
sete; no de dezasete de Maio de mil se- 
tecentos cincoenta e riove; no de doze 
de Marcc, de mil setecentos c sessenta; 
no de trinta de A$osto de mil setecentos 
e >$etenta ; e aio de dezaseis de Dezembro 
de mil setecentos setenta e huni;  nos 
quaes excitando, e ampliando a Ordena- 
$50 livro quinto, titulo sessenta e seis, 
consolidei vigorosament e a boa fé do com- 
mercio dos meus vassallos: Deste~rando 
deles tudo o, que podia ser fraude, e cn- 
gano;.iiebaixo das ~nais  graves penas, e 
das' mais efficazes providencias,,com que 
a Legislactio podia precaver a prejudi- 
cial malicn'a dos dolosos fallidos, que se 
levantào com cabedaes alheios. 

1 8  Em beneficio da navegacào, e c10 
commercio, mandei expedir antes, e de- 
pois da ereccào do Tribunal da Junta do 
C o m e r c i o  em doze de Dezembro de mil 
Jetk3oontbs~cineoetit.a e seis, as successi- 
v- *poi?tm& esignificantes providen- 
cias, que nio -&i :restaurar20 estes dois 
ramos da industria humana, das ruinas, 
em que se achavào; mas de sorte os fi- 
zerào florecentes, que delles estào co- 
lhendo os meus fieis vassallos os mais co- 
piosos fn~tos ,  vendo-se por effeitos delles 
no estado feliz da commodidade, c da 
abundancia. - 

19 Pois que pelos paragrafos 1 , 2 ,  3, 
&(+do novo Regimento da Alfandega do 

Tabaco de dezaseis de Janeiro de mil se- 
tecentos cincoenta e hum; declarados nos 
Alvarás de vinte e nove de Novembro de 
mil setecentos cincoenta e tres; e no de 
vipte deNovembro deemil setecentos cin- 
coenta e seis; estabeleci sobre os fretes 
hum systema fixo, e inalteravel, e de tal 
sorte combinado, que reciprocamente fos- 
se proveitoso assim aos donos dos navios 
para animar a. hivega~ão,  como aos ne- 
gociantes carregadores, que nelles trans- 
portassem as suas fazendas em beneficio 
do comrnercio. Systema, e providencias 
successivamente recokmendadas, e am- 
pliadas nos Alvaris de quatorze de Abril 
de mil setecentos quarenta e sete; de  
vinte e oito'de Marco. de mil setecentos 
cincoenta e nove; de' vlht6.e no+e de  
Abril de  mil setecentas sessenta e seis; 
e no de doze de Maio do mesmo anno, 
pelo qual coin os iiiesmos fins ordenei, 
que os fretes se pagassem logo á chega- 
da dos portos. 

20 Com. os inesinos fins mandei pelo 
Alvará de quinze de Abril de inil sete- 
centos cincoenta c sete, ampliado pelo 
outro de vinte e quatro de Maio de mil 
setecentos sessenta e cinco, siispender os. 
effeitos das penhoras, e dos embargos fei- 
tos nos navios, dando as mais amplas pro- 
videncias para assegurar o beneficio pii- 
blico da navegacão, e do comrriércio, sem 
pre,juizo do direito dos crédores: E pelo 
Alvará de dez de Junho de mil setecen- 
tos cincoenta e sete mandei, que dos bens 
dos fallidos sc pagassem primeiro as sol- 
dadas dos Marinheiros. 

2 1 Ultimamente com as mesmos fins, 
depois de ser pela Lei de onze de Janei- 
ro de mil setecentos cincoenta e oita, 
feito livre o commercio do Reino de An- 
gola, e dos Portos, e Sertões a eHe adja- 
centes até então inonopolizado: Mandei 
pelosigni ficante, instructivo, e funda.men- 
tal Alvará de dez de Setembro, amplia- 
do por outro de vinte e sete da mesmo 
mez do anno d e  mil setecentos sessenta 
e cinco; e declarado pelo d e  dois de Ju- 
nho de  mil! setecentos sessenta e seis; e 



pelo de vinte e sete de Junho de mil.se-. ões Forenses, que agitavào.continuaqea- 
tecentos sessenta e nove, ab'olir as fv- e os Auditorios com perpetua inqQi+ 
tas, q u ~ )  deste Reina pa io  dos- meus vassallos: ~r ina i~a l inee tk l  
tos do Brasil, coiii. tant 'Üailsa dos testamentosj pidas inwti- 
mercio geral, e particul 
vega@o: Mendàndo,.qw o 
cio, e narega~G8 se B&ke 
diante em navios salt8s 'h 
berdade, p i  qu'e todos'os 
vassallas 'éxperimentasse& as 
de que estão gozando. 

22 Em auxilio da causa publica, que 
tanto'inbteksa Áa boa, e recta adiriinis- 
tracão da Justica; tenho dado muitas, e 
muito interessantes pmvidencias: já pa- 
ra evitar ás partes litigantes as violen- 
cias, e as extorsões; já para regular o 
justo Úso do doniinio, que cada lium tem, 
e deve ter nos seus bens; jrí segurando 
a cada hum contra o enoriile abúso da 
inierpreiação arbitraria das Leis, prati- 

- cado com offensa da Magesiade, e da aii- 
tlioridade dellas, c coin perpetua, e ne- 
cessaria pcrturbacào das fainilias. proprios dictames: ORendendo assim com 

23 Para evitar ás partes litigaiites as 
extorsões, que são necessarias consequen- 
cias da indigencia dos Es 
outros Offioiaes de Just 
Alvari5 de dezasete de 
tecentos sessenta e seis, que se não fize 
sein penhoras, nem embargos nos ord 
nados dos officios, que eonstituein os a 
mentos dos Officiaes: E para evitar o o 
t ro  i~iaior abuso de serem os officios s 
vidus por Officiaes inertes, e inhabeis 
ra os servirem; mandei pela Capita 
Fundamental Carta d e l e i  de vinte e 
de Noveilibro de mil setecentos e sete 
declarar por erroneo, e abusivo o di 
chamado Consuetudinario, qiie com 
missima, lesiio da  niinha Coroa, e 
leravel prejuieo dos meus vassallos 
nha intmduzido, para fazer hered 
o pmtimo; e hereditaria a idone 
para sarda m,oWiioa. . 

24 Pam: l(M.ulau 01 justo USO 

minio: que cada* hum tem nos 'seu 
evitar as suggestões, falidades, 
sDes; e pôr t a m o  a, innumemv 



para b'%cego, e felicidade dos meus vas- 
sala'$ hellC h'abitantes. 
B3 'Para servir de norma, e de regra 

a@ '"ilitbd Ministros, assim pelo que res- 
p i l a  ao preterito, como ao futuro; e p C  
r;l %s ifistriiir no liso pratico dos ditos 
Assbnros: Mando, que sejào reniettidos 
a dita Meza do Desemhargo jio Paço os 
uItiinos Assenlos, que sobre a íntelligen- 

daléin luar, ein Africa Senhor de Guiné, 
e da Conquista, Navegacào, Cominercio , 

de Ethiopia, Arahia, Persia, e da'1ndia; 
etc. A todos os ,meiis fieis vassallos, e 
habitantes dos meus Doininios da Asia 
Portugueza, saude. As su'ccessivas infor- 
mações, que quasi desde os principias 

: 
cia de algumas Leis se tomarão 4 so- 
bredita Meza dos ~g&aí'os''da Casa da ' 

Su~pIicacBo: E qbe 'dft mesma'sorte lhe 
a~d'6Fdtu+ Ferniittidos, como te- 

%&dnia~d 'd6 'Re~edor  das Justips,  
todos os que, 'seg.tiBdo as occorrencias dos 
casos, se tomarem, ou seja0 consuItivos, 
ou do expediente. 

Pelo que: Mando 5 Meza do Desem- 
bargo do Paço, Regedor da Casa da Sup- 
plicnçiio, Csriselhos da minha Real Fa- 
zénda, e'db Ult~àriiar, Gdvèrnador, e Ca- 
piso Geiierd d6 Estado da India, Ou- 
vidor G e r ~ l ,  e Juizes de Fóra do mesino 
Esiado, Justicas, e mais pessoas, a quem 
o conhecimento deste Alvàrá com forca 
de Lei pertencer, que o cumprào, e guar- 
deni, e faça0 cumprir, e guardar com 

e inviolhiel observancia, niio ob- 
cjualhqiier Leii, Regimentos, Fo- 

raes, dlvarás, ~ e s o l u ~ õ e s , '  o11 Costumes, 
que sejào em contrario; porque todas, e 
t~ i i o s  de meu motu proprio, certa scien- 
cia poder Rèal, pleno, e supremo derogo 
em f6rma especifica para este effeito só- 
mente, ficando aliás sempre em seu vi- 
$ob; como se della-e delles fizesse espe- 
&l!htsht$o, e9apui fosdem incorporadas. 
B@1&161 9d&tddrfta 'passada pela Chan- 
eelhPB; bdaorque por ella dão pasbe; e 

seti effeif6 haja de dlirar mdii d e -  
hum, ou muitos annos, sem embargo das 
Ordenações, que o contrario determinão. 
Dado no Palacio.de Nossa Senhora da Aju- 
da, em 1 5 de Janeiro de 1 7 7 4 .=REY. 

ALVAEA DE e0 DE J A n e r r a ,  MANDANDO EXECUTAR 
. . OPBCIYBNTO DA ALFANDEOA DA CIDADE DE GOL. 

'~+Pbm Joseph por graça de Deus Rei 
Qal,'e dos Algarves, daquém, e 
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do meu Governo mandei fazer sobre tu- 
do o gue he pertencente ao Coinmcrcio, 
e ~ a v e ~ a ç à o  do Estado da India, que 
constituein as duas bases rilndanienfaes, 
da conseroacào delle, e da felicidade dos 
que nelle devem viver debaixo da sorn- 
bra da ,nii,ha Regia Protec@o em pa,, 
e abundancia, ine lizerào cornprehender 
clara, e decisivamente os meios,, e as 
inodos, com qiie a cubica dos denomii 
nados Jesuítas chegou a'absorver, e%on- 
centrar no infici'onado Corpo da, sua So- 
ciedade, quasi todas as forcas, de que 
estenuou a inesma India, e moradores 
della; usurpando-lhes, e niettendo em si 
todò o-tráfico interior; e coniinercio es- 
terno, que aniinavão, e nutri80 a nave- 
gacào mercantil; vindo assiin a perecer 
necessariamenie a segunda, desde que 
faliarão com o primeiro, as materias, que 
tinhão elevado a Capital de Goa, e as ou- 
tras Cidades, e Fortalezas a ella sujeitas, 
á grande prosperidade, q u e  foi notoria 
a todo o Universo. Para promover a té  á 
siia inteira consumma~ão aquelle perni- 4 

ciosissimo plano de ruina geral dos meus 
vassallos: Por huma parte, aproveitan- 
do-se da prepotencia, que havia0 unido , 

á sua Sociedade as pérfidas maquina- 
cões, com que no anno de mil qúinhen- 
tos e oitenta sacrifica~io estes Reinos, e 
Senhorios delles, 6 sujeição da Coroa de 
Hespanha ; 'fizer20 expedir, e registar na 
Alfandega, e Retacio de Goa a Carta de 
Lei de quatorze de Abril de mil quí- 
nhentos noventa e sete, forjada, e pu- 
blicada na mesma'cidade de Goa ; orde- 
nando debaixo dos mais frivo~os, e affe- 
ctados pretextos, que 0s" &rr&ponden- 
tes dos n e g o c i j e s  destes ReYms, resi- , 
dentes na India,'nZo podessem negociar 
mais do que o cabedal de quatro mil xe- 
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regista da Alfandka de Goa com tantos, 
e taes privilegios, e izoncões a favor da- 
qiiellas fazendas, e generos, de que El- 
les, e os seus clandestinos Conimissarios 
erào os principaes introductores, e ex- 
portadores; e com tantos; e taes grava- 
ma, e vexac,ões contra o commercio ge- 
ral; que erri razão dos ~rivilegios, que 
extorquirão para haver mercadorias izen- 
tas de pagarem. direitos, ficando outras 
sujeitas a p ~ a l l o s ;  vinha0 as segundas 
a ser impossibilitadas para o consumo 
pela concurrencia das primeiras, que sem 
do livres de direitos, se podigo vender 
pelos menores precos a ellas respectivos: 
Faltando assim ao corpo do Estado aquel- 
les,indispnsaveis nervos, que em todos 
constituem as.im~osições publicas : E ac- 
crescendo ainda colstra os negociantes 
particulares,. alérp,, daquelles pezadissi- 
mos encargos, as insupportaveis vexa- 
cões, com que os Rendeiros das.Alfap-. 
degas, e Officiaes dellas canspiravão, co- 

rafins cada hum; a saber,: mil para az' 
China, mil para Malaca, e dois mil para 
Cambaia, e Sinde, com.. exclusiva de to- 
dos os outros Portos;, r; ,debaixo*dii, pena 
de perdimento das maiqestqtiaq+ar, em, 
que negociassem, v.eri6nadqs, g ~ $ - w p ~ . ,  
do retorno: Por. autr;), ~ w t e  ,fiqe~àro l . q t l  

podii: a da M a ~ q p e z ( . ~ h - Q n  . Igpjgb,s$pdo VisecRel, deste! .Reiso,, ai, 
dolpso ,A,fvarij de vinte aoi to & Maqjo. 
de, mil seiscentos- e dezasete ; pelo qual 
confirmando-se a sobredita in~itulada Lei 
de mil quinlientos noventa e sete ; e frau- 
dando-se o Capitulo 111. do kegimento 
da Alfandega de Goa, que permittia a 
favor d o  commercio geral, que n5o pa- 
gassem direitos por sahida, as fazendas, 
que os houvessem pago por entrada; se 
reduzi0 a dita liberdade aos termos de 
ficar inutil aos retornos das sobreditas 
limitadas quantias, e aos generos dos 
Portos igualmente limitados para os em- 
pregos das ditas quantias: E pela outra 
parte sobre as maquinações das referi- 
das duas Leis, e de outras semelhantes, 
inficionwào o Regimento, e os livros do 

CAPITULO 1: 

Dos Ofllclow, me devem iiervlr 
na AiXn-gs. 

nio ep,causa commua, para os &c&, 
rew; de sorte, que estas indirectas p~ah.  
,hib&r3enmaquinadas oontra os naciofies, 
e .ailw~iliçlade .de fazendas, que dellas 
rerswl~~u~~viriha, a fazer lugar a que os 
Estwiw m a~roveitafisem daquellas. 
i i ) r g ~ c j ~ ~ ~ ~ i  p ~ m ~ ,  n e l a  introduzirem a s  
,wsh n?ar~$dro~ies,! ,pela, a falta que havia 
, d a ~ , i h  ~iw+&?( ,pomf~ae  a, minha Regia 
,Prov$~ry!&is&alBmignidade &O pó- 
dem ~ ~ & l t i ~ , ;  (tm+@poitda~ daras no- 
@e$, que ambo,.de:.{emde,*t 
calarnito~as~ m i n a s  ~deipe Qa. 
ellas com tudo o que a possibiM88e;la~ 
póde permittir; depois de ter coaeulta* 
do, e visto os pareceres das muitos Mi-a 
nistros do meu Conselho de Estado, e; 
Gabinetie, e de muitas attendiveis pes- 
soas de differentes profissões,.uiuito dou* 
tos, e zelosos do serviso de Deos, e meu: 
Hei por bem, e me praz, quero, mando, 
e he minha voiitade, que daqui em diante 
se observe lia Alfandega de Goa o Re- 
gimento seguinte. 

TITULO I. 

Para o despacho da Alfandega 4averá 
huma Meza, na qual presida o Adminb 
trador, tendo debaixo das suas ordem 
tres Escrivães, qpe tambem sirvão na 
balança, conforme succeder : Hum Re- 
cebedor paca receber ss direitos, gran-- 
des,, que pag8o as partes : Outro .pwa I&. 
ceber as miudas, ou iagimas : Hurn Guar- 
da mór com seu Escrivão, que nos im- 
pedimentos do dito Guarda mór poder6 
servir para a visita dos navios: E oito< 
Guardas do numero; além dos quaes+ 
havendo precisào de maior iiumera,,pm 
der6 o dito Guarda móc nomear oscque* 
necessarios forem, com a approvaçiio do 
refeilido Admin&r&r, depois de lha 
ter feito constar a neaessidade, que hou- 
mr d&e% : Tres$Feitor?es, qpe devem ser 

I bem intelligentes de toda~~as'fme*~, 



e d~ogas, que oontinuadamenie he pre- 
c im dapachar:. Hum Escrivào de bilhe- 
tes:pa~a~a,&za da Abertura P ~ u m S u i z  
d a & h p ,  tí qual deve assistir, além do 
Em-&&, huin dos tres Feitores: Hum 
Saildm,. qúe terá ohiligacào de conferir 
atvhendas coin os bilhetes : Hurn Por- 
teiro, qtie juntamente c o m ~ h u m  das 
Guardas deve receber; e qndiflbalr os.& 
Ihetes, e marcas : Seis Guardas parai íb; 
zerein com ferro, scguodo as brdensLdo 
Adiarinisbrwh;-~y1~1 m m e w  &as*~aaixas, 
bmriw; s ; . f d : :  @tktm-&ntinuos wrnl 

capsbid&ipam eeki ran  m falta dos 
W d a m 7  Humt. Lingua, que deve ser 
approvedo.pela Junta da Fazenda, o qual 
deveter huma perfeita intelligencia das 

que altere a boa ordem do expediente . 
della; e neste caso procederá contra os 
culpados, coino for justica. 

4 Quando se nào achar presente na 
Alfandega o dito Administrador, ou que 

,por legitimo impedimento deixe de as- 
sistir n e h ,  substituirá o seu lugar o Es- 

- crivfio mais aiitigo; para que observe, e 
)fica lerirnprir o que por este Regimento 
:ordkno.i assim a e1le;'domo aos.meis Of- 
ficiae. E succedendo occorrer-matefia, 
que considete ser necessario participalla 
ao Adininistrador, lha fará logo saber, 
para elle lhe dar as providencias, que 
pedir a exigencia dos casos. 

1 Os EscrivBes d~ Alfandega ter20 
igual inspeccio, e voto no que fari@s- 
pectivo ao despacho della. Porém noszli- 

linguas, Geral,Provincial, ~ i n t i l i c a s  e 
Mussulmana. 

Das abnlgepõeci do AdmloIstrndor 
da AIfnndega. I iros da receiiã do Recebedor da mesma. 

Alfandega, ordeno que sempre exercite 

mas obrlgqqòes dos EncrlviSes. C 

1 O Administrador da Alfandega virá 
todos os dias de manhà, e de taade as- 
sistir ao despacho, que nella se fizer, 
pmmímdo com cuidado que todos, e 
cada hum d8s Ofllciaes faqão continua, 
e rigorosa assistericia na mesma Alf'an- 
dega ; e que cuniprào as suas indispen- 
sawis obrigacões, como convêm a ineu 
servico, e- 8 utilidade -publica do Com- 
meacio: Obviando qualquer occasiao de 
daarninho; e detrimento, que possa re- 
s u b r  ás partes, que despacharem na di- 

demora de seus respe- 

-2 Qs d%aa (34kitlas sem, abrigados 
a a!xmWarem promp&niente tudo," ~ i e  
l h a  for ordenado prslo dito Administra- 
d o ~  na inteira ob~igacào de cada hum 
da seas. empregos. 

3 Não consentirá o referido Adminis- 
trador nem que na dita Alfandega, e Lii- 
gares a ella pertencentes, se desattmda 
ás1 partes, que vierem. despachar ; nem 

pratiquem liberdade alguma 
O-fficiaes da dita Alfandgga, 

a incuGbencia da &crituràcão aquelle 
dos ditos Escrivães, que for mais habi! 
para esse effeito, eaque for por isso nomeaba 
do pelo dito Admixiistrador : Sendo erre , 

ferido Escrivão obrigedo a ter os livros 
em devida guarda ; de taldsorte, que aca-e 

Cbado o despacho, ou seja' de in'anhà, ous 
de tarde, os deve fechar em hum arma- 
rio, que mando se estabeleca-ao dito res- 
peito. Na escrituracão dos despachos 
das mercadorias se observará a fórma;. 
ao diante declarada, de maneira, que asL 
partes sejão aviadas com* brevidade; e ai 
arrecadacão dos direitos da Alfandega se 
faca com a devida exactidso. 

2 Succedendo porém que. o referida 
Escrivào da receita se ache legitima- 
mente impedido, ou seja por doenp, 'ou 
outro qualquer justo rnot$vo, nesse Caso, 
escreverá nos kferidos l í~ ros ,  porf csni-1 
missão do dito A d n ~ h ~ i s t ~ a b r ,  o &ri& 
vào, que lhe parecer3idmeo : v  L% fim -ãeb 
que as partes ~ $ 6  clespachadw'a~ smi 
devido zempo, $~$eitPu e ~ p e ~ i m e t e  fal- 
ta no expedierize~ d@ &ta Alfandega; a 



qual nào adniitte a nieiior dilaÇào por 
sua iiaiiireza. 

CAPITULO lV.  , 

r 

. * 

, 
Das obrigo@es doa aom~tci8rss 

da Alfpodegg. ,, ' 

Das obrlgaoóca do Guarda m6r da Alfandega. 

einbarcacào, respectivas ao despacho. da 
Alfandega, as t r a r i  comsigo, t o m ~ a  
i.azão*dellabo Escrivão da descarga no 
seh''livro; e as entregará na mesma AI- . 
findega: Tendo particular cuidado de 
aue  não fiaue na dita cmbarcacào miu- 

1 Os Recebedorés d ~ ~ I f a h $ k ~ ã ' s ~ ò  I 
pessoas n'io só7 abdnadás; ' d á s  tâ~rib'em 1 

dignas de confianca pela sua'irdelidatfe;) 
e intelligencia. Carregar-se-lhes-hàb e&-. 
receita nos competentes livros, pelo res- 
pectivo Escrivão, todos os productos dos 
direitos da mesriia Alfandega; e das to- 
madias, que se fizirem nas inercado~ias 
desencaminhadas, se lhes farA receita ern 
livro diffcreilte, repondo-se tudo em hiim 
cofre de trés chaves, que para o dito ef- 
feito mando se e s t a b e l ~ a  na mesma Al- 
fandega com a devida scguranca : Tcndo 
as chaves deBe, a saber: Huma o Adrni- 
nistrador: Qiitra o Recebedor: E a ul- 
tima o Escrivào, que servir da dita re- 
ceita. 

2 Mando, que o sobredito Recebedor 
seja indispensavelmenie obrigado a en- 
tregar nos primeiros cinco dias de cada 
mez ao Thesoureiro Geral das rendas 
Reaes do Estado todo o recebimento, que 
houver feito no mez proxiino precede?te, 
tanto em dinheiro liquido, como nos ês- 
critos de creditb, que ao diante mando 
estabelecer por este Regimento, em be- 

1- Logo que oGuarda ni6r houver re- 
cebido e certiidgo do  assento do livro de 
ent~adir, . que tiverem ,gado os Mestres 
dos natviosj d ~ ~ q t ~ t # & w  *o,i~tvas ernbar- 
cações, da ;::h+$? lago ; hi~~hrclb :da 
dita embarcat$o wfnie~Ewriv&cl.d~t des- 
carga, levando tambem* hbm Guatida; e 
todas as miudezas, que achar na dita 

deza* alguda por descarregar, e trazer 
comsigo; porque fazendo o contrario, se 
lhe i m p ~ t a r B ~ , w u ~ ~ w ~ p a  qualquer desca- 
ininho, que por.cste moti$o possa acon- 

1 ,  

tecer. " ,,' '""" " '* " ' * " 

2 Dando' o G u $ i ' ~ i " m ó l l " ~  ?o 5 
descarga de qualquer erin%d&L#iY@ t %I% 
continuar, para qiic se finde no mais 
ve tempo, que possivel for. E para este 
effeito disporá iodos os dias as descar- 
gas, que de hum, ou mais navios se hou- 
verem de fazer: de sorte, que nào ha- 
vendo nellas interrupc50, se descarre- 
guem as-fazendas, que 86 po$et\em reco- 
lher dentro na  Alfandega: Pa& que 84 
nenhum modo fique fazenda alguma nòs 
barcos, ou cáes da descarga ; porque suc- 
cedendo haver alguma demora, em que 
se faca necessario mais algum tempo pa- 
ra se recolherem ; o dito Guarda mór 
fará aviso ao Administrador, e Officiaes 
da ~ l f a n d è ~ a ,  para que ella se niio fe- 
che, sem ficarem as ditas fazendas re- 
colhidas. 

3 Em quanto os navios se não acha- 
rem de todo descarregados, o G u ~ t h  I 

fandega (o &e o Guarda mór nào poderá 
conceder sem que antes da concessão po- 
nha outro Guarda, que suppra o que sa- 
hio) qualquer dos ditos Guardas, que es- 
tiverem nos ditos navios, e.emb&ações 
antes de serem de todo, descarregadas: 
Mando, que sejiio prezos, e remettidos 

J, i  b ,"$$ 

ao Juiz C6nPerV*$dc$"'da mesma Alfan- 
dega: '&'q&tl d e n o ,  -qde perante elle 
s e j b '  p~odbssados, e sentenceados, e con- 

neficio do commercio da minha Cidade mór ter5 particular cuidado em visitar 
de  Goa: Apresentando no mesmo tempo 
na Thesouraria geral guia do Adminis- 
trador, e certid50, do que a referidá Al- 
fandega tiver rendido no respectivo inez. 

CAPITULO v. 

todos os dias em differentes horas, etem- 
pos os ditos navios; para averiguar se os 
Guardas assistem em eEles de dia, e de 
noite com aquella vigilancia, e cuidado, 
que sio obrigados. E sahindo em terra 
sem .a licenqa do Administrador da Al- 



demoados na pena de perdimento do of- 
ficio, wado proprietarios; ou do vahr 
&l+, sendo servmtuarios : - Sendo tudo 
cumpido da cadeia : 'E ficando inhabili- 
tados para servirem officio algum da mi- 
nha Real Fazenda. 

/ 
CAPITULO VI.  

' 

caçoes de qualquer qualidade que forem, 
assim de rneus vassallos, como de Rei- 
nos estrangèims, que de tnar em fóra 
~ierem demandar a barra, e porto da Ci- 
dade de Gw, ou venhao fi-etados para 
eila, ou que pr e m  'fortuito venhão 
h,scar a franquia do di+o porto, para 
nf:uq vederem p a s  me~caddrias : Quan- 

Das obrigaqies 6% PorteImb. 

' 
' 

1 Para a boa eqhiç%o. da edeso&a ' 

das & d a s ,  c &pp- < , , .  da\iklfaadega; 
ao Pmteiro, 
, e de tarde, 

r a pmta davrefe- 
%a, mni nsuito cuidado', e 

.dii$&maa: NGo deixando sahir mercado- 
-rb alguma das que estiveram da porta 

a ara dentro, sem embargo d e  .se achar 
espaohada; ainda que .lhe w m t e  p r  

-ew~ito C18 RBqa da &&a Alfandegra; .sem 
~ ~ t m d ~ r ,  e Q%ciam es- 
tos na i l h a ,  e se  achar pre- 

-=te a pessoa, que o rnesiiio Adminis- 
tmador nomear para vigiar, se todas as 
que sahem, se achão já despachadas. 
.2 &&indo aiguma mercadoria pela 

dita:pw.ta despachada, -ou ;por despa- 
*ar, pw ~ d m ,  au descuido & )dito 
.3pmteim, a tempo, e .a hora, que,@o ae 
,adiem .as Officiaes da Meza da :#lfan- 
dega, ou W r o s  quaesquer necessarios 
piiaictdito effeito; se perderá a dita mer- 
-doria >em tresdobro para o rendimento 
d a  Mfandega; e o Porteiro, qiie a dei- 
~ s a r  &ir sem precederem as ditas &li- 
-6, ficar& priudo .do referielo .em-( 

bB~bii+mdo para entrar em ou-' 
,vfa&n das ,aihis -ve-,parccer i 

&%unta A @%meiida impor-lhe, wgt~ndo i 
:a texigencia dos cams. I 

' 

TITULO 11. 

'Bau entradas dos navios, e das descdr~as delieu. 

CAPITULO I. 

DIR enteada6 dos an~loe, 

m e k e n t e  ordenó, e mando, que 
os navios, e todas as outras embar- 

BOL. DO C. ULTR.-LEG. ANT.-VOL. 11. 

Bo,. pekrdi> -q&pvúã, eu por quaes- 
v e r  - w t r ~ s  fwm suqit. deumte d e a l -  
 uns 8 Lugares da dita k a ;  qmyérn a 
d e r :  Aguada, ~Mornitvgào, e do Cabo, 
em qualquer destes, cru cszttros.hgares, 
e Passo desta barra, pmeado, ou despo- 
voado; wio poder& descamegar merca- 
dorias algumas, aem mantiixi'entos nos 
bateis, ou sejlo 40s ditas embarcações, 
ou em outras a-ljgriw da term, 894 p p a  
de perderem as ditas mercadorias, epaq -  
itimmtos, e assim .os ba.teis,;em que se 
descarregarem : E-o Senho@*qu:Metitze 
do tal navio, ou embarcacida, donde se 
descarregarem, pagará duzentos ixerafins 
de pena de cadeia, e haverá as mais pe- 
nas, segundo a exigencia dos casos: O 
que assim se cumprirá, não obstawe que 
allegliem os ditos Senhorio, ou M e s ~ e ,  
quê as referidas macadwias, e m& 
.-tos vem fretados .para alguns desrdti 
tos Lugares, a entregar a pessoas n e k  
moradoras ; por quanto se não pódern rfa- 
zer os iaes fretamentos para Lugmes, 
onde não ha minhas Alfandegas, em qw 
se demarreguem as ditas mercadorias, e 
-mantimentos com a assistencia de meus 
Oficiam, e ddlas se pqpmin os direi- 
.tos, que se tdevem á midh gamada. . 

W P I T ~ O  11. 

Uebre a mesma niaíerla. 

i4 rnesiiia ordeili -guardar60 todas, e 
quaesquer Armadas de alto bord0,a.m- 
vios de remo, que na dita barra vierem 
surgir nos Lugases kdieados p&o Capi- 
ttulo acima ; posto que es ditas Armadas 
se componhzio  de^ &OÇ do rainha Coroa, 
ou de quaesqner outros Reinos estran- 
geiros: (nayitelle nuniero, em que l h e  

38 



lie permittido pelos Tratados, que se 
achào em observancia) E além de todas 
as penas conteúdas no dito Capitulo, des- 
carregando-se algumas mercadorias dos 
ditos navios das Armadas, ou outros mer- 
cantes, que vierem debaim.de comboy 
dellas : E achands-se em. tesra em; algw 
ma casa, ou palinw, QU picovanhe! p0- 
ranbc, i71 ,@i% Co~fliec~ador da! a t a  dklfaa7 
d q p ,  qw nas ditasapartes s e  recoah&lo: 
Será condemnado-o dono da casa, ou pal- 
mar, que ao aal tampo nella for.niora- 
dor, no tresdobro das fazendas, ou ge- 
neros, que se houverem introduzido, ou 
em seis mezes de cadeia, no caso de se- 
rern.eriigi~eis,~. * , - 

? .  " ; 6 (. q .  ' . , GAPIXULO 111. 

/ , I  J 

~ u ' e  nhguè& v6.a bortio dos navios. 

~afeiid6 a toda B pessoa, de qualquer 
qualidade, &condijão que seja, que vá a 
bwdo das sobreditas embarcações, ou se- 
jiio mercantes, ou de  guerra. E todas as 
que nellas forern acliadas, ou se provar 
perante o Juiz Conservador da dita Al- 
fandega, que nellas entrarão ; incorrerão 
em pena de duaentos xerafins pagos da 
cadeia pela primeira vez, dobrando-se 
amhas as ditas penas em cada reinciden- 
cia desta ininha Real prohibicão. Porém 
todos os Mestres assim de navios mer- 
cantes, como de guerra, poderão ir  a 
terra buscar mantimentos em seus ba- 
teis, !e o de que tiverem necessidade pa- 
r a + ~ ~  pc~vimento. Tambem lhes pode- 
rão .os batais da terra trazer a bordo os 
ditos mantimentos; com tanto que as 
pessoas, que. nelles vierem, não haja0 de 
entrar nas ditas náos, ou embarcacões. 
E achando-se quaesquer mercadorias nos 
ditos batei-s dos navios, ou dos da terra, 
se perderão, havendsse por desencami- 
nhadas; e do%mesmo modo os bateis da 
tema., sayifhr$ma ,que ordeno pelo Capi- 
tulo i, desfie B8e&m;ento;bavendo-se tam- 
bem -a pem pe~qs,Smhmhi3su Mestres ; 
e isto posto queísejila ta$ ditas 3meraado- 
rias achadas 'no mar em 0s ditas bateis, 
ou se provar que nelle se desca-egariio, 

posto que não sejiio acliadas, nem des- 
carregadas em terra ; porque isso bastará 
para a iinposiçiio das penas, sem se es- 
perar outra alguma prova. 

, 
. CAPITULO IV. 

6 . 
Bobre au beqtlnellas, e Guardas doa nallos. 

' 
' h  . 1 ,  3 , : 
, L o p  que ee navios chegarem á barra 

de Gda, se~ãdòbrigados a dar fundo dian- 
te de huma h.BaEasFortalezas da Agua- 
da, ou Mo.mtig& E. os.iqomniandantes 
das rnesmas E"ortalda& ma ahrhgo  a 
bordo rnetter duas Sentinel "$ as em cada 
navio, para que se nào possa descarre- 
gar mercadoria alguma. Dep i s  mandará 
o dito Commandante dar parte ao Ad- 
ministrador da Alfandega, para que este 
ordene ao Guarda mór venha a bordo 
dos ditos navios mettkr dois Guardas da 
Alfandega em cada lium~delles, Ehsó de- 
pois de estarem os ditos Guardas (os quaes 
serão obrigados logo na primeira maré 
a fazereni subir as embarcacões, em que 
estiverem, para defronte do cáes da Alfan- 
dega) se retirarao as Sentinellas. Aspuaes 
nào consentirio que se descame- Der- 
cadoria alguma nó tempo, em que se 
acharem n&s ditas embarcaçaes. E fazen- 
do-se pelo contrario, o Conlniandante as 
mandará prender para sereni castigadas, 
conforme o determina o Regimento Mi- 
litar a r e spe i t~  das Sentinellas, que fal- 
tão á sua obrigaj50. Succedendo descar- 
regarem-se fazendas por menos vigilan- 
cia, ou consentimento de qualquer dos 
Commandantes : E provaritl~e assim* pe- 
rante o Juiz Conservador da Alfandega : 
Dará este parte do referido facto ao Go- 
verrrador, e Capitào General do Estado, 
para que lhe mande dar baixa do seu 
posto, e proceder, como for justica, pela 
culpa de transgressor das minhas Reaes 
Ordens. Na'o poderào os navios m t r a r  
para dentro do porto, sem+prlbneim fa- 
zer a sobredita ùiligeda, E suceedendo 
pelo contrario; itncwmh\o Senhorio, ou 
Mestre na pena de cem xerafins pagos 
da cadeia. 



- . CAPlTULO S. 
. , 

, Doa Iranqulas dos navlos fretados 
" phrb diversos pai-tos. 

I 

No caso que alguns dos ditos navios, 
ou embarcacões, que vierem ancorar-se 
aos ditos portos de franquia, venhão fre- 
tados para fóra do porto da Cidade de 
Goa, declarando-o assim os Senhorios, e 
Mestres delles aos ditos Officiaes da AI- 
fandega ; estes os notifkarão, .para que 
no termo de quereka e oito hdas sej8o 
apreeenaadse c a o 1  A$rninisbk&r:, e Offi- 
&o ~~d$lat;i:prrra : perante elles fhzerem 

r C U ~ ~ P F ~ I O  porto dondevem ; as mercado- 
rias (que trazem; e para onde as levào; 
a fim de se lhes dar despacho; declaran- 
do-lhes, que de o ri20 fazerem assim, in- 
correrào na pena de cem xerafins, nào 
tendo outra culpa, que a. desobediencia 
der naio.:cumpfiirem~ o que por este Regi- 
mente se- lhes. determina. Da dita noti- 
f ica$~ se fará termo por hum dos ditos 
Guardas; declararido-se nelle o dia, e ho- 
ra, em que se fez a tal notificacào; por 
quanto dentro do sobredito termo serào 
obrigados os referidos Mestres a apre- 
sentacem o dits despacho, que Ihes, for 
dedalptlo 'Admbistrador, e Officiaeseda 
Alfandega, aos referidos Guardas, os 
quaes o curiiprirào na fórma, que lhes 
for ordenado. 

- 
Aldêa de Ribandar até a Ribeira pe- 
quena ; 

CAPITULO VII. 

Dos casos fortuitos. 

Succcdendo, que alguns navios por 
caso. forçuito veiihào procurar o porto 
dn franquia da Cidade de Goa, os Offi- 
ciaes'da .AIfendega fario aos Senhorios, 
ei Mestres delles a mesina diligencia, e 
notifira+ declarada noGapitulax~. des- 
te Regirriento. Justificando elles porém, 
perante o Administrador, e OMiciaes da 
Alfandega, como vào com suas inerca- 
dorias para outro porio; e que entrarão 
na dita franquia por caso fortuito; se 
lhes dará o despacho conveniente, con- 
forme as suas necessidades, para pode- 
rem estar nelle, e seguirem a sua via- 
gem. Porém acontecendo que passado os 
termos, que lhes forem dados; e refor- 
niados pelo dito Administr'âdor, e 04%- 
ciaes da Alfandega, as ditas embarcacões 
continueni a demorar-se nos portos da 
franquia; o referido Administrador os 
obrigará a que venhào descarregar suas 
mercadorias ua Alfandega, ou que no 
termo, que lhe parecer justo, sai50 pela 
barra fóra. 

, CAPITULO V111. 

Sobre as mersmns frnaqrilai. 

CAPITULO VI. I Tanto qne vier á noticia do Adininis- 

Doa navloi fretados paia,a Goa. 
5 :  

c Depois de fazerem coristar os ditos 
%phcipios,,-e Mestres dos navios ao Ad- 
rn$ii~ncrd6r~,~e Offiaiaes da Alfandega. o 
d&im silsrrg viageiis ; aqiidies, que 
viepniz psra*descarregarao parto de Goo, 
os farào ancorar defronte do cáies da Al- 
fandega, pa r i  nella descárregarem as 
suas mer~adorias. Sendo caso que as di- 
tas embarcacões pecào franquia para só- 
inente descarregarem parte das ditas 
~nereadorias; o Administrador, e Offi- 
oiaes, ou as poder20 deixar ancoradas 

. q. rèfer idos  sitios de Aguada, e Mor- 
. -2%; oii poderào subir defronte da 

trador d a - ~ l f a n d e ~ a ,  que ao dito porto 
da franquia sào chegados alguns navios, 
o fará logo saber ao Guarda mdr da dita 
Alfandega : para que com muita brevi- 
dade v6 ao dito porto, e melle examine 
se forào praticadas com os ditos navios 
as diligemias ordenadas por este Regi- 
mento: Achando que forào  executada^, 
e que hão de vir para cima, metterá em 

cada  hurn dos ditos navios dois Gusr- 
das; os quaes nào lmderào sahir delles, 

1 sem que de tudo se achem descarrega- 
dos. Naquelles navios, que c o ~ t a r  se n&o ' prúticarfio ar iwferidasdlligern&, como 

, tmho ordeiidq, #as iifntví> *logo observar. 
E coiytrindo que  foi por d p a ,  ou omis- 



,pedhein franquia para venderem algu- 
mas.das fazendas .da sua carga; queren- 
do ir a bwdo alguns Mercadores corn- 
par as  ref~ridas fazendas, o niio poderão 
.&mr sem liceinga do ditoddministrador. 
A qual liceniçia .será feita por hilm Es- 
cnivèo da Meza da Alfandega, assignada 
pelo dito Administrador : Sendo obriga- 
do  O Mer~~dOr,rlque a levar, a ir com 
Buin Guarda da dita Alfandega a bordo 
da embawacãu, que tiver as taes fazen- 
das; e depois de fazer os seus ajustes, e 
ver as amastras, se retirará para terra 

são dos Cominandaiites das Fortalezas da 
barra ; dará conta a o  Administrador da 
Alfandega, para este a dar tainbem ao 
Governador, e Capitão General do F9 
tado, e se proceder como for ju~tica. 

: . 
GAPIZ.UEO w .  . . . , . 

em companhia do mesmo &irda; sen- 
d o  obrigado a vir desembarar á. porta 
,h Alknbega, para dar parte ao A h i -  
r3UStrubr M a  do ajuste que fez ; e este 
lhe determinar a embarcaçào, e Gtlas- 

que tenhào a licenca do Administrador, 
os que entrarem sem Guarda da Alâap- 
-dega, ou que não vierem desembarcar 
ao oáesdella, vindo da dita franquia; e 
sendo achada .nos ditos casos, ou pro- 
wmkmipcraa&e o Juiz Conservador da 

,.~~m!mirzdI.k'aad~,~.que 0s commetterh. 

das, que devem i r  a bordo -do tal navio 
buscar os fardos, ou outra qualquer fa- 
zenda, que sèinpre se deve especificar na 
mesma ordem, para se recolherem na 
AlEandega, 'e se proe&r ao despacho 
&h. 

*me nenhanc peeson,que **=dor, 
r& a bordo do;. aavloa. 

d c o i a ~ c e d o ,  que algumas .pessoas 
p i & o  ir a b o ~ d o  dasr~áos,  que esti- 
verem em franquia, niio sendo Merca- 
 de^^, o Adrnini~trador o nSio consentirá. 
E . - ~ p e w a s ,  que.Sem .a dita l iceya fo- 
rn a herdo -de %lguhil;t tem barcacào , que 
&e .achar .na dita .  frmqiaia, inaamão na 
pena de .cem aeeraffns p a p  de cadeia 
peh priineira vez, e nadobrui-{pela w- 
âund a, Na mesma pena ~irrraorrertio, ip~eto 

Os 6antioriql m ~ d p ~ ~ b i p p -  
cacões, tantwpe-arsi~w--* 
crtes da dita A.4firadega, I 

antes que p e s m  a U p  , 
e saia ein terra, a virem á A l h n w ,  
pma a p r e s e n t a m  ao Adrni~sistmdm, de 
Ofic iã~s  ddla o livro, au rd da carga, 
que trazem, para sefazer iem cada tum 
'delles a ddigxmcia adiam declasadaL~Mo 
estando a tesa da dita .AuIfaradega rberàa 
ao tempo que surgirem ; m à õ  obrigadas 
a V& a ella, tanto que se abrir; por quan- 
to se não podem descarregar as ditas em- 
barca@%s, sem preceder r referida dili- 
gemia, em ordem 6 boa.arecada~8odus 

incorrerá cada kom deltes na pena de 
quinhentos xerafins : E. mando ao ;G&~P- 
da mór da dita Alfandega, que s@tempo 
que for prover de Guardas as ditas em- ~ 

barcacões, o notifique assim aos Senho- 
rios, e Mestres dellas. E o Administra-, 
dor d a  A k d e g a  fará p u k a r  wttm Ca- 
.@ulo nss lugaras pdskoes ,da &e 
&a, para <qiaé vpha á mtieia de -todos 
esta m&ha Real hterminaqfio. 

CAPITULO XTI. 

Dou menl~estou doa Mestres do? naeoe. 

Depois que os Mestres, !e -&%mhorias 
dos ditos ridos eshibimm ap&danihia- 
trador da dita - A h d e g a  .raii.+íwms, ou 
. ~ ~ s , . d a  oarga; qua>trasern, *.dito Admi- 
d&mdor tlhesdarl juzmne~to,qxtra que 
.deh&o d e l e  deola- as8 rnerc&mirrs, 



que trazem; faaendo todas as mais dili- 
gen&as,. qw lhe perecerem necessarias, 
pawá.ramjgow, se vein em algum dos 
d i m  maaias mais mercadorias daquellas, 
qa~e .forem nos mencionados livros, ou 
noesq e das que declararem pelo ditq ju- 
ramentos se fará asseiito em huin livpo 
numerado, e rubricado como os mais da 
mestna Alfandega; lavrando os ditos as- 
sentos hurn dos Escrivàes dellp; especi-1 
ficando o nome do navio; o' l k a r  donde 
vem; o nome daiScnho~i~.riii:Mt:~ite, a 
que w d a ~  w d ~ i t ~ p i  ~ j m ~ é m ~ t 6 ;  a q t i a n t ~  

; : e 3 ~ 2 i d a d e . - d m  mercadorias, que 
% m m i ~ ~ ~ m  ,a* mpecificac$o possivel; e o 
die, met, s anno, em que se fez o dito 
assento, o qual será assignado pelo dito 
Senhorio, ou Mestre. E o Ofljcial, que o 
tal assento fizer, notificará a cada hum 
delles, que achandorse mais mercadorias 
do que aquelfas, que tiverem declarado 
nv . a w  do mencionado assento, será 'o 
valor dellas pago pelo dito Mestre, além 
de se perderem as ditas mercadorias, co- 
mo neste Regimento será adiante decla- 
rado; e em cada hum dos mesnios as- 
sentos se far8 menção da dita notifica- 
q i i#Eui i~pre  se executrirlo as referidãs 
pem%p10s f f i á . 1 ~  dos mérbs Comrnissos, 

. sem se esperar, nem adrnittir outra al- 
guma prova, riem se dar liigar a Dis- 
cussões Jiidiciaes contra a notoriedade 
dos referidos factos, e da obriga~50 in- 
dispensavel, que tem os ditos Mestres, de 
saberem o que carregio dentro nos seus 
-navios. . 

"C..li. . . . CARITULO XIII. 
'í', ,3 - ."' yi& ui&.ri; r*:..*s. 

,,::*" ,; 4 k 4 i n ~ i  r , 

Sendo feita a diligencia ordenada no 
Capitulo p r ~ x i m ~ p m e d e n t e ,  fará o Ad- 
ministrador da dita Alfandega dar ao 
Guarda mór della hum extracto, ou re- 
laciio das mercadorias, que o Senhorio, 
ou Mestre de cada iiavio declarar trazer 
na sua.respectiva embarcação, ao tempo 
do sobredito juramento; O dito extracto 
m á  feito pelo Esorivio, que houver lan- 
*a-assento das mesmas mercadorias; 

- BOL. DO C. ULTR.-LEG. ANT.-VOL. I] 

sem o qual se ngo pbderá descarregar , 
navio al*gum v o s t a  que traga pouca mer- 
cadoria. E o kdiiiinistrabor da Alfandega 
terá particrilar cuidado de fazer proinpa 
a descarga dos ditos navios : Ordenando 
ao Guarda inór della, que todas as nier- 
cadorias, que se tirarem dos ditos n; 
vios para a Alfandega, ser50 conduzidas 
na barca, em que se transportarein, por 
hum +dw+Gaardas~;daw.ksma* Al'fandega : 
R w M o í a t e  do outra,&t\ti~cis, qt~e 
se achar a bordo do na*ia; huma rel~.ao 
por elle assignada da quantidade dds 
mercadorias, coni os nuineros, e inarcas 
dos pacotes, e fardos, q i ~  rraz cada hu- 
ina das ditas barcas. A qltalrelacão.será 
entregue ao. dito.Gua.tda mór; pam p6r 
as verbas no ext%htdi. au'-.t431a+iu;~ qhe 
lhe for &d.o"pamr ã dexa.Pg& ad medmo 
tempo que as*mercridóriak foretn éntran- 
do na ponte da Aifandega, a%m de cons- 
tar se for50 descarregadas todas, OU Eál- 
tarào algiimas; e para esse effeito se de- 
vem confrontar os ditos egtractos, e as 
mercadorias, que se descarregarem, com 
os assentos da entrada. A este fim será 
o dito Guarda mór muito residente p a  
ponte da Alfandega; e assistirá rielki em 
quanto a porta estiver aberta.1 E cls Of- 
ficiaes, que conduzirem as ditas barcaa, 
não sahirão dellas até de todo serem des- 
carregadas na dita ponte,-e buscadas pe- 
lo referido Guarda mór, estando ne lh ;  
e lia sua ausencia, pelo Feitor VTB ao 
tal tempo tiver cuidado de estar nadita 
ponte; de maneira que n50 fique mer- 
cadoria alguma ' por descarregar dentro 
dw &eas h$sJ.:x- + q - r ~ - , , .  ,,,.L, . .- 

" * r  , < '  , i  

c p i r y p  x ~ y  . 
DP. eet~ed~w dom @gep*.s na AiZandegr. 

Acabãda a descarga de cada navio, o. 
Guarda,mór da Alfandega levará ao*.Ad- 
ministrador della,o extracto, ~oti.mlq%, 
que esie.lhe houver me&& .entregar. 
A qual se combinará cd* ol'asseneo &e 

1 entrada, de qpe ~-se.-~tniei-~trisladad~. 
Achando-se quekfmã? descarregadas to- 
das as mermdorias d o  dito assento, se 

39 



Tendo consideracão ao iniiito clue con- A I 

porá verba rielle, por que conste, que a 
respectiva embarcago se wha descarre- 
gada. A dita verba ser8,feita pelo Escri-, 
vào da Meza. E quando os ,Mestces, ou.- 
outras quaesquer pqssoas,:,pedirem PRCY. 

tidões de como se u&@, & s ~ r ~ e g a d o s .  
os seus iiavios, se'lbw ,.pa,ss,a~,;~, aahaii, 
do-se posta ,a referi$,wv,e~a;ks,n~, d i ~  ias- 
sento. $3. fq l tadq  algprnss . mweadoriaa. 
dag. qv.e PD Aito assento de.. entrada. fo-L 
rem: decla~adas, os Senhorios. ou Mer  
tres dos navios, que assignarem o tal as: 
sento, iiicorrerào ein pena de pagareili 
eiil dobro os direitos das inercadorias, 
que faltarem, reglilados pelo valor das 
pacas, ou fardo$, que,vierein na dita em- 
bqrc;iç&, . 

CAPITULO XV. 
* . 

Para se lliio tlrnreni iiiei.cadorlms de bordo 
dos D ~ v I o S ,  c ciiibaren~õcs. - 

I (  

CAPITULO Xi'I. ' 

tado. Nas mesinas penas será compre- 
hendido o Guarda, ou qualquer outro 
Of&iaI,',que for á tal descarga, ainda 
que ~ n h a  licenca, e ordem do Adminis- 
trítdpr da Alfaiidega, e Officiaes della. 
E ,wipessaas.que descarregarem as ditas 
rn@fiqsdo$a~, po81~ que coin licen~a, e 
or,qie~~,i& IGuarda: mór da Alfandega, e 
com, a s s & ~ q ç i a d s ~ r d a  della, perderá 
as ,ditas~,~ercqd~1~s,.).fi1ie :.descarregar. 
Porém (lj&nsg,bqhQo, &dminis- 
trador; ou erii ~ + v w ~ $ , ~ , Q @ f i i a e s  
da Meza da inesma ,Alfandeg~:,&dqnoJ 
que as nào percào, ainda que n%oia.teuh8nz 
precedido as referidas diligencias; e or- 
deno ou~rosiiii, que o Adiuinislrador, 
que der a tal licença, ou Officiaes da 
Meza em sua auseiicia, incorrão nas pc- 
nas dc perdiinento de seus officios, e de ' 

inhabilidade pgra entmr em outros, 

vêli] a lneu servigo, é 6 boa arrecaday~o ,,, ,,,,, ,,, ,,,, ,, ,,,. ., .,,O,,, 

dos direitos, q u e  pcrtenceili 5 Alfaiidega 1 depois qric furem descuri.egados. 
" 

da Cidade de '~oa ,  qiie se descarreguei11 
as mercadorias pela ordem declarada nos 
Capitulos deste Regimenlo, e nào de ou- 
t ra  maneira! Hei por bem, e mando, que 
o Administrador, e Officiaes da dila Al- 
faildega, e o Guarda niór della, não pos- 
sào dar liceiip a pessoa algu~iia, dc qual- 
quer qualidade que ;eja, para tirar dos 
navios em qualquer parte, que estive- 
rein, mercadorias algunias, antes de se 
dar ,  a entrada dcllas pelos Mestres na 

. hleza da dita Alfandega, e o traslado dclla 
ao Guarga rnór, como nos Capitulos pro- 
H~IIIOS precedentes se contém ; e sem se- 
rein levadas 6 dita Alhndega, e despa- 
chadas nella, que se nào liajào de 
pagar direitos. E o Official, ou Officities, 
que derem-a dita licenca' para se descar- 
regarem as ditas niercadorias anles de 
preçeder a dita ordem, e para se leva- 
rem sem pmik9, r/rein;á< dita Alfan- 
dega, e nella se despacharem, incorre- 

, rào em pena de.sqspensiio de seus offi- 
cios, e haverão as mais ,penas,,que pa- 
recer á Junta de minha Fawada do Es- 

Logo qiie cada hiiin dos ditos njrios ' 

for descarregado, o Administrador ,da 
Alfandega mandará a elle, Q Guar,da.mór 
coni hum Escrivào,. o s q s a w ,  faráo,.vk 
perante si o Mestre, e o Escrivão do dito 
navio; e não tendo Escrivão, o Mestre 
fiómente, declarando-lhes a hora a que 
no dia seguinte se lia de dar busca ao 
dito navio, para sc haver por descarre- 
gado: Participando a todas as pessoas,, 
que no dito navio vierem, gejào presen- 
tes 6 dita bora, para declararem se ha 
nelle alguiiias outras mercadorias, além 
das que já  estiverei11 descarregadas, òu 
se,iào suas proprias, o11 alheias: Porque 
depois de' ser feita a dita diligencia, 
achando-se algunias mercadorias, que 
nào sejào as antes manifesiadas, ficar20 
perdidas; e o Mestre do tal navio per- 
derá o valor dellas, em pena de nào as  
declarar no acto da entrada. E da dita 
diligencla se 9Utg,D~~~:~!xi~%or, que 
for com o Guarda mór, assignado tam- 
bem.pelo Mestre, ou EwriviÍo do navio, 
em qwio se, fizer 'a referida diligencia, 



CAPITULO XYII. ditas inercadnrias, que forem perdidas 
> 

bobre a meada mdterla doa buscas, e qiie sejào 
peHlhdrn:+Y laehderi, qqe se acharem Córa 

< I !  ' dgri manl2estos: 

. f)et>ois de1 ser-feita a sobredita dili- 
gehkla, a qual se poderá fazer na Alfan- 
dega; du nos navios, coino no capitiil6 
acima se contém; o Administrador da 
dita Alfandega mandará o Guaida h d r ,  
.que com os Officiaes, qiic'lhg pareeet.;!vd 
a cada hurn dos d i ~ o s  n%ivibs d'H'ia,''cj&' 
no dia proximb pt;4$í!.Ced&hYí''fí3r d e c l ~ ~ a -  
da. E &{a n&t~fli?d;rad~~e5ti-e, 'ou EsCri- 
v i l o ! ' ~ ' ~ & i $  "pk36hbhs' Ido* dito navio, quc 
forbrli ph5sWte$',' qab*declarerri se estd 
aitida neile por descarregar algiima mer- 
chdoria; além das que jrí se tiverem des- 
carregado na Alfandcga; porque todas 
as que se acharem por manifestar, serao 
tomadas por perdidas.,Odito Mestre' será 
obrigado a pagar o valor dellas por não 
as declarar no manifesto da carga, que 
se 'ha de ter  lancado no livro das entradas. 
E desta notificacgo, e do que o dito hlcs- 
tre, e mais pcssoas declararem, se far5 
termo no aulo, que no dia antecedente 
se houver escrito com o dito Mestre; e 
manifedtdnfld-sc%lgumas mercadorias, 
s&b 'i~es&&fegádas para a dita Alfan- 
de@. gendo finda a dita diligencia, pro- 
cederá o Guarda ii-iór, e Officiacs na 
busca do dito navio; e toda a fazenda, 
que em qiialqucr parle delle acliar, aléiii 
da manifestada, se tomará por perdida; 
send-o duas partes do seu producto para 
o rendin-ien.to da Alfandega; e a terca 
#tk. ddle para os Officiaes, que fize- 
rk%4i~8ita bosca.'E o Mestre do tal na- 
v?&,I1dk$ qUe! 'riGditSi fazenda for achada 
pela'%&tt*"tndn6k8, it-ieorreri em pena 
do ~ a l o r  dellã, o qual se repartirá na 
dita conformidade. 

CAPITULO XVIII .  

Sobre a mesnia iuutei.ln do perdliiieato 
das hicendas não mhiil2e@tadns. 

,. Per,tendendo algumas pessoas, das que 
nw ditos navios, ter direito ás 

por nào serein mallifestadas : -Allegando 
que os mestres lho nao notificarao, co- 
mo erão obrigados, poderào requerer 
contra estes, ou contra quem for justica, 
para havkretn dclles o yalor das ditas 
ii~ereuclorias desencaaiinhadas; por quan- 
t o  sobre. elias não hào mais ser oiividos, 
sem* embargo de ghe pela fazenda dos 
d i ~ 6 s  Mesr~es, 'e maSS peSSdhS nao possiio 
hm- o refetiílo ua10r;~E sendo algui~r'as 
dellllas dc pessoas, que n%o viesscm nos,  
ditos navios: Achando-se na dita busca 
seni çcrein mani'restsdas, se perder80 
sempre na sobredita fórma; ainda que 
os ditos hlcçtres Ihes niio tenh5o feito as 
referidas iiitimacões com o pretextb de 
lhes ser imposta esta obrigacão sómente 
a respeito das pessoas, qué vicrein nos 
ditos' navios cam meri,adorias suas, ou 
alheias. Ficar-lhes-ha porém o direito 
salvo para haverem dos ditosMestres, ou . 
das pessoas dos na~ios ,  a cujo cargo vie- 
r i o  encoi~ímendadas, o valor das referidas 
fazendas. 

CAPITULO S1S. 

Dos desanrgos, e recolhlmeate das fnr&ndasr. 

Depois de serein as mercadorins des- 
carregadas no cáes da dita Alfandega': o 
Administrador della mandará ao Offi- 

1 cial, qiie tiver a incuinbencia de as des- 
carregar, que com iiiiiita brevidade as 
faca recolher, e arrumar dentro na dita-  
Alfandega. Para ci!jo effeito dará o dito 
Adrriinistrador a necessaria providencia,' 
para que em nenhiiin caso fiquesde noite 
mercadoria alguma iiò pateo da dita Al- 
fandega, sein sc recolher dentro della, , 
não sendo os generos de tal qualidade, 
que possiio ficar no dito patco. 

CAPITULO XX. 
1 

Dns lioras, esn que se devem mhrir, e feqhar 
us portns, e os denpeehoe. 

E porque para se poderem recolher 
na dita Alfandega. mercadorias; que 
se descarrega bo cBm, c costum8o vir 



de diversas partes, convêm que se ache 
a porta abertã para o dito efycita; elas- 
sim para O bom exFedi&nte, e, 
dos Mercadores, C 8 p e ~ s r 9 ~ ~ ~ f f % t f r n  ádita 
Alfandega,&speche~:~&nh w'M6rki- 
ninrador ddhi que!yfa@t &h e .dita 
porta todas osrdiasde r ~d mab. 
FPS, e deitarde és~ths;~ ta.*>e do 
w&. os tOffictii@s - es,i !&, 
m o ~ o  .que ,a todo +o iernpo .s+ ~ p m ~ e i  c! 
+e convêm ao nmu Reat wrvbiyo h a  ieki- 
pediçào das ditas mercadorios, boa ar: 
recadaçào de meus direitos, c comno- 
didade das partes. A dita p o r ~ a  se fe- 

pelo meio dia 1 e de tar- 
de pelsas seis liorar; =liio ao 
mifib&ihr parmr que h. inai6ioerea- 
dorias, que recolher na &ia ~ b d ~ ~ ,  
e que convêm estar niais teml~o aberta, 
que as horas determinadas neste capi- 
tulo; o qual lhe inando, e aos ditos Of- 
-fieiaeb, qne o Jcumprao, c guardem in- 
teiramente, como nelle se contéiu. 

CAPITULO XSI. 

Das chaves da porta da Alfaudego. 

- 
Yam que .a,porta da dita Alfandega 

M abre, e' feche eoiri a seguranca, que 
cosvêln a meu servko, e satisfaf,o das 
partes, neua tem suas inercahrias, 
haverá na dita poria tres cchaes de guar- 
das>dilferentes; das quaes terá huma o 
Administrador da Alfandepa, outra o 
&apjvgo da Mez& e a outra 0 Por- 
t-4 s-* a,e:poderi .abrir a dita porta, 
sem, que toa d i ~ s l  Offieiaes estejiio p e -  
seates. Não poclmiio. mandar as ditas cha- 

por peSBOas para  effeita de 
se abrir; salvo se fairein impedidos por 
doemp, ou outro justo impedimento; 
porque nesse caso as poder50 rnandar ao 
referido Administrador, para este aç dar 
a outpos .Officiaes, que a abrgo, de ma- 
neira que a dita ponta se nio possa abrir 
sem ser em pwsenga dos Officiaes, que 
tiverem as ditag h v m 4  m dos- que o 
dito Administrador. nomear em seu Iu- 
gar na sobredita fórma: . 
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CAPITULO XXII. 

. # .  Z s a r # e l ~ j  ase ae ter* na nmtirn da g o ~ a  
da Allandega, e na desõarga, e lntro- . J :  i i d duqãa das MCireadorlrie. 

A ~ i l t , t ,  1 1  . . +. iiP?+*, ,%B, ps.Officiaes da dita Alfan- . 
deai;gi t#p,í9 :(V$. a.  gorta dellâ se abrir, 
$?ik& WJ~APG.& -de occupar na 
.:d$%@?W ~ 6 %  i6ad9,  AV ,?s&tir l o p  
1 R& ~ b r k ~ i k  $ 9 . ~  P ~ Q c ~ R > ~ o .  APmjnis- 
\l;ahr .dp ~ , ~ M f i p s ! g g a ~ ,  oildenará, 
Pe h u ~ ~ i > d ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Q i ~ e ~ i e ~ r t e $  

na. diM- # o ~ l a , i ~ ~ m i t s l i P ~ ~ ? ~ # ~  - 
della : Para o que ter4,~,p~j&<aq,& $r 
SelTJPre ás Iloras, que a dita,p,orta se abFjr9 

de ter selllpre fi sua conta a vigia dei- 
Ia; naqua l  seguir6 a ordem, que neste 
Regilnerlio 1lle ser$ dada, assistilido tam- 
bem ~ l a . I ? o ~ t e  da, ~ l f a ~ d ~ g a .  para ter 
Conta com as niercadorias, que nella se 
descarregarein, e de pÔrq?'erbas nos 

lhe forem dados na Meza da dita 
Alfandega, para se poderem descarregar 
pela maneira, que fica ordenado nos Ca- 
p i t u lo~  precedentes. Isto se entepderá 
porém, quando o Guarda mGr se. não 
achar presente na &tai l~nte , . ,q , fqc,~c-  
c u ~ a d O  YQ milr. 0 4 ~ ~ ? $ r 1  I)S M Y ~ S *  
ou dar-lhes b ~ ~ a  .4cpois de serem des- 
carregados. Igualmente ordenará o Ad- 
"'inistrador da mesma AIrandega, que 
hu&dos Officiaes delh tenha a seu cui- 
dado abrir os fardos; e caixoq de nierca- 
dorias 5s partes, q u a ~ d ~  as %quizere~n 
despachar, lan~ando-a?. hum livro, 
que Pa" i a 0  ter%. fla8 hrp)q a? ,diante 
declarada. t 1 , , . ; ,  ,',,i ,:iJ; : 

u~rruai0 xlwmj. a 

Pam qne e _  benchdo aos Com&rclaateb 
de 61ea se  ~ b e e  a ~ a  de8ermke tempo certo prra 

os despnehos dae euae mercadorias. 

Tendo consideraqa'o ao favor, que me- 
recem os Cominerciantes de Gaa, para 
que niio sejiio obr igad~s a despaohs~~lo- 
go na dita Alfandega as mmdop$s, ao 

+mesmo tempo queup?,tiasnãn.iiella re- 
aolhib: Soesdr.~id~tcrdenai; que o Ad- 

..mini&rad~r::d* mesma. Alfandega Ihes 
n ã s  : l imite l temp \certo, e m  que.de8p-a- 



chem as ditas mercadorias; excepto 110s 
casos ucebmmtes, em que ao dito Ad- 
minS&ah,  .e Ó~ficiaes da Alfandega 
parecer qiie convêm ao n-ieii serviço obri- 
gddm as'partes a despachallri5 no .tempo 
pueapcrr elles Ihes for declarado: Pmce- 
dedo-se nesta maieria conio convêii-i 5 
boa arrecadacão de minha Razenda, 
c81ninodidadc das ,partes. E i'sio i c  n5o 
entenderá nas mercadorias, que  estive- 
rem no pated da' $?a. Alfandee,  e cos- 
t uhão  -ficarl&lle' tk noite: p'orqoc estas 

+ se fdricl'dbpadhai4 a& p"artes todas as ve- 
' 

z&~k$Yqll)l&~parecer que nào esliio nelle 
seguriis; e qiie convêm despejar-se o di- 
t b  pateo, oii seja para nelle sc recollie- 
reni outras, ou por oatros alguns moti- 
vos a bem do meu Real servico. 

' . ' ' tbrmr, cr;i qne na mercndorins - - m e  devem deapnchnr nu DIezn da Altanclcga. 

q i ~ e  as partes requere111 se abriio, de qua- 
liclade, que ao dito Administrador, e Of- 
ficiaes pareca que se devem abrir pmante 
elles; farào vir 5 sua presença o fardo, 
ou caixa das taes mercadorias; e nella se 
abrirá, fazendo-se as sobreditas diligen- 
cias; patra o qtie ordeno aos Officiaesda 
Alfandega, qiie não abri0 mercadmies 
algumas sem prèimeiro fazerem saber ao 
dito Administrador as qualidades dellars, 
que as partes pertendoin abrir; e abriu- 
do-as, sem preceder a dita lioenja, ou 
niio se observando a ordem neste Capi- 
tulo deicrminada, incorrerão em pena 
de privaçào de seus empregos, e haverào 
as inais penas, que parecer d Junta1 de 
minha Fazenda. , - 7 - 3  

CAPITULO XXV, 

Das IQXCU~PLI, que chegarem ebertem 
B Alhndegn. 

E abrindo o Official da abertura 31; 
Quando as partes quizerein despacliar 

suas n-iercadorias, depois que o Adii-ii- 
nistrador, e Officiaes da Alfandega es~ i -  
verem na Meza della ; o Official, a qiie 
%&ar i hbertiii'a, fará abrir as piicas, far- 
dos, c caixas, em que costuniào vir as 
ditas mercadorias para serem despacha- 
das, pedindo-se primeiro licei-iqa ao Acl- 
ministrador, e Officiacs da Meza, para 
que se náo ahrão mais mercadorias do 
que aquellas, quecouber nopossivel des- 
pacharem-se em cada manha, ou tarde. 
E o OMicial, que abrir as ditas inerca- 
dorias, terá ham livro numerado, e rii- 
brhqp, ,qa,Lf~rxqp,~d,-p mgis da dita AI- 
fandega;~m*qaa?i*~i~Qt.lanpndo, e deda- 
randó,'ao tèmp6 que se abrirem os di- 
tos volumos, as mercadorias, que acliar 
ein cada huin delles; as marcas, e nii- 
rrieros, que tiverem; o nome da pessoa, 
de quem forem as diias mercadorias; o 
mome da pessoa, que as vem despachar 
.por seu dono; a quantidade, e qualidade 
cdellas; e ultimamente o dia, mez, e ari- 
*!em que seabrirào, tudo muito es- - Wificamente. E sendo as mercadorias, 
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guin fardo, ljarril, ou caixa de ii-ierca- 
clorias, que fwern de pezo, e pertencào 
rí balanca da dita Alfandega; as remet- 
tcrào logo ao Juiz, e Officiaes da. mes- 
ma balanca: assentando-as primeiro' nos 
seus livros: declarando todas as circum- 
stancias, qiie inando observar acinia: E 
isio aiiida que a qiiantidade do pezo se 
não declare, por nào estarem as inerca- 
dorias pezãdas; por quanto o pezo dellas 
se lia de assentar nos livros dos Officiais 
da dita balanca, na conformidad~'. doqde  
adiante Ihes serú ordenado. . E  vhdb R 
dita Alfandega algumas tnercadarias 
aberta&, as'quaesssc dcscarregasseiii as- 
sini dos navios, em qiie vierem ; ao tem- 
pO que enirareni pela poria da dita Al- 
fandega, as assentará o dito Official em - 
seus livros pela mencionada ordem. E o 
oficial, e Porteiro, que estiverem na 
poria da dita Alfaiidaga, nào as  deixa- 
rào recolher, sem qoe primeiro se pro- 
ceda 5 dita diligeneig, AbPindo-se na dita 
Alfandega ijlgrins fardos, barris, ou cai- 
xas de mercadorias, ou oiitra qualquer 
coiisa, que nella se achar, sem o Offi- 

40 - 



@Me qpc in6raàuelrein -09~1 fraiitieu fazendes 
na Alfandegn. 

Acontewndo ,que  depois de abrir o 
respecrivo Official as inercedorias das 
partes, e lancar em seus livros as quan- 
tidades, e lotes dellas, na fórma que as 
achar nos fardos, caixas, etc. ein que 
costumão vir; ache depois o mesmo Of- 
ficial nas ditas vasilhas fundos falsos, em 
que verhào outras mercadorias escondi- 
das em fraude da minha Real Fazenda, 
as quaes os Dcspachaiites nào descubris- 
sem ao t e h p ,  em que se fez o assento 

V dellas: Hei por bem que todas as refe- 
ridas,, que se acharem na dita fórma, fi- 
quem tomadas por perdidas, e o Intro- 
ductor coridemnado no tresdobro do que 
ellas valerem, applicando-se duas partes 
para o rendimento da dita Alfandega, e 
a terga parte para o Denunciante. E isto 
ainda no caso, em que as ditas merca- 
darias< sstejiio dentro na diia Alfandega, 
e nào ob&an& que n&o as venhão des- 

. pachar se,m donos; porque basta que se- 
jão introduzidas em beneficio seu por 
seus Caixeiros, ou outras quaesquer pes- 

vcial da abertura se achar ppesente, e pela, 
fárina ordenada neste Capituh? Enco~- 
rerá a pessoa, que as abrir, ,em1.genn da 
perdimcnto das fbmndas,. ainda' ywt saja . 
dono dellas; c nào &o tle&,,izacqnneá ~rrctr~ 

mesma perra paga! da>~arl&P,;, er~$&ea~çdo~ 
as ma$ penas, qiio .ipcrnece~ ir .Junta, 
minha.. pazanda,,:sando ,os-:n&os.achados.- 

.na ,com*itiw dct a dito .fwto i ou povan- 
dede. perante a Conservador d a  Alfan- 
dega que o commetteriio, 

CAPITULO XXVI, 

sgas, que as levarem em os extractos das 
respectivas factilras das mercadorias, que 
deirem:ctmter .cada fardo, caixa, ou ou- 
t r a  w h e ,  qip~#se.for despachar, 

trador, e Ofhciaes da Alfaiidega d a r b  
.ordem, com cjuc logo se sellem as que . 
:se .~ratirinGo sellar para logo se despa- 

' 

charem i Nào consentindo que mercado- 
aba $ p w s  estejiào na dita Alfandega 
abertas. !mais ;iempo que aqirelle que for 
: neemswh para. se selhvem: E logo que 
ee~dbha~om?seNades,~mando. que as des- 

' pwhatsi J 1% p t r e  ~iseo pdmistmmte obPi- 
guerntissi rwpeabirnós;d~eto~,pelmtmuit~ 
inconvenientes~i que) ha teriu, 
minha Keal Fazenda,ie 1 da( 
çào de meus direitos, em estamcntawdi-. 

, , " . . . < . # L : .  

CAPITULO XXVII. ' 
< I '  : 

ias mercadorias abertas na dita Alfan-. 
dega. E o selto, com que se sellarem as 
fazendas, se guardará ern huina arca de 
Ires differentes chaves: Huma das quaes 
a terá hum dos Eacrivães da Alfandega, 
ouira hum dos Feitores della, e a outra 
o Seilador. A dita area set .abrirá todos 
os dias para se tirar o dito sello, quando 
houver mercadorias que sellar. Picará 
izella fecliado, quaiido se acabar o des- 
pacho da Alfandega. E ordeno, que os 
Officiaes, que tiverem a seu cargo as di- 
tas chaves,, residiio continuanieake  para 
se dar despácho ás pastes, que  occom- 
rem na dita Alfandega. 

CAPITULO XXVIII. , 

Da fbrnin, eni rluc sc tieveiu despncher 
as  nicrcndorlas depolm tie seiladas. 

Logo que as ditas mercadorias forem 
selladas, os Feitores, e EscrivBo das mar- 
cas passaraio escritos ás partes, que,houc 
verem de despachar todas as que Ihes 
forem abertas. Os quaes escritos passa- 
rão conforme aos assentos de seus livros, 
em que as assentiirem, ao tempo que 
lhas abrirem; e nelles declarar30 a sor 
te, qualidade, e quantidade das mera-  
darias, que o ia1 Despachante ti~estabsar- 
tad,. e.qbter dwpachac;, nameando 3- ca- 
da hum d06 dito~,mn&m: Q dono das 

IM temp, e m o ,  e l i i .n~  dwwa rei- mee&ias, . úg rpm e h  ,?o. da Despa- 
a i  1aicen@as. 

- 
, , %  I *ante> o*, msr,-e amo,  em que se 

E tanto que forem abertas as.merca-. . o . i ~ ~  a w i t o ; P a ~ ,  o apreknter 
dorias na sobredita fórma, o Adminis- e Officiâes da Meza 



da Alfandega, e por elle despacliar suas 
mercadorias;O dito escritoserá feito por 
hum dos Feitores, que abrirein as ditàs 
mercadorias, o assignado por todos os 
tmv Officiaes, que forem $ou - 
por1 dois delles. E nào vindo o dito es- 
crito á Meza da Alfandega na sobredita 
fórma; o Administrador, e Officiaes lhe ; 
não darão despaclio, Gcaildo pertenea. 

- do ao mesmo Adrnit~lstrada~,e Mciaes  . 
da bfezo dadespacho d a l ~ l f ~ d e ~ e . &  ava. 
l iaeo, e pmps idas  ditas fie~eadorias. 

s Feitores, e &c~ivão 
m passarào escritos aos 

Daspaohaatesdepor~U~alg~in~a das iner- 
cadorias, que abrirem; mas sim de to- 
das juntamente; porqwc os ditos Despa- 
chantes s50 obrigados a despachallas lo- 
go todas ao tempq que forem abertas, e 
selladas; nem tannbern pode'rão passar os 
ditas.mritosem nome de outras pessoas, 
yue d ó  seja0 aquellas, quefizerem abrir 
as ditas mercadorias, posto que depois 
de abertas as vendessem a outras pes- 
soas, por qui)to os escritos hào de ser 
conformes em tudo aos asselitos da aber- 
tiira das, ditm mercadorias. 

v 

CAPITULO XXIX.  

Dae rcvlstas, e conferenclns dar incrcndorlns 
do rello. 

As ditas mercadorias, que sc houve- 
rem de passar, depois de serem abertas 
pelos ditos Feitores, e Escrivão das mar- 
m;lie & serem assentadas em seus Ii- 
VH,& a~remtlh-hs aos. Oaciaes da ba- 

~kl.fande.ga;~como fica dcclara- 
rpelas ditos Officiiies; Adminis- 

tpador,. e Escnivãa della outra vez vistas, 
e pezadas. E assim como as forcni vendo, 

' e pezando, as assentarão ein h ~ i m  livro, 
que para isso haverá -numerado, e ru-- 
bricado, como os iriais da dita Alfande- 
ga, no qual livro se fará assento de to- 
da% as mercadorias, qiic se deverem dcs- 
:pchnr por pezo; abatendo-lhes as taras 
esaârpietmtes de cada huma das ditas cou- 
-%.ob ; l t o s ,  que se fizerernj~wriio* 

todas as declaracòes, e ciretimstaacias, 
que os Feitores, e Escrivào das inarcas 
sào obrigados a declarar em sens livros, 
quando abrem as mercadorias. Do .mesa 
mo inodo passarão escritos Ss partes, tan- 
io,que lhés acabarem de pezar suas mer- 
cadorias; para. por eiles as poderem des- 
pacha~,  ,na f6rma :referida fio Capitulo' 
pmxim antecedente; o qual ,as! ditos 
Offidiaes da balan~a em tudo guardarâo, 
e cumprirào, como rielle se coatdm:E 
sendo informado que os pezos da balanca 
da dita Alfandega se costumào formar 
de pedra : Mando, qrie fique cessando este 
abuso, que até agora se tem praticado 
coi~i notorio prejuizo das partes; e que 
logo se es~âbelqf io  o s . n e c e ~ ~ r i u s  peais 
de ferro para servirem na ,dita Alfande- 
ga, c em todos os mais .lugares, os quaes 
serão afferidos todos os annos no n i a  de 
Setembro, para que sempre se achem 
certos com os respectivos padrões. 

CAPITULO SXX. 

Das "va1l~ece"d=e n'eradorl% 4ne asa 
tlvereni no Pauta. 

Depbis de terem as partes escritos do 
Feitor; e Officiacs, que Ihes ab~irern as 
suas mercadorias; ou dos OMiciaes da 
balanca, para por elles as poderem des- 
pachar, como no Capitulo prosimo an- 
tecedente se contém; apresentaria os di- 
ios cscritos ao Administrador; e Offi- 
ciaes da referidi Alfandcga na %Meza do 
despacho. Depois d e  visros por elles, sen- 
do as ditas mercadorias cohtemphdas na 
Pauta das ~aualiagóes, se prwederá no 
.despacho dellas: E sendo taes, que se 
faca necessaria avaliaqáo particular, (por 
iiiio'se acharem na Pauta) fará o Admi- 
nistrador, e Officiaes vir á Meza do deç- 
pacho as mesmas mercadorias, e neIlb. 
serào rniiito particularvente feitas todas 
as diligencias, e exames que parecerem 
nccessâ?.ios, para 'sere@ ~ - f t f i d a %  pelos 
precos communs.&, terra nas primeiras 
rnBw, sem abalicPent6 algum, vista a 
m Po dos direitos. de entrada : Ort- 



vindo primeiro o Administrador da 41- CAPITULO X X X ~ I .  . 

se aclinrem laiica+s; fdzcudo-se liuin as- 
.: j !  $ i !c~PI$~~.@;sxPI. - sento por letra do giic iinpartou o reil- 

I 
Ai2hando-se as~sol~reclitas inercadorias 

ayaliiída; na referida fóriiia ; c estando 
as partes de accordo lia tal avnliacào, o 
Administrador da Alfanclcga fará ler em 
VOZ alta 110r 11~11i i  dos Escri~àes da RIeza 
o escrito das tacs mercadorias; nào seii- 
do o dito Official occupado no livro da 
receita; porque este, assim coilio se for 
lendo, lancará no iiiesrno livro as addi-, 
~ õ e s  das ditas iilercadorias, conforine eiii 
tudo ao rneneionado escrito : Declaraii- 
do-se o l~ reco  '2~ cada liuin dos geiicros, 

nelle se tratar, segi,nclo a sorte, e 
qualidade : E laiicando-se por Ictra o que 
das iacs addicòes se pagar de direitos de 
d'izima, etc. Sendo poréin as iiiercadorias 
de  sorte, cliie se nào deva dellas mais que 
liurn só direito, ,se far$ cleclaracSo, que 
se riào pagou mais do que o dito direito, 
que se dever; para o que todos os Offi- 
ciaes, que forem presentes na dita Meza, 
faráo a coiita c10 que se deve de direitos 
de cada hurria das addi~ses,  que se des- 
pacharem. -Na inesiila conforinidade a 
réspeito dhs addicões, que se Iancareiii 
nos livras da receita, pelos escritos dos 
Officiaes d a  balanca, se fará declaracào 
do preco, ern que for avaliado o qiiirital, 
ou arroba de iiiercaclor;a, que se despa- 
char, e do que se pagar de direitos' na 
sobred4ta fórrna. 

diiriento da Alfaiidpga no tal dia. 0 ines- 
iiip piaticqr? i uo!inciitç ~ , d i \ o  Escriràio 
no ultimo dia, d o ca$g tp$grlqjj4q& biyn 
ter1110 em cada'iyin, dos,ditq, lijilpg; 80 
qual se declarc'o qiic irnpor,torit"p rqn. 
cliimenio da incsnia Alfandega naquelle 
iiiez, estrahindo ao inesmo tempo Iiurna, 
cer~idão, para com ella entregar o Rece- 
bedor da Alfandega o pr&cto do men- 
cionado r e n d i ~ n e n t ~ ~ ~ . n q , , ~ ~ ~ ~ q ~ ~ r ~ i c ~ e -  
ral das Relidas 53eaestdw~Estado. 

C.~PITULO XXXIII .  

wnm csperns, que se dereli1 alo* no@ Deapnrbentes, 
c dn,s ~ # r r r o g n t l r n s  de qiic devem snzar. 

Considerarido, que nem todos os Ne- 
gociantes poder20 ter os ineios necessa- 
rios, para pagareni os direitos de entra- 
cla, e sahicla coin diiiheiro á vista na so- 
brediia fórrna: E querendo favorecer, e 
animar o Coinmcrcio da minha Cidade 
de Goa, em tiido o que a possibilidade 
o póde permittiF: Estabeleço, que a to- 

, dos os RIcrcadorcs, oii sejão Cliristãos, 
iI?ilouros, ou Geiitios, que se liabilitarpm 
perante a Junta de ininha Fazenda, com 
as qualidades de homens de grosso ne- 
gocio, com casa estabelkMda, e credito 
ir1 teiro ; e que deindissa derem por Fia- 
dores dois homens bons, e aboiiados da 
mesma Cidade, ou derem fazendas -em 
peiihor; por huina parte se lhes dê o ti- 



'lu10 de Assignnntes da Alfandega, la- ' 
vrando-se-lhGs disso termo nos livros as- 
sigiâdos por elies, e por seus Fiadores, 
e dando-se-lhes delles certidóes, coui que 
pdt.r;ie Assignantes os fkào  conhkcer: 
P o Y  outra liarte sa  llies concedào as és- 

6 > 

~peras  desde Setembro até Jarikirò, e &h- , , 
de Janeiro até Maio, para pagkre$' bs.d~- 

J i( r i  reitos, que devcrerh; la+rahdò-%e , , dellês , i >  

escritos, oo bilhk'ié$'iYii 'hYeio y \~ar to  de 
papel, assigtiitd~k pdff$le;.'/)blo Rkiçébè; 
dor, c phr '~k&;Hi& Esdrivaes da' Alfán- 
cfe Ld;'bitrfi $~si#'fIt!~rkni'téncri, o ci-edito 
piY % l i k o ~ ' ~ ~ r n  tjde ordeno, que nos cofres 
da riiiiiha"Rea1 Fazenda sqjào recebidos, 
como dinheiro liquido: E pela outra par- 
te gozeiii todos os sobreditos Assignan- 
tes da yrcrogativa de se lhes dar assento 
nos bancos da Meza da AILndega, depois 
dos Of&ia*s;' qúB'ciin'stitUein o corpo 
de\Ii.'O:~ik'tiihi tiido se nào poderá ex- 
tendbr aos Agentes, que forem despa- 
char cm nomes allicios. 

CAPITULO X X X I V .  

DIW cxecuqiies ilon escritos, OU bllhetes 
da Alfandega. 

x 

por quantoanatureza de dividasheaes, 
quc concorreu1 nos referidos escritos, ou 
bilhetes, e o credito publico, que a elles 
inanclo dar, não pódem permittir deriio- 
+as nas realizarões, e pagatiientos delleç: 
Ordeno, qoe depois de vencidos, scjào 
nos dias proxiinos seguintes cobrados 
executivamente pelos Officiaes, que a 
Jilhth da minha Real Fazenda encarre- 
gari'W'tiaK"d"i2igencias. Por efl'eito das 
qila#.dete+dihd; 'que seh  outra figura 
dd jí~izo, 3e procdda a pènhora dos bens 
da$ devedores, ou a prizào, nào,lhes sen- 
do achados os que bastem para pagarem 
as sommas, que deverem. , 

clarada; caiistando que se tem pago os 
"re~yectivos direitos; o Official, que nos 

rnès&k lívios os tiverlancado, declarará 
áo 'pé dos esciitos, ciue as mercadorias 
&dlie8%dteúdas se achào 110s ditos livros; , l l < , l . : l t ~ ~  
e êsugya~á  no 'dito escrito junto 6 re- 
feridit . , decla+acãp, . i h , ainda,que i . . nos escritos 
se conte'nha c p s a   nod dica: Feita a dita 

) I  5 ,  . > p ., 
Bil' ; t i u .  enç!a,"br+ - > r < t l i i .  

~ d m i ~ i s t ~ a d o r  da ,Al- 
ian !i ega, que as 
t a i  &ercidoriis E para isso 
as & r i  vir R porta da mesma Alfandega, 
pela qual nào sahirào com tudo, pri- 
meiro se entregar o escrito dellaiao vei- 
tor, que assistir na dita porta. d qual. 

depois de .. ler ,,. , , ;  o . dito .r i,,i6e e s c r i t o , ~ ~ , e ~ & u n ~ $ 5  .., , e 

eni v ó i  alta' ao Escrivão nekleass*naao, 
se cstào nos livros da receiFa as, merca- 
dorias conteíidas no tal escrito. E respon- 
dcndo-llic, qne Belles estào lançadas; o 
dito Feitor, c Porteiro as vcrào, conta- 
rào; e acliando as ditas mercadorias em 
tudo conforincs ao dito escrito em quaii- 
tidadc, e clualidadc, as deixarão levar da 
dita Alfaiidega pelas partes. Porém n5o 
estando O Adi~iinistrador, ou Officiaes da 
Alfândega na Meza do despaclio della, 
não as deixarão saliir da dita casa, iiào 
obstalite que ao dito Feihur, c Porteiro 
llies conste pelos ditos escritos, quc as 
referidas mercadorias estào dcspachadas, 
sob pena de suspeiisão de seus officios, c 
das mais penas, cluc reservo a meu Real 
arbilrio. 

' CAPITULO XXXVI. 

D ~ S  occu1ta~iies, no5 tarclos, e mais hauùes, tsrat~ qiie se sc  tempo aehnrcrn 

clu suhiàs das mercndorlns. 

. 
Acontecendo que o Feitor, e Porteiro, 

ao tempo que á porta coiitarern as mer-. 

CAPITULO XXPV. 

Da snhlda da8 mercadorina deyota 
de desparhndrs. a 

:iib 

" ' W f s  de serem lanâadas no livro da 
rèh9td'as addicões pela ordeni acima de- 

cadorias já despacliadas na sobredit?'fór- 
ma, achem iiiais algumas das que $e apon- 
tarem no escrito apontado: Mando, que 
todas as que dem?is se acharem, sejãí) 
tomadas p ~ r ' ~ e r d i d a s  com o tresdobro 
dellas: applicando-se duas partes para o 

. rendiincnto da Alfandega ; e a terca par- 
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e u e  o Administrador d a  A'lfmudegci peaaa conce- 
*8~3sOrm&&ep~;c*rosíO #esmaLe, ds* fmeedom 

<bsldeaeão, pogandu os partes dela e melo 
-:GdaIhtCjtfitii r. ., . 
A$ , >,.- 

As niercadorias que vierem cii-i navios 
ao porto .de Goa, as quaes sejiio dc qua- 
lidade, que se niio costuniem gaslar ria 
tr;asaq e pedirem as pessoas nellas inte- 
eiesaadae .ao Admioistrador da Alfande- 
.+,i rqùw dhas. deixam descarregar n ~ l l a  
pwo esperarem alguns dias navios, em 
que aspossiio carregar para fóra; oii lhas 
perrnittào baldear eni outras enibarca- 
$&s do dito porto, para as iransl~oria- 

,rem a.autra5 partes, fwendo-ll-ics rios di- 
reitos algum favor, e inodcra$io; por- 
que não lha fazendo, scgclirão sua via- 

ptn::-Hai por bein, que quando ao por- 
- ~ , n t . ~ q ~ i i a , d a  Cidâde de Goa vierem 
'na%& h e t e d y  , com íhtarnentos publi . 
coa,.arauthentixrs, +a apresentando-os as 
paGtes ao Administrador, e Officiaes da 
dita Alfandega no teinpo do Regimeiíto 
ordenado aos irovios, que estào em fran- 
quia, e os róes de todas as mercadorias, 
qne.trazeiii ; pedindo a dita licei-iga para 
as descarregnrei~i todas, ou parte dellas, 

baldearem yelos referidos motivos; 
orãl,~&to bdrninist rador I hcs conceda li- 

gando as partEs dois e meio por 
dimitos de iodas as inarcdo. 

fi&eqds Albndcgapelos Capitjaloff,.pwi. 
~irnai~atiteçebntw, E Órdeno* qae,,pelar 
porta, &:dita Alfaradega nào saia sa.iã;4( 
hhG, ou outra alguma cousa feahsda,. 
sein primeiro se abris, e se fazer a so- v %  

h~ediia diligeneia? ainda que !dita&, 
aousas se$~' dc. qriaespeí. pessoas, iuer 
não devão pagar diraitos; wr,i&ant~&+ 
h !de. prirneisameniicr .~biikprf@! &t$pi k d 8 j  
Da dita AIEodqge .,+$i oa/,6&daew iHwt 
d;e ia rem.r l t t~o i .~  ,dkii:~spo8wtiatt:fi&m~d~ 
&s&siooi~lqo1aa9tãit@na&AAftindega;~e(~11 

q r a & & ~ a x a m e ~ i n a r ~ ~ i ? i o  em 
p n a  de suspensiio de sew offi~ios. e .do 
inhabilidade para entrar em outros. 

L i ,  ~ ) < "  

Que se poma -asar ~ . ~ ~ ~ a r n 4 s t e  CRi, ql@k 
e meio por cento, quando n a  paedckr 

quecomv8m. . a 

pias, a que assim se conceder a dita fa- 
b'uldivle. Sendo pprérn obrigados a ior- 
p d l w  a carragar por mar  para os partos 
<$I A+,a.deneohuma sorte para a Eu- 
' r@pa, .~u , ,&çambique, no termo de seis 
r s e ~ s , , ~ ~  çprrerão do dia, que lhas as- 
#s+ent@raqi.p~ ,db.y~oi:~ E sendo passado o 
r&~ids::t&~gw, .m, :as carregarem na - 

t d&~a,Mrmal;iRq~ar~oi~incp,poq ,cepto~?as 
dita? rnerqldprias, q@rn dos .eb~~'rpeo- 
tw,  ou l a g i ~ ~ a s ,  de que se lhes desc~n-  
tarào os ditos dois, e meio por cento, se 
já os tiverem pago, E o iemp da d i ~ a  
roncesào se Ihes nIo poder4 &rimar 
pelo Administrador coni m s t i u o ~ l g i ; ~ p ,  

i f 

I % 

Da dita t,oluçào de dois e m e i o . p r  
. 

cento, na fórma declarada no Capitulo 
prosimo precedente, gozar50 todas as di- 
tás niercadorias pelo referido tempo de 
seis niezes, se nelte forem vendidas, pela 
primeira vez para sahirein por baldea- . I. k i., * 
C B O - ~ P  mesma sorte pel&$ri&e&a,mn- 
da; porque vendendo-se se~iind$'vz; e 
passando-se a terceira  não, não ter50 a 
dita liberdade, e pagar50 cinco por cen- 
to de direitos, e emolumentos da Alfan- 
dega, posto que sejão baldeadas; descon- 
tando-se os d i ~ o s  dois e ineio por cento 
no caso de 'se acharem já pagos; e isto 
ainda quc as q!ieirão carrcgar.para fóra. 
E o Administrad~r da [nesma Ajfaride- 
ga, aiitas de concedcr a dita descarga, 
ou baldeaqão, procederá ás diligencias,.e 
exames, qpe lhe parecerem convenien- 
tes, para fazer certos os ditos fretamen- 
tos, e se conhecer a vcrdade do caso; e 
não lhe parecendo, que conyêm ao meu 
Real serviso conceder-se ,a &ta l ibfda- 
de, a negará G partes, & a :pediyem; 
obrigando os navias 3 gue,,+igào suas 
viagei~s,. i - i ~ , c o ~ ~ r m , i ~ + d e  dos Çapitulos 
antec~&hkq ~ ~ p e c t i v u s  á franquia das 

i .em b ~ r o q i i w ~  ,. 



CAI'ITKJLO S L I .  
1 ,  ' 

Da fbwa ,  com que se deueq W s f i ~ r e U r  

Logo que se aclldk d@6dida' $i$' 
* < L ,  - 7  . , & . I  ;.\I rida soltie80,' o A d i ~ r i ~ i i ~ r a d o r .  f i ta 

b # , ! . l i  i,[; ' í ' l ,  Alfandega farJt 10 6 langar em $, '? vro, qué bar? isso%avirir&i$itiza, , , s eifi'' , . a &  .i 
nd&e?ád$, e erilbiíkádo 6drifoot;ne 4s mais, 
o kdIJdti todss'ah mercadorias, 9 que fÒr' 
concedido o dito favor: e cle cada navio 
se foriiiari brim assenio pelo EscrivSo, 
a p e r n  pertencer: Declarando Ó noinc 
do navidf e do Mestre; a quantidade, e 
qualidi$'.das ditas mercadorias; e das 
pcssoa~ a quem pertencerem: Especifi- 
c ando - se '~  dia, inez, e anno: ein que se 
f& o dito asseiito; c o tenipo por que sc 

' .concede a tefericln liberdade de seis ilie- 
zes, coineçando cstes do dito dia: E pn- 
.gaiido, passado o iiiesnio ieinpo, os di- 
&tos por inteiro da referida Alfandega, 
conio se conténi no Capitiilo proximo 
~wecedente. O dito asseiito será assigna- 
do pelo Adniinistrador da Alfantlega, pc- 
I0 dono das mercadorias, c Nestre do lia- 
vio, .&e apreseiitar o dito rol: Mencio- 
nando-se no referido assento, e iniiman- 
do-se aos Mestres, que achando-se-lhes 
iitais mercadorias, as perderão na fórina 
ardeliada n e s ~ c  Reginientcl. a i.espeito dos 
i ~ a ~ i o s ,  que dereiii entrada iia Alfaiidcga. 
Concluida a d i ~ n  diligcncin, o rcfcrido 
,~sErivão passar6 nlandado cin nome do 
Administrador, que scrá assignado por 
.elle: para que o Guarda inór da descar- 
ga da mestna Alraiidega faça vir o dito 
navio para defronte della, no caso que 
na referida conccssào sc cor~iprehencliio 
todas as mercadorias, que ti?r o mes. 
1110 navio; levando coiiisigo os Guardas, 
que forein necessarios, segundo a quail- 
tidade,das mercadorias, que oii ser50 con- 
duzidas 5 Alfandega,. ou transporiadas 
para a baldeacão, conforiile o rol dellas, 
que irá trasladado no dito niandado; e 
acliando-sc descarregado o dit'o na vi^, 
será examinado coin hunm rigorosa bus. 
ca, como he obrigado a praticallo, na 

ordenada nestc hcgimento, de- 
nelle estabelecidas. 

[ r '  0 . I C I I "  . f  . 
~ n e  w = r a a I  q n r e a r e m  dolr e'melo 
-,l)pr iP $a4 d e  pbde e aecoimodmr IUU AI- 

,,C;$*~olt ~ ~ c o ) b P f i ,  gm a,rmalcens de t6ra 

,>,,, , < , 4 ! ~ , i ,  ,,* t i {  í : < * c 8 <  

,$pl ,ças,~, (ip-\,a,&+~ !fivor. seja co1lce- 
digo ~ ~ R q , d ~ ~ p ? f j r , 1 4 ~ g i 3 ~ ,  flue vie- 
rein liog ditos m;ip,,g9ma t$oh ,k lxB  
o dito Guarda o i k  pe&aímqg@ +&d 
quia coni os sobreditos Officiaes 
carregallas, conforme seordenar no man-: 
-dado,-e rol, que para isso tiver recebido. 
Fará conduzir G'dita Alfandega o que a 
ella pertencer. Depois de descarregados 
os ditos navios na franquia, ficarao ohri- 
gados ás leis della, c?n[or~e .se >dedsra 
neste ~ e ~ i & G o .  E ~ t r a ~ $ o l  o i e a r d a  , 
iiiór, e Officiaes as iiiencionadas nierca- 
dorias á mesilia Alfandega; o Adminis- 
trador della as fará contar pelo Feitor, 
e Porleiro, e recolher em huma ,diffe- 
rente casa, que para ellas haverá na Al- 
hndega : De mqneira, que @Q T&W- 
lhão, onde se aohareps a s  mais fiizadtt%, 
que pagão direitos por inteiro. E sendo 
taes as ditas iiiercadorias,. quc na'o se- 
ja possivcl recolherem-se na Alfandega; 
neste caso se arrecadarao nos armazens, 
que IGra cssc effeito se toinarem, de que 
terá huina chave o Oficial da dita Al- 
fandega, c~uc o Adininistrados nomear, 
e a outra o dono das inercadorias. . 

CAPITULO XLIII. 

Do indo,  com que #e Bn de dar despacho 
A s  mereadorlaac, que pagarem 

dnls e mel0 por cento. 

Requerendo as partes ao dito Admi- 
nistrador; e Officiaes, que lhes b p a -  
chein as ditas mercadorias, por tereni 
navios no porto de Goa, em que as que- i 
reni carregar para fóra ; axiles que lhas 4 
despachem, examinar80 os 'ditos Admi- j 

nistrador, .e Officiaes o livro da entrada, i i 
e assentos dellas: E achando-se que se i 

! 



@e'h~di%ff6ho 'cldntro do tempo da 
condim ::le'f$tiàrtdo conforme ella Ihes 
constar, que as ditas mercadorias estào 
por vender, ou que foriio vendidas huina 
só vez depois da descarga em Goa : O Ad- ' 

yli$i&rá&r %andar6 dar dcspaiho, pe- 
aando-se ;is mercadorias, que f o r e b  'de 
talsciualidade; e passando-se dellas escrito 
para elle, naícoiifo~id8d8:k;qW1h~a~,d~ 
pat icar  por cstelegirnt%iko~k!d$ia$ rii&'+p 

'v &~idor&;;qtie ' gàoq~i#Olfo3'#& QYeiTO.' 
RB&ri. Y 1(PLt! MclN &'~ellb':'il%d iBdi+io' 
&&$@b~b~~ib@i6~al'híifcl&d6~3 ; por-' 
que~~se~~~~3fd~'ki?~~M~~Brl$ia SE' Bfici de 
iorriav~a~èarpiiegái. pdr :h,at. para fóra. 

CAPITULO XLIY.  , 

mi a * ~ e h , * r ~ q d i i r i e ' a r k : h o  p r a  ara  
1*!QfF d a  ~+~TWI(PIM. ' 

e me10 por eemto: r ,  , ) I  * ' ) [ ( \  2'1; ) ! : ~ f o l ' ~ ~ ~ ' +  i (  . * 

#ehando:se 4cspachadas as referidas 
mercadoi-ias pela' dita fóriila, se passará 
outro semelhante mandado para o diro 
Guarda -rhór, assignado pelo Adminis- 
trabor .da Alfandega,' com a rclaç8o de 
tak.kd#~$b~&ab% qW nd livró da receita 
f&~w&sp'a~i'sd~hs\'4A~''Qíid~s depojs de 
se.contiiretp"példs OEciaes reSpectivos, 
serã@ entregues a seus donos para as le- 
varem com a Escrivão da descarga, e 
Guardes, ao navio, em que SP houverem 
de carregar para fóra, e entregallas ao 
Mestre delle: Deixando dois Guardas a 
bordo do inesmo nario até sahir pela 
barra de Goa ; e vencendo os ditos Guar2 
das a eusta d a s ~ ~ a r t e s  huol rerafim por 
dia. Se acontecer, què ao tempo em que 

* ~ . $ í t í ? * y ~ M i s -  
'Ih* iespathem suas 

mercadorias, que tem na dita casa de 
dois e meio por centò, se achar pelo li- 
vro4d'h edtrcida, e pelos èompetenies as- 
senPo3," que sào passados os seis mezes dê 
cohdifão; riiandar6 o aito Administra- 
~ O P  trazer Ibgo as dita's mercadorias ás 

da dlbndegh, onde se ~ e c o l h e ~  to- 
3iinials que p a g b  cinco por cento,' 

riiEntos das lagimas, para nelIa 
BOL. DO C. ULTR.-LEG. ANT.-VOL. 

se despacharem oidinarianente, como 
devem por esie ~Regimerrio: 'Fe.pta'f6rma 
obrigar5 bipai~&desPachallas: E achan- 
do-se, (pelas diligeneias a que o Admi- 
nistrador mandar proceder) que as fa- 
i+das ~;io,~éiid'idas segunda vez, e estão 

C !  3 l . ; l i  em. lerc+gaS kmlfqobira  o esprrito da 
1, #':L+ k,.h 1 .  

,iiekrida dii ) a  conaicào. ; I ;  L ~ J I T . ~ ~ I I ' .  3s :. fpwdaSg . . qari~kem 
,+ir a Atfandektpare * I s , ~ L -  >I 5 1 %  sç dec~ach&m,do 
'~do4~~c$dar;nano, pela maneira qc!ma de- 

i I 4  1,. !clarada: 'Dés~achando-se p91ém -as ditas 
iirèkcq'dóiias: que paguem os direitos por 
inteirò, se porào as verbas, e d e ~ l a r a ~ ò e s  
necessarias no livro das entrada;! á maq- 
gem dos assentos das ditas rriçrcadorias, 
onde fique constando (,raz,$, que para 
isso occori.eo~ 'k' o ddíto , ,, :Ad-nipj$pador, c ,,'."A- 

e 0 f i ; a e s  set$o,oKripc$ps,caaminpr em 
cada dez  os assentos da cnjtrada das di- 
tas mercadorias, a fim de se despacha- 
rem pela ordem declarada neste Regi- 
rnento, sobre a condiçao de  dois è meio 
por cento. 

CAPITULO XLV. 

. ~ ; ~ ~ ~ ; ~ , " d ~ ; . ;  ,"ys?P;'"- 
. , L  

Pedindo as (partes, a quew for conce  
dido o referido favor, liceqSa ao Admi- 
nistrador, e Officiacs da Alfandega para 
baldearem na franquia, ou no porto da 
C i a d e  de Goa, as ~nercadorias do riavio, 
em que viercm ao dito porto, em outro 
que es~eja  proinpto a p a r r l r ~ a r a  i )  , , ffis. 
sem virem á ditaAlfqndpgppi $it,o,Ad- 
miiiistrador, e , >  d a ,  ( g q d ~ ~ { @ i ~  'de 

. pouco valor, e s e q 9  f~ p&, uucfacil- 
meí#e < i e  . poj$o I '  . , , -  I despac$&:por estira) l h a  
po'd&&io conceder, mandando o dito A+ 
rniriistrqdoi ao' rgfyiao, navio, o Guar- 
da' mói aa  Álfandega, h u m  Esc,rivão t * e  . 43 
~ e z i  del~a,''ou('ro da? descarga),,p $o$ 
~ei iÒres;  Ós iua$s i)eciaes legara? hua 
rol das' mesinas ;iki.Fa$t$fiik<$Tah* 
do livro d a i n t i i h  {efi8$ .~$gp?dp,pQ 4 ~dmin is t raaor :  ~ &rio tq > b 1 r , ' - t  ~ s - ~ r e s e q ' t e s  6 
dita h;$deafào , - I : ~ ,  i $ mercadorias de 
peio, fiião iitiva del~as, tornando' de tu-  
do conta por escrito, examinando as qua- 
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lidades das mercadorias, e vir20 dar cm-  
ta, e relação de tudo aq mesmo Ad@- 
nistrador da Meza da A l f b h g a ; . o ~  qwat 
depois de precebtxm as diIi&mksb~q&d 
lhe parecerem necestqids, 1 m&ai&:ál;wd 
ditas rnercado~iae,~ & m & 3 ~ p a ~ I i ~ ~ n o i  

i ino kmloo odepa& ipbr mtmiRqyirneato, 
Eiicmdo ~ u a r r l a s ~  ditm .~awiiersi,, ! a s a  

-eeus of4cios; e condemnados a swvhrn 
s&irannos com calcetas nas obras publi- 
eaã,xlepois de lhos serem queimadas as 
+sobteditas embarcacões, em que forem 
:aahqdqs >os refm'dos contrabandos. 
0 ;  l !  4 i > ' 

,4itth,?=?b :I~,, ,) CAP~S + t t  
1.0 Ldvtr. 

~ . - ' ~ ~ ~ ~ l f ' ) . T L !  + l t 1 6  'v :K 

'para pnde pemPerrr , s ~ . d i t a p ~ d e r m d b  Qna u m e m ~ r ~ u ,  que M (ornarem 

r5as,~borno do outro d d e  por deneneunlnhadu, w ifeearnsada~ em Ilvro. 
-11, rLtx 0.14, Il'IA:, 

Qme se nüo posaiio baldear merudorlna, 
'.em ordem do Adinlntstrador dw Alliaaade&u. 

Baldeqndo-se no dito lugar da fran- 
quia, e porto de Goa, oii em qualquer 
parte da mesma Cidade, no rio della, al- 
gumas inercadorias dos navios, mgn- 
chuas, e mais einb,arcacões, que as hou- 
verem transportado, para parangues, ba- 
lões, saudós, ou quaesquer outras em- 
barc-s; além das que forem nomea- 
das pela ~ l f a n d e ~ a ~ ~ a r a  as descargas das 
sobreditas mercadorias; ou dc quaesquer 
outras, que sejão pertencentes ao despa- 
cho da Alfandega, sem preceder l i c e ~ a ,  
.e ordem dos ditos Adininistrador, e Of- 
'tidaescdella, e contra a fórma que tenho 
crsdenacbo4!pm + este* (Regimento: Mando, 
que se . tme9 i~p~pecd idas :  e que os do- 
naS pagaemuuairr$dvamente r> valor, e 
importamia & & $ : b O s  doaios, mocadões, 
e com panhas das ~sobpditas embar+es 
de  transportes clandestinos, &E~O pre- 
z o ~ ,  inhabilitados para exercitarem os 

do rnais~riiereedo~ias pnn.le+u n mtn$ 
partes, &ar6 o dito iiavio,~depoii c dah1i 
deqiio, iobrigdo ~s,'Ieis~da.frm~uial) 
rdm wrido:astlnercadaria~ider puitachb , 
Iw, ,oul,mi~~qbadsq q~&nipp,,sejiIo ediiiat 
rim!* .deoe@ii&mt& c~me~paara semare- 
f i @ a ~ t r i r ~ ~ ~ l r a l n m p ! s e ~ ~ ~  ba ldh rè~g~  e ,  
viriio'pena a A l b d e g a  na sobatedita fór. 
ma. Ao que o Administrador, e Officiaes' 
proceder20 logo, dando proinpto expe- 
diente ás partes para as poderem carre- 
gar com a brevidade, e diligencia, que 
lhes convêm. 

CAPITULO XLVI. 
IÙeza da dita A l f a t d ~ g s ~  e? p6r :dois%ei- 
tores deMa se abrir i i~,~o u ~ a i ~ o i p h n t e  
o Administiadoc da (mesma : tkndwtpe- 
zadas pelos Officiaes da balanya,tas que 
forem de semelhante natureza: E carre- 
gandorsc todas ein receita por lermbran- i 
$a por hum Escrivão' da Meza da dita 1 
Alfandega em competente livro, que nella 1 

1 
haverá numerado, e rubricado, confor- 
me todos os mais; o qual-se guardará 

.dom todo o cuidado: ForniancJo:$e " ,  hum 
distincto assento de todas, e cada huma 
das ditas mercadorias: ~eclirando-se es- 
pecificamente a sorte, qualidade, peao, e 
quantidade dellas; o dia, mez, e anno, 
em que se trouxerem á dita Alfandega, 
coni o nome das pessoas, que as home- 
rem tomado: Declarandese, WW as- 
sento, que naquclla pr&sa, diatfmf€~ en- 
tmgues ,;1m C)itne&, -uJquünm .pertence 
a guarda dasi &tâsi mercadorias: Assi- 
gnaado o mesm+amiqto os'O&ciaes, que 
as .i.eceberern; para derem dellas conta, 
quand.0 l h a  for mandado,. por despacho 

~ ~ e q g ~ q g e ~ ~ $ ~ . g ~ ~ ~ ~ , l @ p g ~ ~  ador 
~ u f & t i c t  k i & d q a ~ m b t ! m ~ m ~ d g i ~ -  
mas m e r c a d o & "  POP dòsencahinhadu, 

)pela ;Mirinh% mr,qitaesquer( outras Of- 
*biciaes, a quem pertencer a apprehensio 

:) dellas; -ou no caso de outras pessoas llie 
IreqMerePem; que. mande fazer auto de 
&p&fhentm-me~cadarias, para .as accu- 
s a m  . p c  pbdidbslopw,qudqde~ dos 
motivos dwlaradosmi&p&gihmto; ou 
por outros alguns, poi: qiat elhs wdeeén- 
caminhassem, com fraude dos mesmos 
Reaes Direitos: O dito Juiz, antes que 
rnande fazer autó das ditas inercadorias 
apprehendidas, as fará .trazer .todasl. á 



*ue k2&g&&'i3&<3 IY 

, pp-m -tT4i&e= a r n u  9 riurd* iaa. , 
4 ~ : ~ ~ , , , ~ ~ ~ ~ - t ~ l t i ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ,  1 " P i M [  2 I r * ,  8 , h  , 

~hhando*q,&itcpla diliencia, qiie no 
.d;epblu40 proximo precedente fica dcter- 
irlinadu, todas as ditas mercadorias, que 
forem desencaminhadas, se fechar50 em 
huma casa, que para isso se deputar5 na 
dita Alf&ndega, tendo deb h m a  chave 
o CuardB-pihptmto; 1 c,ou tt+a -hum .dos 
+P&~ets~& ~Alfisrndega, que o' Adminis- 
-.trdofi nomear. õéndo as ditas mercado- 
rias apprehmdidas a tempo que a Alfan- 
dega se ache fechada ; ou cm dia, que se 
iiào haja dc abrir, serão conduzidas á 
oasa >do Administrador della; e se nào 

-podApiio!ílepitar em outra parte, man- 
-rlçind&dç M, rne?mo auto proceder a in- 
ventario +das ditas rnercddorias por qual- 
quer Escriv50, que se acha; presente, em 
quanto se n30 recolherem na Alfandega, 
para se praticarem na Meza della todas 
as dilrgencias acima ordenadas. . 

do dito.Adrninistrador, e Officiaes : E f i ~  
dàngo* encarregado o Escrivào da Meza , 
q w ' a  t$,assento lavrar, de o fazer assi. 

. , p a d  pelos ditos Oficiaes. E no caso de 
ter omiss80, ficará obrigado a pagar, a? 
minha Real Fazenda, pelos seus bens, to- 
do o prejuizo, que causar o seu descuido 

. na arrecadajão das ditas'fazehdas. o 

r : i '.Pr t " ' ~ h <  -83 b a l a )  

.*. 1- . a & h m $ r n i ~ s ~ i ; ~  ~ir?%i?n*y 

i 
CAP~TULO XLVIII. , 

ra *  se mrniGstar a verdáde., Sendo* esta 
pr'ovada, procederá o dito Juiz Conser* 
vador coiitra os dos,  como for justica. 
borém quando as ditas denuncias forem 
dadas eni segredo, pela gravidade dos 
casos, as tomsráro ditoJt~iz,  e devasçará, 
niio .só em razão da%fi.ime~cadu~as desen- 
caminhadas, rnastansbkifi pelxculpa, em 
que houverem incorridb asque  as sone- 
garem-nos direitos ; #e  achando crilpados, 
os mandará prender, quando hajaelegi- 
tima prova da culpa, para assim segurar 
as quantias, por que forein accusados; 
nào obstante, qtie para sereii-i condem- 
nados hajào de ser ouvidos; mas 1150 pa- 
ra effeito de sentenccar os ditos casos 
pelas referidas d~niincias, e ditos das tes- 
temunhas, por quanto, depois de se acha-. 
reni seguras as quantias,. por qub são 
acciisados, se livrar50 os culpados na reík- 
rida fórrna sun-imaria, que sCrnente per- 
mitto nestes casos. 

I 

de estivertb, :fazendo-se delhs auto, c 
. pohdo-saem. arrecadaqão na Alfandega, 
. mmo tenlidoirdenado por este Regimento. 
&iio se achanb  as referidas n-iercadorias 
Iaas ~chasl, e.lupres, ém que forem de- 
- niim5Bdksr;:quemdo os denunciantes ac- 
utisaaricw+.'Umw &l\a9, por ocultadores 
~dzesmesma,a-ph~o fazer c& as tes- 

-~tbmdms;t ik ia is  pi.medi~w&os, qye-o 
dUâz Goiaehsvadm  julgar mcesmrios..pa- 

I <  . t CA?ITULO XLIX. 

!I ,i .j) , ) a  , , i  , *  % 

CAPITULO L* 

D a M r n t . , c e n i q a e s g ~ p # U 1 U  . % ~y &&c&& aa accuia?iSes, e demumciai? 
'?[11f!f I1) 'J ' i  * * C !  < r 

+V (hldmhcigts :& :níercadoriss'-desen- 
ce&iphdila&!aeifa~fa.-ao Juia i C o n ~ v a -  
domda Alfenòeka,icomrk também as.ac- 
cusaqões contra as pessoas culpadas no$ 
crimes contra este Regimento; poswque 
a ditas mercadorias desencaminhadas, e 
as mesrnas pessoas culpadas se nào tra- 
@o perante elle. Quando pela dita fbr- 

. irri& se fizerem semelhantes denuncias, 
4 o, dito Juiz Coneervador proce- 
:nkesswias diligemias * para se 
prehensio mas mercaidorias, on- 

das clenunclai dos descam~nhor. 
> * " \ 

. Peitas tódaç as àilipmci;, que no Ca- 
pitula acima ordeno; eexaminando o Es- 
c.rioão dbs descaminhos os referidos ca- 
'~69, se farão autos delles, e ser2o- assi- 
&nados pelo dito Juiz. Poréin ahtes de os 
assignar, fará-carregar os ~ m ~ i o s ! & s -  
caminhos no livro, qua,mãndo estabek- 
cer na Meza do deqhcbcr:da.~Alfiándega, 
na fbrma acima d~ckri&&.~-Mle ,se.f;irá 
assento, com. *e$pdificw$iof da nome do 
wcir&ador,~e~ db htisado do que con- 

, t ra  &e se requer; se e9tá prezo, o11 cul- 

a 



pado pe1.0 dito caso; ou se deu fiança: 
Qeclarando-se o nome delle, e as' mais 
circiimstancias, que fÒrem precisas. E 
todas os ditos as&ntos, em que se  ar- 
regarem os autos, de  qire d&-*hotivcr 
mercadorias -na A1fa e &&- 
gnadus pelo bcx+~Btot dm d - a ,  
qiie os tlvw pn>cm~&~, para se saber a 
todo o tempo defles, e se pôr em' bga ar- 
r$ada<;ão, o q,ue pelos mesmos autos 
constar, que pertence á minha Keal Fa- 
zenda : Ficando obrigado o sobredito Es- 
crivão a dar conta de todos aquelles au- 
tos, que fizer por mandado do dito Juiz, 
de que nào houver mercadorias.: O Es- 
crivào' da Meza da A l f a d q p  será ohri- 
gado a fazer assigear os dkos assentos 
ao refikido Escrivào dos descimiiihos: 
E achando-se alguiis dos mesmos assen- 
tos, sem estarem por ellc assigilados, o 
dito Escrivào da Mcza, que os fizer, pa- 
gará por seus bens o valor dos aucos. 
Faltando' alguns delles, que sejão con- 
cernentcs a deiiuncias, e accusacões das 
penas, depois de se; o assento delles ai- 
signado pelo dito Escriviio dos descarni- 
nhos: Incorrer5 tainbein na pena de pa- 
gar tudo aquillo, que faltar-do que as- 
çignou: Tendo o Administrador da Al- 
fqndega particiilar cuidado nos fins dos 
inczcs de Jiinho, o Dezembro de cada 

d&aminhos;' ou - por outras queesq* 
c o w s  respectivas á arrecadacào dos.&- 
reitas da dita Alfandega: Mando, que os 
&tos OMiciaes, intimando pfirneira, se- m, e tekeira' vez, no nieu Real No- 
me; ad eu4pados .nos sobredi tos crimes, 
qde seremfiro d gPizào, para della se dhes 
inipohm Bs@nàs,*ern p e  estiverem in- 
cursos: Qe. dtqbia &as ;aitas tres intiina- 
@es pert euid&6dli-entar-se corri 
armas .em formal-resistètrcia; ps i io ,  e - 

clevào os sobreditbs r k e ~ b w m s -  
irangellos a se renderem pela vias& 
forca: Ern tal fórnia, que seguindo-& 
della morte de algum, ou alguns dos so- 
breditos resistentes; nem resulte della, 
o11 dellas, culpa alguma aos referidos 
Oficiaes; nem contra elles haia outro " 

procedimento, que niio seja o que for 
ordenado 6 qualificac& i6 p m a ,  pue 
devem fazer da forma1 kesistencia, de 
que se tratar nas contingencias dos casos 
occorrentes. E mando outrosiin; qtic 6 

Juiz Conservador da Alfandega faca pôr 
em arrecadaciio o que pertencer á hi- 
nha Real Fazeilda sobre' as ditas toma- 
dias, e pronwlcie os pk&& @k&s ditos 
Oficiacs, para lhes serem impostas as 
penas, que pelas miiihas leis se ochào 
estabelecidas contra os qire resistern 6s 
,T i~s t ip~ .  

huin aniio, em examinar o livro dos des- I CAPITULO LU. 
caminhos, fazendo pôr em arrecadácào 
i U ~ O  O que iiella achar, qiie Se i r -  I Da f6rma em que se deueproeeder eontra as mer- 

recadou,-na fórina determinada por este 
Regiiiieiiio. . . 

. eadoriaa desetreeminsylag qorhdo os donos 
dellas se  auseutiío, e veni requerer olltras pes- 
soas, qiie erSo.aiias as taes hmeaã*çj e sW.1Cs 

*' re#ewerni*esta 

CAPlTULO LI. 
- I Selido certo, qiie muitas acoii- 

De procedimento ~0~11ra 8s qiie rewistirem 
aos Bfíirlaes da Alfandegh 

Tendo acontecido alguinas vezes, ao 
tempo que se iomaviio mercadorias por 
desencaminhadas pelos Guardas, e Ofi -  
ciam da Alfandega; ou se acliavão cul- 
padas algiimasr peeruias; por incorrerem 
nas penas deste Regitnento; fazerem-se 
resislencias contra os Officiaes, e Guar- 
das da Alfaildega, pelos que por elks 
erão achados em actos de contrabandos, 

tece talnarem-se mercadorias por desen- 
camirihadas, qiie aléiil de se perderem, 
iccorrein os donos dellas, e pessoas, em 
cujo poder se nchiio, nas penas do  tres- 
dobro, e outras neste Regi tri.en~~d&b- 
radas; os qunes donos em F& %ias di-. 
tas penas se ausentilo ; -e-axiC-Ms Tem p- 
dindo vistas dos 'iintos; aliegarido neHes 
por  advogados, oú't&&iriiç pessoas, que 
as taes memdorias  d o  suas, e'não do 
referido ausente, para com este subter- 



fugio çapeareik;mrditos descaminhos, e 
illu'dir~m v ..+, ,e?- . , L ~ - ~  ás genas - . , osu réos delles. Por 
quaatfil-a~~as, : t d a t O ~ ~ r i m p c á a  
de nfrkítb;' que per si $&ente' he ple: . * 

i a  , .mhõ. a .k da d a  

.3,h#s,..e Sem~ucinstiiuirtt!e 
h. sê. devem hiptitar. q 

ppr 'ella, .aahd& nos; comrnissos: Mando, 
qqe. mediiss '.casos ,se nào: dê vista, uerp 
aiadiemia a lgun~a aos referidas terceiros 
in~eressados: E. que contra os referidos 
ausentes, e sem bens,.se; p c e d a  irz so- 

J a a ,  .fw& apprehendi- 
. ~ j .  me$*- .das mais penas. ãnnexas 

aBs factos d c ~  sobreditos contrabandos, 

i~naa;l&k na se,&.her+ fimalme* 
wileiondsniliHei. p&shiJRm>aiduiz 
Ifkoqsmdqw:hes: &6rá á ~ e  

ata,~io cofre do  I h e c e w m ~ d a  

' f-$l.qve &+BR& -te& lhgir, q m -  
do a! causa: da rPesaia tmuadiw* se 
pen&nt.e c q  grnbargm recebidos ; e que 
a qiralidjde Q k m m & a s  seja tal, @e 
se I f a ~ e \ ~ t i l , q  .ptraç@o d'e'la~. .A mesma 
uen$;r.w praticará a beaef* dsrs outras 
mercadorias, que tambem se acharem 
apprehendidas, ainda que as partes não 
requeirão, por não terein para isw jus- 
tisa, na, fórma a b p i p  deçhpda. 

r i  

Havendo-se. de entregar ás partes as 
ditas mercadorias desencaiiinhadas. sg- 

e deScaminhos. 

CAPITULO LIII. 
i* . , , 

- - . , : I .  m w p m e n r i  R-eadarlam 
. ~ W l m l n b n d a ~ .  ,.. , r , 3 <  . , . '  , t i 7  

' Bwy qw.não aeantega darnnificarem- 
se as memadorias, que vierem com to- 
niadias para a Alfandega, quando pela 
sua qualidade não admittirern demora 
na extraccilo ;-e l r é l  hzàb do tempo, que 
he indispensmel para os respectivos pro- 

er- 
rn 
m 

aah r ;  
1 

a ap- 
i q :  

R e q w r ~  a s  p e s m ,  a quem d la s  fo- 
pem lapprehendidw, ou mllas, interessa- 
das,qne 1he.sejào eziimgues, repondo no 
cofre do&- da Alfandega a quan- 
tia, em:que furem avaliadas para as I*- 
gwikiareai; (EU que,= mandem vender, 

p~adueto. Lllas em poder 
hedoic, p a p t ~ .  qiue .a5 .&;is 
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bre QS ditos depbsitos, ou vender-se, co- 
mo no Capitulo praxinio precedente .se 
contém : O Juiz Conservador ,ordepal;á ,a 
venda : Fazendo arrématar ,@s fazepdgs 

, em hasta.pubka (com ai sga asç 

.i quem .~ór eUas ~ i i s  der: ppO 
,a todas as diligencias, que Lbe parecerem 
neceesãrias, para que nas ditas vendas 
niio haja clólo algum: Carregando-se o 
seu producto por deposito ao Recebe- ' 
dor da Alfandega. Quando se houvewm 
de entregar aquellas m e r c a d o r h  ,ipae 
forem p r a  os sobreditos depositas;' H- 
riio primeiramente avaliadas ~ e b s  Fei- 
tores da Alfadega, e outras pessoas in- 
t e U i p ~ ,  segundo ,o p r q o  que. entiào 
d e m m  em Coa; e o-valor dNas  se cn- 
tregazá, e carregará em receitji por do. 
pasito ao dito Recebedor até a de&% 
da causa ; passandese conheciqiqntp ,m 
f h a  para os respectivos. w b s . . N ~ s  li- 
vros das fazendas d e m m p i ~ h a d a s ,  * 
mando estabelecer ~iarAIfapdqa, se p- 
cãa as verhrais, s deela* uewwwias 
aos awntxq, qi~q nelle tiyemm; assim 
as ditas mercadorias . . arreiriatadâs, c- 

4 3 



das entregues ás partes; especificando-se I CAPITULO LVI. 
. o modo, que se praticou em huma, e ou- 

.tra cousa ; 2onforme os despachos, que 
se derem pelo Juiz Conservador aos di- 
tos respe<os. Pertendendo alguma das 
partes aggravar do procedimento das 
taes vendas, lhes será pepmittido para a 
Junta da Fazenda de Goa. 

% CAPITULO LV. 

Da fhrma, com que se hilo de arrematar 
as nneraadorias deseneaminhadai, 

que ee acharem com sentenqa flndl. 

As sentencas finaes, que o Juiz Con- 
servador der sobre as respectivas toma- 
dias desencaminhadas, e perdidas, serão 
por ene mandadas executar; e inctten- 
do-se em p r e g ã ~  as mercadorias compre- 
hendidas nas mesmas tomadias; e as ar- 
rematará ern hasta publica,*a quem por 
ellas mais der, informando-se primeiro 
do seu justo valor  elos Feitores da Al- 
fandega, e mais pessoas, que bem o en- 
tendão, para que não haja dó10 nas ditas 
arrernatações; prohibindo que sejão ven- 
didas aos réos, a quem forem tomadas; 
e do mesmo modo a OMiciaes, que te- 
nhàò ' feito as mesmas apprehensões. As 
sobreditas venda's se não poaerão fazek, 
sem a assistcncia do Conservador. O qual 
assignará todos os termos das arremata- 
coes que fizer; os quaes serão lavrados 
pelo Escrivão dos autos; declarando-se 
nelles a qualidade das niercadorias; os 
pSeCos, por que forão arrematadas dis- 
tinctamente; e os-nomes das pessoas, que 
as comprarão; as quaes assignaAo cam 
o Juiz Conservador, para qiieassim fique 
constando. E mando, que o Administra- 
dor, e Officiaes da inesma Alfandega não 
comprem as ditas mercadorias desenca- 
minhadas, por si, ou por interpostas pes- 
soas, sob pena de suspens50 de seus offi- 
cios até minha mercê, e de inhahilidade 
para entrar em outros; e de seis annos 
de degredo par'a este Reino : Dando o di- 
to Administrador de tudo o referido con- 
ta na Junta da Fazenda, para ella mo fa- 
zer presente. 

io modo, por qoe i e  urregerla em reaifa 
w prododoi d u  c..Ublii, e n &r* 

a Ceva par@ a quem pertencer. 

Feitas as ditas vendas, e assignados os 
termos das arrematacões, pela fórma aci- 
nm declarada, se fará a conta na Meza 
da Alfandega pelos Escriviies della, das 
quantias que dos . p d u e t o s  das fazen- 
das diesencarnighadas. e arrematadas per- 
tencerem á minha Real l ? . d a ,  e á tèrça 
parte dos D e n u n c i a n t e s , ~ ~ . ~ ~ ,  que 
Gzer.em as diligencias: L a y a n d m w o  
em receita ao Rectbedor da Alfandegla 
corn a distinccão das fazendas, de que ' 
procede a dita receita, e de que os res- 
pectivos autos ficão em poder do Escri- 
váo, que os processou, pelos quaes se li- 
quidou na sobredita Meza a importancia 
de tal arremataçáo. Do que tudo se pas- 
sar6 conhecimento em fórma, para se 
juntar aos autos da tomadia : Pondo-se 
ao mesmo tempo as verbas, e declara- 
ções necessarias no livro da receita por 
lernbranca das mercadorias desencami- 
nhadas, em que'conste que ellas se jul- 
garáo por perdidas: ~ e c u s a n d o  as folhas 
da sobredita receita viva, dia, niez, e an- 
no, em que se langar o producto della ao 
Recebedor da Alfandega. Depois de tu- 
do assim observado, ficará o Guarda, a 
quem se hoiiver entregue a dita toma- 
dia, desobrigado das fazendas arremata- 
das na sobredita fórma. Sendo certo, que 
o Recebedor da Alfandega deve entregar 
na Thesouraria Geral das Rendas Reaes 
no principio de cada rncz todo.0 seu re- 
cebimento do mez proximo precedente; 
quando parte delle pertencer aos pro- 
ductos das tomadias arrematadas, ou en- 
tregues aos rdos por deposito, que fize- 
rem da equivalente quantia; deverá o 
mesmo Recebedor apresentar a certidiio 
do Escrivào da receita para a dita en- 
trega, com as necessarhs distiricções das 
quantias, que pertencerem ao recebi- 
mento dos direitos; e das que tocarem 
aos productos das tomadias, para que na 
Thesouraria Geral, e Contadoria da Jun- 



ta da  Real Fazenda se escriture com se- 
paração o que respeitar ás tomadias. Das 
mercadorias desencaminhadas, que, se- 
gundo as sentencas se julgarem a favor 
dai réos, ou a respeito da terca parte aos 
Denunciantes, ou aos Officiaes das dili- 
gemias, cujos productos tenhão sido lan- 
çados em receita por deposito ao Rece- 
bedor da Alfandega antes da sen teqa  
final, na fórma deste Regimento: requa- 
rerão as partes os mpectivos pagamen- 
tos na Junta da minha. Real Fazenda, 
para 4hee serem feitos pela dita Thesou- 

: m i a  ,GCrâl; precedendo certidão de que 
ficão postas as vèrbas dos mesmos paga- 
mentos nos assentos dos livros da receita 
do dito Recebedor, concernentes aos di- 

t o s  depositos, e nos proprios autos. O 
mesmo ordeno, que se pratigue com os 
pagamentos das cnítras tercas partes das 

.memadorias jiilgadas por perdidas; pon- 
d o . ~  as declaracões precisas nas receitas 
dos productos dellas. Quando porém se 
fizer pagamento de tercas partes de mer- 
cadorias denuhciadas ein segredo, qiie 
nos respectivos autos niio seja iioineado 
o Denunciante; fará o Juiz Conservador 
entregar, tambem debaixo de segredo, 
a competente quantia; recebendo-a para 
esse effeito daiThesoiiraria Geral por des- 
pacho da Junta da Fazçnda; e ficando 
postas as verbas na sobrediia fbrina. 

CAPITULO LVlI. 

, DO modo, que o Admliilstrador procedera 
C- tH0i 0 i  CIWOI, que não forem descainlnhoi. 
.'I. ., 

-Em.to$as as mais cousas do despacho, 
administra~ão, e governo do dita Alfan- 
dega, que nào forem conceriientes a con- 
trabandos, e descaminhos dos direitos 
della, e a penas crimes, na fórma dos 
Capitulas proximos precedentes: Occor- 
rendo duvidas entre os Officiaes da Al- 
fandega, e as partes; ou sejão sobre as 
avaliacões, oii dos direitos, que das fa- 

- a n d a s  se deverem, ou por outro cjual- 
#-.motivo : Mando, que o Administra- 
&d&i&trt Alfandega ouca as sobreditas 

partes, e em particular os Oficiaes del- 
la, que apontarem as sobreditas duvidas 
a beneficio da minha Real Fsenda. E sen- 
do os casos occorrentes taes, que se pos- 
$0 logo decidir pelo mesmo Adminis- 
trador ; datá as providencias, que julgar 
necessarias. Sendo p o r h  ma teria, que 
nào pertenca á Sua jurisdicçáo, dará con- 
ta na Junta da minha Real Fazenda, á 

I qual devem recorrer as partes ; ás quaes , mando outrosim, que se defira com to- 
, da a brevidade, como for justisa. 

CAPITULO LVIII. 

Que se  não porsiio embargar mercadorlu 
algnmei dentro das portam 

da Alfamdege. 

Considerando as muitas mercadorias, 
que se recolhem na Alfandega de  Goa: 
Mando, que o Administrador della faça 
dar prompto, expediente 5s partes com 
a diligencia, e brevidade possivel, como 
por este Regimento lhe fica ordenado. 
E ordeno, que na mesma Alfandega se 
náo ernbarguem, nem possào penhorar 
as mercadorias, que o ella pertencerem, 
e nella estiverem antes de se despacha- 
rem, e F g a r e m  os direitos: Prohibindo 
que para o dito effeito se passem preca- 
torios alguns de qualquer Magistrado 
com pena de  suspenseo do seu lugar até 
minha inewê : Ordenando, como ordeno 
ao dito Administrador da Alfandega, que 
as faca despachar, e deixa'r levar della 
pelas partes, como livres, e desembara- 
cadas; porqiie depois de sahirem da mes- . 

ma Alfaridega, se pbderá proceder con- 
t ra  as ditas irierc&dorias, como for jus- 
tica. Porém náo se entenderá a dita pro- 
hibicào nas penhoras, e mais procedi- 
mentos, q q s e  fizere'm por ordens ex- 
pedidas a beneficio da arrecadacào da 
minha Real Fazenda, para seguraQcà, e 
pagamento de dividas, a que ella seja . 
acrédora; porque ordeno, e mando,'qiie 
estas ordens se cumprgo inviolavelmen- 
t e  até se fazer effectiva a entrega das 
quantias, .que fizerem objecto das mes- 
mas ordens. 



SwcedenBo da* a J m  ;navise á cmta 
nos lugares dadi~rietr, Ba.;A.IPan* de 
Goa : O AdRi+Utd, i@Wig8BsdeMl  
o s d m o ,  .- d h w d a  mBP,.e,Escri: 
vaa d a ~ d ~ , j l e ~ a a d ~ ~ ~ ~ i g ~  iu Mai: 
ri&, e os Gtqrdas, Que lhes p a r e c d  
necessarios, 980 ao dito lugar do rlaufra- 
gio, e nelle tomem conta de toda a fa. 
zenda, que se salvar; e daquela, que ti- 
verem noticia se recolhesse em qualquer 
outra parte: para que nem se desenca- 
minhe a seus'donoi, nem se occuli'e aos 
meus direitos:íhpois de se haver feito 

. inveiitario de toda, assignado pelo ditò 
Guarda mór, Escrivão, e Meirinho; a fa- 
ri conduzir á dita A l h d e g a ,  entregan- 
do o inventario a- sobreditos Adminis- 

, trador, e Officiaeqpara mandarem tomar 
coas deIla p e b  dito inventario, e reco- 
IheUa, e desgachalla; dando conta na 
Junta da minba Real Faeenda do abati- 
mento, que werecer .s  damho, que se 
W ~ P ;  papa p e  com essaponderaç&; e 
-a & s i  despem§, *e se howre~ern feita 
na dita condyiio, se lhe ma& decla- 
ra r  o abatimento, que se deve fazer rios 
direitos: Obrigando-se aos donos das taes 
fazendas a que paguem os gastos, qiie se 
.tiverem feito Cbm as  mercadorias, que 
se :salvarem. E tendo o Juiz Conservador 
aotkla de q u e  h v e  algum desmniinho 
nas f a z d o  daidito- maufeagio ; tirar5 
disso c l e v ~ s a ,  prmunicia&, e prenden- 
d a  aos culpados, para p r s d e r  contra 
elles, na f&m das mkhas  Leis, e Or- 
dem. 

hão* de cobrar os referidos dise&oae. &- 
&o, ~ e ,  em, quantslEu não m 
wn%mrio, s a , a r r e d a  tudo? pel 
abatixo decltlaadi. 

%:.H)e t d m  asd'azcndas, que~na . ,G i -  
pela brrm della; se 
emo deséntrada, :e 

na sehida, de'm das lagi- 
rnerclq~fyw cdtumavão 

p~mbeP. s a ~ M l m , W o  y observando- 
se pam.eam ieff~W-rS 

tos direitos; a qual marida. sw 
coino parte deste Regimento: B pu& 
quanto ella ncio for expedida, supprão 
para o despacho as avalia$ies, que se 
contém na coluinna do meio da outaa 
Pauta*intmina feita em Goa a 23 de JP- 
neiro &:l7 72 para me *r propetsta, at- 
tendend&~e.eo~~ranae ailhio de qae par  
este Regiiriento, e pelas outra+rl;&s, que 
serào com elle, ficará goztrndo o com- 
mercio de Goa. E sendo-me presentes as 
eoiltin iiactas mudaficas, qué  se experi- 
m e n t a  nas fazendas fabricadas na Asia: 
Ordeno, que a Juriaa da minha Faze& 
da Cidadc de Gsa mande- &-a de 
ires. em tfes amos todos osMemdores, 
que tiverem hum pleno conhecimento 
das qoalidades, e sortes das fazendas, 
que se forem despachar á Alfandega da 
Inesina Cidade; para que, depais de Ihes 
dar o juramento conforme os seus ritos, 
elles procedào a formar huma pova Pau- 
ta, que a dita Junta da Fazenda remet- 
terá ít mbkal*Rerr) pre- ,$&rVVlella 
approvar o que for servido. A quãl Yau- 
eti se Gcará intcrinarnente óbseruando 
pelo Administrador, e Officiaes da.Al- 
fmdege, em quanto k~r lnáo  mnidar'de- 
terminar o quei £or mais c o n h e  6 mi- 

l nha Real intengão. 
8*4 pIrsWW, que deves  Wgar fodes, 

-.(arcspuee mcnddortaa. 
3 sendo-meiresente, p e  ditaã@s- 

r . _ j .  1 soas introduzem na GidadsBewaom, 
1 C ~ & r ~ . o ~ r ~ U r t o  que con~êm 

ao -meri.~Rsal~ se~vrPgg? e k% bm a~ecada-  
@o dos direitos, q u e m  medevem-pagar 
na Meda da  dita Aifindap, sa$pem. o 

. e  prata, qtm Ihes ~m.&fh,  sem qxze 
-: pguam os ch&óa; q& Pão .&ri@os, 
.-cnrn kwde da. Iraihei Rml Fazenda : 0r- 
Q e m ,  qde de tado o OW, owpnata, qm 

Administrador, e Oficiaes della a d e q u e  , w k ~  B dita Cidade em napios de 1)9io~am- 



bique, e náos destes Reinos; ou seja em 
r n d ,  em pó, barra, o u  reduzido em 
obra, se manifeste a bordo na presenga 
do Guarda mór, e sei1 Escrivão. O qual 

os termos, e declaracões necessarias 
.em hum livro, que mando se estabeleça 
para o dito effeito, conduzindo tudo na 
sua companhia para a Alfandega, na qual 
se recolherá em hum cofre, para d a  
pagarem as partes dois por cento,. em 
lugar dos quatro, que 1&t&ago~a se ar- 
recadavlo, a.se &rem asentregas sem 
,niaie .emalunien& algum. O que tudo se 
-f r&, gpublicos por hum ppegão a bordo 
das embarcações, logo que o dito Guar- 

.da mór, e Escrivão chegarem a ellas, 
para receberem o manifesto da carga de 
cada huma das mesmas embarcasóes: 

ctoras, e pagarão os que pertenci80 á en- 
trada na sobredita fórma. 

5 Por ter informacão de que nos far- 
dos preparados, como os de arroz, algo- 
dão, orida, trigo, e outros generos; e nas 
jarras, dabas, e outras vasilhas, em que 
se costamão conduzir manteiga, azeite, 
e temperas, se introduzem, e extrahem 
generos.preciosos, que são ,obrigados a 
pagar direitos: Mando, que todos a,far- 
dos, e vasilhas, que vierem de bordo da@ 
einbarcacões, sejão conduzidos em direi- 
tura ao cáes da Alfandega para serem 
examinados com ferro ; ainda que mos 
ditos fardos, ou vasilhas venhão comes- I 

tiveis, de que se não costume pagar di- 
reitos. 

TITULO III. , L 

Declarando-se que os transgressores, que 
não observarem o referido, incorrer20 Despacho da Sahida. 

nas penas do perdimento do ouro, 011 

prata, sendo achado a bordo sem mani- 
festo no dito ]ivro. E no que for appre- 
hendido fóra dos navios, e mais embar- 

CAPITULO I. 

~ o e  a . ~  mIestres dos uavlori não poneiío receber 
nelles fazeuda alguma por despachar. 

cacões, que o transportarem ; incorrerão, 
os que o desencaminharem, nas penas 
do tresdobro, e de seis annos de degre- 
.do. para? Moçambique : applicando-se, em 
qualquer dos ditos casos, duas partes do 
valor dos ditos extravios para o rendi- 
mento da Alfandega, e' a terca parte para 
os Denunciantes, oii Oficiaes das ditas 
diligencias. O que inando se cumpra in- 
violavelmente nesta coriforniidade. 

4 Todas as fazendas, que se costumáo 
transportar em náos destes Reinos, co- 
ma. &Q coral, alambre, pannos, e outros 
g e w ~ , l o g o , q u e  chegarem, serão con- 
duzidas para a Alfandega. Nella se reco- 

- lherá,.tudo em hhma casa separada. E 
depois de se acharem pagos os respecti- 
vos direitos de entrada; e de se entrega- 
rem as mesrrias fazendas ás partes, per- 
tendendo estas fazer embarcallas para 
qualquer outro porto, o poderão fazer 
livremente, sem que paguem os,direitos 
*de sahida na dita Alfandega; fazendo pri- 

/~-)liro constar por certidào, que' effecti- 
te são as mesmas partes introdu- 

I BOL. DO C. ULTR.- LEG. ANT.-VOL. 11. 

O Administrador, e Officiaes da dita 
Alfandega, quando houverem de dar li- 
cenca aos Capitães, ou ~ e s t r e s  dos na- 

-vios, inanchiias, e mais embarcacões pa- 
ra tomarem carga, .(sem a qual licença 
o não poderão fazer), mandarão que qual- 
quer dos ditos Capitães, ou Mestres, fa- 
ca termo em hiim livro, que para isso 
haverá na dita Alfandega, numerado, e 
rubricado, conforme os niais della, no 
(lua1 se obrigue a não receber no seu 
navio, ou embarcacão, fazenda, algunia 
por si, nein pelos seus subalternos; sem 
que primeiro esteja despachada na Meza 
da referida Alfandega, e nella estejào 
pagos os direitos; sob pena de pagarem 
da cadeia o valor da mesma fazenda, sem 
que disso os !eleve allegarem, que se não 
achou presente aq tempo em que a dita 

- fazenda se embarcou ; por quanto os Of- 
ficiaes subalternos dos navios não pódem 
receber fazenda alguma sem ordem dos 
mesmos Capitães, ou Mestres. .E os so- 
bredibtos termos se lavrado por hum dos 
Escrivães da Meza grande, assignados 

44 



por e&, pelo Admirristr=dor, e paio Ca- 
pitão, ou Mestre da epnbartlqãia, ambiris 

. dadarações da name. ddla,+ ie &dar.prte, 
. para ande toma+ a .. 

*. . ' 1 ;  7 - - C  . r *  % ,  , 

As 9 f a z ~ d e s +  que houverem de .em- 
. barcar pelos Mercadores, e mais pessoas 
Tda dita! Cidade, s~riio lunjadas por ad- 
diqões em huma relago com distinctas 
mparajães das mercadorias dc cada das- 
$e, e sonte, pasa,se &i$ f&a 601x1 O com- 
yuto.dellas, segundo as respectivas ma- 
liações, que tiverem na Pauta. E a dita 
relaqiio será entregue ao Administrador, 
e Officiaes, para nella se lanqareni por 
algarisnio as quantias das mesmas ava- 
liajões, e se proceder ao despacho; lan- 
çando-se no livro da-receita do Recebe- 
dor a importancia dellas, na fórma abaixo 
declarada. Ser6 a dita relaçào assignada 
. pela Negociante,. por cuja ordem se em- 
barcdreoi as 'fazendas, que se pertende- 
reni despachar, para ficar responsavel 
por qualquer fraude, que nos fardos se 

. descabrir, alQri das penas estabelecidas 
por este Regimento contra os que desen- 
caminhão as fazendas para nào pagarem 
os direitos, que sào obrigados; nas quaes 
hccrirre~ào logo pelo simples facto de 
.arshada; e tainbern cumulativamente, na 
.privaça"o das homas, que por este Regi- 
mento mando afazer Taos Negociantes de  
probidade conhecida. 

: Alhmo, C- que ae Wo de Iangnr no Ilvre 
da receita a4 Iazenda8, que pagão 

1 C ' , : ,  4os b l M t b i  ae* Allaudega. 

Lego qme as ditas avaliagòes forem 
postas lia dita nelagèo; sei fará pelas Es- 
criviies da dita M m  a &ritardaque h- 
porUtarcrn as addicões della :: Abrirido-se 
110 sobrcdiio livro titulo do dia, em que 

se kmpsera? : E escreremlaee pw 
se,ackãr ma dita r e l a q b ~ a s  

que forem postas* a cada rhm 

+SE .eat despch; e depois de se d&- 
. a w r ~ 4 * b  amnQ a somma do qwe h- 

~ d e d ~ i s  p r  c e m ,  

p t e s r a i d o - w  QQiuiaes da Alfandega, 
stkhirãcr corta c k  por abrismo á mar- 
w*&z?e&&4 
assento -se esc 
que se cacrrega a dita 
mais facilmente se ach 
$iO se buscar para a corrferencia, que os 
ditos Escrivàes hào de: fazer com a rela- 
960 de toda a carga dos navios, que os 
Mestres Ilies houverem de apresentar an- 
tes de partirem; passsiadodhes nella cer- 
tidão de CMIO fica aesptrchada- pela dita 
Alfandega, como ao diante sel&t~,latfa. 

I CAPITULO I V .  

Que os Esorlviled da Meca graude da Aliande- 
k v r e i  despachos w r r  u )e-~ .I , 

&sim que se acha-o ~actcrs*abs 
competentes l iv~os os ditos direitos de  
dois por cento, e lagimas; o Escrivào,,que 
o houver feitb, declarará ao pé da uLti- 
ma partida da sobredita relqãa o h, 
mez, e anno, ern que fica lancarlo o des- 
pacho ; accusando ãis falhas do livro dd- 

- 
le; e declarando tambem a quantia, que 
no mesmo fica carregada. P v r h t . o  &tio 
Escrivão niio assignasá a r&ida decla- 
r a ~ à a ,  sem. yae,,prinreiro se pague ao 
Recebedor da  Allhndega -dentro della a 
iniprtancia do tespectivo despacho, a-- 
mo he obrigado. E sendo requerida pelo 
Mercador assignante, se obrigará este a 
satisfazer os mesmas direitos; a s s i m -  
do para isso n o ~ r e s p c c t i v o s b m b & p ~ -  
sendo-se delles .os b i1bea i s s iowdf to~ ,  
que ordeno p es$e~.Regilnent;o. Logo 
que assimconstar qw s ç ~  referido R=- 
k b r  forào q a p  os ditas direitos; ou 
que os. Assignantes se obrigarem:a pa- 



,@h;.; assigmará ,o Escrivà~, que hou- 
w.abitet + &a .declarario, e lancada a 
.&~Ix delia; tendo pa&ioular cuidado 

daros da dita relação, para 
qm@,amll~ $e R80 accrescentem irs &i- 
** +is ,de se aclwmtn despac-s 
. ~ ~ ~ e r s a d o ~ i a s ~  ~P~~ na .-n& me- 

- -)zt9àg.Il , ,. ; !  <. 

, $ ~ * * 1 , '  5s; C A ~ I ' ~ U ~ !  V. 
t ! . l i  !<!&I:  , L'l lt3i;e  

*e i e w e J k a 6  a baom A = X ~ ~ ~ & ~ ~ ~  
3 ( 3  <, # c)f,4!.b:p i s  J - ?  :': 1.t.J z 3 

. ,* &wq- +.sei p ~ ~ ~ u l a ;  com exactidiio 
t q )  os, +a as Mercadores hou- 
.verm de'fazer por sahida, em que con- 
vem t a d o , ~  midado, para que os navios, 
e manchuas nào perca'o as moncões com 
prejuizo do coinniercio, c dos meus di- 
reitos: Ordeno, que o Administrador, e 

-,Offieiaes .da dik. ~ l f a n d e ~ a ,  logo qiie 
ei41mirbnt,noila, pmferiso os despachos 
da sahida a todos os outros quaesquer 
que sejào; principalmenie no terripo da 
expedicão das náos destes Reinos. Para 
o que tudo serào obrigados a residirem 
na Âlfandega o tempo que necessario for, 
além do que se Ihes estabelece por este 

; fazendohse promptos para o 
.%xpediente das partes; ou d a n b  o mes- 
ma Administrador da Alfandega conta 
á Junia da Real Fazenda daquelles Of- 
fici~es, que nào cumprirem bem as suas 
olrigacões, para mandar proceder con- 
tra eHes, como for jus t i~a.  

pelo Escrivào; qm h m r e r  lançado os 
direitos della, com as circumstancias de- 
termimdas nos) Capitulosi 
cedentes. Achando os dit 
a referida rehc$o vai em tudo codmme,  
a assignarão, dando nella meio rasgo, 
pgra que pela 'dita. re lack  se niio possa 

f s ~ e r ~ ~ i p .  e%$ol!g~ip i eTrqand0-a  
a: Xlerade i~pnni  a ~ p ~ e  
tre h navio em compmhia da dita fa- 
,~0nda, p ~ q u ~ ~ i o  m&me.Mmerepr eL 
la a possa receber, e guardar a d i t a  *e- 
b@o, para a exhibir, quando #lhe foi. pe- 
dida. Succedendo embarnarem-se a&- 
mas mercadwias, serri akistencia dos Pe- 
feridas Guardas, se havesilo por perdi- 
das. Gorn este fim dde~r i ic~  os d i tm6uar -  
das vigiar p e b  rnar, visitail.cn navios, e 
dar alcance aos que forenil decaminha- 
dos; e procederem nas mais diligencias 
precisas para a boa arrecadaciio dos di: 
reitos da Alfandega. 

CAPITULO VII. 

Que n%o carreguem oesnavlo@ laiea&iide noue, 
oeni a bordo dellea liguem paraagu~i, 

brlôei, e aendh &eaterrep*lhos. 

Ainda que a s  ditas fazenda8 sejiiades- 
pachadas pela dita Alfandega,e i r e h  ha- 
jão pago os direitos, que se me deverem ; 
nào se poder50 carregar nos parangues, 
balões, e saudós, que os houverem de 
levar ás embarcacões, a que forem des- 
tinadas, depois das Ave Marias; e &.se 

As ditas #agwdcis; que se liouverem 
de carregar pelas vias, e portas, qtte.pa- 

.ra isso tenho destinado, e em que os Guar- 
-das da dita Alfandega hão de assistir, as 
deixarão embarcar; examinando priinei- 
nn a fórrna dos despachos, que as partes 

+ ..13.tes apresentarem; e ,conferindo-os, e 
: ru iqmmdo se vão em tudo conformes 
ripque~w cmítiver na relayzo, aasignada 

1 1  I CAPITULO VT. 
jL+i i,;!. : - 

e ccmtinuandi-se até & *todo senem car- 
regados os ditos parangues, balòes, e 
saudós. Porém logo que tiverem descar- 

poderão acãbar de carregar çomecando- 
se a dita carga antes da bderida hora;  

- 
regado nos navios as fazendas clue leva- 
ram, nào ae pode~ão deimorar -a . b a d o  : 
E obrando o contrario, 9s <respectivos 
donos, e inocadões incorrerào, nas penas 
de perdimento das sua.  eriahrcaq&s, e 
diizentos xerafins rp;lps.da c&a, ap- 
plicado-se duas p d d p ~ a  o rendirnen- 
to da Alfandqre, e a out.ra.paFte para o 
D e n d ~ a t e ,  u houver. 



CAPITULO VIIX. I 
Que rri lasendai, que i e  aeharem dlaerentes, 

em pualldade, ou iorfe das derpaehadam, 
ieJPo perdidas. 

3 '  1 I  

Quando os ditos despeho&se apresen- 
tarem aos* Guardas, a qqliemipixmalo :iq 
nhecimento, e arrecadacão dos taes des- 
pachos, e vicem: q m ~ w ~  fazendas não 
C O T E ? % P ~ ~ L ~ C ~ - & Q L  r;lk%hda&%T~~~j g?Jq& 
tí&'tfp2. 4's * ~xpressada3- m - ~ ~ ~ t i p a s  
relat$&, padep& q u d q & * " ~ ~  dit&'hf- 
ficiaes fazer appreknsão, e tomadia na; 
quekla parte de mercadorias, que de mais 
achw além das despachadas, como tam- 
bem naquella, qq9.r d i f i en te  na qua- 
lidade, e t d a s  fficwiia: perdidas; applir 
canalocse-duas partes do valor das mes- 
rnad~mereadorias para o rendimento da 
Alíbndega, e a terca parte para os OE 
ficiaes da diligencia; iião se adniittindo 
o effugio de pagarem ás partes a maio- 
ria do despacho respectivo ao maior i re-  
$0, que deveriào as fazendas, se fossern 
legalmente manifestadas: por conter este 
facto em si dó10 iiitriuseco, e exclusivo 
de todas as tergiversacões. E obviando 
as referidas fraudes; Ordeno, que o Juiz 
Conservador, e~.OfGciâes, nào obstante 
quaesqucr requerimentos, procedào na 
inteira olserrancia deste Capitulo sem 
demofa, ou réplica. 

CAPITULO IX. 

mu oe pqma relarmCr o tempo para o embarque 
d y  laiendnii deipaehadas. 

. >  7 

Os Mercadores, e mais pessoas, que 
houverem de fazer os ditos despachos 
por sahida, os requererão em tempo con- 
veniente ao Administrador, e Oficiaes 
da dita Alfandega, para logo procede- 
rem no embarque das mercadorias á ho- 
ra, que lhes parecer; com tanto que se- 
ja no propio.dio, em gue se pedir o des- 
pacho atd a q d t ~  h ~ o ,  que l h e  he de- 
terminada por aqtg; f&rgimento. Poréni 
no caso que o nào .possão fwr  no mes- 
mo dia, levarào o despacho na t d e  del- 
le ao Administrador, e Oficiaes da mes- 

ma SAlfandega; e ficará no seu s 

para no ,dia seguinte se lhe pôr dec1ai.a- 
$cio da.qw aguelle despuho fica valendo, 
ia;iw..p etle. .nesse dia se poderem em- 
barcar as ditas fazendas. Nào poderão 
com tudo os referidos Mercadores car- 
re ar as ditas fazendas sem pedir refor- 
# * k E t i  *,klf # ,.r. * v *  J -  .b + 

tnadaa~ad& -p.,,X &siido-o sern.el- 
la : Mando:""tjü&~$&i3niem por perdidas; 
â~ l iwndp&ark~  lpaPikwipma o, rendi- 
rne~to L A M d w e r g  \~rg+t, parte~pa- 
ra o Denunoiaata,! wtQffi&l $aid&gm 
cia. O que. se firá puE,Jicq., affiwm 
editaes na Cidade de Goa, e .mais lw* 
res, que parecer conveniente, pwa qiie 
ninguem possa allegar ignoramia. , 

CAPITULO X. 

Do qiie se deve pretlrar, quando no mesipe d a  
do despacho se não poderem embarear 

ns mercadorias nelle declaradai. 

Succedendo que todas as ditas fazen- , 

das despachadas se não possão embarcar 
no mesmo dia, e só se embarque parte 
dellas, o Guarda, que assistic.no lugar 
do dito embarqueyr i i á  \~@aiad~,.ctppta 
das que se embarcaram, assentando-as 
nas costas da rklaq30, que llie for apre- 
sentada, declarando as que se embarca- 
rem sómente. Acabado que seja o mes: 
mo embarque, entregará o dita Gitarda 
a referida relacào á parte, para com ella 
lhe serem recebidas suas mercadorias a 
bordo da respectiva embarcaçào. E o 
Mercador, ou outra pessoa, em cuja mito 
ficar a dita relacào, no mesmo dia a'le- 
vará ao Juiz, e Officiaes da dita Alfan- 
dega, para lhe reformarem o tempo pa- 
ra o restante das mais mercadorias, que 
ficarem por embarcar. Qiiando porém 

, a  porta da dita Alfandega esteja fecha- 
da, por não chegar a horas de achav as 
Officiaes nella ; a irá apresengq. IIQ. dia 
seguinte, para por elles Ihn?sev reforma- . 

do o terma; a,fim,de. quet os Guardas 
deixem carregqr em virtude da. dita r e  
fgrmqào as mencicrnadas mercadorias, 
E estando embarcado tudo o de que se 



tratar, em' qualqiier das iiiesmas rela- 
çõe, dar80 OS ditos Guardas huma ras- 
gadura nellas, para as partes a entrega- 
rem eaim aos Capitàcs, oii Mestres dos 
navios. 

CAPITULO X1. 

Que o Guarda m6r, e mali Olliclaes da Allitndega, 
qwaado lopm 60 vlaltas dos navlos, m ã o  levem 
eomalgo outru dlllerentes peuioaa: 

O Guarda mór da Alfandega, e mais 
Officiaes della, quando h k m  8s visitas 
dos navios, irW-.Stm levarem ~cclesias- 
ticos, w olitrâ$peseoas. E fazendo o con- 
twio;' desde logo ficado suspeiisos de 
seus oficias; é dará disso conta o Ad- 
ministrador da Alfandega na Junta da 
minha Real Fazenda para prover os di- 
tos empregos, e mandar proceder con- 
t ra  os suspendidos, como lhe parecer 
justo. 

CLPITULO XII. 

Dos pbnas, em que incorrerão os Guardae, 
que Eelx&rem embaraar qaaiquer mercadoria, 

sem despacho da Allandega. 

Os Guardas, que forem nomeados pa- 
r a  assistirem á vigia dos navios, que es- 
tiverem á carga, ou para os ditos em- 
barques; ser80 sempre os de maior con- 
fiança. E ngo poder50 deixar embarcar 
fazenda alguma sem despacho da dita 
Alfandega, ou contra a fórma dos Capi- 
tulos deste Regimento. Para o que man- 
do, que o Guarda mór, e os ditos Offi- 
ciaes, quando houver navios á carga, te- 
nhão particular cuidado em vigiarem de 
dia, e de noite os descaminhos da minha 
Red ~azenda': E i u e  achando algumas 
melVadorias~ecaHiid~$ nos ditos navios, 
e manchíias, .ou ca~regadas nos pamn- 
giies, balões, ou saudós, sem estarem 
despachadas pela dífa Alfandega, se to- 
mem por perdidas, fazendo-as conduzir 
ante o Juiz Conservador della. O qual 
mandará processar auto de toinadia ; pro- 
cedendo nesta materia na fórma, que te- 
nho ordenado por este ~e~imento.-cons-  
tando poréin, que os Oficiaes deixarào 
-&encaminhar os direitos da 'Alfandega ; 
W*er%o para isso ajuda, e favor ; pro- 

BOL. W C. ULTR.-LEG. ANT.-VOL. 11. 

cederá o mesino Juiz Conservador con- \ 

tra elles, para serem puiiidos; niio só 
com as penas da Lei do Reino, li.vro 
quinto, titulo setenta e quatro; mas tam- 
bem com as mais que Ihes siio impostas 
pelo Alvará de 1 4 de Norembrq de 1 7 5 7 .  

' CAPlTULO XIII. 

Que ai Capltlcrr, ou MeitrCm doe navlos, e ma- 
cWu, depois de estanem carngrdog apresen- 
tem ao rekaqões da carga a6 Administrador, e 
WBalrei Q. Allmcgr,  para s e  tenlerkrem eom 
os livros da reeeifa. 

Logo que o Capitào, ou Mestre de qual- 
quer navio, ou outra qualquer emharca- 
cào, que estiver á carga, tiver recebido 
as fazendas, que houvér de levar, irii com 
a relacão de todas ellas pela ordem, e 
distinqgo dw dias, em que as recebeo, 
apresentalla ao Administrador, e Offi- 
ciaes da Alfandega, para com ella con- 
ferirem se estiio lancadas nos respectivos 
livros dos direitos, que dever20 ter pago. 
E achando-se que está conforme aos di- 
tos livros, se lhe dará seu despacho as- 
signado, jurando primeiro o dito Mestre, 
em como nào leva mais carga, que a !de- 
clarada na dita relaçào; de qúe se lhe 
passará certidào ao pé della. Achando-se 
porém, que alguma fazenda cstá por lan- 
çar nos ditos litros; o Administrador da 
Alfandega mandará examinar se com efi 
feito foi despachada; e por omissão dos 
Officiaes della deixarào de lancar os res- 
pectivos direitos nos competentes livros ; 
porque neste caso serão logo hqadus, 
procedendo-se contra os inésmos Ofi- 
ciaes, conforme a gravidade dasciúas ciil . 
pas. Acharrdoise pomAm, que a dita fa- 

' 

zenda fora desencaminhada aos direitos : 
Ordeno, qtie o Juiz Conservador proceda 
na fórma deste Regimento contra os réos; 
e da mesma fórma contra os Officiaes da 
Alfandega, que a houverem deixado CW- 

regar sem deSpacho. E mando, que o 
Administrador, e OMiciaes da Alfandega 
tenhào grande cuidado na cohfecencia 
das ditas relacõeri, com os livros da re- 
ceita dos direitos, para que estes tenhào 
a sua. devrda arrrcaadaçào. 

4 6 
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CAPITULO XIV. ] Guarda mbr, e mais Oficiaes da dfaw 

Que se deolareni as momaukwirg 
que ne despacharem para qunlguer irrvlo, 

depela delle ter dewníhe. 

Succedendo depois, de serem dados os 
despachos aos diaos Capitàes, ou M ~ v e s  
das cargas, que leiiarem nas* suai 
ctivas einbarçaçSes, e de es'tarern cor- 
rentes* pela Meza da dita klfandqga ,.para 
seguirem viagem, receberem mais algu- 
mas' mercadorias nas ditas e m b á r ~ a ~ õ e s  ; 
o Administrador, e Oficiaes da Alfan- 
dega lhas carregará nos competentes li- 
vros; dando os despachos ás-partes, pa- 
ra as embarcarern, nos referidos navios, 
corn a formalidade, que ,fica declarada 
para o despacho de todas as mercado- 
ri&. Porém na certidão, que se houver 
passado a qualquer dos ditos Capitiies, 
ou Mestres da carga que levar, se far5 
a necessaria declaracão da niais fazenda, 
que accresceo. E de nenhum inodo em 
papel arulso, para se evitar que os mes- 
mos Capitàes, ou Mestres occultem cou- 
sa alguma da dita carga nos lugares, 
onde lhes haja de ser necessaria a dita 
certidàa. 

CAPIWLO XV. 

Qme s e  n i e  pewu cai-regar mercndorla alguma, 
depola qrie qualqimer navle se íiner h vela 

para segolr vlegem. 

Depois de estar cloalquer navio, ou 
- rnanchfia de todo dcspackdo pela dita 

Alfandega, e de se ter ki to  á véla para 
fazer viagem ; niio poderá receber mais 
fazenda alguma, nem a elle chegarem 
com ella parangues, balões; e saudós, ein 
nenhum dos lugares, que estào pelo rio 
abaixo. E mando, que além das ditas fa- 
zendas ficareiri perdidas, o rnocadiio, que 
as levar, pague da cadeia cem xerafins, 
~tnando-se-lhe igualmente por perdido 
o parangtie, balào, ou saudó, que for ao 
dito traiispòrte; e iipplicando-se duas par- 
tes do producto das referidas tomadias 
ao rendimento da Alfandçga, e a t e q a  
parte para o Denunciante, ou Officiaes 
da diligencia. E niandooutroSim, q ~ ~ e  o 

dega, que tem a seu cargo a vigia d s  
@+r, quando os ditos navios forem á vé- 
lg.-r& &rigados a ver se em algum 
~ Q S ,  ditqs navios se carrega alguma far 
ze.qda,, ~y . p elke cchgão parangues, ba- 
lÕ$,, o,y,qaudós,, gue a levein. E que no 
w, i& ,+!fim Gwwda, e que o navio 
a i  h . jae&cel#f lo ,~obr jg~~~ o Mestre do 
navio a;nfc i ,~ i r , . f i .$~gw,~ 413 quanto 
se nqo der.  pjtr\+~I,Ad&i&tmdar, e 
Officiaes da &ta A l f i t d e ~ , .  pítm BFWW 
derem na fhiila deste Kagia ie f i&,~ , .  
zendo canisigo as fazendas desencaminhar 
das. E nào obedecendo o dito Mestre á 
parte do dito Guarda inór, e mais Offi- 
ciaes, recorrer20 estes ao Coininandants 
das Fortalezas da Aguada, e-Morinugdo, 
para que não deke sabia lo dito navio. 
E I'hes ordeno, que cuingriio o qpe ,&o 
mesmo Guarda rnór, e Ofdiciaes lhe for 
requerido a bein do rrieu Real servico, 
para se fazer exarne, e. averiguacào no 
referido. 

CAPITULO XVL. 

Da f4wa, em que se 6aniafio an henunblas 
d u , l i c ~ l n @ , . . p e  C I # . ~ ' a I m a + ~ .  % * 

sem dwpaeha. 

1 Sendo dada alguma denuncia ao Juiz 
Conservador da dita Alfandega, de que 
em alguma das embarcações, que es& 
verem a carga, se tem introdutde fac 
zendas desencamiahadas aos direitos da 
mesma Alfandega : O dito Juiz lha to- 
mará, e ymccderá na fó~ma  das Capi- 
tulos das denuncia~i%x, q u  ' pm ,mte R e  
gimento ienho ordenado: %I andando os 
Officirtes, qae lhe parecer, á dita embar- 
caciia, para della trazerem as fazeudas, - 
que se acharem denunciadas; ju1g;ugda 
as tomadies na conforinidade do mesmo 
Regialento ; e impondo as penas contra 
o CalMtào, ou Mestre do dito navio, que 
receber fazendas por deqwchqs. PmBm 
para obviia~ as inconwqaientes. e prqj~iT 
w s  que w s u l t à ~  ,aos Capitieh e MesjtPes , 
dos ditos navio% qraowdp spcmda seaiem 
ddosomerate wuse&s 'no6 4- contm- 
balidos; e .néo s"achar ~raa drlrgencia d el- 



les mercadoria alguma desencaminhada, 
~ e n h  para .isso revolvido toda a car- 
ga dos~riarvios, o dito Juiz Conservador 
tm6particular cuidado em tomar estas 
demunoias, que lhe forem dadas: com 
d e d a q ã o ,  que as despezas, e damno que 
ec,seguirem, hão de ser p w  conta do 
Den~lnciante, no caso de se não acharem 
as ditas mercadoi-ias. E para isso".f£ian' 
dará com todo o seg~edo fázerrhum ter- 
mo, gue ,o dito 'Dentmciahk aassignkrá, 
e Gca~rá~em~~bder~i10~dito Suiz, &brigam 
-.dlaka @q$w'as'ditas de+ezas, que 
oditik,lhe6f~a pramptamente satisfazer, 
deix~ado ao ditb-Mestre o-direito salvo 
pwa a liquidacfio do damno, que da dita 
diiigencia lhe resultar. 

. CAPITULO XVU. 

Twdos ;os aavios, e quaesquer outras 
embarcacões, oii sejào naturaes, oii es- 
trangeiras, que do porto da Cidade de 
Goa sahirem para fóra com mercado- 
rias, nào poderao partir sem que pri- 
meiramemte m 'Mestres dellas tenhào os 
ctespa&os da Alhndega na fórnia, que 
&no por este Reginiento. O qual des- 
paeho serao obrigados a apresentar aos 
Commandantes das Fortalezas da Agiia- 
da, ou Mormugào, para poderem seguir 
ma viagem. E succedendo, que alguns 
dos ditos Mestres faqào as suas embar- 
c&$es á véla, sèni terem preccdldo as 
disas inclispenpveis diligencias ; incorne- 
Iàa naspenà d e  quinhentos rerafins pa- 
aos 2 h % d & a .  Para one  tenha seu de- 

para nella sc fazerem as diligencias ne- 
cessarias - a htri do meu Real servico; 
cumpfido a este respeito o que  no meu 
Real Nome lhes for requerido pelos di- 
tos Ministros, e Officiaes da All'andega, 
na fórma acima ordenada. E esta se,cum- 

.prirg 'tlo inteirarnenae, como nella se 
contém, sem duvida, ou embargo algum, 
qualquer que elle seja. 

Por tanto: Mando ao inspector Geral 
do meu Real Erario, ConselhÓ do  Iíltra- . 
mar, Governador, e Capitào General do 
Estado da India, Junta da Real Fazenda 
do mesino Estado, Officlaes, e mais pes- 
soas, de qualquer qualidade que sejào, 
que cumprào, e guardem este Regimen- 
to, e f a g o  inteiramente cumprir, eguar- 
dar tudo nelie conte,údo, nào obstantes 
qiiaesquer Leis, Ordenacões, Regimen- 

qre i ~ o  -ao ,,,,.losi ciern despedo 
, , * .  , , , . t b A l * ~ d e @ a -  

;ido ~ffeito tudo o $)e determino por 
esùe dApitdlo: Mando, que as Cmrnan-  
dantes das referidas Fortalezas da Agua- 
da, e Morniiig50; - nào deixern saliir na- 
vio, ou qualquer outra einbarca~ào com 
mercadorias, sem que Ihes seja apresen- 
tado legitinio despacho na sobredita fhr- 
ma : E que sendo-lhes requerido pelo Juiz 
b s e m a d o q ,  Administrador, e Officiaes 
&&t& Alfandega a susp isào da sahida Q &$BbLQwer das mesmas ernbrcaçiks, 

tos, ~ i v a r á s ,  Provisões, ou C~sturnes con- 
t ra r io~ ,  porque todos, e todas hei por - .  
de~ogadas, cassadas, e abolidas, como se 
nunca houvessem existido; c como se 
dellas, e delles fizesse aqui expressa, e 
especial menção, sem einbãrgo da Orde- 
nacào em contrario, que assim o requer. 
E ordeno que esta vaiha sempre, como 
Carta pamda pela ChaneelIaria, posto 
que por eila não ha d e  passar; g ainda 
que o seu effeito haja de durar hux'n, e 
muitos annos; não obstantes as outras 
Ordenacòes, qiie o contrario determinào. 
Dada no Palacio de Nossa Senhora da 
Ajuda em vinte de  Janeiro de mil sete- 
centos setenta e quatro. =REY ('). 

A L V A R A  FRANQUEANDO OS PORTOB DA BAAIA, PER- 
NAIBUCO, PUAflIBA, E OS H A l Y  DA AFAICA E ASIA 
m S  YINROB, A(iOhSdBDENTEU% VINAGRES, E OR- 

, DENANDO QUE NO PORTO DO RIO DE JANEIRO SEJA 
PRIVATIVO O COMMERCIO DOS VINkIOS DO DOURO. 

Eii EL-Rei Faso saber aos que este Al- 
var'á: virem: Que Eu tive certa informa- 
$30 de que depois das Minhas Reaes Or- 
dens, de dois de Abri! de mil setecentos 
sessenta e seis, eni que para 'ter iugar 
nos portos d8 Brazil a concqçrencia dos 
Vinhos da Provincia ila Estremadura, e 

(i) CoEI. doa Reg. Reaes-VOZ. 6.", pag. 430. 



Ilhas adjacentes com os da Companhia 
Geral dq Agricultura das Vinhas do Al- 
to Douro, sem prejilizo d o  consumo <de 
ambos os referidos VihhwtrW a r  Pm. 
videncias que nas circumscan&ilsi daquelV 
le tempo parecêdo ~ a i u  pm&iw; .dimir 
nuindo,os preço& dog&@ndos dck~ k@fe 
ridos 'Vinhos; e 3gualhfido ~êomi eUh9 Ia$ 
Pareias, medidas, .e p-os doe @rimir 
rw;  m t r o i t  huma sucoeesioa expeden~ 
cia que as sobreditas Providencias n8o 
tem bastado para obviar aos inconvenien- 
tes, que fizer20 os objectos dellas: E pa- 
ra occorrer ao beneficio conimurn, que 
resulta do Cornmercio do referido Gene- 
ro, que, mteimdo huma producqiio pro- 
pria bas Te~rias dos Meas Reirios ; e hum 
interesse consideravel dos Lavradores del- 
les; se faz digno da Minha Real Atten- 
$50: Querendo de hutna vez fazer ces- 
sar os estorvos, que tem impedido hum 
e outro Cornmercio, com reciproca hti- 
lidade dos interessados nelles: Fazendo 
cessar as implicancias, e controversias, 
que até agora os tem illaqueado para se 
opporem mutuos impedimentos : Sou ser- 
vido ordenar o seguinte: 

Ordeno: Que os Pórtos da Bahia, Per- 
nambuco, Parahiba, e todos os outros da 
Africa, e Asia, fiquem livres para o Com- 
rnercio dos Vinhos, Agoas-ardentes, e Vi- 
nagres da Provincia da Estreinadura, e 
Ilhas adjacentes; sem que a elles pgssa 
mandar a Companhia Geral da Agricul- 
tura dgs Vinhos do Alto Douro os refe- 
ridos Generos: E que o Porto do Rio de 
Janeiro, e os que jazem ao Sul delle, fi- 
quem abertos sómente para o Commer- 
cio exclusivo dos Vinhos, Agoas-arden- 
tes, e Vinagres da sobredita Companhia 
Geral; sem que de parte alguma destes 
Reinos, e seus Dominios se possào em- 
barcar, ou reexportar os sobreditos Ge- 
neros: E tudo o referido debaixo da p p  
na de pedimento dos sobredih Vinhos, 
Agoaç-ardentes, e .  Vinagreb, e do tres- 
dobro delles nos casos de entrarem por 
fraude nos sobreditos Portos respectivos 
contra a Disposicào deste; a metade a 

favor dos Denunciantes, e a outra me- 
tade a frrvor das Obras publicas das h- 
m w a ,  em cujas jurisdie~ões se commet- 
timenr as referidas fraudes. 
-1: l~F%lb, prier Mando d Meza do Desem- 

tR, hp~a Regedor da Casa da Sup- 
p l W q b u ; ) i ~ e h s  da Minha Real Fa- 
ze$da,,le;~dlaitTJltramar; Governador da 
M@ia t ? 4 a ~ e ~ d b  Porto.;~Vice-Rei, e Ca- 
~pitiãozQenebatldPi MwíafTarra do Estado 
do BraeiI~~W&nádrrrtd,~al a p i ~ s  Ge- 
m g e s  dos Meus DornidiQkrNWdm; 
Junta da Ciúnipanhiã Geiall~das 
tura das Vinhtis do Alio Daum; ~ M m s  
da Inspecqbadb Rio de Janeiro, e Babia ; 
Desembargadores, Corregedores, $uizes, 
e Oficiaes, assiiil de Justiça, como de 
Fazenda, a @em o conhecimento deste 
Alvará pertencer, o cumpriio, e guar- 
dem, sem duvida, ou interpte- al- 
guma, e sem embargo de quaequ& Leis, 
Regimentos, Disposicões, Ordens, Costu- 
mes, ou Estilos contrarios; que para este 
effeito Hei por derogados, como se del- 
les fizesse expressa menção. E valerá oo- 
mo Carta passada pela Chancéiki~k, 'ain- 
da que por ella nilo ha dc:psd>al&u 
effeito haja de durar )mais dc hum anm, 
nào obstantes as Ordenagões em contra- 
rio: Registando-se ein todos os lugares, 
onde se costumào registar similhantes 
Leis: E mandando-se o Original para o 
Meu Real Archivo-da Torre do Tombo. 
Dado no Palacio de Nossa Senhora da Aju- 
da a 6 de Agosto de 1776.-Com a As- 
signatiira de El-Rei, e a dg Miniqroi #! 

ü A T I P I C A Ç ~ 0  DO TRATADO DE ALLIANÇA 
COM A HESPANHA. 

Dona Maria por Graça de Deos Rainha 
de Portugal, e dos Algarves, d'aquem, e 
d'alem mar em Africa, Senhora de Gui- 
né, e da .Conquista, ~ a v e ~ á & o ,  e G m -  
mercio de Ethiopia, Arabia, PePsia, e da 
India etc. Faço saber a:tsdos os que a 
presénte Carta de Canfi~rnaçUo, Appro- 
vaçào, e Rati6caçifo virem : que em onze 
do pyesente n g ,  e anno se co~icluio, e 

(4) Collscção de Delgado-Vol. 3.', pag. 4 0 6 .  



m i p u  ,na .Gdrte de hfadrid um Tra- P O F ~ L I ~  as~i111 comù o já citado de Pa- 
. t ~ , ~ ~ A l i L n ~ a  defensiva entre Mim, e @ís,.de 10 de Fevereiro de 1 763, suscitou 
e Muito Altd, e Poderoso Principe Doni pias exprcssòcs do seu artigo 2 1 .O, e ou- 
ff3dtfs III, Rei Câtholico de Hgspeoha, tras, algurnns duvidas, e difficuldades, 
~ibI9n hhi I+mkio, e Tio, sendo Plehiptw em cb,ja ~ I P C ~ T S B  idtellige~icia se tem po- 
-&rios iparar.este effeito, da M i d d  &&o tutidar aluitas dae discordias suc- 
~ r t e ,  ~m,Ri%~lc i sce  Zmocencio de Smí bàdidds na Arn&'m Meridional entre os 
citisf0outinko, do Meu C e d t i o ,  Wis V ~ s s ~ l l o e  d e  .&mbae as Ç o ~ h e ;  do mes- 
Bmbaix~dor na dita Cb~kt; h &  @n,@Rf: 
de .M*Rei Cathdlintii Dbiia.4-@ c WIf 
m, CO&$. & ]k4atà8at8m l rGa~il&d e U W k t ,  e oarioa p t o a ,  que des- 
& : ~ ~ & h ~ G & & m &  Gmb HL, domil tGo &c6150 petidentes, t: não ke tem 
~ i d d ~ , ? l y ~ ,  pPlmdrs Seore. a& hté agore, podia0 podiizir no 
rp.arã9b -b;&t&t e 'da  Dmpchd, e Su- sivo iguaes, oii maiores disputas, 
pt#i@tmdàhte Geral de Correios Terrw menos o eeqriecimento, e inabser- 
-&m: e Maritimos, e,& Postas, e Aeii- da  .~~ctuad;da, ~i@.inenda&se um 
taleelde Estafetas em Hesparihe, .e Indias: 
do qual Tratado o theor he o seguinte: s Mlgedthdtrs V&lissiaia .e C a b  

Em nome. da S. S. Tnitidade. 
Pela &tt@.?i Ir? &WTmtado P~slithi- 

mr cita tbm&ao*feiipr&nte concluido ew luto pelo meio do presente TPBI 
- tw as.d&s+ Cor&. de Portugal, 6 Hes- a cuniprir religiosamen8e o ci- 

panha, e setis respectivos Plenipotencia- o L." do preliminar de 1777, 
pios, em Santo Ildefonso, rio primeiro de consistencia, e explicacão, que 
Outubro do anno prmimo passado de Tratados antigos, que se tem 
17 7 7, se confir&é.riio; e revalidárão os , estabelecendo assim a mais 
Wetadwdie Paz celebrados entre. as mes- ndissoluvel união, &&&de 
m a 6  4h&ae~em ãcistma a 1'3 .de Fevereiro s as Corôas, a que nafural- - der1 668, sm ~ t ~ e ~ h t . t a m b è m  a 6 de Fe nduzem a situaç~o, e vizi- 
rereiro' de 17 15, e em Yarís a 1 O do s, os antigos, e moderdos 

- m e s m o m e z d e F e v e r e i r o d e 1 7 6 3 , c ~  tescos dos seus respectivos 
mo se.= achassem insertos palavra por dentidade de origern, e o 
palavra no referido Tratado,de 1 7 7 7, em se das duas Nqões.  
quanto nao fossem derogados por elle. is de reduzir a effeito 

Os dois Tratados de Lisboa, e de Utre- 
&t, que vi citados, e se tem agora 
Piaiaavado, tem sido, e espekialmente o rimeza Dona Maria, 
m - ã . ~ b , f  le íhhrnento da r 
~anciliaçao, d lá~da  daas Monarqui 
P6~tmguãt&, e Hespaaholaj para cheg 
ao estado, em qm se acha0 hoje, hii 
a respeito da outra ; e por causa ttio s P1eiiipotenoiaPi-d~ ; 
levante, forao tambem ambos os Tr 
dos garantidos pelos Reis da Gram- 
tanha, estipulando-se formalmente 

B~antia no artigo 20." do Tratad e ' * :  ~ e c h t  de 13 de Julho de 17  t3 ,  
.iküdo entre a Corôa de  Hespanh 

P,& bwlaterra.  tade Gatholica; e Sua Magestads Catho- 
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lica EI-Rei das Hcspanhas, ao Excellen- . 
tissili10 Senhor Dom Joseph Monino, Con- 
de de Florida Branca, Cavalleiro da Real 
Ordeni de Carlos 111, Seu Cansdheiro de 
Estado, Seu Primeira t k c r ~ t a r i ~  de %- 
tado, . e do Despacho, Swpsrintendmte 
Geral de Correios TerrestFes, e Mwiti- 
mos, e das Pastas, e Rendas de Fstafe: 
tas em Hespanha, e .nas Indias: 0 s  quaes 
instruidos das intencões de seus r a p e  
ctivos Soberanos, depois de haver-se com- 
municado os seus Plenos Poderes, e ha- 
ve-10s julgado expedidos na devida fórma, 
tem convindo, em Nome de ambos os Mo- 
narclias, nos artigos seguintes: 

Artigo I. Conforme ao pactuado en- 
t re  as dhas Corâas no dito Tratado re- 
novado de 1 3  de Fevereiro de 1668, e 
particularmente lios seus artigos 3.", 7 .O 

1 0." e 1 1."; e em maigr explicacão delles, ' 
seguindo a outros Tratados antigos, a 
que se referem os ditos artigos, que se 
usavão no tempo de El-Rei Doin Sebas- 
tião, e os celebrados entre Hespaiiha, e 
Inglaterra eni 15 de Novembro de 1630, 
e em 23  de Maio de 1667, que tambem 
se communicárão a Portugal, declarão 
os dois Altos Principes Contratantes por 
Si, e em Nome de seus Herdeiros, e Suc- 

ctuado, e declarado no artigo anteceden- 
te, e do mais que expressão os Tratados 
antigm, que se tem renovado, e outros 
a que: ellm se referem, que não fossem 
darogadas por alguns posteriores: pro- 
rnettam l Suas Magestadeç Fidelissima, e 
,Câtblica ,&o entrar ,hum contra o ou- 

?@Q, nern.ecmtda os seus Estados ein qual- 
. qwli pib~~e~dq Mundoitem guerra, allian- 
ça, traba&,nam !c(rm~1ho~aetn dor pas- 
sagem por seust+Pw~as,;~Tmras, auxi- 
lios directos, ou indirectos, mim&abi- 
dios para isso, de qualquer blase qw 
sejão, nem perrriittir que lhos dêem seus 
respectivos Vassallos; antes bem se avi- 
sarão reciprocamente de qualquer cousa 
que souberem, entenderem, ou presu- 
mirem que se trata contrx qualquer de 
ambos os Soberanos, sèus Dominios, Di- 
reitos, e Possessões, seja f6ra dos seus 
Reinos, ou nos mesmas, por rebel&s,rou r 

pessoas mal intencionadas, e desconten- 
tes dos seus gloriosos GovernÒs, median- 
do, negociando, e. auxiliando-se de com- 
mum accordo para impedir, ou reparar 
reciprocamentè o damno, ou prejtiizo de 
qualquer das duas Corôas 3 a cujo fim-se 
com muni cara;^, e darrio a seus Ministros 
em outras Cortes, como aos Vice-Reis, e I cessares, que a Paz, e Amisade, que tem 

estabelecido, e que deverá observar-se 
entre os seus respectivos Vassallos em 
toda a extensa0 dos setis vastos Domi- 
nios de ambos os Mundos, liaja de ser, e 
seja conforme á allianca, e boa corres- 
pondencia, que havia entre as duas Co- 

' roas no referido tempo dos Reis Dom 
Manoel, e Dom Sebastião de Portugal, 
e Dom Carlos I, e Doin Filippe i 1  de 
Hespanha; prestando-se Suas   ages ta- 
des Pidelissima e Catholica, e seus Vas- 
sallos; QS auxilias, e officios, que corres- 
pondem a verdadeiros e fieis Alliados, s 
Amigos, de modo que huns procurem o 
bem, c titilidade doa outros, e apartem, 
e embaracem reciprocamente o seu dain- 
no, e prejuizo e111 quanto so~beiyem, Q 
entenderem. 

Artigo 11. Em consequeiicia do pa- 

Governadores das suas respectivas Pro- 
viiicias, as Ordens e Instruccões, que te- 
nhão por conveniente formar sobre este 
assumpto. 

Artigo 111. Com o mesmo objecto de 
satisfazer aos empenhos contrahidoe nos 
antigos Tratados, e nos mais, a Que se 
referi50 aquelles, e que subsistem entre 

-as duas Coroas, tem convindo Suas Ma- 
gestades Fidelissima, e Catholica em ac- 
clarar o sentido, e vigor delles, e em 
obrigar-se, como se obrigão, a Iiuma ga- 
rantia reciproca de todos os seus Domi- 
nios de Eqropa, e Ilhas adjacentes, R e  
galias, Privilegias, e Direito, de que go- 
zào actiialmente nos mesmos; como bam- 
bem a' renovar, e revdidar a garantia, e 
inais pactos estabelecidos no artigo 25." 

.do Tratado de Limites de 1 3  de Janeiro 
de 1750; o qual se copiará na continua- 



$20 deste artigo, entendendo-se os liini- 
tes, que alli se signalárào, respeito á 
America .Meridional nos terinos ,estipu- 
ladas9 explicados ultimamente no Trata- 
do-Preliminar do 1 ." de Outubro de 1 7 7 7; 
e o theor do dito artigo 25.' é como se 
segue : apara mais plena seguranca desb 
ut0 Tratado, conviedo os dois Altos Con- 
cctrahentes em garantir reciprocamente 
utoda a Fronteira, e adjacencias dos .seus 
~Jlominios n a  Amerioa Meridional, con- 
uforme acima fica mpmssada ; obrigari- 
a d q e  dal lhum ;a auxiliar, e soccorrer 
awoaImseontm qualquer ataque, ou in- 
((vasiio, oté que com effeito ficliie na pa- 
acifica posse, e uso livre, e inteiro do que 
ase lhe pertendesse usurpar; e esta obri- 
«gaca'o quanto ás Costas do Mar, e Pai- 
«zes circuni\7izinhos a ellas, pela parte de 
«Sua Magcstade Fidelissima se axtende- 
urá a té  $es Margens do Orinoco de huma, 
ue outra banda ; e desde Castilhos até o 
((Estreito de Magalhiies: e pela parte de 
[[Sua Magestade Catliolica se extendeiá 
[(até ás margens de huina, e outra ban- 
((da do Rio das Amazonas, ou Maranhão; 

, «e desde o dito Castilhos até o Porto de 
((Santos: Mas, pelo que toca ao interior 
&da America Meridional, será indefinita 
((esta obrigacão, c ein qualquer caso de 
((invasão, o11 sublcvacão, cada huma das 
«Coroas ajudará, e soccorrerá a outra até 
((se reporem as cousas em estado paci- 
«fico». 

Artigo 1V. Se cluatquer dos dois Al- 
tos Contrahentes, sem achar-sè no caso 
de -arAnvadido nas Terras, Possessões, e 
Direieoej qae eomprehende a garantia do 
Artigo antecedente, entrar em guerra 
com outra Potencia, unicamente estará 
obrigado o que não tiver parte na tal 
guerra, a guardar, e fazer observar nas 
suas terras, portos, costas, e mares a 
mais exacta, e escrupulosa ncutralidadè, 
reservando-se para os casos de iiivisiào, 
ou dlsposicões para clla nos Bominios ga- 
rantidos a deieza reciproca, a que esta- 
r$cú.&rigados ambos os Soberanos em 
C eia dos seus empenhos, que 

desejiio, e piomettem cuinprir religiosa- 
mente, sem faltar aosrrratados, que sub- 
sistem entre os Altos Contratantes, e ou- 
tras Potencias da  Europa. 

Artigo V. Seguindo o conceito dosdois 
artigos irninediatos antecedentes, ainda 
que pelo artigo 22." do dito Tratado de 
Santo Iidefonso do 1.' de Outubro de 
17 7 7 se pactuou, que em a Ilha, e Porto 
de Santa Catharina, e sua Costa imme- 
diata não se consentiria a entrada de Es- 
quadra, ou Embarcacões Estrangeiras de 
guerra, oii de cominercio, na fórma que 
alli se contém; assiin corno o fim niio foi 
de faltar á liospitalidade nos casos de ne- 
cessidade absoluta, e de arribadas for- 
cadas, evitarido os abusos de Contraban- 
do, de liostilidade, on de invasào contra 
a Potencia Amiga; tão pouco foi o de 
impedir ás Náos Hespgtnhulas o tocar na- 
quelle Porto, nem na Costa do Brazil 
quando o necessitassem, neni deixar de 
dar-lhes os auxilias, c refrescos, que cor- 
respondem a bons aniigos, c alliados, 
guardando as Leis, e prohibicões do Paiz 
a que arribassem; o que tein julgado 
conveiiiente declarar Suas Magestades 
Fidelissima, e Catholica, para que por 
esta declaracão se entenda, e regule to- 
do o Capitulado em qualquer oiitra par- . 
te  sobre este ponto. 

Artigo VI. Observar-se-ha exactarnen- 
t e  o estipulado no artigo 18." do Tratado 
de Utrecht de 6 de Fevereiro de 1 7 15, 
celebrado entre as duas Coroas, e para 
maior explicacão delle, e dos Tratados, 
e Concordatas antigas do tempo de El- 
Rei D. Sebastiào, declariio os dois Altos 
Principes Contratantes, que além dos 

L crinies especificados nas ditas concorda- 
tas, se comprehendem, e hão de com- 
prehender nas cspressões geraes dellas, - 

como se individualmente se houvessem 
nomeado os delictos de falsa m ~ d a ,  con- 
trabandos de extracciio; ou int~oduccào 
de inaterias absolalamiente prohibidas 
em qualquer dos dois Reinos, e desercão 
dos Corpos Militares de Mar, ou Terra, 1 entregando-se os delinquentes, c deser- 



tores; ainda que 8b:Castigos que se hap 
jão de impor a estes iiltirnos se exceptua' 
a pena de morte, a que n8o $ode'1.816'iér 
condemiiados, offereceddò"amB0"i'bs h-* 
beranos coinmuta-Ia ém :ii'iit$a 'qdk'nà~r 
seja capital. Para fa6ilif!h"'~$&h' i$ 
prehenêo, e entiviga @e h&4:'ek>dUtrby 
tem resoluto OB dois %lios kbGhi%'ites) 
se èxeclite exigir o u t g  fo;r;hb?i8a- 
de, todas as vezes que os reclhinar o Mi. 
nistro, ou Secretapio de Estado dos Ne- 
gocios Estrangeiros de qualquer das duas 
Potencias, mediante Ofiicio que passe 
para islo, seja directamente, ou pelos 
respec"tivds Einbaixadores' de ambos os 
Sroberanos; por'éin quando sejào os Tri- 
buh& os que sollicitem a entrega d e  
algum réo, se observarão as fornialida- 
des do estylo nas Requisitorias estabele- 
cidas desde o tempo, em que se ajustá- 
rão as mcncidnadas Concordatas. Final- 
mente, se Siias Magestades Fidelissima, 
e Catholica julgarem conveniente fazer 
no successivo alguma nova explicacão 
sobre os particulares, de que trata este 
artigo, especificando algum outro caso 
determinado, offe~ecem, communica-Ia, e 
accordar-se amigavelmente, mandando 
observar o que reciprocaiiiente regula- 
rem, assim como tudo o que fica já es- 
tabelecido, para cujo cumprimento ex- 
pedirão desde logo as Ordens compe- 
, tentes. 

Artigo VII. Pelo artigo 17." do Trata- 
do de Utrecht já referido, de 6 de Feve- 
rebo de 17 15, se estabeleceo, que as 
duas Nacões ~ o r t u ~ i , e z a ,  e Hespanhola 
gozariiio reciprocamente, nos seus res- 
pectivos Doininios de Europa, de todas 
as vantagens no Coinmercio. e de todos 
os Privilegios, Liberdades, e Isempqões, 
que se haviào concedido até então, e coii- 
cederião dalli -por diante á Nacão mais 
favorecida, e ma$ ~ r i v i l e ~ i a d a  de todas 
as que commerciavào nos mesmos: E so- 
bre o conteúdo no dito artigo, para não 
deixar incerteza alguma no "ajustado, se 
pactuou por outro artigo separado, que 
restabelecendo-se o Cominercio entre as 

d u a s ~ a ~ õ e s ,  e coniinuando no esth&+e 
se-'fazia arites da guerra, que prece& 

"Ò"m6~in0 Tratado, subsistiria assim, até 
qiik!'%e decl~irasse a conformidade, em 

'qi'e-qebia correr o dito Commercio. Em 
qgdke$iléncia pois dos ditos artigos, e 
' d e  KBiifi-pi r&no;ado, revalidado, ou ra- 
't\pc$d6 hb iriigo 1 .O do Tratado Prelimi- 
'bar'& ~;!mi'f& todo o Tratado de Utre- 
cht, se tem p c e e t t i d o  Sua8 Magerta- 
des PideSiPnia, e sb tha l i p i  Nmprir ,  e 

e I . I r . 1  

observar e~ac t a&ix tb ,  e eai~fórrnh q e -  
' . ' I  ld ip  

cifica o contexto dos'citádos &1@38+? .O, 

e separado, coino litteralmente &h&a 
delles. 

Artigo VIII. Para fazer a declaraqle 
reservada no dilo artigo separado, da 
conformidade, ou do modo, em que deve- 
ria corter o Coqmercio entre as duas Na- 
cões, tem convindo Suas bfagestades Fi-, 

' I b l  

delissima, e Catholica em que sdtpmem , 

por norma os Artigos 3.", e 4.' d o ~ r a t a -  
do celebrado entre as duas Corôas, em 
13  de Fevereiro de 1668, garantido pe- 
la Gram-Bretariha, e renovado, ou rati- 
ficado igiialmente no artigo , i )  1 ." do ' * I  Tra- . 
tado Preliminar dc Limites, ein quanto 
forem appliweis,  os quaes artigos são 
litteralmente escriptos como se seguem: 
[(Artigo 3." Os Vassallos, e Moradores das 
«Terras posguidas de hum, e de outro 
«Rei, terão toda a boa correspondencia, 
((c amizade, sern mostrar sentimento das 
~offensas, e damnos passados, e poderão 
ucommunicar, entrar, e frequentar os 
uLimites de hum, e de outro, e usar e 
((exercitar Commercio com toda a segu- 
manca por Terra, e por Mar, assim, e da 
«maneira.que se usava em tempo de El- 
((Rei D. Sebastiào. Artigo 4." Os ditos 
«Vassallos, e Moradores de huma, e de 
((outra parte, terao reciprocainerite a 
unlesina segurarica, liberdades, e privi- 
ulegios que estão accordados com os Sub- 
uditos do Serenissiniò Rei da  éram-Bre- 
atanha, pelo Tratado de. 23 de Maio de 
((1667, e do outro do aano de 1630, no 
uem que este Tratado está a i ~ d a  em pd, 
aassim, e . da maneira, como se todos 



uaquelles, artigos, em razáo do Commer- 
+", e jmbuqidades tocantes a elle, fo- 
a& a@ eipressamente declarados, sem 
a~t$f)8+:i.le artigo algum, mudando só- 
uh&& o nome em favor de Portugal ; c: 

\ $ 1 ' $  i 11, 

udestes. mesmos Privilegios usar6 a Na. 
ai$$cí?'PQrtugueza nos Reinos de Sua Ma- 
agestq$'e Catholica, assim, e da maneira, 
que'  o usaváo e m ,  tempo do. d+o Ri . Y '  

uD. Sebastiiio. » 
I 

, " , f , "' ' I 

Artigo IX. E& ç o n s e ~ u e n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ó , ~ ~ ~  I .k .];I 

esiá 1 1 ( 3 ~  & i i o  ytPoa i)ntece&nte, Sei 
r6 coi-nwm i$ 'duas açòes ~ o r t u ~ u e z a ,  
e ~6$J~~ol&'i;ido o rekrid; Tratado de 
2i"de,lAkaYo de 1'667, celebrado com a 
Gram-Bretanha , sein mais modificacões, 
ou explica~ões, que aquellas mesmas, que 
hajào occorrido entre as duas Coroas de 
Hespanha, e Inglaterra, reservando-se ás 
duas Nações Portjiguaa , e Bespanhola 
as anipliapóes,: que por ~ c i v i i e ~ i o s  anti- 
gos de seus?eJpec.tivos Monarchas se lhes 
hajão'conc'edfdo, e'gosado no Reinado de 
EI-Rei D. Sebastiao. 

Artigo X. Para cuinpriniento dos Ar- 
tigos precedentes, e dos ditos Tratados, 
e para que haja a maior exacciio, e cla- 
reza na sua execuçiio, se reconheceriio 
as Listas, e ~ r b z e i s  de 23 de Outúbro 
de @68, e quaesquer outras Pautas, que 
se tiverem formado para a cobranqa dos 
direitos dos fructos, e mercadorias, que 
entrassem, e sahissem de Portugal para 
Hespariha, ou de Hespanha para Portu- 
gal, pelos seus ~o r tos ' de  Mar, e Terra, 
e de commum accordo se regularao, am- 

segundo o theor 
propor- 

póde ter causado 
u tem* 'nos norties, e preços dos ;ditos 
fructos, e mèrcadorias, augmento, ou di- 
iiiinuicào dos seus generos, e especies, 
e outras particularidades. 

Artigo XI. Nas ditas Listas, ou Aran- 
zeis se especificariio tambem as prohi- 
bicões, que devão ficar subsistentes so- 

- bre introduccào de alguns generos, e fru- 
ctos de qualquer das duas Monarquias 
'v-Wminios da outra ; e desde logo con- 

"' 
B O ~ - D O  C. ULTR.-LEG. ANT.-VOL. 11. 

vierào Suas Magestades FideEissima, e Ca- 
tholica, em que das taes prohibições se a 

levantar20 todas as que naio sejiio abso- 
lutamente necessarias para o bom Go- 
verno interior das mesinas duas Monar- 
quias, guardando neste ponto reciproca- 
mente ambas as Nações huma conside- 
raça0 . , , jgual. , r , J - .  á que- t i~erem, e observa- 
rdn~ FQm oytra? fqs pais  favorecidas, de 

l " t  L i 1  c 8 . e 

qrqdg I )  i%\ ge s~ apa$ toda 9 animesidade 
pr,tieu ?r, e ,se eurhgrão rdigiosan~ente 
9s Artigos dos dito's' Tratadas de 1 667, 
1668,' e 17" 15, em que assim está capi- 
tulado, e garantido. . 

Artigo VI. Assim inesnio se formará 
hu ma Collecçào c dos Privilegios de que 
teni goFado as duas JXacõe), no temyo de 
El-Rei, 0.' Sebastião$ a' Bit~f '~ol 'ke+ão 
auihorisada corq 'as devidas .solè$nida- 
des, se julgari, e'ieká c8mb parte deste 
Tratado, domesmo ihodo que o será tam- 
bém, e se terá como tal a Lista, ou Aran- 
zel de direitos, que se tem citado no Ar- 
tigo antecedente. 

Artigo XIII. Desejando Suas Magcs- 
tades Fidelissima, e Catholica promover 
as vantagens do Commercio dos seus res- 
pectivos Vassallos, as quaes podem ve- 
rificar-se no que reciprocamente fizerem 
de compra, e venda de negros, sem li- 
gar-se a Contratos, e Assentos pre,judi- 
ciaes, como os que ein outro tempo se 
fizerào com as Companhias Portugueza, 
Franceza, e Ingleza, as quaes foi preciso 
extinguir, ou annullar : Convierão os dois 
Altos Principes Contratantes, ein que, 
para lograr aquelles, e outros fins, e com- 
pensar de alguin dodo as cessões, resti- 
iuições, e renúncia9"Peitas Corôa de 
Hespanha no TratadÒ @réliminar de Li- 
mites do primeiro de Outubro de 1777, 
cederia Sua Magestade Fidelissima, como 
de facto tem cedido, e cede por Si, e em 
nome de seus Herdeiros, e Successores, a 
Sua Magestade Catholica, e'aos seus Her- 
deiros, e- Successores na I C o ~  de Bes- 
panha, a Ilha de Anuo B'õm 'n'a,Costa de 
Africa, com todos os Direitos, Posses- 
sões, e-Aqões, que tem á mesma Ilha, 
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para que de& logo pertega aos~Dcmiii- 
nios Heipanhoes do pròpRg modai *e 
att? agora tem pertencido* aos1 da Gm$e 
de Portugal : E assim mmrq & alDiu 
reito, e Adcào, que ,tem+; ow @de ,aír i& 

Ilha de Fernatrdai Pár( ahofdi.alL;&&aLi 

ne@m? FUeo-lw &&s'oppstm !i 
dhad#iai mmp &o 10s Bártos do B h  Ba. 
b2q. dos ~ a m d e s ,  de S. bmimgbr, Ca- 
bo Permoso, e outros daquelle Di s t~ ic to~  
sem que por isso se embarace, ou estor- 
ve o Cornmercio dos Nassallos de Por- 
tdgal, panticularrnente dos das Ilhas do 
P~incipe, e de S Í T b d , .  que as presen- 
te* vtio; .e qrtie~inb/htuao &rem a nego- 
a i á ~  na1 &ta Costa; e PÓrtos, Comportan- 
do-se ~ I l e s  os TiTassalIos Portnguezes, e 
Mespanhoas com a mais perfeita harmo- 
nia ; eni. que por,algum motivo, ou pre- 
texw se pre,judiquem, ou estorvem uns 
aos outros. 

Artigo XIV. Todas' as Binbarcacões 
Hespanholas, sejiío de Guerra ou de Com- 
mc~cio,dâ,dita Ba~ib,  que fizerem escala 
pelas l&as.do Psinaipe, e de S. Thomd, 
petwce&e& L PQ& de Portugal, para 
refrescar a s  suasTripulacâes, ou prover; 
se de viveres, ou outros effeitos necessa- 
rios, serão recebidas, e tratadas nas di- 
tas Ilhas como a Nacão mais favorecida; 
e o mesmo se praticará com as einbarca- 
cões portuguaas de Giierra; ou de Com- 
mecio, qiic forem â Ilha de Aano Bom, 
ou L de Eernanda .Ró, pertencentes a Sua 
Magestade ,Cii%holiça. 

Artigo XV. AlQm dos aud ios  que re- 
ciproeainente se-haverão de dar as duae 
Nacões Portugueza, e HespanBola-nas-db 
tais Ilhae de S. Thomé, e do Principe, e 
nars deL hnno Bom; e de Femando Bó: 
Grrplvieiidio. Siiae Magestades Fidelissima, 
e GatMi&, m +e nas mesmas( possa 
haver .swm ois Va~s~3al&~4 c. am bes os §o- 
bemnas;, um waffgcyt 04 Gmhrnetçia. fiam 
cq e livre de N@,os;~.e m+ c+aao.de tm- 
zc-10s a Na!ciot Pb~t~pm 3e mferMIaã 
I1kas.de Anno Bom, e de Famando 5'6, 

serào coaprados, e pagos prompta,. e 
c araotámmte,. com tanto que os p~egoe 
! sejh ~coéivencioriaes, e proporcionados á 
/ c p a l u .  ;dbs. ~Esc~avrw, e sem excesso, 
I aoa~tptx ~1Ssímneui subministrar ocli suba 
mBaiet&ra'butras. Nacões em iguaes 

1 
' senda; seilkl@~es. 1 

i I 
Artigo XVI. Ieâl laente oRerece Sua 

immediata de Afriea, se 
quatro annos, dcr qucr:gr 
minios db Brazil;.para cuj016~ se rac* 
lar8 hum Contrato forma4 c6m a Pessoa, 
ouL Pessoas que  destinar a C a t e  de Lis- 
boa; no qual se especificrtrào as quani 
tid&s de Tabaco, prqo,  e mais circum 

I stsncias,'que cormrpondio a este ponto. 
i E passados os ditos quatro antros, e m  
maior conhecimemto se poda4 itniten ck 
prorogar, oii niío, o Conwato, qme d e d a  
logo se fizer, e de ampliar, inodificaq w 
acclarar as suas Condicões. 

Artigo XVII. Pode&os&tiigos des- 
te "Catado, ou alguns delles: ser applica- 
V& a arnas Bokêneias; 9ue 
-tm&ntmtentw, k m b i l o , ~  &oaHarie&a 
mnvidãti ãs sua ace&o, sa reservào Suas 
Magestades Fidielissima, e Catholica p b  
se d e  accordo sobre este ponto, e:regu- 
lar em todas as suas partes o~m& & 
esecu ta-10 com aespeitob ao intwee6e ti+ 
ciproco das duas, C&% e' daquella, ou 
aqmtlas, qiie huu venesn, ile ser conxida-' 
das, e desejarem, aderi. . 
/ 

a krtigor XVIJI. Ambos. <rn . E ~ i w i p m  
Contmtantes. cuidmis de publicar nos 
Seus Doininios, e faiier saber a todos os 
seuse Vassallos, os Pactos, e Obriga@es 
deste Tratado, encarregando-lbes a maior 
exaccão na siia observancia, c execucão, 
e fazendo castigar rigorosamente aotos'qae 
con bmvierern ao mesmob -. i r  

Aintigo XIX. O p T ~ E ~ o .  
de, q u i m  

diah,+is. & G.pnids, ou antes. se fm 
psirod.. 
Em fé do que Nós outros as imfra* 

I 



sc+ios Mtmietms Pienipotenciarios fir- 
com AO nasso punho em Mome 

k g u s t o s  Amos, e em vivtu- 
ntm Poderes com que para isso 
rirhrio, o presente Tratado, e 
. seliar com o Sê110 das nossas 

Armas. Feito no Real Sitia do Pmdo, a 
tdt d ~ . W ~ o  de i 77'8. 
. L, 9. B. ~rn&isc~Jmosenciode&& 

s i ?  Coutimh*. , . i 

L S. 6fi ~ o d '  d r . i i ' ~ d a  ~ h n m r  i - : r ..i I 

C'Q mesnio T~ata-  
a imetido, ehbexii 

vietoj'tonsiderado, e examinado por Mim 
&~iido.)o que nelle ee eontdm, o approvo, 
mrjFreo; e confirmq assim no todo, co- 
mo em cada hiima das suas dauswlas, e 
estipulacões; e pela presente s douspo~ 
f i~me,  e vciiid~a~ptwa sdmprec .Pw&t: 

'e palavra Real observa-lo, 
iãviolavelmente, B fme-10 

mmp*, e observar; sem perrnittir que 
se f a ~ a  cousa alguma eu1 contrario, pbr 
qtlalquer modo que- possa ser; renun- 
ciando a qualquer outro Tratado, ou De- 
~rninac&o, que haja, ou possa haver em 
t~~16rnsh E t i ~ ~  testemunho, e firmeza 
c3a sbbredito, fie pamr a presente Çarta 
por Mim assignada, sellada .carnj o M b  
Grande das Minhas Armas, c referenda- 
da pelo Meu Secretario, e Ministro de 

e ipairro de Maqo do ~ n n o  do Nasci- 
inento de Nosso Senhor Jesus Christo de 
&@wW!entos setenta s oito; ==AI RAI- 
~ h h ~ g & d e : S & t l o ,  ===-4~:& aáe Sd 
M v , : > ,  , 

+ Justica, tanto no Cioel, c m o s  no Crimi- 
I nal, não podendo haver ~eoui\so,'qile niio 
i seja embamcado, difficultoss, 'dilatedis- 
I simo., com grave prejuizo daquel1esVae 
, sauos, que tanto merecem a Minlia fieai 
1 Protecção, e dar+lho.a conhecer nas pm- 
vidoncias mais ptwprias, para os consex- 
var t t i n i  è j'aistica, Sou h rv ida  Man- 
dw,! 130x6 se, restjtuiil a Rdação 
de 6h.a qom.<a~nál&ero r je  quagP-~Bsem- 

, bargado~ee, a h~mi~ÇbanimWB~, e e mas- 
ma aa tho r idad~  -e juri~$icg&~ q m  
nnha, e exercitava rio tempo, em que foi 
extislcta, praticandu-se em todo o Esta- 
do da India a mesina fomdidade anti- 
ga, com os rnesmes Magistrados, que 
havia antes da dita exaineqiio, abolidos 
inteiramente -os logãrea n a v a m m ~  mea- 
dos, e toda. a ~ i r o ~ l o  s ~ d e m ,  etimetheda, 
que ao tempo della. mas tabe lo~ei l~  can- 
trarias ás observancias, Leis, .e 1)etermi- 
nacões antecedentes, que Hei* por bem 
renovar, sem embargo de-quaesquei, Leis, 
Ordens, õu Resoluqões em contrario, que 
todas para este effeito Hei por derroga 
das. O Conselho Ultramarino o tenha as- 
sim entendido, e faca executar pela par- 
te  que lhe toca. Palacio de Nossa Senho- 
ra da Ajuda em 2 de kbiil de 17 7 8, 

,Com a R d r i c u  de Sua Mngmtade ('? 

DECRETO ACÊRCA DE CONSLICTO 

rnãdo abaixo assignadol ~~d~ no bale- 
cis de Nassa senhora da Ajuda aos vinte 

Attendmdo, a que a experiencia, tem 
postrado, nào haver- a litilidade, que se 
propoz, e se considerou resultaria da ex- 
t incck da Rebcãode Goa, antes, que 
sem .ella é quasi impossivel a expediqlo 
dros nepcios, e a h a  administracào da 

DE JURIIDICI$O ENTRE OS R E G U L A R E S  E BISPOS 
DO u t r n n m b n .  

S u p p h e n t o  á eolleeçã9 de Delgado - 

Sendo-Me presente qùe o Senhor Rei 
Doni Joàa V, Meu Scnhoa e Avhj em Ite- 
solu@o sua expedidz pai. BPLPY& de 25 
d e  Setembro de 1 7 32+: deu Aiorna, provi- 
dencia interina para suspender as conti- 
nuas coritehdasde ju&L;dicGh entre os 
Regulares e Bispos do Ultramar, ein q.uan- 
to se niio tomava a final e decisiva d e  
twrnina$ão sobre esta impo-ante m&W- 
ria; e quc da falta e dilaciio dellrt se tem 
seguido serem a este wspeiro maiores as 
duvides, as desobediem* e deso~dens 
em prejuizo do bem esphkua~. e do s+ 
cego dos Meus VamUbs: kri semida 

fl) 6 a ã l s c & a d e ~ f ) e l g ~ a ~ -  Y01. 3.", pttg. 464. 



mandar exalninar este Negocio por Theo- 
logos, e Juristas; e Conformado-Me cóm 
o parecer unanime de toda~os:gue 
ouvidos, e na confomidade~~aj:limbis~~ã 
e verdadeira Doutí4~aidtx:Ipd$i;i&i&~ 
posicão do ConC#rb.de ' P i ~ ~ t q  i e d @ ~ $ & &  

Ias rnais r n ~ d e r w a s ~ : q w b ~ i b 1 i ~ ~ ~ ~ r o ~  
d i d p l i n a d ) t &  aQit pitatia : , ( ~ & ~ i & r  

bem declarar q á i a ~ w P â í . o a k . W ~ l ~ r e ~  
de qualqum OFder~%p&ci sejiio~xifia podem 
semir .as w'S Egmje nem grai boma al- 
guma exercitar as funccões Parochiaes, 
sem a inSt~tuiç80~~'el$~~i .ova~ko dos Bis- 
pos Diocesanos, qÜe estào s~ijeitos ás suas 
viaitasj . eqre :nellasí rpdm mesmos 

. B i s p  ipeicgimtaki ajinquitiii. p 1 a . s ~  vi- 
d a ~  e cóistu~esg basf.&plas pariitodb,as 
&tpas:em m e t t  nas mamas Bgreja 
e que as Sent~nças se devem executar, 
sem que os Erelados Regulares se lhe 
opponhào nem eniharacem, nem tornem 
a inquirir, ou julgar os mesmos delictos 
de' que os Bispos conhecerao: Que da 
mesma sorte nàio é permittido a -Regu- 
lar algum prégar, e confessar sem licen- 
$a expressa dos Bispos sem mais limita- 
$20 que .a de  poderem prégar, nas suas 
progrias I p j a s  Regulares wndo pedido 
a licenca, e nào llie sendo expressamente 
prohibida, e a de confessarem os Secu- 
lares seus Commensaes, que sào só os 
que vivem no I mesmo Convento, se sus- 
t e n t a ~ ,  e tem nelle exercicio continuo. 
Que nas proprias Granjas, Quintas e Fa- 
zendas das Regulares nào ha isempcào 
a1gni11-q. e os nloradores nellas se devem 
desobrigar .nas Farochias, fazer os Casa- 
mentos na presenca do Parocho, receber 
por sua authoridade o Viatico, e a Ex- 
trema Unqão, sem que nellas se possào 
arrogar os Regrilares alguma j urisdic- - 
$20 Qclesiastica: E ultimamente que aos 
Bispos, é. pennittida conhecer dos delJ- 
ctos ~omtnettidos,~ pelos Regulares fóra 
dos seus Cnnrmi~si,tcam a difTerwça s6- 
mente que viwhdo: ,* ditos .Regulara 
em Convento, e Qbed$ncZa.reg&r, nu 
estando fóra com Licenca lipitada, sqm 
negocio da Com munidade, Òu $$viço, ou 

I ari. Granja, e Quinta do Mosteiro, podem 
,OS I j i i ~ s -  hrniar  a culpa, e iemette-la 
!ao Prelado regular para que castigue o 
Stibdkt~) k & csnta dentro de certo tern- 

o não faca, poclem os Bis- 
sua negligencia, e como 

6 &- &&&ta 5%- castiga-los por 
*P& p)oclem conhecer das 

WIW kStigá4b~i--ig~txndo forem com- 
I l f l e t t h b d . p t ~ ~ e  l&Gs$qwe virem fó- 
ra,dos:CM;t&j R&indo; e Póra de 
Obedib&i+ em: 

$u 
to dilsbdat+;*e + 

de &o + possiio - ser i Viitabos+ pebs w& 
Prelá-dus. . ) - F, 

- Todas estas declaracões que 60 regu- 
lares peia determinacão do Concilio, e 
Bd1as 9P~ntificias: Sou servida que in- 
t e k  e q c t a t n e n t e  se curnprào e guar- 
dem sem falta d e m a ,  e que para este 
effeito se participem aog Bisrp~os,.~para 
que as facão guardar n8b só em vi~tirptè' 
da sua jurisdiccào propria, mas da dele- 
gada, que como administradora da'0r- 
dem de Christo Me conipete, e que nel- 
les subdelego: E que de mesma sorte 
pelos mesinos Bispos ~e~ini imemlados  
os Prelados Regulam para pum*ti8e 
cumprgo sem' contradiqão, porque de 
toda a que fizerem, Me darei por muito 
nial servida, e procederei contra elles 
com as demonstrações que couberem no- 
Meu 3ust0, e Real Poder : E ordeno *aos 
Governadores, c Ministros que dêem to- 
do o auxilio que os Bispos lhes pedirem 
para o fim de se cumprir esta Minha 
Real Resoluçào; e mando mio sim tque 
nas Relações dos Metis Dominios se nàio 
tome conhecimento de Recurso algum, 
que sobre ponto de jiirisdiccào dos Bis- 
pos, encontrando o que fica determina- 
do, interpozerem os Regulares. A Meza 
da Consciencia e Ordens o tenha assim. 
entendido, e -faça executar pela parte 
que lhe toca. Salvatem detW$a, em 
5 de Ma@ade 11:79;9** c '  . 

r ,  Cova. a h á ~ k a 4  de:.liawr. ~Mcqyesdade('). 
' -'(I) N ó ~ u ~ ~ d m m t o  & collecção de Delgado- 

Vot. :&.", pag. '488. 



DJKRETO WVLOPlbZImo h QmE P E L O S  ulNI8TnOs 1 Rendencias, sem a dias ilintâfem ~ e ~ &  
DO U ~ R A M U  W J O í  G i M P R I D A s  A s  O R D E N S  em com., g& se itchgo mror- E%WBF~LB'PBLA JUltYA DA B ~ L L A  DA CRUZADA. 
. , Ijrentes pela sobredita Jante da M l a  da 
Par qsim&o em Consulta ela Junta da 

BaIf;sp~& Csuzada Me foi presente, 
m.& seik.FLegimento, Alvarás e &e- 
s&q&e, que ine apresentava, se o~dencr, 
qmy tadas crs Minist~os destes Meus &i+ 
&e e Senhorias eumpirn as O&enh -e 
se hes enpediiiern pela mesma J-a, e 
pelos Juizes a ella s u b a r d i s a b s ; r s ~  
ctivas aos intmems ba zqmma Wla da 
SanM 4hwad@, ecqw * pm&u C@* 

wnigs as~mm Wasidencias e m  certidão 
da dita Juata de c o m ,  as curnpri~a, o 
qae imi~hvelmatc se o b s e r 6  m m  os 
M&sárats que servem nestes Reinos, e 
não com os do Ultramar, de, que tem 
mostrado a experiencia, que tendo-se a- 
@a witw O r ~ ~ m , M h i s t p o s ,  que 
seryep .e  de o W i n m t e  do Ultca 
n q ã ~ ~ u h  ,me &emtarem, atribui&-se 
e s u  omissào em nào reconhecerem a ou- 
tro Tribunal, que nào seja o Conselho 
Ultramarino: e que tendo-se recorrido a 
este para que fizesse passar as Ordens 
i i e ~ ~ ~ n a e  Bqwlles Ministros, havia du- 
viztad6.~eapedi~1õ das &%as Ordens, com 
o~rsotive de que níio &e for;io participa- 
dae os sobredibs Alvarás e ResoluçBo. 
E para que n h  contintie uiii tão into- 
lwavel prejiiizo da Fazenda da mesma 
Bulia, que deveo sempre a mais efficaz 
protec~ão aos Senhores Reis Meus P r s  
Qeeessores, pelas suas pias applicacões : 
Codormando-Me com o parecer da dita 
h t o , i S o u  servida rnendar participar as  

s à1itninarino os ditas Alwrég 
e MmlugBoi, cujãs.cÒpitis ser20 com es- 
te: E ordem q~ f q a  expedir as ordens 

- c h u l m ~ ,  B todos os Ministros do Con- 
tinente dos Meus Dominios Ultramari- 
nos, para que cumprào as Ordens qiie 
lhe &rem expedidas pela sobredita Jun- 
ta  da Bulla da Cruzada, e pelos Juizes a 
ella subordinados, declarando-se-lhes que 
&vem ficar na intelligencia de que, em 
h r v a n c i a  de huma das ditas Resolu- 
çõrs, nào poderào pôr correntes as suas 

BOL. DO C. ULTR.-LEC. ANT.-VOL. 11. 

Smts 6 ~ i z d a ,  na mesma f k m a  que se 
pvstiea e observa nas Resideneías dos Mi- . 
IGWW que wrvemn nestes Reinos.. O m e  
m-&;nkb U1tirarnarim.o tenha assim 
ei;ltendido,. e o. fava executar .coim as €h- 
& * .  F)alac&de;?J-ssSenho- 
pa da Ajuda, ein L4 de ..Maio de 1779.  

1 C m  a R d h m  & ScaciP Yizgesda&r4). 

D B C B E T O  FAVORECENDO-A$ P A B R I C A S  
D E  L A N I P I C W S .  

?< 

SerdeMe presente em Consulta da 
Junta do ~ot&rnercio destes Reinos, e 
seus Qorninios, quea E h l  Prateqào, com 
que as Fqbricas de Lazificias e k - k t e n ~  
~iestes heim se acb..anwigidae, tem 
feito ver conhmidas~~ntr;tgiew no Com-, 
mercio, e na idus t r ia  dos'Ptmo~, h- 
do-os da ocit&i.dade, m que, ou viaião 
na ultima indigencia, ou se deslisavão 
em muitos excessos criminosos. E que- 
rendo Eu, em beneficio do mesmo ~ ó m -  
mercio, e da industria Nacional, conti- 
nuar áa referidas Fabricas de Lanificios 
a mesma Real Protecqiio, c m  que El- , 
Rei Meu Senhor e Pai as animou : . Hei 
por bem prorogar por tempo cb mais 
cinco annos (comprehendendo nesta gra- 
$a todas asFab~icas de Lanifieios) a ísem- 
pcão dos Direitos de entrada e sahida nas 
Alfandegas, e Dominios Ultramarinos, 
para todos os tecidos de Lã, que forem 
manufacturados nas referidas Fabricas, 
n% sendo pannos Jardos,' Boreis, Sara- 
goças de varas. chamadas & Minde, e 
outros tecidos grossos, @$isto debaixo da . 
expressa condicão de serem obrigados os 
Doloos, ou Directores das referidas Fa- 
bricas, quando hoiiverem de requerer os 
dwpachos das Alfandegas, a apresentar 
as campeteiites attestacões da Junta da 
Administra@io .das Fabricas do Reino, 
que legitímein as partidas dos tecidos, 
que quizerem despaohar para entrarem 

I (9 No Supplemento a collecção de Delgado- 
yol .  2.", pag. 470. 
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Eu a Rainha Faco saber aos que este 
Alvará com forca de Lei virem: Que 
tendo consideraçgo aos muitos inconve- 
nientes, e neahuma utilidade, que a ex- 
periencia 'tem niostrado haverem resul- 
tado aos meus fieis Vassallos da pratica 
da Disposição d6 Paragrafo sexto do Al- 
vará de Lei de 9 de Agosto de 1759, e 
do Paragrafo setimo do oiitro Alvará de 
27 de Julho de 1765, em quantò nelles 

no numero dos privilegiados, e para a 
respeito dos referidos Lanificios se pra: 
ticar na Alfandega a mesma forrnaltdede 

. observada com os tecidos d e ~ s e d a i . ' ~ & h ~ ~  
. selho da Fazenda o tenha.jasshn.&naenu 

dido, e faca executar ~ c o ~ ' Ô s ~ d & p a ~ o ~  
necessarios. Palacio de@uelal;'em 94 ide. 
Julho de 1779. q l ' ; , i , ,  c , a ;idrf, 

Com a @.i&rrzCd rEe '&a ~ugestdde&Q 
,., S . :  

ALTARI PARA'RR NIO ENTRBGAIIEII: AS PAR= 

se acha estabelecido, <{ue os Papeis Ori- 
ginaes, e proprios Processos das Habili- 
tações Ultramarinas se entreguem ás Par- 
tes, para com elles requererem os seus 
pagamentos : Sou Servida d m g a r ,  e abo- 
lir nesta parte a Disposiçiio dos ditos Pa- 
ragrafos dos sobreditos Alvarás; e Hei 
por bem, que da publicacào deste em 
diante se observe no Juizo das Jiistifica- 
cões Ultramarinas a este respeito a mes- 
ma prbtica, que sempre se observou; ex- 
trahindo-se Sentencas dos Processos prin- 
cipaes, os quaes ficar50 perpetuamente 
existindo no Cartorio do respectivo Es- 
criva0 ; dando-se as sobreditás Sentencas 
ás Partes que as pedirem, paEa com el- 
las requererem os seus pagamentos oode 
direito for; e s ó  com a cauteila de fica- 
rem as ditas Sentencas averbadas nos Au- 
tos principaes, a fim de que se não b- 
jlio de extrahir segiidas, excepto o ca- 
so de se perherem as primeiras. 

Pelo que: Mánrlo á Meza da Conscien- 
cia e Ordens; Meza .dd Desembargo do 

Paço, Conselhos da Minha Real Fazen- 
da, e do Ultramar, Casa da Supplicaçiio, 
iRebção c Casa do Porto; Senado da Ca- 
;mmat &unta da Administração do Depo- 
{sita PuMko; Desembargadores, Corre- 
jgdwes; Pmvedoree, Juizes, Justi~as,  c 
,Olttdd@si & mais pessoas, a quem o co- 
i~h&iiff&~cideste pertencer, o cumprão, 
i e . g & d W i " k  'O~i%@o cumprir, e guar- 
& ~ ~ ~ L n ~ t a ~ n ~ ~ c o m o  nelle se con- 
tém. 

- (4) No ~upp icmento  ci collecção de Delgado- 
vo l .  2 . O ,  pag. 476. 

E ab ,Dese~hrgadmd&~tPq Anto- 
nio Preire de Andradd @nmtgabãbBsg@ 
Meu Conselho, e Chaacellei\:Mr .cb hei- 
no, que -o faca publicar na Chancellaria, 
e enviar as Copias iinpressas a todos os 
Tribunaes, Ministros, e mais pessoas, que 
0- devem executar; registando-se onde 
sirnilhantes se costumao registar, e man- 
dando-se o Original para-a Tome do Tom- 
bo. Lisboa, 26 de Janeiro de 1780. 

Com n Rubrica j Saa Magwcúde(.), . 

ALVABA FAVOBECBNDO O CODIMERCIO 
DESTE R E I S 0  E ILHAS B BBAZIL COM 09 PORTOB 

DE GÔA E HACIO. 

Eu a Rainha Faço  sabe^ aos que este 
Ahará virem, queltendo &do diffèeen- 
tes 'providencias para promover, e ani- 
mar o Commercio, e Navegacào da Asia; 
e desejando continual-as em beneficio e 
utilidade da Capital de Gôa: Hei por 
bem Ordenar, que todos os generos, e 
effeitos, é Fazendas Naoionaes, ou Es- 
trangeiras, que se despacharem, e em- 
barcarem no Porto de Liboa em navio; 
de-Viagem da Carreira da I d a ,  ou em 
outras quaesquer embarcaqões portu- 
guezas, que, como elies, dirigirem a sua 
navegacão, com carga redonda, para o 
referido Porto de Gôa, e que nelle des- 
carregarem os ditos generos, effeitos, e 
fazendas, pagando os Direitos alli esta- 
belecidos, oii sejão as ditas fazendas. p* 
ra consumo da Terra, ou para dep&s se 
exportarem para f6ra pela via. do mar, 
OU do Continente: e fazendo, ou qne- 
rendo fazer os ditos navios, e embarca- 

(') Collecção de Delgado - Vol. 5 . O ,  pag. 267. 



@es escala pelas, Ilhas dos Açores e da 
Madkra,:ou-pdosPórtos do Brazil ; e em- 
b a r c a n d ~  sellas, m~ nelles uinhos, aguas- 
ardentee+ asswres,  ou outros quaesquer 
p r b s  da ~producção. tiir, sómente das 
mesmas Ilhas, e. Brazil, excepto o taba- 
ao, papa serem da mesma sorte traqspor- 
tados ao sobredito Porto de Gôa, não 
paguem nas Alfandegas de Lisboa, Ilhas, 
e Brazil mais que quatro pw cerqto Ae 
Baldeação. , e $ c  L 

Ordena outro sitn,;q@> os @a,vias Por- 
tuguemj ;qrisi sehiwmiSdo Por@ #desta 
GapitA,dwnt6destin~ a daerentes Pór= 
teh&'rAsia;+è que entrando no de Gòa 
por escala, eu  de arribada, ou por outro 
qualquer motivo, allj negociarem com os 
generos, effeitos, e fazendas, que levarem 
da Europa ; tirando Certidão authentica 
da Alfandega daquel l~  Capital, por onde 
conste ias, qw effwiyawnte alli descar- 
regsn'r2vt:r@rb, e gagárão os Direitos ; 
apresentando a dita Certidão na Alfan- 
dega de Lisboa, quando voltarem a este 
Reino, se restituirao aos Donos ,das re- 
feridas fazendas os Direitos que houve- 
rem pago dellas na dita Alfandega de 
Lisboa, retendo-se sómente quatro por 
cento de baldeaqiio: e o mesmo se prati- 
cará nas Alfandegas das sobreditas Ilhas 
e Brazil. 

Hei outro sim por bem que todos os 
Generos, effeitos, e fazendas, ou sejào da 
producção, e manufactura de Gòa, e dos 
mais dominios portuguezes daquelle Es- 
tado; ou de paizes Estrangeiros, da Asia, 
aiGbina;xsw de outra qualquer parte ou 
ds.liá, do+@bo, da. Boa Esperantp , embar- 
cadas no &''ido Porto de Gôa em na- 
vios d e  viagem, ou em outras pÚaesquer 
ernbarcaqões portuguezas, e transporta- 
das a0 Porto de Lisboa ; sendo aqui ven- 
didas para fóra do Reino, niio paguem 
mais direitos, que quatro por cento de 
lialdeacào: e sendo para ficar dentro del- 
le, paguem os direitos de entrada, que 
se achiio estabelecidos: exceptuo porém 

primeiro lugar, as fazendas de algo- 
.&,,,taes, como zuartes, coromandeis, 

chellas, cadêas, ljnhas, languis, c outras 
de Giizarate, viilgarmente chamadas fa- 
zendas de negro; as quaes, ou se$~ ven- 
didas para &entro, ou para fóra do Rei- 
no, pagar50 meios Direitos de entrada; 
e as que se exportarem, pagarão, além 
delles, o Cosisulado da saliida: excepto, 
ein segundo lugar, os elefantes, bafetás, 
cas%as,- doreas, dotiz, e o 4 r a s  fazendas 
brancas do mesmo algodão, que se com- 
prarem para pintar, ou estampar nas Fa- 
bricas de tinturaria, estabelecidas em 
~ o r t u ~ a f f  as quaes fazendas, ainda que 

I devem pagar os mesmos direitos de en- 
trada por inteiro, coino as mais fazendas 
desta qualidade, que se venderem para 
dentro do Reino; logo ,quq,qe. tornarem a 
apresentar. na Casa, da Jod,!;r,gin~das, ,e 
estampadas nas sobreditas Faiy5cas,, oy 

1 as ditas fazendagvephão do Porto de GÔa, 
ou de outros Pórtos aa Asia, se restituirão 
aos donis dellas meios Direitos, dos  que. 
tiverem pago em branco. 

Sendo-me presente, que sobre a intel- 
ligencia da Carta Regia, dirigida ao GQ- 
vernador, e Capitiio General do Estado 
da India, com data.de doze de Março de 
mil setecentos setenta1 e nove, que per- 
mittio a baldeaçao do Porto de Gòa pa- 
ra .o desta Capital, se tem procurado 
introduzir alguns abusos, que é preciso 
desterrar do Commercio : Fui Servida Or- 
denar ao dito Governador, e Capitào Ge- 
neral, que para os generos, effeitos, e fa- 
zendas da Europa, que se transportarem 
ao Porto de Gòa, e que alli se desem- 
barcarem, ou seja para corisun-io da ter- 
ra, ou para serem conduzidas a outros 
Pórtos, se ,niio conceda baldeaçào:+ e pa- 
ra que os generos, effeitos, e fazendas 
da Asia, ou de outra qualquer parte ao 
de lá do Cabo da Boa Esperanca, que se 
levarem ao referido Porto de Gòa, para 
serem transportadas a oiitros Portos da 
mesma Asia, ou ao.de Lisboa, se conce- 
da a dita baldeaçiío re#qverendo-se, na 
conforniidade do Capitùlo irinta e nove 
do Regimento da Alfandega daquella Ca- 
pital, e da sobrehitá carta Regia de do- 



ze de Marco: das fazendas poréin, que 
do Porto de GOa se remetterem ao de 
Lisboa debaixo da sefèrida* h&-%, se 
formarào na' A1Cgndega &@lk Estado 
relayões exactas, ~e vqliàqtinl(i?tgW;a- 
tamente dirigidas ao P r ~ v g d g  ,dqkt@s;t 
da iiidia, par? que 1- qu$:,ps ,pfpi; 
das fazendas chegarem ao port9'dfqq ,$a- 
l)itál, rtiaudern reeother qgi) Ar- 
zèns d i  dita Cesa da India,. d e b a i ~ a  da 
&Arna ba1de~ã.o; e debaixo della 4ejTio 
exportadas para f b a  do Reino, sem se 
conceder aos Daiios, ou encarrekdos das 
ditas fazendas, traspassallas,. QU vendel- 
bs na Praca de Lisboa em lei\ào ou fóra 
delle, peinilttin~o-lhe tào sómente o sim- 

Porto para os paizes 
os quatro por ceq- 

sendo o Porto, e Cidade'de Macáo hum 
estabelecimento, que igualmente se faz 
digno da DiiGha Real Attençào: Hei por 
bem Ordenar, que todos os genéros, ef- 
feitos, e fazendas Nacionaes, ou Estran- 
geiras; e as da producção, e manufac~u- 
r a  das Ilhas dos Alôres, e Madeira, ou - 
do Brazil, excepto o,Tabaco, que se des- 
pacharem, e erpbarcare.m no Porto de 
Lisboa, ou nòs daquellas Ilhas, e Brazil, 
para se transportaretii ao rekrido Porto 
de Macáo em navios portuguezes, que 

). 

vào em direitura, ou por ,escaia ao mes- 
mo Porto, ou sejào as ditas fazendas 
para vender ria terra, ou para serem 
transportadas a outros Portos da China, 
e Asia, n ~ o  paguem mais Direitos, no 
Porto de Lishoa, Ilhas, e Brazil, que qlia- 
tro por cento de baldeaçào: e as que vie- 
rem em retorno nos mencionados navios, 
sendo embarcadas etn Mac~o, e vendidas 
neste Reino, para se exportarem, tain- 

. bem nào pagar20 mais, que quatro por 
cento 'da referida baldeacào ; e sendo pq- 
ra &cai dentro do Reiitp, pagarão os Di- 
reitos de entrada, que se achiio estabe- 
lecidos: Os navios . . gprtugueys porém, 
que fazendó a naveGião da China, não 
entrarem no dito Porta de Macág, e que 
em lugar de se servirem daqueUe Inter- 

posto nacional, yara o gyro do sep Com- 
rnenio, se forem estacionar etn G;iut@ 
c dlicaqegareili as fawndas, que t r a m  
pos@mm ao Porto de L i s h ,  nào g~za- 
P~Q,  rm eppqrtaqiio dellas para 6 r a  do 
Rt$,nch-Ffa grxa .da so bredi ta bildeaqgo ; 
@a gwa 4ereRdo só conceder-w á s  fsa- 
~ M q e  fypMç*,ei.r M a ~ o ,  e 120 em 
a ,I&~&Q da Çkna. 

,$$qqip: i&$w40i 4 W P  do Desem- 
b y g .  dq&p ;. Be&r da Casada Sup- 

zenda, e Ultramar; k a  
e Ordens; Junta do Co 
Reino& e seus Dominios; ViceRei, e Cs 
pitào General do Estado h Brazil; Go- 
vernadores, e Capitàes Ceneraes do mes- 
mo Estado, e do da India; e aos Desem- 
bargadores, COFreg&res, Juizes e mais 
Ministros, e Pesscaas, a quem o, e o n h e k  
inento deste pertencer, o cuqpri~,  e 
guardem, e facào cumprir, e guardar tãm 
inteiramente, como nella se contém, não 
obstantqs quaesquer Leis, Regimentos, 
ou Estilos ern contrario. Dado no Pala- 
cio de Nossa Senhora da Ajuda, em 8 & 
Janeira de 1 7 88. =Goq -3, 
da Rainha, e a do Ministm('f. 

e 
, . 

DECRBTO DECLAPAADO~O ~ L V A R Á  DE 8 DE JANEIRWe 
DESTE ANNO ACÉBCA DE DIHEITOB 

DO C O M I E U C I O  COM O S  PORTOS DA ABIA.  
< $ 

Sendo-Me presente ern Consulta Qan 
dJunta do Cotnmercio destes Reinos c seqy 
Dontinios, que! tendo Eu determinado p~ 
10 Meu A1var;j de oito de h a e i r ~  do pre- 
sente anno: que os Nauiae-Ro 
que &irem do Parta des@iC 
destino a differenks Portos da Asia; e 
que entrando no de Gba ~ m r  escala, 011 Bc 
arribada, ou por outro qualquer ~not ivo~ 
alli negociarem corn os generos, effbi- 
tos, e fazendas, qu.e levarem da Europa, 
tirando Certidào authentica da Alfathde- 
ga daquella Capital por onde ~cons&+L.ao 
que effectivaniente alli dcs(w~~-rn, 
venderem e pagarem os Direitoe, spre- 

. (1) lia colhctóo de ~ e ~ ~ a : b  - Pol. S.", py. 
336. - Pide ou Ahwráa de de Maio de U89, 
17 de Agorb & C7BB.é 96 f NovMbro de 18W. 



sentalh8o .h 'dita' Certid.ão na Alfandega 
i ' ~ v 8 t d o  vohareni a este Rei- 

no s%.rWitoir$o aos donos das referidas 
fm&W áS Direitos que h8uverem pago 
dcW iía dita Alfandega de Lisboa, re- 
t d b s e  s6mente quatro por cento de 
JWdeecão: Considerando' a rnehma SiinTd 
a difficuldade que se poderia e&ontt.h 
na cxecuqiio dcsta Graça f l p  f8dh-i~' $#a- 
ticada na, Al'r&adde&, a t ~ f r h f l '  %&i 
Fazenda, de en:fParehr'h&PP&&~ 'E&'& bS' 
rendia&?k& &i .' ~#ad%$$i;'l 'sahF)emi 
d & & Y # a t ; ~ t ' ~ r d ~ s ~  ap@li&çbks :- @, Ciiri- 
f&~nd&&&'dodiro parecer' da referida 
Jiink cm ordcin a reifiover os obstacri- 
10s áeiina indicados, e querendo ao ines- 
mo tcrnpo ainpliar as Graças concedidas 
pelo incnciocado Alvarii. Sou Servida Or- 
denar: Qiie todas as mercadorias prie de' 
d e s p c h a ~ d i  por e a t n d a  n a  Alfandega 

pam se t nnsp r t a r en i  em Na- 
vW'Po~trrgriezes, na'o-só para' o Porto de 
Goa ; mas!arribcin para cjuaesqucr outros 
I'ortos da Asia, pagriein sóinei-i te os qua- 
tro por cento da Baldcacão, dando po- 
rPm s~ donos das ditas mercadorias fianqa 
idonea para'que na volta dos referi- 
doa navias ein que se houverem embar- 
cado as mencionadas mercadorias, ou no 
~'reciso termo de dois annos paguem por 
inteiro os Direitos de entrada c os do 
Consulado da sahida de ioclas as rlc que 
não apresentem Certicl5o da Alfandega 
de Goa, por onde çonsie, que alli sc dcs- 
carregdrTo, venderão, c pagárào os Di- 

fazendo-sc para cssc effcito 
Cidade eiii Litiro sc- 

parada ohria'r ló  Rdgisto por Iciiibraii- 
$a, latr~nrPffbb;&o p6 dcllc o termo cla 
f i a n ~ a ' ~ a r a  na sua inaiyem sc langarcni 
as vert~as de descarga: E c~uc o mesmo 
se pratique nas Alfandegas das Ilhas clos 
Acôres c Rladeira, c nos Portos do Bra- 
zil. O Conselho da Fazenda o ienlia assiiii 
entendido, e faca esccutar coiit as ordens 
necessarias. Palacio de Nossa Scnliora cla 

cm l i  dc Rlarco de 1783. 
(n Anbriha de Suo Mngestn(ic ('1. 

j 
( I )  Na Coll .  dc D1Jgcldo - Vol.  5.". pag. 335. 
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DECRETO'CONCEDENDO B B B A f E  Dd blRRlTO8 
A OENBBOB I l P O B T A D O S  E EXBOltTbDO8 

EM NMBARCAÇÕPS POfiTUiiUBZAB. 

Sendo-Me presente a utilidade, que 
resulta aos Meus Fieis Vassallos, da Na- 
vega.ci3oY".que louvavelmcrite frequenião; 
e hik$cto-se 'com' e$e motivo, huní ob- 
,je'dYB-"di@io da Mitíha Real Attencão : 
Sdir Séfcfd2 ~ r d e i a r ' ( e n i  qiiaríto Bu náo 
'diltida*''~' conthrib) T e  obse&mda-se 
5erntbFterac2o nas Atfandcgas dos deth 
,Reinos, e Ilhas da sua dèpendencia ,,a Or- 
dem integral das siias Tarifas, assiin na . 
fórma da percepcão, como no valor com- 
inuin dos kieus-direitos, se concediIo nas 
mesmas Alfanilegds, e ' Coniiikdos or 
coiitr 'da Y inha Real P&drd$' 'dk'difk- 
rentes gra tjpcacões abaixo-e's'f {~clè~i&s',' 

' * f  4 ,  
as quaes conicgiai.áo' a t e r  o scù devido 
cffeitb do pvimeiro de Janeiro'proxiino 
futuro de mil setecentos í t e n i a  e q'iw- 
iro em diante. Quc todas as Mercado- 
rias, c eCfcitos da produccão dos Meus 
Dominios IJltrainarinos, que sahireni pa- 
ra Paizes Estrangeiros dos Portos dos 
mesmos Reirios, e Ilhas da siia depen- 
dencia, ein Navios de ~assa l los  ~ o r t i i ~ u e -  
zes, assiin nastidos, como naturalisadas, 
sejão gratificados por conta da Minha 
Real Fazcnda coin metade dos Direitos 
prihcipaes, quc se costumão perceber, 
sem que cntrcni ncstá classe os Direi- 
tos denomiliados da Marsaria, e os da 
sobrogagião da derramada Dcciina ; coiii 
tanto porém que os Capitães d;is incn- 
cionadas Ernbarca~ões sefio ~ o r t u g u e -  
zes, c tres partes 'da sua tiipulnc50.' 
Quc os gheros ,  ~c effcitos Estrangei- 
ros descritos na 'Rela@o, que coiri esta 
baix8 assignada -pelo Visconde de Villa 
Nova da Cerveira, Ministro, e Secretario 
de Estado dos Negocios do Reino, sejiio 
igrialinente gratificados na entrada das 
Minhas Alf'andegas corn o valor de tres 
por ceiiio, na mesma fórma, e debaixo 
das Condicões aciina declaradas. Que o 
inencionado beneficio de tres por cento 
seja concediao a favor c10 Comlercio  
inutuainenic praticado eiitre estcs Rei- 

19 
- 



nos, e as Ilhas, corii as niesmas clausulas, 
e Condicoes, que já ficào iddicadgs:Que 
as fazendas Estrangeiras, que sereexpor- 
iarem destes Reinos em Navi&;;e'mtms 
Embarcacões PòrtùgItekiiB, 'G~.~,grhtt$&; 
quem pelo Consulacttt~dh &hl& 6 
preniio de metade d&Wreltas, pdrcebil 
dos na mesma M m a ;  e c&m. ag ecofidi. 
ç%l a c h a  referidas. §od htrcu sirn46e1..: 
vida Ordenar, g ~ e  se suppriiii30 do dito 
dia primeiro de Janeiro futuro ein dian- 
t e  todos os Direitos, que se costumiio 
perceber nas Alfandegas dos Por~os Se* 
cos sobre qunesquer inercadorias, e ge- 
neros, qlie se transprtarern -por t e m  
para os Domniniòs Estrangeiros, sendo po- 
rCm dL1 classe dhqirelles, que tivessem 
dado entrada nas Alfandegas dos Portos 
destes Reinos. E .para que esta Minl-ia 
Real Disposicão, e Mercê tenha proinpto 
effeito eni beneíicio dos Meiis Vassallos: 
Ordeno, que logo que por parte dos Des- 
pachantes se tiver satisfeita a porcão in- 
tegral, que me fôr devida de Direitos, 
lhos sejeo entregues a titulo de Donati- 
vo da .Mifiha Real Fazenda as Qiwtas pro- 
porcionam acima estabelecidas; de ciijas 
dediiccões se abrir80 no mesmo aclo os 
Assentos coiripetentes. E Determino oii- 
' tro sim, qixe mias Alfandegas dos Portos 
Seccos se conserve sempre inalteravel- 
mente a mesma ordem de registo, para 
que em todo o tel-iipo me possão ser pre- 
sentes assim o número, e qualidade das 
fazendas exportadas, como a importan- 
cia dos Direitos perdoados. O Conselho 
da Fazencla o tcnha assim entendido, e 
faca executar com as ordens necessarias; 
com declara@io porém, que as referidas 
gratificacões não tepio lugar nas Alfan- 

' degas, e mais Estacões, nas qiiaes se 
acharem contratados os Direitos, quc se 
costum3o perceber, em quanto sc nào 
acabar o tenipo das mesmas Arremata- 
jões: E no caso de se proceder a novas 
Arrendamentos, o dito Conselho da Fa- 
zenda formará as Condicóes c m  à de- 
claracão ilecessaria, de modo que os Ar- 
rematantes 'tenhão sempre hum pleno 

* 

có~hecimento desta Minha Real 
mihwão .favor da Navegaciio P&tud~ 
k>t%a.: P#lwio de Nossa S m h o n  da Aju+ 
da;$'e&-d54de Novemnbro de 1 783. 1 
h I Ir=cwa. B~i6ricne & Sua Magatade. 
. ; i  . . , , . t ;  

~ k i k 4 & ~ @ o # ; ~ p ~ 4 ~  Pi1W4irGiP4905, SOBRE 0 8  QUABs 8s 
~ E Y B  còac%oar A conrurirçlio DE TRBB POR CENTO 
b'darbidw iIBfsn*kn~ A laHor DA NAVE~A@O + 

. b * O s r v n w +  t ! $,. , i i i 
2 
i 

Fepm em Mwtf!, I; .8!.~a:i. 1 . 
Aco. , , 1 ,  ,i< . 
Ganhamos. ' ~ d > ! ~ i ~ ~ ! > t i ~ , ~  

Linhos. - I,< gl, 

Linhassas. 
Pêz. 
Breu. 
Cinzas, potassas e. vedrrssas. 
Carvgo de pedra. 
Alcairào. 
Resinas. 
Mastros. 
Cobre.. . . por obrar. 
Ciimbo.. . 
Fòlha de handres. 
Aduella. 
Carnes de vaecn salgadas papa uso d~Mta- 

rirrha. , 
Estanho em. bruto. 
Barrilha. 
Cêbo iião obrado. 
Kheiiharbo, e Qiiini. 
Sedas em rama. 
E algiiriiasdrogas de tinturaria que não 

haja nas Conquistas Portuguezas. 
Palacio de Nossa Senhora da Ajuda, 

em 25.de Novembro do 1 7 8 3.-Fdst%8~ 
rle de Yilln Nova rk Cemeira('). 

CARTA REGIA PIIOVlDnNCIANDO A EVITAR 
OS CIlIMES ATIIOZES FREQURNTES - 

EM ANGOLA. 

Barão dc ~ossanledcS, do Meu Con- 
sellio, Governador e Capiiào General do 
Reino de A i ~ ~ o l a .  Eu a Rainha vos a- 
vio niuito saudar. Attendendo á devas- 
sidão, em qiie se achaa os vicios mais 
atrozes nas terras &$se Reina, habitadas 
por tantos facifiorosm clegradados e cor- 
rompidos por tantos o tão abominaveis 

('1 Na Coll .  de. Delgado -Vol. 3 . O ,  pag. 346. 
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ab-s: e, mneidafando que para todas 
as:*-, que nas ditas terrqs se tem 
ints@d~ed@~ comorreca ab6 agora a im- 
punida& dos delictos fomentada pelas. 
d$olg.as e tcrgivcrsacões dos meios or- 
dinarios: Sou Scrvida que os réos dos 
crimess de homicidio voliintario, roubo , 
nas ruas da Cidade, ou nas casas della 
com coaccão ou coiii :!rrombatlfetlt~r;' h- 
festacão das estradas publieit~ w 
nhos dos sertões com violencia feita aos 
viandan~es, sejlo prezos e verbal e sum- 
mariamente ouvidos e sentenceados em 
Jiintâ a que deveis presidir, composta do 
Ouvidor, Juiz de Fóra, Coronel, Tenente 
Coronel, e Sargento Mór do Regimento 
da Guarnicão dessa Capital, ou das pes- 
soas que os ditos Cargos servirem,,pro- 
ferindo-se as Sentencas pela pluralidade 
das votos, sendo o vosso de qualidade e 
decisivo nos casos cle empate, e esecu- 
tando-se as ditas sentencas até. á de inor- 
t e  nalural iiicliisire. A todos e cjualqiier 
do Povo oKendido, por tão enormes e no- 
civos delictos, Hei por bem conceder a 

- Jurisdicçào de prenderem os delinquen- 
tes, com tanto que depois de prezos os 
conduso,  ou facào condwir, via recta, 
á presenGa do Ouvidor, ou quem seu 
Cargo servir nessa Capital. O que tudo 
fareis executar coin a cxaetidão e ze10, 
que de vós confio, não obstantes quaes- 
quer Leis, Alvarás, I)isposi~óes, Ordens, 
Regimentos, e Estilos contrarios, porque 
todas e todos Hei por bem derogar de 
-Matu-proprio, Certa Sciencia, Poder 
Real, Plesrci e Supremo, para os referi- 
doseffeitas sómente, ficando aliás sempre 
ein seu vigor. ,Escrita em @mora Cor- 
rêa, a 26' de Janeiro de 1784.=RAI- 
NHA.-=Para o Barào de Mossahedes('). 

CARTA REGIA ACERCA D E  DIREITOS NA ALEANDRGA 

DE ANGOLA. 

Barào de Mossamedes, do Meu Conse- 
lho, Governador c Capitão Gencral do 
f$eino de Angola. Eu a Rainha vos en- 

&I* 3 i 1 a 

?I) No' Supplernento h Gollecçáo de Delgado - 
Vz#.'%.vgcrg. 533. . 
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vio muito saudar. Sendo-vos- ordenada 
pela Minha Carta Regia de 16 & Feré- 
reiro proximo precedente, que na Pauta 
que se hacle formar para a Alfandega de  
Angola se nào innove cousa alguma, sem 
Ordem Minha, relativa aos Direitos de  
Eotr?ada, e <wbida que, pcesenteinente al- 
li,fie,,pagà;o.t, E considerando quanto se 
fw.prwi6o ?£av~recer, e a n i l a r  os Meus 
Eieie,Vasdl~$., que utilmente .se enipre-, 
giio ere o negocio daquelle Reino, e es- 
tabelecer ern lugar dos ditos Direitos. 
outros impostos, que sem gravar o com- 
mercio do Serjiio, sirvão iriais propria- 
mente de regulações de Policia da Capi- 
tal do inesmo Reho;" Hei por bem Or- 
denar, que  as Aguas;ardentes,>ou ou t ro  
clualquer Iicôr b r t e  & Portugal, e Ilha6 
adjacentes; as Geribitàs, ou outro quâl- 
q u m  licôr forte do Brazil, e Q tabaco do 
mesmo-Brazil, os quaes geiieros se d w  
tinárão ao commercio do Sertão, e q u e  
effectivariiente forem transportados ao 
inesino Sertão para o referido Liin, não 
paguem Direitos alguns de Entrada, nem 
outra alguma Imposicão qualquer que 
ella seja: E que os niesmos generos d a -  
tinados ao consumo da Capital de S. Pau* 
10 da Assumpção, e seus Suburbios, ou 
que nella, e nelles sevenderein por iniudo, 
ou ataberriado, se ponha a cada liuni del- 
les interinamente hum Iinposto, que vós 
arbitrareis de accõrdo, e intelligencia 
com os Officiaes da Jun ta  da Minha Real 
Fazenda, oii o d2,o Imposto se estabeleça 
nos inesrnos generos, ou nas Casas, e.Ta- 
bernas onde elles se venderem, e do seu 
producto, de que Me dareis conta, junto 
com o que já se acha destinado ao Sub- 
sidio Litterario daquelle Reino, se appli- 
cará o que fôr necessarlo para os orde- 
nados dos Professores de latili], e Mes- 
tres de ler, e escreveç, que pela 
Ceiisoria manda estabelecer na referida 
Capital. O quc assim executareis, nào 
obstantes qiiaesquer Leis, Regiinentos, 
ou Ordens em contrario, que Hei por 
bein d e r q a r  para este effeito sómente, 
ficando aliás sempre ein seri vigor. Es- 
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cripta em Salvaterra de Mag& ein @li." endidas em praca publica, praticana$- 
de Marco de 1 ~ ~ ~ ; - R A I ! V H . A L ( ~ ~ ; ~ ~  miitas vezes nos Leilões conliiyos pre- 

* . d ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ l  i***ll alkae$,~ Minha Real Fazenda: 0s 
BEGral ENTo DA ALFANqPf44 W ~ ~ L M  h, i I 2 l t i efi&ado$ GaardaS çao nomeados pe- 

Dona Maria, p r  b&k$~'~ BWt,RLdP )T&hY&m dó Senado, que .é ordina- 
nlia de ~ o r t u ~ a l . e & ~ l & l . # ~ 3 w f n !  
e d'alem mi~etn"frf&, 8-64 d&~t9 ' l  
né, e d a . & q ~ i h l < ~ i ~ ~ # r d ~ a & b ,  &&&#f- 
eia da ~iã1d~ía;'~+a&i3;~ia:~i~5iai'a uâ'b: 
d&; :etc. Paco saber (aos Mebm 'fiéis Vass 
sallos e Moradores da Cidade de Macáo, 
e a todos os esta Carla de Lei vi- 
reni, que sendo a dita Cidade huin dos 
Portos da Asia Portt ig~eza do maior con- 
curso de commercio, e devendo por isso na vexacào insupportavel ao'lom- 
tcrliufn'a ~lf&nd&p reglilar coin Kegi- aquella Parte, e com especiali- 
rncnto qtie esiatelecessc Direitoç p r b  clles Negociantes, que profcssão 
Pórcionndos, e ri ordeni quc convinha 6 
siia arrecadacão com Officiaes coinpc- 
tentes qiie exccutassein o inesino Regi- 
mento, cuidando eEfcctivarnente na co- 
branca dos Direitos, l>rcTcnindo c evi- 
tando 0s coi~trabaiidos, c dcscaminhoç: 
Tcin chegado á Minha Real Presenqa qiie 
6 ia1 a conf~isão c desordem daquella Ad- 
i~iiiiIstra@o, qiie nào tein hurna Alfan- 
dega forinal, nem tem os OfGciaes nc- 
cessarios, neili Reginlento c(Lie 
aki sc.pagão os Direitos coip tanta des- 
igualdade, cluc os das fínendaç grossas 

contão e satisfazcln a razão de oito por 
cento, e os das fazendas finas a razão cIc 
cillco por ccllio, e 0uti.o~ gcncros pagào 
a dois por cento, e outros ainda izíenos; 
que as fazendas sào examinadas, conta- 
das ou 13ezadas a bordo* das Elnbarca,- 
cões pelos Guardas dcstinaclos para e l l a ~  ; 
que os inesmos Guardas cobrào ahi os 
Direitos ein cspecic, fazendo unia rela- 
$50, qual declarão as qualidades claç 
fazendas e sua cluantidade, e seu pezo, c 
os Donos aos quaes pertencem, cliic fci- 
tas cslas diligencias, *são transl>or~adas 
as incrcadorias despachadas para os Gir- 
dòes dc sciis donos, e 2s quc: sio reccbi- 

CAPITULO I. das em pagaii~ento d ~ s  Direitos çào lc- 
radas para o Gudào do Senado, e sào DOS Dlreltoi que ile devem pagar. 

t i )  iVo Szcpplemcnto 1í C o l l c c ~ t í o  cZe Delgado - Favorecendo aos ditos Commerciantes 
Vol.  a,'), pag.  554. 



zengas se pagq-w Direitos tão sórnen- 
fe, a -r@q,de seif por cento de entrada, 
píqp@~.qpgs%~ga~tar  epconsumir na 
$drgqa.e a, razão de quatro por cento de 

5.k o que houver de. se-expor- 
p0pdp &.satisfeita ern:dinheira, e 

m , ~  etqecie. Porém dêsahida niia,se 
~ ~ , C O U S B  alguma. E. Determino .qqe 
=não alterem os ~ i r e i ~ y , d ~ b q m -  
por cento, que.,@& m M o s ;  
nhws. de Mapsf)a,,&rls!#pbaino,tq~~t lwão 

,-.paai 0% ,d* por 
ãa , +vi ,Navios Porkirgue- 
que de tàdo o dinheiro 

~ M e g a r c m  os habitantes do referido 
P Q P ~ ~  'de Macáo, e os autros Meus Vas- 
sallosl, .se paguem tambem sómente os 
mesmos dois por cento, niio se a l tmndo 
com tudo causa . a l g v ~ , d o  que-se. açha 
diegpsta,qq 4- Rg&. dirigida7á Cama- 
m C ~ i p . ( ~ ' @ & i  na. dsta de 1 5 de Fe* 
yereirs de, mil setecentos e oitenta e tres 
sgbm os generos, effeitos, e fazendas que 
levão os Navios Portuguezes do Porto de 
Lisboa. 

CAPLTULO 11. 

Um O V e m r q ~  h&. de iervlr & rdmln i s t i e~a ,  
Qrib.ifa, es.slfsr+s, e rrred-Po 

..; * ! ' . ~ w o m # I o I * .  i 

&=a hum-~dxnininbrdar, que ta;- 
bem será Juiz da Alfandega, o qual pre- 
sidirá ao Despacho na Casa destinada pa- 
ra o Tribunal: Um Escrivão que seja ca- 
paz para servir na Meza do Despacho, e 
para o mais que fôr conveniente, o qual 
será o Escrivaio do Senado da Camara, 

d o g m l e m  na Alhndega o e u  
,Vm, ,qa .@rtmib t do Se- 

m% qjdar: '@um rR80ebedr>p< p 
n k & p  es Direitos, oqual ser6 o mes- 
mo 'khe~su&$o do Jesado: Hum Feitor 
intelligente da-qualidade, soi.te, e valor 
das drogas: Outro Escrivão do Thesou- 
reiro do Senado: Dous Continuos para o 
servico interior da Alfandega, que tam- 
bern exercitarão o Oficio de Sellador, e 
servirão de Guardas nas occasiòes occor- 
rentes de necessidade': Hum Porteiro que 

servirá de Gyarda Livros: Hum 
)ór, e seus Guardas para assis- 
DO C. ULTR.-LEG. ANT.-VOL.11. 
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tirem ás desoargas .&s Ehha~ca@es, e 
vigiarem~os desembaquespera.ev&t~c~s 
descaminhos, e contrabandos: 0,Admãr 
nistrador wrvipa por tempoq? de, tres 
annos, por nomeação do Goverimdm $e 
Ca&ií.oiGeneral da India, e Asia Portu- 
gpma,r N~, ,cass  de morte, o\ii  impedi^ 
w, da.& Administrador, o, Senado 

tapp,pvyto ,do 4 3 o v m n m ~  da Qi- 
4& o mornemiio p3raT seryirir. interina 
msnte, ein, qimpto o Governador, e Ca- 
pitão General de India não proser, A na- 
meaçiio dos mais Officiaes, que nào está 
determinada neste Capitulo será f&@ 
conforme as ordens que o Meu Governa- 
dor, e Capitso Genera11,~era fez expe- 
dir. NQ .tempo htyro, em que uagar ,ai-. 
gum d ~ s  dkos .OMiciaes, o Gaverné$q 
da Cidade com4 o %nado facão, a norma: 
@o para servinem interinamente, dando 
conta ao Governadoi: e Capitiio G e n w  
da India para a sua confirmacão e poderá 
nomear os mais Guardas necessarios pa- 
ra servirem sómente em quanto forem 
precisos. 

CAPITULO 111. 

Das o l i l g e ~ õ e s  do hdmlnlmtr~dor 
e aak da A-adega. 

Para que o expediente da Alfandega 
seja feito corn a exactidão que é precisa, 
o Administrador, e Juie da mesma Al- \ 

fandega virá todos os dias assistir ao Des- 
pacho que nella se fizer, e terá vigila~te 
cuidado em que todos os Offioiaes vão 
para o- Tribunal ás horas competentes, 
e fação wlle huma asidua, e t'ig0~0t@ 
assistencia, e cumpdo e m  tudo as suas 
obrigações como convem ao Meu servico, 
ao bem,publico, e a cada huma das par- 
tes interessadas, dando e procurando to- 
das as providencias, que forem conve- 
nientes para fazer effectiva arrecadação 
dos devidos Direitos, e evitar .d<s*rni- 
nhos, denioras, e detrim6ritos.-~odos os 
Oficiaes da Alfandega serão obrigados 
a executar promptam&te o que lhes 6 r  
ordenado peloditp Juie e Administrador, 
e for d i  Meu Real Serviço e respeitar 
aos seus Empregos ou tiquetles, que s u b  

50 



stituirem por ordem do mesmo Juiz e 
Administrador, ou de outro Superior le- 
gitimo. O dito Juik e Adrnít~!~fh'cr"ok~ con- 
servando o respei,to ~ s 6 w r i q ~ ~ ~ e i ~ j t ~ r á  
que os ditos Officiam&a~tts,ndiio,ifs fiar: 
tes, ou as injuciem,fi~4n @~qils w a e t  
ções,, e i gwbar ig :  euitar$tt~n! as 
ma$ Yqr#wig~~t iq  W~R, \i beahderdg~g~fia 
cwRa as,ditoâ OMi@esa p~oowiwda qne 
v observe g , r~a is  civil ittenç%o peswal, 
e ,a melhor o d e m  no expediente do Ws- 
pacho. Quando porém houver. alguma 
das ditas pessoas tão pouco considerada 
que e,%ceda a,rnodeslia, e decoro que de- 
ve t e r , . p i~cebrá ,  eontrq d l q .  como fUr 
4ez j isat ig~.~ keegudo a quakidade da cul- 
pa. afio a~ i s t indo  !ia Alfandega o dilo 
Juiz Admisistrador,. por algui~l justo e 
lggitirno impedimento, silbstituirá o seli 
lugar o Escriviio do-l)espacho, para ob- 
sefyar, e fazer cumprir o que ordena es- 
i e  Regimento: E acontecendo algum ca- 
so, que entenda necessario participa-lo 
ao dito Administrador, lhe fará logo sa- 
ber para que elle dê as providencias que 
a qualidade da inateria requw. 

CAPITULO 1V. 

baa nbrlgacdee do ~ s e r l ~ B o  do Deipacho. 

O Escrivào da Alfandega hade fazer 
a, escriptura~ão da receita dos Direitos, 
qpe'se carregarem ao Recebedor ; e Iia- 
de a s s j g n ~  nos Bilhetes dos Desp,achos, 
que, se derqq ás Partes, e na dita escri- 
pturaçàp se olserva&, a fórma adiante 
declarada: Se o dito* Escrivào adoecer, 
ou tiver outro qualquer legitimo iinpe- 
dimento, fará as suas funccões o Escri- 
vào da Abertura, e do Pezo, ou o ines- 
mo Administrador nomeará outro Offi- 
cial, "13x16 lhe pareGa capaz de ciimprir 
a ~ ' & h @ t ô &  'da~ueIle Emprego, dando 
parte4ab'Seiíi$tlo;da €amara, e iiiandan- 
do registar a sua nomeaçào no Livro do 
Registo, que de.ílc'ha~e3'na mesina Al- 
fandega, para q u ~ ~ i ~ . h n j t r r d ~ o r a  nqs 
despachos, e os Coinqerçiqutq~~ p&o? eur-, 
perimentem prejuizos. - 

- %.. CAPITULO 1'. 

- i<  > . I @  i .  ?i . I 

, , OM*~b-e(l da leeabedor da AUarde#a. 
L e 

3 j : t  , ) i , k l t  c ,  , + 

-,i6Q,&rrledDc-.da Alfandega será huma 
@d$@olfd*tia ,deqe Emprego, e que me- 
riem tsdaa aortFiaqa aiàa aó pela abona- 
gasilrn$apda ;suh p ~ ~ b i d a d e ,  fidelidade, 
ehtelligstncialiAq d e m o  se hào, de car- 
regae t em ReRehrt,,&da~,ro~ Direitos da 
Alfandega p&&carlw%d [da meqa,seii- 
do as verbas langadas ,dm: brdoroLiwo 
pela fósiiia que ao diiLnte~sebdech&Aa 
tomadias que forem feitas em fan?ndáe 
descaniiiihadas serão tambein carrega- 
das ao mesmo Recebedor em outro Li- 
vro differente. E todos os ditos Direitos 
e productos ,dos .mencionados descami- 
nhos, serio re~olhidos .einihom aofre de 
ires chaves.das quam tei%,aiueina >e A& 
ministrador, outra o Kecebedor,1e ouwa 

,o Escrivào. 
Não serido coiiveniente que as ditas 

Receitas sc corlservem muito tempo4no 
mencionado cofre, devendo passar para 
o cofre geral da Roa! F a ~ e n b  que ]se 
acha a cargo dq Sendo daC d& 
quella Cidade, Ordeno que o dito Rece- 
bedor seja indispensavelmente obrigado 
u apresentar rio iiiesmo Senado, no i~rin- 
cipio de cada inez liuina certidão exacta 
do que tiver rendido a Alfandega na ince 

antecedente, com declaração do que se 
acliar em receita viva, e diiiheim liqui- 
do, e do que - estiver, aGaiiçado, como 
a d i a ~ e  prmit to,  E, tudo 4~ m, acbgv 
em dinheixo logo mcolhido n o  cafre 
do Senado, passandpse conhecimsnto em 
fórma para se appreserjtar ao Adminis- 
trador da Alfandega, carregando-se o di- 
nheiro ao inesino Recebedor como Thc- 
soureiro do Senado. 1 

ChPITULO VI. . ' * I  t 

, . ,,.: , t 1 z * > l i i c '  ' 

e aoP22'aELW i H* Ehsíwrc+ei: w r  
,.,. , . , , , . 1; . .  t. 2 j 

kgrr que qudguer .tipio, tivdn dado 
fundo, e que os seus OPficiaes tiverem 



appresentado ao 'Juie da Alfandega os 
Manifestos das suas carregações para se- 
r e m r % i  ;os .Despachos necessarios; o 
Guarda Mór irá receber a Certidào do 
araentà; do Livra da entrada do stjbredi- 
tslHawio,'e as ordens que o dito Juizadh'e 
&,il.E, passando ao inesmo Navi@ mm 
Guarda *ou Guardas, e .as &ais :pessoii@ 
que hiio de servir de ghias, . q ~ ' . & w i ~ s ~  
mo Juiz the naniqts,: d;Prá\'P~incipb,it) 
descarga incufnki'úwi~~a(dsc-Bit~~ Obridb's 
que. tenbiid todo alfmidaBo, e? que ellab 
s#$a@&:cdnie;re~&idad~~ ir que hellas 
nibriisjkoi ltil-~rriinh.os,*! mandando 
ca$a:huma.das.Embarcaç~, qtie servi- 

, reiln de transportes, venha* hiim Guar- 
da, au Sentinella com hurna Guia, que 
declare as fazendas e generos que traz, 
indo em direitura a0 Cdes da Aif'ndega 
pipa eer-m desmi.fig8des~tie\le, a 'entre- 
t p é e i m i r  d.<dita :&ia ?8os 0Ffikiaès da 
niesma Alfandega. Em qiianth'd;rar. a 
descarga do refericlo Navio irá todos os 

.* dias visita-lo, para animar a -  brevidade 
da mesina descarga, e para dar ou pro- 
curar toda e qualquer proiridencia, que 
p b  a \ p  kaao m o r e n t e  for precisa, 
t d  hrihi cuidado~'&caz ' crn que as 
famata6rt depois de sahirem clos Navios 
nào se dilatem ou fiquem de nsite no 
Cáes da Alfandega, ou lias E m  barcacões 
dos seus Transportes. Averiguará exa- 
ctamente coino os Guardas satisfazein ás 
suas obriga~ões, e achando-se que clles 
nào assistem como devem, e nào tein de 
dia, e de noite a vigilancira precisa, ou 

, e  cmkawtdpfia fdesu;Sos;-ou sahemp fóra 
cbs<titasl&midslsem~ por ~Wrlpto 

- da Juiri: tlaa brb14a&p;*os . p d e t 4 , '  !e 
dar5:~pmbimrnesmo Juk, a6 qual Or- 
deno 'que as dewasse, praae*, e wril 
iencêe, e sendo comprehehdidos nas 
ditas prevaricacoes, ou em algumas del- 
las sejào privados dos seus Officios, se- 
ja'o inhabilitados para servirem officio 
algum da Mitiha Real Fazenda, e sejão 
tambem punidos com as outras penas 

. '.gsceii;mewcerem na fógma das Minlias 
w 3 Q a t  . . - -. - $ .  1:; 

c ~ p i n t ~ o  Vrr.' 
- Do Eaerbão da Abertura, e do Fello?. , , 

Quandó as Fartes pertenderem despá. 
ehtir .as . s w s  ~fazendas, o Juiz Adminis- 
tiiadoa, di?d:i&akdenará as que se devem 
IrbPi~ '6 pagnr; %s)d,Escrivão com o Fei- 
t&rrí;#tiia9S~~k~",dI; ~jt~kb,tc lá abertura, mas 
#0b ~WPI' ~dtk&?kitji20' Liiht~. fados, . 
~ * ; i a r p ( a è ~ l : ~ ~ e q u e f l b  qnètpor 
Wc'm~de@a"dbar'na~tii&fihã'.oiií ta~di! 'em 
que ' fo~ni  a'bedtos. O Feitor, e o Escri- 
&o examinarao e observarao coin a de- 
vida reflexgo as quantidades, e qualida- 
des das fazendas para se pagarem os 
Direitos leonforme a sua: epirnsc%o; oit 
cohforine D l%l& qùe:$hg+W. dddo na 
Padta qiie mando1 fafeLtf p&h' .a"d&a Ali 
fandcga.. E.f&%u a dbefl~ra,  numwá$"0 
ou pezu, dast Eazendag; O íEs@flI+~à6 ddla 
passará logo hum escripto, dtb qÚt*viiò 
lancadas as sobreüitas fazendas 'cbd a 
fórina e clareza indicada no Capitulo de- 
cimo oitavo para se fazer o Despacho 
pelo inesmo escripto. E sendo a s  Mer- 
cadorias taes, e de tanto valor que ao 
dito Administrador pareça que Be de- 
vein abrir na $ua presenca, ordenará 
que assirn se observe, para o que man- 
do que os ditos Officiaes, ou quaesquer 
outros na'@ a brào Mercadorias algumas, 
sem licenca do dito Admiriistrador, e 
nào as continuem sem lhe darem parte 
das suas qualidades, e hav&ern iiovd li- 
cenca para a poderem contiriríar, 'pena 
de serem privados dbsr Offl2iòif qué't íd- 

L .  rem. . 
, 

e &AP~"F&.Ò ' V I ~ I .  . - 
Do Sellador. - .  

Este Oficial será ol~rigado a sellar as ' 

Fazèndas quê se costumào sellar proce-. 
dendo em seu OfGcio &"maneira adiwte 
declarada no Capitulo deoimp, nqp.  

DM @ b P b & a i i  do P b P - 1 - e  1 I 

- Este OMF& &&fePf' ir '  todos os diás 
de manhã e de tarcft! abrir as portas da 



Alfandega ás horas icarnpetmtes, e >*o 
deixárá sahir Mercado~ias . a l ~ í ( t ~  
estiverorn das portasi pawd&&rojiaiada 
que estejao D-espachsdw+~b.&tiducIépre 
lhe conste o seu d w W # b k @ j m W  
o Ad&inis&radwjb 

~ a s i q u e & & m m i e a  auhiip ~$kWpa~ 
&@desi: h $a!&tirna M8mdrenia, se hlr-qy 

",1,&88 a6 pessdas m1tm a 
@ppa8?- que cmsorre& pana: 

~~&#twt<~~:n~$te~Ga~icula; ,ou 
Szaszíae~was ou gwd6eslaqàQk 

* % c ~ 6 ~ s u j e i t m  .á: i- 
M$W d~ p&%d; % s e r à a , o b r ~ & s .  a 
pagwi+oahW &o 1 descamfnho para: 9% 

aei9ritl'@~!k&&&&i& Akndeg'a: 
- ~ l i ~ , ~ ~ v v - ~ ~ ~ í , ( I  : j x i ~ f i  I,I !'i;ip~ a 

i \ i  , ; i J ( $  .i - " , I  &I& &.,.iiil I 

Qfficiaes Superiores aisida n808 estejãu -. Ten& os Mavias-m?ot.ádo'~k 
na Alfaemdega, e o &drninhra&r,: iou 1 
quem ? e m  vme.  fi.oe~,- mãoA i t i ~ e ~  dado - 
o d e m  iparpt~sahictq B nr~me&do ~petacia, 
papa,dgiiw se ,as Bazendas .sabem 4es- ' 
pcbadas, a. dita Mmadoria ,se perderá 
em dobro, para ,se accurnnhr a s  rendi. 
w n t o  @a Aifandega, e .o Porteiro que a 
deixar sqhir sem precederem as ditas di- 
ligemias ficar6 privado deste Emprego, 
e ishabilitado para entrar 'em qualquer 
outro, alem das _mais penas que me- 
recer. 

. ça~a~ww K. 

~ ~ ~ s i r ( r ~ b r s - ~ . 1 ~ 1 ~ 1 0 1 i ,  

Para evitar os deaaniinhos que os 
~ e r i a d o r e s  de má fé coitumiio praticar : 
&deno, e Mando que todos os Navios e 
todas :as outras En~barcações que forem 
.ao, dito. Porto dai Cidade de Macáo, ou 
s&o de Guer~a,  ou Mercantes nào pos- 
sbdese~rt.rrs~a~Mercadorjasalgumassern 
primeiro tmmídadcr o Manifmto da st4a4 

carga, e sem terem licenca do Adminis- 
trador com as devidas providericias, de 
gyardas e vigias necessarias. 

E t e n b  pra.ticado esta diligericia fa- 
rèo a sua descarga em direitiira ao Cáes 
de, &Jifandega; para d'ahi passar imme- 
dh~rnsn;?a! para +a Casa da niema Al- 
fandega, e nào poderão ir descarregar 
em outra parte, $sob pena de perderem 
as ditas ~ e ~ d ~ > ' e a O ~ ~ ~ m b a r c a $ ô e s  

.,,r %'C "r,, ... r 

do seu tra+te,. ie&~eei\em condem- 
nados em ihuni annu de pniptikilss..yseus i 
vespectivos donas. , c C >  

ou dsnzro da. &#a, .ou m qualquer 
tm lugar pmprla para b desembarque 
de Fazendas desviadas aos Direitos, o 
Coinrnandan$ da Fwtaleza da Berra, ou 
quelle de qualquer ootra. Fortaleza que 
ficar mais vjsiMia) maa&rii Iègasmetter 
duas Sentinallas a'borda.ula.dira4?hth, 
danddhe as ordem predsàs tpa i$rqt~  
nao deixem descarregar Mercadoria ai- 
guma, antes que chegue a bordo o Gurtr- 
da Mór, ou outros Guardas que o Admi- 0 

nisbãdor destinar. E dadaA esta. p~otih 
h c i a  o ziqwmo C,an)Raaxrdadtq WWM 
a w & = n ~ - i m m d ~  Admhw 
para +qtie+ elle te 4 ~ ~ G ~ ~ r d t  'MP; !e 
os outros Gi~ac&s, e.v@ias que forem 
necessarios para as3istirem á descarga, e 
fazerem as diligencias das suas &F@- 
cões : Logo que chegarem oe~ditos+Guait.. - 
das se retirariio as.Senkiríellas; as quaes 
espero que pwo com tanta vigilan- 
cia, e c u m ~ i o  sua ebriga@o ,tWtexacta- 
luente quea&,hr?jadugar a\&solrninha, 
ou des~wbarqne de,akurne -doria. 
E cunstando que obra0 pelo oontrario, o 
Commandante os mandará logo prender, , 

e dará parte a9 Governador para proce- 
der contra elles corno fòr de justica, e 
coherente á s  Minhas Leis, 

. '  S I  

CAPITUW XII. l! .:Y.Í o 

,, ' . ~ u w i i ~  + h.- I.,! { * i  J 

,:. t , A ,  t t ~ t b 4 1 v 1 r b t 1 '  9 t 

t ~ n J a  akrip~ Naviashuscarem o di- 
-to! Popta de Mrro@; eu.de ppas i to ,  OU 
por acaso fortuito, nàio para fazerem ael- 



le Gtqqpqrgis,. w s  para semediarem al- dega, para serein ,entreguesnella aos seus 
gy+wa -dado, &e pedirem franquia, Officiaes como f9ca ordem& no Capitulo 

ib .oendereni nelle algrir~ris deeirno. Ar franquia, e a licenca,que o 
o Adwini6tradm da Alfar* i&d,mihistrado~ conceder 9erá feita pelo 
ndo-se primeiro de .que& Fsoriviia :da Alfdndega, e sesá assignada 

li~.&&vh, o as Merqadoriae yiie. ~PRB,  pdo, dito Minh i s t rador .  E achando es- 
donde3 sahio, para onde saii,, C ;e ~ s ; q u e - A ~ g . o m ~ ~ ~ s ~ d i t o s  Navios vai pro- - 

necesGdade, since~ida&,,~rl,~~&li~iia.aam m w  n1negueim:de. h t à a  lhe oào con- 
qiie buscoii aquella Rarra: Parecendo- ~ e $ d ~ f ~ n + d a ~ :  o e m : & d w ~ @ s ~ . p o n é n ~ ,  
lhe quc procede aptiis.boa fé, e que lie qqeridntcu, a;u?espeil!d de.Nâhiar~.qirei h s r  
justo o cliie periende llie concederá a c ~ ! h . E ' o ~ ~  de:M&m com dest ino dk 

.,;i bai*<.'r" z L I J C  

dita franquia, e ficenca para vender al- irem ,fazer Cornmercis a Çantãrr, &orno 
gtlmqs ~er;Da$~~i.ísls,,li~uitándo-I.hie tem- d a s  que saliirem deste Poria, e b ~ i s c a ~  
E)fh 4411116 , p a r a , ~ a r  de ,l*~ats, e o~ i i ra ,  
~ g u a & ~ p  lhe poder& relorinar Iiiirna 
oii .mais oezes.conforme o justo iiiativo 
com qiio Ixrlsncl~i .  a reforma; inas de 
todas as k'azcridaç que foreiri vendidas 
a bordo, se pagar20 os IJirèi ias na Io, , 

iw : dcclardu r no.\~CBpitttlo~ -prilneiro. 
~ . i ) , 9 ~ ~ ~ d f i ~ o i d i k ~ 1  Adinii~istra'dor co- 
dbega<.liavwfpclólo nos donos, ou Coiri- 
i n a h n t e s  das rncsrnas Einbarcacòes, e 
que ellcs buscào a franqiiia, c licciica 
para vendcrem a bordn coni aiiiiiio de 
fraudarem os .Direitos, oii outra ten- 

,@o sinistra, e com o mesmo dólo, per- 
tendmeia-ti reforma da dita franquia, e .  
licenpa; elle ..poder6 ncpr-lhc tudo, e .  
obriga-los ou a que descarregueiii lia Al- 
fandega, ou se f a ~ à o  6 véla deniro ern 
tempo ccrlo, procedendo coin iúdo ncs- 
ta  parte sobre byin exaine scrio, e com 
a prudencia, e circiimspcccào ricccssa- 
ria, c dando parte de iuclo ao G o ~ e r n a -  
dar,.e Senado da Cainara. Nos casos eiii 

weiitta. a sobrorlita frariquia c li- 
~ni;%m$ndad6~laga~paratbordo o Guar- 
da Mór. ccm d~us<Garardas xncr~ores, pa- 
ra: que oi dito.Guarda 4161- iomc as in- 
formações qiie forein coiiveiiientes, e 
deixe os ditos Guaidas iiitnores no mes- 
1110 Navio scin que possào sahir delle, 
ern quanto cstivcr cin franquia, os qiiàes 
ioinarào cin Icinbranca todas as Fazeii- 

mprtdo; enviando 'odas as giiias nc- Depois qiie 03 Senhorios, Cupiiáes ou 
em dircit lira ao Cács cla tllfan- Mestres dosNavios appresontarcin aoJuiz 

UOL. DO C. UI.TI;.-LEG. AST.-\OL. 11. 
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rem aquellc d e  Macáo, caia deçtino de 
irei11 Cornmerciar para outros. Portos da 
Azia, ou da.  Africa Oriental, ou da Eu- 
ropa, se O ~ S ~ P Q F ~ P B I  d uso;* e est$o,. que 
até  aqui sc,terzi prntlixdu~ern Maie4d'~s~  
hro este a~ri?tigo, d e  sc ~ o ~ f ' m & ~ e m (  au ae- 
garetn as,fratfqubs c n  quaaiiia .&ir .sobre 
as inais exaciuu iriEoriiia@es a :que, twko 
iliandado proceder, 1150 der aiitras prb- 
videncias. 

CAPITULO X111. 

Diiy Enirndas dn Altoiidega. 

Tanto que os Navios ancorarcili no 
lugar das suas descargas os Senhorios, 
Capitiics, ou Mestres delles seriio obriga- 
dos a virem á Alfandega para appresen- 
iarein ao Juiz o Livro ou Rol da Car& 
qiie trazem, para se fazer a respeito-della 
a diligencia que ao diante se declara, e 
nl?o.achando a dita Alfandega aberta irão 
a Casa clo Adiuinisirador, ou para quc  
a inanclc abrir, oii dê as outras provi- 
clencias precisas. Nàocumpintlo os.(gites 
Scnhorios, Capitães o Momrcso que ileste 
Capitulo dciwrnino,~iacb&erti cada huiii 
cielles ria pcn? de dtkentos tacis para a 
inesnia Alfandega; c pnrn que esta dis- 
posiciio venlia. b noticia de todos, o dito 
Administrador a fará affixar, e ptthlicar 
eni todos os lugares mais puhl.icosda~Ci- 
dadc. ., .. f 

CBPIT!JLD XIY, , 

das que sc veiidcrciii a bordo, colil 0s 
a m e s  drrs pessoas, que, as venderem, e 

Do jiiruniento dsw,aas nLiiJ$órlos, 
e r  ,,p,t Ges, MeH,re,,Bobre,, 

rio MedRe%h.&t*lr?ptr 



Administrador da Alfaridega os Livras 
oii Roes que trazem, o dito Administra- 
d o ~  I-hes da& o juramento,para gue.de- 
baixo delle declarem se as, r e k õ e s  & 
carga que exibirem são ;vwda&~~p 
exactas, e se trazem mais ,sdg~~zprnac 
cadorias, alein das que se cont.ém4nas 
mencionadas relagões,' erde tudo que de- 
clararem se termo em lium Livro 
ailmerado, e mbricado que haver6 para 
@se effeiio, o qiial Termo será feito por 
hurn clos Escrivães da Casa, e assignado 
por elle e pelo Adininistrador, e taiiibem 
pela parte, que receber o juramento, 
sendo _concebido com as clarezas preci- 
sas do noine da pessoa que jurar, da de- 
nomi-%o do Navia, do dia, rnez, e an- 
no, e das mercaclorias que forern decla- 
radas. E para que o medo das penas 
obrigue aos ditos Senhorios, Capitães, ou 
Mestres, a declararcni a verdade, o Es- 
criviio ,que fizer o dito assento Ihcs no1 i- 
ficará, que achando-se mais mercadorias 
que aquellas que forein declaradas, não 
só ficario perdidas; mas elles dilos de- 
clarantes pagarão o dobro do seu valor 
para a rnesina Alfandega, fazendo-se rnen- 
9% n o d i t o s  Termos, de conio foi feita 
a mesma notificaciio, ciija pena será exe- 
cutada verbal, e soiiiinariarnèn~e sem se 
admittir prova alguina contra a noto- 
riedade cocstante da achada, e toinadia 
das inenciunadas fazendas, c decla~açso 
dos ditos termos, e manifestos. 

CAPITULO XV. 

Da Descarga d o  Navlo. 

'rendo precedido as diligencias, decla- 
radas eordenadas nos dois Capitulos pro- 
ximos precedentes, o Administrad-or da 
Alfandaga cntr-egará aoGuardaMór huni 
extnloto das re iapes  das mercadorias, 
que o Senhcrarip, Gapitlio, ou Mestre do 
Navio lhe tiver appment-ada, o qual ex- 
tracto swá  suhieriptro yela Fseaivão da 
Alfandega. Entrague o dbso,extraao ao 
Guarda Mór, o Administrador .lha arde- 
nará que passe elle logo ao dito Navio, 

levando em siia companhia &ais ,&ap 
das, .e a s  outras Sentinellas, que f a r q  
nocessarias, e disponha o desembarque 
wi ifórma .deste Kegimento: que as Fa- 
zemles:pe@ conduzidas em direitiira ao 
Gips, da; dlfaaadega a entregar aos seus 
m c h ;  q u e  as Emharcacões em que 
h h m  itransj~wtaths $deuergo vir acom 
p ~ ~ i d ~  h u a C r t a ~ d a ,  ou outra Sen- 
tinelia que ~mereçai icoefianqa, as quaes 
trarão huma iri3e~htamiigmadapeb Guar- 
da que ficar a.bordbtquarIsirvh,de@Laúe 
za, e guia de todas os fazandasrtranepaf- 
tadas em cada huana das ditas E ? m h  
cacões coin os ni;nieros, e marcas dos 
fardos, e pacotes, e as quantidades, ou 
numero de páo de Sandalo, sendo entre- 
gues as ditas ~elngões ao Escrivão, ou ao 
Giiarda Mór da Alfadega, para se con- 
ferirem ao depois com o manigestu e ju- 
ramento da entrada, e se .conhece~ise 
todas as fazendas forão descarregadas, 
oii faltào algumas; c os Guardas que as- 
sistirein á descarga nào sahirão do Na- 
vio ein quanto ella riáo estiver de todo 
concluida. 

Achando-se impedido o, ~ u a & ' ~ ~ r ,  
de sorte que na0 possa: cumprir-.estas 
funcções, ou outras quaesquer do seu 
Einprego, o Adtninisirador poderá no- 
mear eni seti lugar para estas diligencias, 
ou quaesquer outras hum dos Guardas 
inferiores no qual achar mais l)robidade, 
e iiiellior intelligencia, zelo, e actividade, 
dando parie ao Senaclo da Camara. 

CAPITULO XVI. I . -  

Das bosesci que a@ devem dar m a s  Navlos 
que forem descarregados. 

Porque póde acontecer que a lguni '~e-  
gociantes daqiielles que costumào com- 
metter fraudes, em desabono da louvavel, 
e util profissão do Comine~io ,  occuitam 
nos Navios algumas rnemdociab g, A& 
ministrador da Alfandep, f e h  
a *descarga na fórina d o  manifesta, que 
se t i 2 v e ~  dada, m a h i i  tlqpso Guarda 
Mór, è hum ~ t s G . ~ v i i ~  a bsrdks & mesmo 
fieivia, .os quaes farào vir á sua-presença 



t5 'sira ppcseya, ou as irá ver no lugar 
onde ~lstiveren~, e as fará ioinar c~n,lein- 
branca, ordenando que seja0 remettidas 
para a Alfandega na fórma determinada 
pelo Capitulo quinze. Q~iando porém se- 
jão infwmdoe -pelos ditos .Offic;aes do 
Na%io$ ~e:mais.tilgumas pessoas, que nel- 
b*'&t~ ttejãos mais ~ w c a d o c i a s ,  o Guar- 
da Mór, o Escrivão e mais Officiaes que 
o aconipanharein, procederiio a huina 
'busca exacta, e todas as inercadorias que 
em qualquer parte forcin achadas serão 
,tornadas por perdidas; sendo duas tercas 
.pptes~.da:seu pwducto app\kadas para 
eeruairem. ao rendimento da Alfandega, 
.e a terca parte para os Officiaes que fi- 
zerem a busca e iomadia. E o Mestre do 
Navio em que as ditas fazeiidas forem 

O fbcriviiio e a M a t ~ e  delle, e lhe per- 
v r ã o  !se a, demarga está acabada, ori 
se , ;a ids>ka~dentro  do Nsvio algumas fa- 
M; eip mesmo participar20 a todos, 
m $i h i ~ '  paric das pessoas que vie- 

aelle, ;fazei~do conhecer a todos, que 
&pois desta diligmcia hão de proceder 
8 b m a  busca r i g o ~ o ~  na Embareacão, 
eL que todas as mercadorias qtie,~mern 
achadas nella, n2o lhe tendo sido~rdami~ 
festas nesse acto ~ h ~ ~ c S e ~ & ~  tomadas por  

E mnhiinb~nLjados~de que ain- 
da p~~iaoht id~~not .~os1no Navio alguinas 
faadndbrtaiGuaztda .Mór a mandapá vir 

achadas, será prezo pelo ternpo de seis 
mezes, e será condemnado no valor das 
mesmas fazendas, que ser5 dis~ribuido 

não foi nòtificado o dia, e hora ba bus- 
ca, e que elles a ignoravão, terão reetlrso 
pelos seus intenesses contrs  o dono do 
Navio por t e r  posto nelle hum Officiat 
que n50 cumpre a sua ob~igacão, e por 
soa negligencia, ou dolo, causa prejuizo 
6s partes. 

CAPI,TULO xv1n.t 
* , ~ a  abeiJqra e &E sem. 

Depois qiie o Adrntnktrador da A) 
fandega, a-os afficiaes competeates es+ 
tiverem nella, as partes que  q u i z ~ e m  - 
despachar as fazendas ir20 pedir licenja 
ao dito Adihinistrador, e coin a sua or- 

pela mesma fórma, e com a mesma ap- 
p l i q ã o .  

."..i :t.$ . * . h  1 a R 1 ' F w I u  XY.11, 
. < < ,  r . "  

, Sobre c mesma materla. 

&nda q w ~ n l g u m i s  das ditas fazendas 
sejão pertencentes a pessoas á s  quaes não 
constasse a dete~rrl~inacão do dia e hora 
em que#se havia de fazer a busca, oil as 
ditas pessoas uiesscrn no mesnio Navio, 
eu niio viessem ielle ficará sempre fir- 
mei eivaliosa a tomadia, tendo precedido 

. reditas diligencias ; porem as mes- 
~ * S O & S  lesas, mostraiido que lhe 

dciil acluelles Officiaes a quem .estiver 
incumbida a abertura, farão abrir as Cai- 
xas, fardos, e pacotes em que vierem as 
ditas fazendas, vendo e examinando logo 
as qualidades das mesmas fazerdas e as, 
suas quantidades; mas ter20 ãdvertencia 
de n io  abrir mais qiie aquellas, que se , 

poderem despachar na manhã, ou tarde 
e111 que forern a l e r ~ a s ,  e sendo algumas 
das ditas fazendas de tal valor, e quali- 
dade qiie I u k c a  ao Administrador se 
devein abrir e examinar na sua presen- 
$a assiin se praticará. 

Abcrtos e cxaininados os ditos vdu- 
1 ines na fórina sobredita, o Escrivh que ' 
assistir á a h r t u r a  pa$sar6 hum escripto, 
no q u a l  assignará com o Feitor, decla- 
rando ii~di\ridualineiite iio mesmo escri- 
pto a quaiitidadr: e qualidade das ri~er- 
cadorias abertas, o nonie da pessoa a quem 
perteilceini despncliar, as marcas, os nu- 
meros dos \oluines, e o dia, mez, e aii- 
no, ein que forein aberlos, o qual escri- 
pio será logo apreseniadó ao Adininis- 
trador, e ao Escrivão da Meza Grande 
para por elle se fazer o despacho na fór- 
nia ao diante declarada. 

- Sendo as mercadorias de qualidade * 
que per ten~ão  á balanca ser50 peeadãs 
na presenca do Escrivão- da abertura, e 
do Feitor, e passando-se para o seu des- 
pacho outro escripto similhante ooni a 
clareza do peaa, e dó mais que f6r d o -  
ptasel do que deixo estabelecido para 
as outras mercaddas .  



*Da Ctbrmu eoiii que dcvcm ser despnchndas R* 
niereadorlus depolr, de aeretn nbrytns, c pc- 
zodan, ni qiie se drveiii Iieenr, e tmtinkciii scl- 
ladlas na que se deve&ii acllur. * 

-C>%- I 

quando em alguin caso, ou casos, da Pauta, que se hade formar sobre o , 
pareTa ao Adrniriislradór d$ AIfapdega, valor coprentc da terra, com a equíq& 

e fávor d e  vinte por cento de menos em 
berleficip do Co~nmercio, e dos iutcres- 
ss&&'+~elle, e feito nesta fórma o calculo 
sdy#ed&i~%6 ÒsQiqeitos devidos, no con-' 

degas, que os EÓhibãQ'*~,;@e tenho disposto o@ Ca- 
7 r t t l  ~ l t  assim observará, dando co;li'thdo o ~ u h :  P;t$& @iqiro.ideJte Regimento, e se 

rnento aos intcressados, e fazendo cscal- l a 8  ár5:<ot Ili'Vio a 'verba do despacho 
r ' . F i t . t  . * &..i;\* 

lar alguns fardòs; ou i~acotcs, e praticar com to&$ idsdarezg; hecessarias. 
$ t  , $ 1  I( .  I 

a l g u m  e t iwas  de pezo eonforme ae dif- 
t ,&i , . . v  , n. $ , , * ,  

ferentes qualidades dc  fazendas; para sc CAPITULO ~ $ 1 .  . . ' # I r  U t t  : .  
conhecer a verdade das di ias declaracòes, 

eq e hado Ibrmar e deip*hibe' mal- 
coino se pratica eni muitas das Alfandc- ) cluâ fqéendqr que não sstlverern 

&m~ebendit?aa na Pauta. gas da Asia. 
CAPITULO XIS. Pcrtendendo as Partes despachar al- 

e gumas fazendas que nào estejào avalia- 

Sendo apprescntados ao Adiiliiiistra- 

+ dor da Alfaiidega e aos iiiais Officiacs da 
Meza Grande a s  escriptw de abertura, c 
de pezo passados com 3s clarezas, c for- 
iiialidades, que deixo esta(lecidas, se 
farií conta ao valor das niercadorias, se- 
gundo a avaliacào da coluiiina do incio 

Jai; Fanendes que sc contiimão icllar. 

Tanto que forcnl ahcrtos os voluii~cs, 
e esaininadas as iriercadorias i i n  fórina 
sobredi ta, o Adininist rador da Alfande- 
ga mandará logo sellar iodas aqucllas cm 
cliic se cosiumn pôr sello, e esta diligcn- 
cia scrií feita ila prescnca do Fcitor, e 
do I2scrivào da abcriiira, nào consentin- 
do o dito Administrador que se dilate a 
~qesin; diligeiicia depois. que a aberiura 
s e  acliai' feita, pelas confiisòcs, e prejui- 
zos, c ~ ~ i c  poderàa resultar. O sello será 

Acliando-se feitos os despachos, e laii- 
cados nos Livros competentes, coino aci- 
iiia Dcicriilino, pagarão logo as Partes os 
Direitos, quc deveren~, c será feito o pa- 
gamento eiii dinheiro de contado, o qual 
sc carregará ao Recebetlor da Adfqnde-, 
ga,, tleclarando o Escrivào no l i v r o  cda 
Reccita, e na verba que lançar que a 
qiiantfia dos Direitos, que y l l a  sf con- 
tém, fôra offcctjva., e realmekte recebi- 
da pelo dito Recebedor; e f i n d ~  o des- 
pacho de cada dia, serio sommadas no 

das lia Yautrr, o Administrador as inail- 
dará avaliar na sua presenca, c lavrar 
hiiiri breve terino da sua 
qual assignaró com-elb o 
o fizer, c queli1 as avaliar. A dita ava- 
lia920 será feita pelo Fcitor da Alfande- 
ga; iiias quando pareccr ao Adininistra- 
dor que é iiecessario que concorra nclla 
mais alguinq pèssoa, ou pç&yasK.i$qlIi- 
gentes, e praticas, ~ Ó d g i j  , ~ ~ n y c q q  7,s 
que julgar pecessarias p@a dirém o seu 
arbitrio debaixo do jiiramento cjuc de- . 

I guardado ein huinà arca dc ircs chaves vcrá defferir-lhe. I3 feita a avalia$io se 
das quaes ter5 liuiiia o Escrivào da aber- 
tura, outra o Feitor, c outra o Sellador. 

iratará do despaclio pela fórma sobre- 
dita no Capit~ilo precedente. 

Tirar-se-ha cla dita arca cm iodos aclucl- ( 
Zes dias eni c1uc fòr iiecessario para scl- ' . 

I CAPITITLO XXII.  

lar, e acabado o despacho. ou o excrcicio I 

do Sello, scrb nella fechado ilovairientc. I Da pngumcnto do? Dlrrlten, c da Arnccidaqiie 
dellea. 1 %  I "  

I 



: : : >  . 8 ,  _ ' ,  , .  
- , ' CAPITULO XXIII. 

, . . 3 : , , i $ $ ' \ ;  , , a , , >  . ,  .> i , :  ! ' . :  " .  . ' .  

sohredito ;L~YPO., da.Receita .as: addicões . . 
q ~ , y ~ y ~  d*+:t$rereb lanqndo,.e : 
s&~,G&~:. h&'.Tgr&o- . .  . _  pelo Esc i i$ ío~  . . nu, 
qúsf~;~&~dspladi~8xr&&~ento d.w;cb" ; t-1: do . .. r * ! * '  , . .  

nrd WndIsea somma rotal,, a &r- ' 
: s j . .  .. <i%;: ;r, j. 

te a'!G de*;, > . '  . . que consistia<.&: rffe'itaXpiaa4 
e' wtgá !. .? : da receita ipor lembSaiça.e : ,  f af;,.. . $  

fiançada. "assignando o .lnesmo Tery :  
Eicriv.io,'.é 'tainbem.'o , ~ei&$lo$. , ,  , ,  , f ,  , H,l.i no' 
ulh*a dia de'cada hei, . ie:  ara outra 

> : :  í j ; .  , ,-.c. ..:; . , : \ : . ,: ) , 
somma do rendimentoque nella houver 
eoin as mesmas; ,decleraees do que foi 

4, L\$ I'* : receita: ~ h , . e .  ibque éstá por lembrana 
p r s ~ * k w . p n * $ l e f i s s  p,smr s Csrrids;.,~c"-.& ';iW" L&&<<' , .  h &  or hade 
&ter; no Cofre ,da,Real . . Fazenda que 
adm,histrao ~Pnado, o que t i v e r  rece- 
bíd8Do niepcionado mez. 

~ t tekdendo gu com a de'vida conside- 

gnarào. o dito Administmdm-,. o Eseri.0 - 
v~Q,-:  o. &eeebedqq &prr,w ~b.iga.&,. 
P a s  ~+~s~F iadOres ;  cu jà  ~ivm.s&i @ L . i U t  
d,id$,:& cofre do d i e k i m ,  e'fpwe&& 
fó% j&e p&rào.ser;enueguos.as f+ :. .: ;  I .  . .. . 

e+= :" , coyor .. > .  . , . < .  de$achis . neeessa&ar. aw: 
te,& I .  E g 6 : - x i + i  serp.pa,g,os , . ?s,.Direitos, e de owt 
p + q a , y f c $ ,  p.ão= . ,, t r . f ,  - .. : . . ; ; 
i i . , i  i , .  ? S . )  S.6 r+J  i > r i i . . ;  S . $ ;  ,,:! ' . . .  , .  .. .. 
i 
! , t  4 . .  5 ;  j ; , , ":~~A.~~,Y$s =xJ.Y,.$ i i, >.,, - , < !,: 1 - . , 
i .,i mwsmas ,---. ; : a :  :,? ,: 
i , e r i a  eanq* c p~a?i.eq qs, o?-.; ~ .: !.. B. t :  . . )P"i'&cs.&gb+s&~a; . , " '.' " 1 

' ' . . . .  , . . , . t i , . : t .  

~ & a ó d o  9 terma da espera, sem que, . .  . 

os devedores, 01.1 os seus' fiadores , . . te,qbgo .,! , .<! + 

- 
satisfeito-realmente. os Direitos que  de- 
verem, o ~dmin i s t r ado r  da Alfandega 
mandas6 . l o g ~ ~ ~ n o  - SCWU&W~:&P.~ d r a r  

ra~i io  a que nem todos os Negociantes 
terão os meios neccssaWos, para pagarem 
os devidos Direitos eni dinheiro a tem- 
pci dõs déspgchol, eQuerendo favorecer 8, Fí;iab!+! e &i&mer$& -ai 54ib - cidade 

dé M&&o' em' ti'i'cth lqde Pór' pÓSsiyel, Es- 
tabeleco e '  Ordeno qiie todos 'os ditos 
Mercadores, que parecerem ao Adminis- 
trador, e aos Officiaes da Mezâ Grande, 
que nào tem os ditos meios para paga- 
rem os Direitos promptamente, possa o 
ditp ,AdmipistradQr. "com o parecer das 
mesmos OfFiciaes cmceder as esperas de 
doi9 ate quatro mezes, conforme lhe pa- 
r&r que é Jiikib seguiido as circum- 
stamiao, ,más' 'Sb$&Er% r F r ~ í f t i r  estas 
espergs dandtx- os- dita$' Me*i.cadores por 
seus fiadores, e prihcipaes p a g d a é s  dois 
homens bons da Cfdade, que sejãa abo: 
nados, e seguros, e approvados pelo S e  
nado da Camara, ou dando em penhor 
similhante tantas fazendas que bastem 
rasoadaniente para da divi- 
&,lavrando-se de tudo Termo em huin 

::destinado para isso, no qual assí- 
2): &',* 
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executivamente os me<rnoq~jreitos, q m  
f ó r m i  o i  figura do ~u i io ;  p {&déndo á 
penhora do& bepk $ós dere i óres,'k+&,wr 
dos seus fiadorei; e proee$endo fi p$sâo 

. S .  L I >  < <  

em suas pessoas, continuando a execugd'  
da penhora, e conservando os Ré.osJpre- ' 
sos até real pagamento, e receita viva 
no Recebedor, com a qual se averhará o 
Termo da fianca, e tambem a receita pgr 
lembranca, tendo entendido o dito Add 
miaistrador, e os Officiaes da ~ e z â , .  
de toda a falencia que houver na arre- 
cadaçào dos ditosaffiancados, ou sej,a por 
se terem recebido fiadores pouco ido- 
neos, ou por se proceder com negligen-, 
cia na execu@o, elles ser50 responsaveis 
a reintegrar o prejuizo da ~ h h a  Real 
Fazenda. Á mesma c>tirigaçt? Fca@ .su- 
jeito o Senado da Camara se nãÒ pro- 
mover, e ordenar efficazmente a dita 
arrecadaqão, e ke consentir que-se ad- 
mit% f d o ~ e , ~ o u  p e n h a  kue a não 

* a .  . I  I 

segtu~eiai. , , ,. ,. V i 

CAPITULO x2 y. 

- L 

Se for necessario balddareciz-se as fa- 
zendas de hum Natio p a a  ÓuGo, antes 
de serem despachkhs,, . ' n u m  po46riio 
ser baldeadas sem F&wa do Adminis- 
trador, qilè nãb a 2ohcederá sempre que - 

52 



haja justa causa, e quando lhe pare$@ 
que  a deve permittir assim.0 £ará,,w~q7 
?ando logo para  borda,^ @&iasejda 
Akfandega para ,toqars4il wifenhan@6 
das fazendas baldeada% R pm d 4 ~  ~ ~ 6 ;  
zerem 0s desgncligg ~ f l w ~ a ~ i Q s ~ , w p ; i ~  
rem os Qir@it~sp;fitl~~1,~8i.1,~IFG~ se,ide~er 
reml, ,F b]rdea#h$p 4gg.wwirrnsraadsr ~ n e r v d d ~ ?  
rias,$ a;~~e~m,+,~fl~j~ifieadw,+e pew 
àg#s&pçi &s Q&ciaeq,, que db !depu* 
tar, serào tomadas como d e s ~ c m i s l i ~  
com declaracào porém que das fazendas, 
d e  qiie se permittir a baldeacaio, se paga- 
rão os Direitos in~erinos, senr diminuic50 
alg)qrea,. . . . / .  

' r  . ; ,CAP&'&Ui;UCD .XXY,I,, . 

a n i b  k p i ~ c d & r ,  gt~andib ~c B t a e i n  

2 , .  b ,  t '  " I ,  

as tomad(n$; 

Sendo presente ao Administrador da 
Alfaqdega que se tein feito algumas to- 
madjas, mandará levar á sua presenca 
as famridrrs- desencamiphadas, e sendo 
alli vistas, e examinadas as mandará con- 
tar oii pezar conforme as suas qiialida- 
des, e far6 lavrar hpin auto de appre- 
h.$n&~, e da  tomadia, no qual se declare 
especificadqmente B dia, inez, e anno da 
dita apprehensào, e &I dito auto, a qua- 
lidade das ditas n~ercadorias, a sua sor- 
te, o seu numero, ou o seu pezo, e qs 
nomes das pessoas qiie fizerào a nies- 
ma: tomodia, os dacluelias a que for20 ap- 
prehendidas, e os dos seus donos, assi- 
g ~ a n d o  o mesmo Juiz Administrador no 
di@;ayto çom o EscrivGo, e niais pes- 
soasLqYefizqãa as to iad ias  para por elle 
se julgar n pqdi inewo na fárma das 
Minhas Leis e Ordens, ouvindo-se &umv 
mariamente os interessados. 

1 
W I T U L Q  XXVII. 

060 ail dilail mercndortns ds?sencoiiiluhadail 
,,ar h+qt regwes  ao ncccbe4w,  

í#ie- .e~i  a%rIgado a ic-ias e m  bom guirdm. 
t . \ f %  1 8 , t p i í  $ - *  

. ' l ' ~ d ~ , ~ a p , d  que forem ap- 
prehend i,dps, 4 Ia,st&#;14iil~~~a. coufisco, 
ou d,egcaminhs, ,ser&.~ars8&adafi1 a o . 9 ~  
cebedor por hrlm ~ ~ v r n t a r i o ~ ~ x a ~ ~ r ,  am 
hum Livro numerado, e rubpicado ..para 

esse ageito, e sendo obrigado o dito Re- 
cebedor .a te-Ias ,em boa ordem, e s e p  
~ a n # , * @ ~ g c i a ~ d a  em huma casa da Al- 
hd@ga.at& serem decididas as causas de 
t ~ m d i a ~  aafPseBem vendidas, ou entre- 
g M q q r  neriMnga. 

. < 

~ ~ . ~ i ~ i ' - \ ! ? ~ , 1 ! ~ ~ ~ 3 f +  : 4 , 9  t ,  . 

l i : ,  ;,i, v i , ,  i. I * & P I ~ ; o : X X Y f f I .  

a1 ~ t L i . ~ k i e ~ $ b i i ~ ~ ~ i  '6 r "  i &k&ei&o dns ~ e n d ~  
, t .- !:! & r @ * g e l l i ~  mwcsQorlas 

a p ~ r e h e n d l d a i  
l * t 2 ~  o . r fJoc lr  ~1,1!31t. 

+4chandonse lsapien&&d tsraapphehh- 
sões ç tarnadiw. no, Juika~da~MttMiqja, 
o Juiz as mi4ndirii  vende^ em laáas. p 
blica presidindo aos, Lciiõcs, e pratiaaw 
do as diligencias precisas para concorke- 
rem lancadores idoneas, e para evitar 
todo o conluya; fariá carregar ao Rece- 
bedor todo o producto das mencionadas 
fazendas em leilões; mas. porque póde 
acontecer, que lia demora da decisào do 
Processo se expoh%80' 'ailgu t-iiii'''faeiii'i?a~ 
a serem damnificadas em prejuizo da 
Minha Real Fazenda, ou das parles inte- 
ressadas; parecendo ao Juiz Adrninistra- 
dor que ellas se arriscào a padeoen:el- 
gum damnu: Ordeno I ~ U F  zqstcvpasd ia 
dito. Juiq proceda. 5 arremodoqíia a-dmfda 
Sentensa, mandrindu cita.r poçsonlmente 
as partes tnteressadas para assistirem á 
dita arreinatac20, e admittindo-as a lan- 
$ar, para se evitar todo o prejuizo e qwi- 
xa que possa haver. O incsino praticará 
quando as partes requererem a dita ar- 
rema taciio, ainda que  m eio recêe dam- 
110, ou avaria imnirnenlie nae &tzei~das. 
Julgando porém nullas as ditas toinadias, 
serão entregues aos scirs donos as fazen- . 
das apprehendidas no caso em que ain- 
da exisixo* e 3 0 '  'caso jiè estarem wce- 
mátadas ser-lhes-ha entregue o producto 
dos leilães, fazendo-sc os Tcrmos da entrc- 
ga, e pondo-se as verbas que forem con- 
venientes. '-., C ' .  

CAPITULO XXIX* e " 

,. 
i 

I *, '+ 1 I 
- ,  

DM dengnci id D e i  a 
c ,  .,*, ,,,,,!,V , . > , , . , ~ ~ ~ ~ ~ s ' i o ; 0 . t r t  , d l  - . 

J-Iav~adol alg~mas pe,woas~quBqpeiràa : 
deumoiar os Réas culpados ârimes 



de descaminhos, ou de contrabandos, o 
Juktlhe receberá a denuncia, e mandará 
fazer rhum aaiito >com clareza precisa, e 
proo;dmh8 apprehensiio hos descaminhos 
omde:qwer qu~llestivereo~. NPo se achan - 
do pordm os ditos descaminhos, podefia 
os denunciantes accusar os delinquentes 
e provar as suas culpas, e o Juiz da Al- 
fandega ás julgará como fÔr.,de, jv$;,t:içia. 
E auando as d e n m i n s ~ k e m . & t d a s  em 

r +  i i I t s r  .r* .-lQqH 

segredo por alguni motivo justo, prece- 
derá dc t ra6sa&~ntw,~  m # d d $  og MOS 
crie,~h~hfçu~pzidailpii pmbas ~tificien. 
teq E d -  asipdiay app~ehmsões para 
sagutt~nça bdêrl:Binha ltcdll'fitizerlda, no 
ql~c~rasoade~mente bastar, e adniittindo 
as ditos %os a livraníento os julgará a 
fina3, como fbr de justiça. 

.ToBoi*ar pr~diictos das fazendas io- 
inadas por perdidas serào distribuidos em 
t ~ e s  partes: duas serào appl icada~ para 
a W n h a  Real Fazenda, e huma para os 
Offieiaes, :que fizeriid as tomadias, ou fi-. 
z&ào~iy.dsne&sc~hs: partes "applicadas 
&?Minha~!Rus~l Wa~tendi, .logo. : que ..forem 
jh1gd.o~: os prmessos ' sefio en.t rcg iies zo 
Thesoureiro do: ,%nado, e receitados no 
Cofre daquella Repartiqào, e a terceira 
pavt-mtte será entrcguc aos Oficiaes ou pes- 
soas .'ri quem pertencer, pondo-se pri- 
meiro as verbas nas receitas, e nos ali- 
t ~ s  -das,.ditas toinadias. 

, , , .  : i  . . : . 3 . i , , . . 
" .z . .. . . , i  : .LI~::L~,l +b. ~:i.~! l f&qq~~o. XXXI::: r .. i . . 

.::i:. :..i-,;. ! :<t i : .  ,.:!I, ? , z " . , , > ' , !  i;:!:,: : , ,  . 

; , ?  ,' , 7 C , , . :  ;. . ' " . ' . . . . ' i ' '  . !: r.'.;: ' 8 ... ... t;:.:. . 
2 : r. . . . 

Por quantotos descainirihos~c&miI~m- 
mente sào escoltados dc pessòas, que os: 
possào 'favorecer, e por isso acontecem 
muitas resistencias contra .os Guardas e 
Officiaes que os vigiào e procurào ap- 

* .  

pehendei:  &derio, e Mándo que em to- 
,bi3e:!qua1quer caso siinilhtinte, os Ofi- 
'cbtsbimtimern os -Rios na voz -do .  Meu 

Real Nome qiie se rend3o á prisào, c 
qite nào o cumprindb i-issifif, os possio e 
devào eeilstranger por f o ~ ~ i d ,  e que *n- 
do os mesmos delinquentes prezos se& 
jul@dos como Réos de Lesa Magestade 
na fórrna dzi Mioha Lei de vinte e qua- 
ti% dc  Otizubróctde hil setecentos ses- 
seew:el!qr~tror,B que não chegando a 
set-p~ezu8;: Nro8'tedhLo Carta b6 Seguro, 

'e1 sie'prdbedaricon'ti.g dtleS ila ~ r k a  das 
&fitilíasi%eid - 

i ' < T . l  + * I ,  
( cÂ&~utò:x2sir: 

Qme hnJn bum Esealer para a aerida. 

Para a Ronda, e vigia neceusaria con; 
tra os descaminhos ltaveká hum Escaler 
pago gar e0~nta:&.~..BZi.nh.e~ h1 -E?"aaeipda, 
mias sómente nó"t'~@p8"que fôr preciso. 

! , ,  L , ,  c . ) ! ,  '~;::.:,;, 1 . 1 4 :  ,35::<': 

De arras, trigo, farinha', milho, legu- 
mes, e de outros similhantes grzos, co- 
mo fructas da primeira necessidade pa- 
ra a indispensavel subsistencia dos Povos 
sc nào pagarão Direitas a lens:  

I 

CAPITULO XYYIV. 

Do hCo, roupa e enaommeudu qee n6o pogiro 
Dlreltos. 

E porque costumào vir. ás Alfandcgns 
muito fato, e roupa usada em, caixas, 
bahus, inalas, ou em outras cóuha$ 'fe- 
chadas em companhia' &d:9 seu9 donos, 
oii sem elies; elp&ie''a&riteckr, que ak 
ditas cousas seja&*dod ~è"11h 'usos peswaes, 
e nào para commercio: Mando que seja 
examinado o dito fato, abrindo-se para 
'este eflgit~ as ditas caixas, bahus, e ou- 
,tras cousas, ein que vier@ na presenca 
do Escrivào da 'Meza do ~espac l io  da Al- 
fandcga 4 porta della parátpresení$ar'em 
que mnsiste o rn&m <f&6, e&ikridbTas. 
diligencias n ~ l ~ s ~ ~ a r a l  kdiihtdf*qil& 
delle nào devbh:!fjhgab M~it'05 deixat.6: 
o mesmo Adhinisthdbr'da Alfanclega 



leva-los por seus d e o s  l i v ~ m e n t e :  sein 
que por: isso s&ja necessari@.l)espa&6~ 
M w  + por declwilr. ~erWrr)e~itr~Adil:, 
nkt rahr -que  o ktuefii 
Achando-se que &ver 
rão fazendo. o ldf&p&@ %:lf&~M& 
nasia. E O M I & ~ Y O ( ~ W ~ ~ &  *& ã&%W 
Alfandegit nwsala~rz%flká,kM:od~~&d 
a l g q i c t i r ~ d  . f ~ h c k ~  sgw pfirntiw $3 

- a&&, le({sabd.fipr% ;àilig&eia~a4&a 1 q& 
as adb~&tiis. doeais "ej* de qcraesqudi: 
pessws, qtte n8o pagar Direitos p o q r e  
se hade pritcimriiente a h i r  e vêr tudo 
Pia dita &A-lfanikgab. E 6s Officiaes que  
deimrgm lavar as ditas csusas : assim1 'fe- 
chadas mycvehtrarãb aa Alftrdega sem 
pcace&r:iaa rd$'t@ iei9amai irgwrmBa em 
p w  de slispu&n,.Cler:seus &bi~s, e de 
in-habilidade para-entrar em oi~trot;. De- 
temina maisque constando ha Meza da 
Al+an&ga que as encommendas, e mi- 
masi que passarem peL dita Alfandega, 
são -proporcionados á qualidade de pes- 
soa5 e quem se destinfio, e de poilca en- 
tidade, passario livres sem pagarem Di- 
reitos,, 1 

c . r  ' T :  CASDULQ XXIIPV. 
* " e ' . i , & ,  : 

Que 112 não oao de Dachena. 

, Qrdmo que na Alhndega ngo con- 
s h t a  o ' ~ u i z  Administrador qiie se pezem 
as $aztwdas, que se houverem pezar com 
os Dachens, nem delles se poderá iisar, 
mas m n d a r á  fazer balanja, ou pezos de 
ftwrq-,agr quam asrào afferidos cada anno 
wtm& ,de. Junho, de qorte qiie fiquem 
conwirdes~cornm:Pad~~ que deve haver 
no Scaado, 

goe re não e~nbcrrsuem M mereadurias 
esti~krem na Allandege. 

: >  i 

i .Qrdema ,qrw na dita Alfaaidega se não 
emBqrgiu-,!nerm .posção penhorar as 
rne~ad&Pj@s;~ne ~edhmiitsanern antes de 
se ~ d c s p ~ h w ~ e ~ ~ m r ~ p .  os Direi tos, 
e u &dmini&radmd&Abn$ega. as l a ~ a  
despachar, @deixar il~wa~&llaipelas Prsr, 
tes como .livres ,e desembanq+dw, por- 

que-dap~is ;de sahirem da mesma A4fant. 
~ : & t t ~ p o d e r Q  proceder 'contra asrmbi, 
&wlm&a"&eciais; como for de just*,~ 
pmd&mií01ire:entenderé a dita ,phibir% 
S&~  #o~~pehh&as, e mais proedimenkm 
q ~ g t 2 3 s M Í ~  par ordens1 expedidas a 
l&i!&toliL,d~ik~daq~o da Minha Real 
Pet.Ee#& rpaW%egunaNa, e pagamento de 
&l(~ae.'~ti4utc , 'se r 3 ai G r d ~ r a :  
. s ; 8 , > , l  . ~ , i - ~ ~ . ! t r j # ; f í t ; c \ .  ~ , i ~ , t i  t a  

. ' ; , i  .-c ' . ~ l & s ! g f ~ 1 2 > !  1 -  b 

. . 
1 i r I i , .. 

m@ .*e sPF@RP 2(,* ; i , . 
SendobMe pesentes a3 m i i l t i h ,  

rnudanps .que se eaperimentiia nos m- 
lorcs das fazendas>fabricadas na Asia: Or- 
deno que o Governador da Cidade de 
Macáo, e o Senado da C a m r a  mande 
convomr toclos os moradores, que tive- 
rem huin pleno ~oahecim'e~to das' qua- 
lidades e sorte das fazeBdeskque foreni 
despachar lia Alfândega 'da &es\na CZ- 
dade, para que depois de lhes darem o 
juramento, elies procedão u formar liu- 
ma Pauta das fazendas que alli entrão, 
e podem entrar; esta Pauta deve conetar 
d e  tres coluninas; na~pimeirrt  ~ e m b . q ~  
se ponha o + a h  Vw~ePltcr dfijB IftVLBd1 - 
vendida% nna primeira rn3o;. na seganda 
o valor dessas inesrngs fazendas vinte p w  
cento mais favoravel que o valor cor- 
rente, e na terceira os Direitos deduei- 
dos da segunda columna, e avaliapio fa- 
voravel, a qual Pautab~se remetterá ao . 
Meu Governdor,%:e Chpith General da 
Iiidia para este a* r e m t t e r  4-MinhaiReal 
Presen~rr, para della approvtwoque fdr 
servida. Tanto este B e g i m t o ,  como a 
dita Paiiln, se observario, e executar80 
i n t e i r a m e  e p  quanto Eu não mandar 
determinar o que $Ôr mais conforme á 
Minha ReaL Intencão.3 

Pelo que mando4ao Governador da Gi- 
dade debMacáo, e ao Senado da:Camaaa 
da, mesma, ao Adininistrado~jbe ,-J+ da 
Alfaadega, .&3la, e aos mais Ministros e 
DfGeiaes aum$rãn; e gumdem,este Re 
girpent~, e o-f%ij+ cupagrir, *t3, g~ardar 
tudo oque nelle se contém, não,,obstaate 



quev&eiv Ondeaiacões, .Begimeiv 
ouims, .ou Costumes c* 

todos, e todas Hei por 
atisgdas, eoholidas, como se 
em existido, e comq'se del- 

se aqui espresoa, e e* 
ncào, sem e r n b a r ~  da Qr,& 

'qf&$&~rn contrario que assim o 3aeqwij 
E Ordeno qw esta valha sewpre,qorn$, 
Carta passada ~ c l a  Chancellaria, posto 
que por ella . @ax hahTpassar,  e ainda 
que o seu effeito haja de  durar hum, e 
muitos ~ Y Y Y I W , " ~ T ? ~ @ ~ & ~ % *  B outras 
O r d e w m s ,  que o contrario d ~ e r m i o ã o .  
Dada5 .nesta CidaBe; de  Goa. -José Joa- 
qztinz.,& Sd a fez a vinte nove de Mar- *, A m : d o  Nasciinento de Nosso Senhor 
Jesus' Christo de inil setecentos oitenta 
e quatro. = O Secretario lielicicrno Ra- 
mos Nobre Moureo a fesewrevei. -Dom 
F~&dwLqo, ,Ga$Lkm-t%e. .de Sousa. =f ié~ i -  
cr'aw, dZamm !lv~b?.e Momão ('1. 
. ,., ...I f 

A L V A B ~  OCCORRBNDO AS PREVARICAÇÕE~ DE ALGUNS 
GOVBRNADORBS E OUVIDORES DO ULTRAMAR. 

Eu a Rainha Faqo saber aos que este 
Alvará virem: que tendo chegado 6 Mi- 
aba .Real . P r e q a  repetidas queixas do 
irrwdar, ,e ?asordenada compwtamen- 
ta dos Governadores, e Capitàes Cene- 
raes, e Governadores interinos da Capi- 
tania de Mossambique, Rios de Sena, e 
de  Sofala ; estabelecendo elles rnesinos de 
sua propria authoridade para si, e para 
outros, maiores Ordenados, que os qiie 
Ihes erão destikdos ; conferindo em Cria- 
Bss e F~4niLiares seus, os Officios de Jus- 

i; e ;pn~veMo, por' hurn 
i ~ t m k t d o t  a h d ,  -i&- 09 dita  ~ f f i a  
cabs~mi~a GdmramJ Bapiteníag Mdres, 
e ~ m s  h P r &  similhantes, par Dona- 
tivos, e Peitas, ou em quem. mkis lhes 
dava por elles: Acceitando, ou procu- 
rando que se Ihes dessem importantes 
sommas de dinheiro, e precipitando-se 
em consequencia dellas nos maiores ab- 
surdos, em favor daquelles de quem as 

\ - (4) No Supplernenlo á ~ o l l e e r ? i ~  de Delgado- 
W d . " ,  pag. 555. . . 
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recebiào: E n t r a d o  gm Negociações mer- 
cantis, por si e por inteqostas; pessoas, 
com .dinheiros seus propriios,, e &$é cqm 
os- da, Miaha Real Fazenda: E niÍo ha- 
vendo meio algum, que não excogitassem 
para extorquir o cabedal alheio, e en- 
~ P P S S ~ F  O WU, chegando a sua inexhauri- 
vel qwbi~a,a.tâl cstremo, que ao mesmo 
%napo, em; que os .ditos Governadores 
We r e p e s e n t a x ã ~  : m p e i i e  ilriportw&e 
Dobhio , ,  e seus Habitantes redugidos 4 
major penuria, e á mais deplorauel si- 
Luacio, elles mesmos, dentro de brevis- 
simo tempo do seu Governo, appareciào 
senhores de iinporiantescabedaes,que e m  
seus Nomes, e de terceiras pessoas re- 
~nettiaoparafóra, e empegavõo no Com- 
mercio, oii que iin&icipando:se-lhes a mor- 
t e  se patenteava0 nos seus consicl6sev.eis 
Espólios: E mandando ELL examinar a 
origem de  hunia novidade tào inespera- 
da, como a de se adquirirem riqiieeas 
em hum Paiz, que se Me representava 
totalmente exhaurido dellas, Me foi pre- 
sente, que toda a origem procedia de 
haverem os ditos Governadores perver- 
tido toda a ordem regular daquelle Go- 
verno, o qual tendo-se estabelecido para 
vantagem da Minha'Co~Òa, e beneficio, 
e posperidade dos Meus Vassallos, os 
mesmos Governadores o tinhào reduzido 
a hurn Governo inteiramente venal, que 
só seivia aos seus proprios, e particula- 
res interesses : E devendo occorrer a esta 
perniciosa relaxas20 : Ordeno que todo 
o Governador, que sem Ordem Minha 
se fizer pagar maioresOrdenados~da~e1-- 
les que lhe tenho estabelecido, au .4ue 
os mandas pagaf a outrem com accres- 
cimo, ou que os estabelecer de novo a 
lavar gd.&'aTgua Piir.ticnl$r, pague pelos 
seus proprios Ordenados, e na falia del- 
les pela sua Fazenda ein tresdobro tudo 
o que tiver cobFgdo, ou mandado psgar 
de mais: Ordeno outro sim qire.todo o 
Goverqador, que coqferir em Criado seu, 
ou Pessoa da sua Fanlrillab-algum;Wf~io 
de Jus t ip ,  e Fazenda, ~i de oùtra  qual- 
quer Repamiç8o,-fique obrigado a pagar 
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d~rrJhdiap@ Adnaçambiqiie; e 
@ m i m ,  Quaidores, 9uizes 

& bi$6ig? Minie"t~@i&>Woas.a qwm o oo- 
..>nba&n&tstd&%e pmtencer, o aumpriío, 

e fqao oumb~ir ,  #e  g u a r d r ,  
mente aorrio mlle sle,~on%$m; 

~alicr~bbbtmtes~q~la~sí~u~f L è i ~ ,  +RUgirnen- 
':&osli law Estilos .em c a ~ a r l k 4 ~ 8 r t d o ' ~ . h o  
!Palacio #de Nos.st~;Mtiei(a *?$aAjitda;i&rn 
11 4 do Ab~jl~dé:+@?W*G~~a~A9%igha- 

idw3k&s?a$&0 ~ a ~ M i ~ h w a ~ Q ,  
' t i 

, , ,., , ,H A8 0?DEN1S. .Y4L174RB 
AC&RCA DE J U R I B D I C Ç ~ E S  E cOMYETENCIAB. 

L < '  

Ew ,a Rainha Faca saber aos que este 
Alvará com forca de Lei virem.: Que sen- 
do as dissen~ões, eeaniteadas entre os 
Bispos!&s BRmi~R&nwte ~oanihida;;e :as 
~ c ~ i b $ i r 8 8 B 1 f ~ ~ 1 0 8  estsbelecidas, tiio 
.tdigris'.*o&nls as mesmas Ordens : Não 
bastandolaté,agora para as fazer cessar, 
nem as Slentencas dos Tribunaes compe- 
jn tes ,  nem as denominadas Concorda- 
tas, e ainigaveis, composicões, celebradas 

1mtr.e w ~ b r e & t o s ~  Bispos, e as referidas 
b 4 e.m& ainda OS .mesinos Amen- 
: tos:-:Remlucões, e b i s  Regias -pmrnul- 
gadas nos differentes Reinados -dos Se- 
nhores Reis Meus Prcclecessores: E pa- 

.i.eoêndo que as ditas contendas se teriào 
- d+minuido, e até inteiramente cessado 
no presente tempo, fazendo-se pelos Bis- 
pos, el pelos Ninlistroâ das Ordens Wli- 

nmssaria, ,e. conhecida differwa 
ó,bi-,prltniti~os, e wen'ciees 

6 b~~ineit.o~*ex.tpjmeèàs, 
+ 6 ~ ~ t & t a ~ ( ~ q ~ m s U r & ~ P i ~ o  B :Tialieta, 
ía+~ZNsoipliiaa~+ eicatpa.~&:~tdtos. me&- 
isesite*hkieaCew1i e;-o$ ' ~ i v i s g  ,de, que 
peiio, por.ieiercê~*Mhka, *a& &os Bis- 
epas;;>~~rão- a~+Ordens dos *Meus *Rei-; 
mmm3pandlr*se, e exrtendend~~sel p este 
flprincipio, ~ e r  sogundo o esphito h Ca- 

, -@a, ,das: iC;Qostiituigties Ikekefaskioas, 

e"das rnlesniad:.le~s .ae *saias :>Isen@es,l e 
Privilegias; náo* te& &&ida? assim ; 
mias antes pelo cmtrâi.* i& ctdkrrvisto, 
com injriria das luzes da p r e s m e ' ~ & o ,  
crescerem todos os dias a mais e thais;as 
d e d e n s ,  e. excessos de hurna, e outra 
parte;'.repu*ando OS Bispos, sem distinc- 
ç~o:crlgitma, offetisivos do ,Episcopado to- 
tdbs au puad q ~ d o s  ob Brí6Iegios das re-  
fentidas Bfidehs ; 'e &tas. arreigktido 'a si, 
.e P&wtrtindbtt!r Wivile$jitss;que ohJIiun- 
ca biue~ão;'aa que j 5  não e'xid&th;'2bu 
cxtendendo oslque devem ter  uso,'e hes 
'fbi'ào justamente concedidos, além das 
concessões, e dos justos Ijmites dèlles: 
E havendo sido puMieas até escandalo- 
sas siitiithanfes contesua@es $em si rnes- 
irias, ' k  pela parfia crith qne t e h  3i"d.Ú qra- 
tadas:;depois de niandar'mviS1ai hl~za 
da Consciència~e'Oilde~s~ sòbre 'as Repre- 
sentacaes, e qdeiias dosi Bispds:' Queren- 
do d a r  para o, futwa tiunia 'prGvfdencia 
geral, e capaz de terminar por~huma vez 
tantas desordens, abi~sos, e excessos de 
Jurisdiccão: Fui Servida mandar ver por 
liuina Junta de Ministros do Meu Con- 
selho, Theologos, e Juristas, muito dou- 
tas, e versados na8;ciencia do estudo das 
Leis; e Costumes Patrios ; no ~ i t e i t h  Pti- 
rblPccr, Ecelesiastico, ,ani.verSdI, e 'Parti- 
colar deste Reino; e na Surisprudencia, 
propria das Ordens, as sobreditas Repre- 
sentações dos Bispos, Consultas, e Pare- 
cer da Meza das Ordens, com assistencia 
do Procurador da Minha Real Corôa: Or- 
denando-lhes, que confetindo, e p & ~  
do as razties, -qiie se~ffdr'&o.$bic"ftItf~a 
e G ~ u t r a :  pne, &mfietd d~Bir'~d4&ltn%a 
&aa9.4~1iesk~ &>q~l ín t s  achassem, e 
ente?dekem ~ ~ ~ ~ ; ~ m ~ s ~ r i o ;  e conve- 
taide ~ o h  4odos.m' %PL~~OG dasiiílados: 
P ee&mmifi&Me~cm o Assenta, e.&- 
-~beaqdio, que del wrrernanr 
4ItAFiio os1 *fienda-~~sdlms, L3'- 
+i+ahneate &utm,-le itelieaba;;alp s e d p  
*de D m ,  e.~SIaet~;yue&&?til@~itp-rrr- 
tantd. t g l s t w i a ~ * ~ ~ ~ d ~ ~  WHr: 
hr-EiLe@w&rrffid*&rri, Go- 
veimcrdorm~ i e 5' ã4:hd mUP1stmh 



das sobreditas Ordens Militares, conhe- 
cer a existencia, legitimidade, exteiisão, 
e uso. dos Privileg.iùs, de que wad?hb 
mesmas Ordens; c o ~ b  ] P " ~ ~ & t o k ! t \ ' e ~ ~ -  
fknsora da Igreja, db3 Gafddfl%, ''e?k%j,$?dk 
beranos Direi tos ild - ~ ~ ~ B S ~ ~ M W ~ ~ ;  
e manter i l l e s a s l @ & t ~ t l j b b d ~ d a & -  
mos ~ ~ a n o n e e ~ ~ ~ & ~ d ~ @ ~ i e f t & i ~ & s ~ ~ k i ~ ~ ~  
mo 1 hihhal,~dr@'h~d~%bétiid& ,' qti6'id 
ta@idpditiadimóiiIfe$u Storpekiok: 'prò: 
mover, *&'firi~kir' ki p%íbtlei sbcego dos 
Meus Reirios, p n d o  em harmon'ia as dis- 
sensões qtie o podem alterar : Usando do4 
grandes Podeees, que por todos oserefe- 
ridos Titulo3 Me competem, para, se- 
gundo as2in.ten@s'da Igreja,'regular, e 
mc.ornniodar'%o testado pi.es&h^te, e cir- 
ewrn~tandhs que octorrerem, a Discipli- 
fiaa Ecclesiastica externa nos Meus Rei- 
nosYAc Dorninios: Qucro, e Mando, que 
aos ditos respeitos se observe o skguinte. 

1 ." Declaro primei~ameilte, como re- 
grá fiii~dainental nesta materia: Que os 
Parochos Freires, e Beneficiados com CLI- 
ra de Almas das Igrejas, e Collegiadas 
das Ordens Militares, iio que toca 5 Cu- 
r a  Pastoral, Oficio, e Ministerio de Pa- 
rochbs, admjnistrac20 de Sacramentos, 
efhenãa, e correccáo dos seus costumes, 
não tem Privilegio algum, nem izencão 
digna de conservar-se: E que neste ar- 
tigo sào como os outros Clerigos Secu- 
lares, srijeitos ein tudo aos Prelados Dio- 
cesanos, e ao Fôro Ecclesiastico dos Bis- 
pos, de que usarão, na fórina das Orde- 
n d $ s  do Remo: O que comtrido se não 
entetider4 dos Paro~hos,  e Beneficiados 
das Igrejas' intèirafnente isentas, e affe- 
ctas, e com a qualidade, que em Direito 
se chama iVull2us Dicecesis. 

2." Declaro outrosim, que os ~ r e i r e s  
Cilerigos, que não forem Parochos, oii 
knefxiados com Cura de Alinas, sào 
is&ttes da Jupisdicção Ordinaria dos Bis- 
p o s ~  e siijeitfis s6mente aos respectivos 
PreladosYq6'3ii'lz6s dáSOrd-ens; assim em 
razão da sua 'Pessái,'bqs p8trimdhiaes,, 
0i.1 da Oiidern , com6 das Aias obrigações,' 
convenci3es, e delictos: O q u e  tambem 

se entender5 a respeito dos niesmos Pa- 
&&os, Freires, e Beneficiados d r n a u r a  
dbuATrfias, eih tudo o que niio respeitb 
'%d'!&% Offibio, e Ministerio' Pastoral, na 
f"id&'&cinia declarada. ' 

corn os Ritos, e Policia Ecclesiastica da 
Diocese; e norileando os mesinos Bispos 
na Collecta como seus verdadeiros Pre- 
lados, immediatamente depois do Roma- 
no Pontifice. 

4." Declaro consequentemente, que os 
Arcebispos, e Bispos de Meus Reinos pó- 
dein, e devem visitar as Igrejas, e Paro- 
chos das Ordens, posto que sej3o izentas, 
não o sendo com a dita qiialidade Nu/- 
lius Dir~cesis, ein tudo o que tocar (; Cu- 
ra de Almas, Administracào de Sacra- 
mentos, emenda, e c~rrecq+o,~dos' seus 
costumes: E que tárító-t+fi-i;I#~ 
para per si, ouhpé:las sèus visitadores 
mandar vêr, e examinar o Sacrario, a 
Pia Baptismal, e os Santos Oleos, e aben- 
Soar solcrnnemente o Povo com o San- 
iissimo Sacrainento, ou por outra modo, 
nas mesinas Igrejas das Ordens;, corihe- 
cer, e devassar das culpas, e falias dos 
Parochos Freires, e Beneficiadps encar- 
regados de Cura de Almas, ou sej* Pa- 
rochiaes, e commetti4as ein r&ho ao seu 
Ministerio, ou se,jih Pessoaes, 'pois que, 
por todas se fazein igualmenle indignos 
delle; pronuncia-los pelas mesmas culpas 
na fórma de Direito; s~is~ende-los, e pÔF- 
lhe<; Encoinmendados, assiin, e do ines- 
ino modo, e sem differenca algum%dus 
oiii ros Parochos, e Beneficiados, ,que nào 
forem Freires : E mango, aos* Mihistros 
das Ordens que thes dèiiem$vie, e cum- 

r idamese usàr em todps ,estes S ~ S ~ Q S  da . J',,*> <i. . i  ,- ' * 

sua Jùr;sdicvào. 



% . , ~ , , ~ @ @ m i d ~ d ~ ~ d ~ c I s i ~ e , ,  . 
$ i i  wjsiiar aa Gpm+dw, : 
' 'Qrdws,: sitas ?ncG limitm 

nsehik, n i  sondo ellaa:,e&/ 
$+ri,oa+a a eapensss das &in+ 

qis+~ii a&otas .m .a dita gu,e 
U;lG&aNz;t~ti~i - I d , ,  . . , . . . ,  . . Diawsir: E p r ? h i b  que 
&.;R~N? , . , , ,  , I ,  ,se possiio sdificttrlgeja,, ~ r ~ i -  
da:, oii  Capella n a o ~ a r r ~ , : e : \ y ~ ~  qg 
jeitos por qualqu~r ,@*pp, ,sem 
liceya m inlw .~gpo~.$~y.a ,Crap, ty.y!egtra. 
e A~cj$#++f& ,e:.*. d a  ;?pps 
ctiva L .  , p ioc~sq .  , 

60, , peclako ,, , ., , ,  tsibbem, qlie em !odos~os 
' c a ~ m c i m a  ref?~idk,  em que não hou- 
~er,izen.~ão,'o,~arochn4 - - Freires, . -. quando 
se jiilguein aggravados pebs Bispos, oii 
por seus fiIinistros, derem recorrer mio 
á Rleza das Ordmç, I P ~ W  sim aos Supe- 
riores EcJesia,jtic~s &a miaos Bispqs, 
segiifidÒ a &t~$~ e presente Disciplina; 
6"' :a),>dc&' há Minha ~ e a l .  Corba, ha- 
v& violcne;a, excesso, ou falta de Ju- 
risdiccio: Nos outros casos porém, ein 
que i a  conformidade deste- Alvard se 
mandão conservar os Privilegias, e izen- 
eões dqs Pessoas das Ordens, se não po- , 
demp de'.-bsda akum entrometter os 

l * , ~ ' f  7,. 
kispcrs: O 4ue muito Ihes reewomendo; 
e a Meza os fará exacta, e fielmente o b  
servar, sem ampliação,' nem diminuicão 
alguma. 
' 

7 ." Outrosim Declaro, qve per&encen- 
do aos Bispos, eni mnsequencia dos setis 
Direitos, e Obrigações Pastoraes, a no- 
meaeão dos Ericsri~iisndadw nas mes- ++'v$$ da6 Ordens, rri, caso de Ta- 

&%um, e m$rO'23 si,i&ibaxita na .f&rna & 
Diieiio, !nqd .@&: estes ser okigados 
a <&r á 1Vfezi das43kdens Gonfi~rna~do 
da 'sui carta 'de E&rnnyndaeão, que 
Ihes foiJegitimamento bassada pelos.Bis. 
'pos, em virtude do seii Poder, e Jiiris- 
d i q b  Ocdinaria: E Mando á Meza, que 
faca logo, e prómptariiente pagar aos di- 
tos Encommendados, a Gngrua que Ihes 
aotaie>eiir, e Ihes &r assignada por Lei, 
titbmsturne g;e&ente ohekvado n a s  

, e Benefickx A s  Oiutms. 
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8," E a resppita dds ,l&qtw, e mais 
BeneGciss do l.Tltramr5.coiil::4hrw, OU , 
sstia~c elJe, d m j m d o  * acabar -as *go&&ws 
yuesk&~~~ sobre a J tii-i&diq$ dos Bispos 
TfJ~amal\inw: ISeciam, qtre* tem OHl; 
n a ~ i a ,  tswhi. e & mama. FBma que as . 
8 " i p  &Y A&Fw, s&e todas as Igrejas, 

e .Ww, exis~enm-dert tm~ dmlimi- 
1 9 7 ,  d q ,  ,yaws: ~ w f l i v w  Blapa&si. Que 
&em. $o, m e m ~  roodo q~ãe1.k~ pmlírer 

Qfiichs, e .  Cargos Ewlesíasti- 
cos, que forem .meessasios,. ,ou -paira o 
servico das mesinas Igrejas, au  paga o 
uso da Jurisdicqão contsnciosa, qrie,lhes 
perinitto na coilfoi.n\idde das Leis do 
Reino : Que os F r a i ~ a  d+Qvdqrn dc Nos- 
so S e n b y  ~m&, ,&br j~ i t~ . ,  lPadpoeiira. de 
t a b s  oa Benefic jw * d ~ >  .Ultkwp, 1 p d e m  
s e i  prb~idaa nellw, .post~,. que qjL Se- 
culares: Que QS B i ~ p u ~  U1t~amar@osl f em 
igualmente J u r i s d i q g ~  Ordineria sobre 
os Parochas Freires, e Beneficiadosl Gu- 
rados do Ultramar, no que tgea 6 Cura, 
e Oficio Pastoral : Que neste Artigo per- 
tencem do mesmo modo, e sem ditFeren- , 
$a dos Clerigos Seculares ao seu Fho: 
Que òs podem da msrna  fórina castigar 
por todo o genero ,de eulpas, Parsahiâm,. 
ou Pessoaes, Dor não gaza~em.da i z ~ ã o  
algiima, ou Privilegio em todos os çasos- 
pertenceirtqs á Cura, e Ministerio Paro- 
chia]: E que por comsequmcia, senda 
aggrav-ados pelos Bispos, devem nQs so- 
bbreditos casos, em que n2o gozUls derizen.. 
cões, recorrer aos seus legitianps S w  
.riores na ordcm, . e Jerarcbia wsias-  
ltiea, ou ao 3pijeo dn,Nitib% &e$, Q&P, 
,na f6~fna que a ç i q ~  fica declarada a res- 
;peito dos ParocBos, e Beneficiados das 
'Igrejas, destes ~ e i n o s .  

9." E porqile-os mesmos Parochos, e 
Beneficiadas nos outros casos, que não 
pertencem ao Officia, abrigatiia de Wi: 
niste~io Parochial; e bem qs$i,todos vs 
mais Frkires Clerigos, ,s*&ef!Ci~, e 
extravagantes, são ize;ntg,&~me~ts?;da 
hrisdicção dos B$pos,. e sujaitcps.s6mn- 
te á da8 O*& q$ a-'iespqi,to &lles he 
odmaria', e Mitlistros dellas não resi- 

ti4 



dem nas Conquistas; e padeceria a admlki 
nistração da Justica se no RoineLsÓ *pci..r 
dessem ser demandados em ra- dmseigst 
contratos, ou del iqtos~ ,SOU rienr$+ami 
mear; e erear os Bi~pan,Uitr~riaaai~88Jt&l 
zes das O r d w ,  para~nwti?qudidibd~idokl 
nhecerem em $~jm$&1~kisata~1&~~0d&S-r. 
as suas @#&kGi~&,t \ a t C a W :  OS&-Y 
na&+ flue delles neotalqwlidaide, se 1par.r 

corra irnmediittamantc,para a Meea das r 

.Ordens. E sou o-utrosim se~vida por hu- 
ma necessaria c~nsequencia de  tiido Q 
que Gca referido, e por outros justos res- 
peitos, qiie se fizer60 dignos da Minha 
Real Considerqiia, , itnpôr perpetuo si- 
lenoio ás  Perlewões. da IOrdein Militar 
de  Napo Senhor. Jesus, Gbristo, sobre a 
durid&ão Qrdinaria Eeclesiastioa nos 
Bispados do Ultramar. 

1 0,'' Kecomi~endo inuito aos mesmos 
Arcebispas, e Bispos se abs~enhão de to- 
dos,os fUctos, qiie parecerzeili por qual- 
quer modo encontrar o an-iplissimo I'a- 
droado de todas as Igre,jas, e 13eneficios 
do Blts'amay, Curados, e sem Cura, uni- 
dos, Í: incorporadas perpetua, e pleniusi- 
& a m ~ t e  na Ordem Militar de Nosso Se- 
nhcp Jesus Christo, e que .Me competerii 
na qualidade de sua Gram Mestra, e Go- 
vernadara : E taes são as Renuncias, Ces- 
sões, Divisões, Desmembracões, Uniòes, 
augmento dos mesmos Beneficios, e o ac- 
crescentainento, ou diminiiicào das Con- 
gruas dos Beneficiados, e ouiros siini- 
lhantes: E rnando á Meza da Conscien- 
cia e Ordens que vigie escrupulosamente 
sobre a guarda, e conservacão dos ditos 
Direitos, e das mais Kegalia, e Prero- 
gativss, que na dita qualidade me per- 
tencern, assim no Reino, como nas Con- 
q~~ i s t a s ,  
, Itj,": Declaro quepertcncendo aos Bis- 
pqp s 6 ~ % { e ,  etn razão da sua Jurisdic- 
ÇSQ ordiytriar&qnbgpei, das Causas, por- 
que os & b a 6 ~ d o s . p ~ $ e m ~ e s ~ i t r  ausentes 
das sws Egp.h;ss>,g, ,qacder;, ,ou negar 
a i  l icenps,  como f6e dpDk*to ,(Q,,WQ. 
muito lhes encarrego anssua cabs~iw 
cias) n3o podem os Ministros d a s m m s  

dart as refezidas licenças, nern tomarleo. 
mhecimmto das que der o Bispo, ave& 
tgdando. se  bsh justa, ou injustamente 
b o e d t d a s ~  mm os Berieficiados sepão 
bobi.igadasltal mostra-las, e apresenta-las; 
,&o!paa m a a b  de lhes ser necessario 
~rnmfrad~qtl&~eSfjv~rãda~~egitimamente au- 
'se@$ek,~(Bu.parsi>o~&~ito~ d e  se llres expe- 
'dit'amii usfitlplmhqidasa suas, Gongruos, e 
rna&ii*iitoqi~los~ Ministras baompeten- 
test 10s Bmfieladdsi~on&d{ w&trrochos 
Frcires+ alem d*-li~ga*<ile~Bi9p~z1~dewe~ 
rão tambeni pedin,re obte~~a'ido&%+b,a&s~ 
Ordens. . v g p 4 ; :  

12.' E porqiie os Yrivilegios, de que' 
gozãn, os Priores Móresde Sant-lago, e de 
Avía para usareli) de Vestes Yrelaticias; 
fazerem Paritificaes, assim nos seus Con- 
ventos, cama ws* Igfiejas Parocliiaes, si- 
tas nos lugares ininiadiata otri:rnBdia*g- 
ineiite sujeitos ás Ordens! eonceder.81~- 
dulgencias; e abenconr+solemnemen~e o 
Povo, não se achando ahi presente alguin 
Arcebispo, Bispo, ou Legado de Sede 
Apostolica, nãa offendem a esseiicia do 
Episcopado, e em nada se opp$ern aohcm, 
e á salvqão das plinas: Daclarc~.,que~os 
Priores Mbres destas daias.Ojiden& podem 
livremente usar cios referidos Privilegios. 
E Mando á Meza da Consciencia e Or- 
dens lh'os faca in teiramente guardar, as- 
siin conio todos os outros Direitos hono- 
rificos, Prerogativas, e Izencões das Pes- 
soas, e Bens das Ordens; regulando-se 
na sua defeza, e conservac$io, segundo a 
letra, e wpirito do presente. $lvané. 
- 13.' E es@ se cuinprir6. iidoiiniaira- 
m e ~ t e  como nella se contém, x G Ó  obstan- 
tes quaesquer Leis, Ordenacões, Regi- 
mentos, Assenios, Resolu~ões, Provisões, 
Estatutos, e Definicòes das Ordens, Prá- 
ticas, c Estilos, e Costumes dc julgar, e 
sem embargo do Meu Alvari, de quinw' 
de Janeiro de inil setecentos aitenta ,e 
qualro : as quaes todas, i e , a ~ ~ i , ; e m i ~ q  se 
Selles, c & t l ~  fiaesse:~jrp~essa~ e espe- 
ci6m mwiisic ~&PW.TW seulipwprio 
tb*~, H~ei-,oyui,,m:hgaa&*d,q WV* 
guias,-irritas, e cassadas pata Q ,inteiro 



C Q L ~ G T A  LITTERARI.~ NAS COMARCAS D B S T E ~  m l -  Litteraria até o presente, em tudo que 
NOS, ILHAS ADJACENTES, E CAPITANIAS ULTRAMA- 
B ~ N A ~ .  

I I se oppuzerem ao que abaixo se determina. 

cumpaPmento .do presente Alvará, em 
todo quinw s elle forein, e Possào san 
mtmniw~ficando aliss em sei] vigor, 

iJBeao.qtie.: <Mando á Meza do Desem- 
baF$o*dw Faco; Meza da Consciencia .e 
O ~ . ;  Gonselhos da Minha Real PP- 
zedq,  e do Ultramar; Regedorlda Cma 
da SuppEka@io; Governador 3da;Adagtlw 
e Cem do Porto, ou quem* Idste. Q q d p  
servir; e bem m i m  a,t&d~s:de.B&m~l 
bargadores, M~istqad~i;EPdh@&s~IPlt~+~ 
m a r i n a ~ ~ l e  diietiça>i#estdr Metls hinos,! 
e mbBUminks,~qlie eurripriioi @ardem, 
façâo cumprir este Alvará, corno~aellk 
selmntém; sem dotida, ou embargo al- 
gun), qualquer que elle seja. E Ordcno 
ao.Dontor José ,Ritalde Pereira de Cas  
tro, do Meu Conselho, Meu Dcsember- 
gador da Pato, e Chaneeller,Mok destes 
Meus Reiilaq, e: B&Y .Dominios, .quelo fa- 
tptpubljcarirra CIhanclaria; remetter os 
exemph6si~delk impressos a todas as 
p a m ,  hs quaes se coseumão remetter 
similhaates; registando-se ein todos os 
lugares, onde se costurniio registar, c re- 
mettendo-se o Original para o Meu Real 
Archivo da Torre do Tombo. Dada na 
Xillà da6( Ca??i&~, cm 1 1 de Outubro de 
1786,-Com+a Assignâtara da Rainha, 
e a do Ministro c 4 ) .  

INSIRUCÇÙEB DE REGIMENTO P A R A  A A R R E C A D ~ ~ Ç L O  DA 

0 + 
C 

Sendo presente .á Rainlia Nossa Se- TITULO I. - , v "  

mento de huns annos, o alcance que ti- 
nhaonas contas dosoutms; e finarmente 
&O tornando conhecimento dos Mmi- 
festas que se faziiio, deixando a arbitrio 
d o e i n ~ m o e L E s ~ i v 5 e s  o izentarem festa 
C ~ l l t c ! t ~ ~ : ~ t ~ % ~  ;todo*ou em parte, aos mo- 
radaresdersis@mdierie~as, no que se tem 
se@~ido p i l r e  damw aoPStpbs!dio Littc- 
rariolr e4?k%dbebietleiclI ~$*hbis,~.~ilv&s, 
+~.dhst~&!$ões c o m i p u e i & t e ~ i w d  s %++- 
cferitlut ~ I inpó~t~ ;  para hbrn h itào,~?f , j  
qual .lie o+ do ensino publico i _e nãd~sm: 
do bastante, para evitar estas, e autras 
desordens, as repetidas Provisões que a 
Janta do mesmo Subsidi~ cxpedio aos 
dito9 Juizes, avivando-os ngs sua; obri- 
gacões,~~~estranhhdo + a u h t i ~ s : ' a ' ~ l i g e n -  
cia; e castigando$ a~6i!W& ' p k l a . ~ ~ i s ~ :  
He a mesma Seiihora*Ser\rida F b g ~ h r i &  
novo as obrigac6és das gohcditds Jdizes 
e Escriviíes, no qiie mspèita das .armln- 
menlos, e arrecada@o do Subsidio M- 
terario: Ordenaindo que se observem zas 
presentes Instruccões, sem contradiccão, 
ou interpretacão alguma debaixo das pe- 
nas estabelecidas no paragrafo setimo do 
Alvará de sete de Julho de mil setecén- 
tos oitenta e sete e das mais que f6r Ber~ 
vida determinar; ficando assim,'nMás 
quaesquer outros -Regimentos, Ins;ruc~ 
cões, e Provisões, que se tenhão expe- 
dido desde o estabelecimento da Collecta 

nkmp muitos. Juizes de Vaka brin- 
ca+ edoe~Ordin~ios,~-d114uelles a quem 
es&~eornm&tl&~~o molamento dos V i- 
n h , !  Bg~as-ardentes 'e ~ V i n a p s  para a 
Goiitribui~~o Litterariai se tem portado 
neste expediente com frouxidão e des- 

- acerto, consentindo huns qlie os Escri- 
~iies, que lavrâo os Manifestos, se,jâs 
igualmente Thesouiieiros dos seus pro- 
ductos; outros nio tomando contas aos 
Rwebedores nos devidos tempos, deixati- 
-.bç- par isso compensar com o rendi- 
" l * j i ~  C&. tae Delgado- VOZ. 3.O, pag. 849. 

, . " 1 ,  ,., 
Das obrigaqõea dou Buperlntendemtclr da Dedmo 

das PrPgdcdh&-kZd T d d  dCM6 aidáde, pklo 
que respeiaa ao@ aprol.men$eu d e  ContrUiul- 
BPO hllterar'ia'. 

, 
S. I. Aos Superintendentes da Deci- 

ma das Freguezias Termo de Lisboa, 
.pertence a factura dos amlarnentad dos 
Vinhos, e das Aguas;ardenties';'e!'viii~i- 
gres, que não forem~ex~h3ttdo~~~&hs~rne+ 
mos Vinhos, produzi&~.e&Wcd&s rios 
Julgados doa !&ub PT1StrMbs tr e'db mes- 
mo mddo .Wies.eimpt%kP ?t6inarb conheci- 
rtientb dss Lega&sSb kigtâs, .que se ma- 



, nifesiarem, por 
estudos; assim ,mw das sew&~ic tos ,  e s 

rarih respondendo, 
ma exactisaim  SAI^ 

za .da Cmm-&s&a;l& 

rão, aquellas qtie nlo forào extrahidas 
dos mesinos Viuhos; e do,que-cada huin 
dos Collcctados declarar, mandará Ia- 

esquerda de cada Termo se por6 em:&. , 
garismo o núriiero das pipas, e aluiudes 
dos generos manifestados, c na direita a 

mar Terms pelo seu EscrivGo, que o as- 
signsrií este, e o mesmo Colleetado: lem- 1 
brando-lhe, que se houver dó10 no ma- 
nifesto, será infallivelmente punido com 
o perdimento do geriero occultado, ou 
co& o equivalente delle, em todo, e qual- 
quer tempo que assi11i se provar, para . se repartir o liquido producto em tres 
partes iguaes; a sabèr: huma para a pes- 
soa que der aQenuricia; oiitra para o 
&cria& que a toalar, e lavrar o Ter. 
mo, e a restante pam se applicar com o 
mais renditnento ás despeas, para gw 

- é destinada a Colkcta Litteraria, como 
o determina o Alv.ará de sete de Ju- 
lho de mil setecentos oitenta e sete nos 

. VII. e VIII. Desta revista serao ex- 
os-armazeiis de deposito, que os 

mercadores Portuguezes, e Estrangeiros 
tem nos suburbios destaCidade até o rio 
de Sacavern, e aguns na outra banda; 
p o q u e  os genecos qitõ aili entrarem, pe- 
lo +aumwdo som, e os que ainda eris- 
tirem, ou já pagárão a Collecta nas Ca- 
marcas, .donde vicrio transportados, ou 
o hào de p g a r  na Meca dos Vinhos, quan- 

-ds,lhes,quize~em ,da? extracciio para em- 
bkP, 0-a 0 c-~nlo terra, n;8o 

appreseatpdaia Chia.-ruthentica que os 
a ~ o ~ . & n h ~ .  - 

g, IIi. Os d i t a  TQ& &o kqa- 
dos hum I i ~ r a ,  ou Ca+,i(~ucbp-. 
de haver em ~adaSi iper intenbxia~pw- ,  

quantia de reis que corresponde á Gol- 
lecta. 

S. IV. Para qw cada ,hum dos Cd- 
lectados saiba o me ,~aqifes$wj e não, 
possa ern caso de,de~un& & ~ ~ n , i g i ~  
rancia, ou attribuir a dimisui* do sea 
Manifesto a erro mmmettido pelo Escri- 
vlo, este lhe passará no acto do niesrno 
Manifesto hum Bilhete, ou Certidão ex- 
trahidadoTer~,pelainarieira,seguintr:r 

I - !v." Qa) 

A fl.. . . do Livro dos Manifestos 
para a Contribuicaio Litteraria do an- 
no.. . (b) . . : fica debitado (c). . . pe-. 
la quantia ... (d) ... &h, .... . .. ..,. 
do Subsidio de. .  . (e). . . dq Vinho., , 

I 
(F) . . . que teve na. colhe 
ma anw, e de,. . . (g),, , . 
dente, serri de X i n ~ r i ~ A h & - ,  
cou desde a d k i ~ a  proxiwa pmte- 

. 

Neste pai o nmmsm 
- Manifesto. 
. (b) Neste lugar se porá o armo ague respeitar 
a colheita. 

(,) o do Coll&do. 
/d) Idem, a quantia que perteasmtá C d m .  

escripta por extenso, e no lu* do cifr* 
garkmo. 

o .,, ,- pp. 4 
v i d o *  

(f) I a m .  a niuliwa deu- i*h)W.n , ._ 
de%wmeburbr 

(dlk, ,-tPiPBdl e w - 
A~\ie+&te. I. - 



rita ati! o presente, declarando ser 
o totd qw reedheo na sua adega da 
. . . th). .: e de  como assim o disse, 
assi- Te~mo, pelo qual tambein 

' sc.olkr$eu a pagar 4 valor do gene- 
P&, que em qualquer tempo consur 
queq& m u l t o  ao dito Manifesto.. . 
(i) . . . 

Estes BiIhetes se esiampariTo eh' 6f- 
tavo, e servino nàü' a6 para+o$~.dif~@ 
iiifestos, mar9 t ambcmp$a& 4d&& fi- 
zerem nas #hma'rChs &t&s*'ifeihbsi d 
pele. sed wnt%%xa saber5 81 Escrivàó co- 
nbo Lfra &:mgmizar os referidos Termos. 

$. V. Os Manifestos dos Legado's, e as 
Denuncias que se derem, ou- ellas sejào 
de Legados occul~os, o11 de gencros so- 
negados, ou finalmeiite, ainda que per- 
tencào a outra Superinicndencia, Cida- 
de, ou ViHa, comodetmmina D S. VI11. do 
solcedite AtvarAe, w toinar5o por Termo 
ení h .&rr i+~ivro .~ara  isso destinado, qiie 
se expedirá da  Contadoria da '~azenda  
do Subsidio Litterario para cada huma 
das referidas Superiniendencias, depois 
de estar numerado, rubricado, c encer- 
rado por lium dos Deputados do Tribu- 
nal. Em cada lauda db mesmo Livro se 
lançará lium s6 Termo de Manifesto, nào 
oinittiiido nelle as circiiinstancias preci- 
sas; e em cada folha se lavrará lium só 
Termo de Denuncia, ficando a lauda do 
verso para a liquidacào do sequestro, e 
para os cdnliecimcntos de  recibo da par- 
tilha, que logo se deve fazer pelas par- 
tes inieressadas. Estes Terinos (que hào 
de ser graduados pela ordem dos ntíine- 
roa) fhlo 4i2;sZm coafi~ndidos; e por essa 
cawsa ise b 9 - &  passar para duas Rela- 
cães, ou rI'3abellas, que devem haver no 
fim do Livro, para os distinguir; lançan- 
do resumidamente eni huma as follias 
dos Manifestos, as forcas delles, e as quan- 
tias; e em outra as folhas dos Terinos 
de Denuncias, as suas forcas, e quantias 

(h) Idem, a terra c Comarca, onde csl6 situa- 
Qa qdega. 

(i) Idem, a terra, dia, mez, c ai1110 em que se 
fez O Manifesto, e a assignatura do Escrivão. 

BOL. DO C. ULTR.-LEG. ANT.-VOL. 11. 

que pertencem ao Cofre Geral da Col- 
lectri Litteraria pela sua terça parte. O 
refefido Livro servirá para hum, ou mais 
anhos, com tanto que acabe em armo 
completo, e se conservará em cada huma 
dai &tas Super i~endencias  com todo o 
ettMa&; e egredo,  assim como os ori- 
ginaes Manifestos dos vinhos, e Aguas- 
aMiittitgS. ; ' . ' 

(9: Iva. Os MaCiifestos dos Legadas, e - 
os TefhõS de Denuncias se tomão nas 
tethpos em qiie as Partes concowerern 
para este fim; poréin a revista das ade- 
gas, e os Manifestos dos vinhos e Aguas- 
ardentes, de que se trata nos Capitu- 
10s 11. e 111. he diligeiicia, que necessa- 
riamente se há dc findar a té  o ultimo 
dia do iiiez de Novembro de cada anno, 
e até o fiin de Dezembro do iiiesmo an- 
no se ha de r m e t t e r  para a Meza da 
Coininissào Geral sobre o Exame, e Cen- 
siira dos Livros, huma Certidào authen- 
tica de Iiuiis e outros Manifestos, e dos 
ditos Termos de Denuricia, formalizada 
pela maneira seguinte: Palitar-se-ha ca- 
da huma das laudas da Gertidào (depois 
do preambulo) corn quatro columnas, 
pondo-se iio principio de cada lauda o 
nome do Julgado de que se tratar;  e logo 
por baixo se descreverá resumidamente 
cada hum dos Manifestos pela mesma or- 
dem coin que se achào descriptos no Li- 
vro, ou Caderno, polido-se ein huina só 
linha o numero do Manifesto, o iioine do 
Collectado, a qiiaiitidade devinho, a de  
Agua-ardente, e a quantia que corres- 
ponde á Collecta ; continuando assim suc- 
cessivamente huns resumos debaixo dos 
outros, e passando de huinas a oiitras 
laudas, até se fiiidareiii os Manifestos, 
pertencentes ao dito Julgado. Logo se 
sommarão as columnas dos generos, e a' 
do que corresponde á Collecia em di- 
iilieiro, fechando-se estas sommas èom 
huma linha para continuar em nova, e 
com a mesma formalidade cadji hum dos 
Julgados que- se seguirem, Estas sotn- 
mas finaes de cada resumo se calcularào 
iridispensavelmente pelos precos regula- 

liti 



dos, para certeza de  qtre a sua importan- 
cia cor~eçponde á somma da cotplmna da 
Collecta de  cada Julgado. Cmluidas qiie 
se30 os resumos da Collectadm V i ~ h ,  
e Aguas-ardentes, d e  cada SupPiRtm- 
dencia, segui=-hla krtmã h 
Legados, que tiveem &Cesta&; ex- 
trahida do Livro, a T a M l a  de q n e  se 
trata no Capitulo V., deelarando as fer- 
p s  de cada h r n  dos Manifestos, e sa- 
hindo a eolumna da parte direita com a 
ma irnportancia em algarismo : sotnmar- 
se-ha esta columna, fechando-se a sorn- 
ma  com huma linha. 'Logo eni nova 
lauda seguir-se-ha outra Relaqso das De- 

nuncias que se tiverem verificado, 6x9 
trahida do mesmo Livro, c Tabella, &e 
c l a r a n h e  as forcas de cada Denuncia, 
e sahpindo a columria da parte direita com 
a quantia em algarismo, isto he, com 
aquella que pertencer ao Cofre da Col- 
lecta Liaeraria pela sua terqa parte. Som- 
niar-se-lia tambem esta columna, finali- 
z a n h e  a Cetidil'o mrn a data, e a as- 

L signatam. 
S. VIL E m  eada S q m i  

formará huma ídent-iea b t i & a ,  e ' e m  
ella hum Mappa do ~ l i e o r  s e p i n t e  t Sup 
ponha-se para exemplo, a Superinte* 
dencia dos Olivaes. 

Mappa do Rendimento do Subsidio Litterario dos Julgados da Superintendencia 
dos Olivaes, pertencente ao Termo de Lisboa. 

Numero Vinho Agiias-ardentes 
das divis5es Dinheiro Julgados da Certidllo 

I 
Quepmdw 

dos Manifestos Pipas 
a Collecta 

Almudes Pipas Almudos 
-- 

Olivaes. ................... 1 - - - - 
Sacavem .................. - - - - B 

2 
- - - - 4 

S. Joáo da Talha.. .......... 3 - - - b 
Sasta Iria ................. 4 

- - - a 
Vialonga .................. 5 B 

6 - - - - 8 

Importão os Legados, que se rna- 
nisfestárão nesta Superintendencia, 
como se vê da Certidào junta. .  ... 8 

Idem, as Denuncias, que se de- 
r% na m a  Superintendencia em 
todo a presente anno, d e  que per- 
tence ao'Cofre da Collecta Littera- 
ria, pela sua terqa parte, como se 
vê da dita Certidào.. ............. 8 

Réis ....... & 
9. YEII. A Certidào, e Mappas refe- 

ridos, assim como outras quaesqiier con- 
tas, Representacões, e Infmrnaqões, serão 
remettidas ao sobredito Tribunal pelo ex- 
pediente &o Contadarda Fazenda 40 Sub- 
sidio Litterario, para este o fazer pre- 
sente no mesmo Tribunal. Igualmente 
rernetterzo para a Thesouraria do dito 

Subsidio a importancia da terça parte 
das tomadias, que deve existir at6 
tempo ein cada hum dos Cofres da Deci- 
ma, a cargo dos Recebedores Clavicula- 
rios, que se achavão responsaveis, por ef- 
feitoctosConheeiinentosde Recibo, que as- 
signárão ilo verso dos Termos de Denun- 
cia, de  que se trata no S. V., e das en- 
tregas haverão os Conhecimentos eni 
fórrna para descarga dos mesmos Rece- 
bedores. 
S. IX. Os Collectados do Tcrmo d a -  

ta Cidade devcrn entregar ila Meza dos 
Vinhos, em huina, ou mais partidas, a 
imprtancia dos seus Manifestos, na Mr- 
ma do S. IV. da Lei de dez de Novem- 
bro de  inil setecentos setenta e &us, e 
das Instrucç6es por inirn assignadas, que 
baixário 6 mesma Meza, para riephi; O 



egp&iente desta arresadaciio; e os Bi- 
W e s  que receberem, servir50 de g~s ie  
aos gme~os que mandarem t r a n s p r t m  
pam mtms terras, onde os Condwtores 

absolvidos do mesrno pagamento, 
qae pof falta dos ditos Bilhetes repsti- 
riao eegilnda vez. 

$. X. Os Adininistradores, e Testa- 
menteiros, que em ohsewaneir da &RH& 
de seis de Julho de rnil s e t e ~ n t a w & m t a  
e aete, tiverem. fehe ori seua MdPestas 

cnperintendencia do Termo 
sede &wipdos no prmei- 

B"Q h <iada anno ri entregar na Tliesoii- 
reria Geral do Subsidio Litterario o Le- 
gado, ou deixa que manifestáriio, e que 
respeitar ao anno antecedente, de cuja 
entrega receber20 Conliecimeiito eni fór- 
nia para sereni desonerados nas suas con- 
tas. 

TITULO II. 

Dae obrlgacõee dos Jnlzen de Fóra, das Cldndes, 
e Vlllas hns Comnrean destes Relnos, pelo que 
respella aos arroluniento~, e orrecada$iio do 
rendlniento dn Colleets Lltternrla. 

$. I. Aos Juizes de Fóra das Cidades, 
e YAhs destes Reinos, e onde elles faf 
tapem aos Juizes Ordinacios, pertence a 
factura do arrolamento da Collecta LFt- 
teraria, de cada burna das respectiras 
Cidades, e Villas, e dos Julgados, que fo- 
rom annexos a cada Iiuma, coinpetindo- 
lhe& igualmente a arrecadaeao do dito 
rendimento; e eni cada liuni dos ines- 
nms Juizos haver5 tres Livros, qiie lhes 
deve remetter o Provedor da respectiva 

j, par elle numcraclos, mbtiea- 
h, e ttncemahs, sevviridio; o p r i e h  
para. os, MmiFestw dos V i h j  e Aguas 
aí.Qientes; o! segui ido^ parat cps Wanikstm 
dos Legados, e para os Termos da h 
nuncias que se derem; e o terceiro papa 
se Ian~ai8em as receitas do dinlieira que 
se receber. Cada hiiiii dos ditos Livros 
poderá servir hurn, ori riiais anilos, com 
tanto q ~ i c  acabe em armo completo. 

$. 11. Cada lium dos ditos Jiaizes fioa 
u k g d o ,  ate o Tini de Novembro de ca- 

. da -na, a dar revista 5s adegas, e ea- 

sas dos moradores dos seus Districtos, 
exaniinando os Vinhos que se recolherào, 
e as Agraas~ardentes que se hbriaárào, 
a q ~ ~ l l a s  que niio fo'r8o ex t rah ihs  dos 
moamos Vinhos; e do qtie cada Iium dos 
b l l e e M o 6  declarar, ittahdtwá lavrar Ter- 
rast pela Escrivão da6 Siças, e Direitos 
Fbaaa, n3a dtabxad de lembrar neste 
aato a s  m e s m s  Coliecniher a pena da 
Lei, de que @e m a  fia 9, 11. Titido I. 
&siq&s f mtmcches. h t a  revista, e Cal- 
lccta seAo i~cnpos rinieameiite as Vinhos 
produzidos nas cercas niuradas de qual- 
quer Convento, que disserem respeito ás 
clausuras delles, assiin como os que fo- 
rem fabricados em os Casaes, e Fazen- 
das que silo Enfiteutas ao Cabido da  Col- 
legiada dc Nossa Senhora da Oliveira de 

'Guiinat.aes, nào devehdo os seus Colo- 
nos, coinprehendidos o numero de- 
clarado na Carra do Senhor Rei D. Af- 
fonso Quinto, e Alvará de vinte de Se- 
tembro de inil setecentos sessenta e oito, 
o pagarem a Collecta do Vinho que re- 
colherem, e fabricareiri nas referidas Fa- 
zendas. Haverá a mesma izenciio de re- 
vista, nas Adegasque se acharem situadas 
nas Terras da Demarcação da Companhia 
Geral das VinIias do Alto Doura, visto 
pe~tmcer-lhe a arrecadas50 da Qllecta 
dos Vinhos, e Aguas-ardentes prodiizidos 
nas ditas Terras; e sb cobrar80 os ditos 
duizes a Collecia dovinho que ficar nas 
mesmas Terras, excluidos das compras 
da Companhia, e dos Coniinerciantes, p r  
qi~alquer titulo que  seja; para o qt' a 
mesina &eal Meza da Cmwis&o Geral, 
sobre 0 Exame, e Gmgura das Livros 
expedirtl aos Provedores da Coinarcas 
as rolqões competentes, a fim de que 
sendo distribuidas pelos Juizes a que res- 
peitarem, se faca a arrecadacão da sria 
importância. 

$,. 111. Os ditos Termoa seMo Laora- 
dos no Livro que tiveti vindo da Prove- 
daria com este deaieinoi desc~oaendo-se 
unicamente ares4&n#estas em cada lati. 
da esque* r e BCS& em brt~nco as laii- 
das da p ~ t e  direita, pnra se lancarern 



pelo decurso do anno, bem em frente do 
Manifesto de cada Lavrador, a partida, 
ou ~ a r t i d a s ,  com que elle pagar o seu 
alcance, ou de que pedir Guia para o 
transporte dos seus genecos para outra 
terra;  praticando-se na organização de 
cada Manifesto, e na divisào dos Julga. 
dos, o que fica dito no $. ILI. do Titulo I. 
S. IV. Dos referidos Termos de Ma- 

nifesto se hào de passar Certidões aos 
Collectados, ein tudo seiiielhantes á de 
que se traia no $. 1V. do sobredito Ti- 
tulo I. 
S. V. Os Manifestos dos Legados, e 

as Denyncias que se derem, ou sejào de 
Legados occultos, generos sonegados, de 
Vinho maduro inanifestado Vinlio 
verde, o11 finalineiite ainda que perten- 
$0 a outra Cidade, ouVilla distante, se 
toniarào por Termo no Livro que tiver 
viildo da Provedoria para este fim, ob- 
servando-se na sua escrituracão o que 
cst6 determinado no S. V. do sobredito 
Titiilo. 

S. VI. O dinheiro que se cobrar dos 
Colleetados pelo Subsidio dos generos 
que manifestárào; dos Administradores, 
e Testamenteiros, pelos Legados mani- 
festados, e vencidos; e das pessoas se- 
ques iradas, eia vir tude das Denuncias 
que se derào, se lancarào no Livro de 
Receita, que tiver vindo da Provedoria, 
em tantas partidas, ou assentos quantas 
forem as entradas do inesmo dinheiro; 
declarando ein cada assento, depois de 
se Ilie pôr á margeni o dia, mez, e anno, 
o noine da pessoa, por conta de quem 
se entrega a partida; de q u e  procede, e 
o seu vencimento, saliindo-se niistico ií 

columna da parte direita com o número 
que tiver o Manifesto, ou o Termo; e 
na mesma eoliimna com a quantia em 
algarismo. E pelo que respeita aos Vi- 
nhos qiie entrarem em alguns Julgados 
sem Guia, se cobrará dos Conductores 
a Collecta correspondente, fazendo-se no 
diio Livro,estas Receitas do  modo refe- 
rido, só coin a differeiica de riào se de- 
clarar veneimeiito, e numero, por serem 

recebimentos accideritaes de Vinho es- 
traviado, de que alli nào lia Mariifesto. 
As ditas Keceitas serão assignadas no fiin 
de aada lauda, nào só pelo Escrivào, mas 
tambein pelo Recebedor, que a Carnara 
tiver elegidapor ordem do Juiz, para arre- 
cadar o rendimento da sobredita Collecta. 
S. VII. Se os Collectados, depois de 

entregamrn,r C o k t a  do todo oti de par- 
Le dos g e n w  qrte. manifestariio, pedi- 
rem Guia para os. t m r i s p r t w  paga 
outra terra, visto qlwie n b  
zei. scin este documento, 
Sisas lh'a deve logo pas 
além das circuinstancias do estilo, as fo- 
llias do Livro da Receita, onde fica car- 
regada a quantia correspondente acl nu- 
mero de pipas, de q u e  se passa a dita 
Guia, pela cjual perceberá o einoluinen- 
to de quarenta réis, se fôr de liunia ou 
mais pipas; e de cinco réis, se niio clie- 
gar a compleiar/ liuina pipa, o11 vinte e 
seis alinudes. 

S. VIII. Cada hriin dos ditos Juizes 
será obrigado até o fim de Dezembro de 
cada anno a remetter ao Provedor da.- 
Comarca huma Certidiiio dcw, 
e Denuncias qrie se iorp$&@ 
á de que çe trata no S. IV. 
só coni a differeiiça de ter  mais huma 
coliirnna para os Maiiifestos dos Vinlios 
verdes; e coni a inesma Ceriidào se re- 
metterá o Mappa dos Julgados dos seus 
Distrietos, formalizado pelo exemplo, de 
que se trata no 5. VII. do diio Titulo. 
Advertindo, que para maior certeza se 
hade comparar no inesmo Mappa a som- 
ma da coluinna do dinheiro com a re- 
sulta das somiiias finaes dos generos, de- 
pois de .calciilados pelo preco da Colle- 
cta, que lie de  trezentos e quinze réis 
1101- cada pipa de vinho maduro, edozerdk 
por cada hiiin dos almude 
garem a completar huina 
e vinte réis por cada pip 
de, e cinco réis cada alinude, 6 
t ro  réis cada canada de 
que iião fbr extraliida de 
as ditas pipas do lote de 



e.db aendimertto ito &fniidfi, Wtwariada Vala àe ... pertencente 
... . . . %.I. h ~ m d o d a  de.Gomamde : : e a o  anmrCUe 47 :+m qne % m i o  

I , ,; .* , 1, ., \ ,  , ~ 

I g o r  j o  arrolaqn& desta., . eJul- w s~tt-n,~aohio 8 m- 
W v m s 4 ~ 1 Y s i a i f e s b s , a  da 

Certidso, e M a ~ a ,  que se remetteo 
para a dita Rmfedoria a saber: 

W Pmifet? dos Vinhos, e Agitas- .................. ardentes, reis.. & 
De ditos dos Legados.. ............. 6 
Da t e rga lp rbdo  Rendimento &s De- 

nuncias.. ............ .- ..... ., .. 8 .. 1 "  < , ' - P 

Importa a prjmeir9 remessa, ppe por conta do 
rendimento em frente entrou no Cofre das 
Terpss da dita Comwca, eomo he constante 
do Conhecimento em fórma, assignado pe- 
los Clavicularios do niesino Cofre, reis.. .. $ 

Pelo que remetteu por saldo,'e ajuste derta 
conta... ............................. & 

+ cobranp do.Subsidio Lit- 
OWWhhob; mb.rier%o &ou- 

tras terias em @&+ dop. 
stasse que ficava paga BW 
sahida.. .............................. 8 - - 

R&. .... $ Reis.. ... $ 

, N&e.li~gar ee porá o nome da Cidade, ou Yilla, a data, e a ssignatura do Juiz. 

$. XP. ,A Samma Gnal ,de 
fi som Amw W a ,  q e  

i 

I f 
I 
I 

1 

Ikuim, pw cujo moti-vo & c u s < m b  ' 

Rquite, R dewhigado da eohredita i.m 
pontcui~ia, $ara .miwcia ,mais lhe ser pe- 
d a .  Depais de ioc.&c phr .avia ta, assi- 
gnará o Juiz, e Escrivgo, e con~iwuêrá 

- a~cecsedw-se o rend+irn&~ quõ~homver 
.aea;+ burn das =nos - s ~ h e ~ , , w  

augmeniar, ou diminuir o que, se acha 
.daterminado pelos onm paragrafos com- 
.pdmy&ins  IE.T&.destas Instmqões. 

. . . . .  
TIZPLO *UI. 

d a  &&e& doa Prowedorw i a s  Famarcas 
~er íe r rd l -  .teb qrie respeita i tuvee*tdP- 
#e I* @ellscla LlUeqarle, das Cldndea, e Vil- 

' 4 p ú . d ~  m e  W t r i a h .  

!S. 6. d o s  Provederes das C9m;ircos 
destes Reinos compete, e k concedi- 
do, como ~Comtadwenl.&:Aeal Fmnda 
eetrar ,em Mes as !Cercas da .sua Co- 
marca, por mais privilegiadas que sejão, 
vi&asesponder,em pela arrecadacão das 
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Collectas de todas ellas; e por este mo- 
tivo remetterão em tempo c o i n y ~ e t ~ k  
a cada hum dos Juizes de Fira;:dhs CP 
dades, e ViHas dos seus DistrkottH; é bride 
elles falta~erli, aos JuhestOrcdi#ZlrSiPs;s; 
tres Livros de que se ~trrit"d7~na cd$;+iI?+& 
Titulo 11.. destis ' %i&iWme; BHmé@ii- 
dos, r~rb&aM;' k l ' e i i d~d69 ,  ].ta'@&& 
ellesr'se' arr&iidar, ' éin.:kada' huma das 
miisrnas Terras, o rendirHt?ito da Colle: 
ctai Litteraria. 

$. 11. Em cada huma das ditas Pro- 
vedorias haverá tambem tres Livros, nu- 
~iierados, rubricados e encertados pelo 
respectivo provedor, servindo o primeiro 
para se lancar as SeckWae "db d;P;.lfdiro 
que entrãr p ra -a  cofre das.gPfercas; e 
pertencer á Collecta Litteraria; o seguh- 
do para os Termos de Denuncias que alli 
se derem; e o terceiro para as contas 
correntes de cada hum dos Juizes, que 
deve responder pela arrecadaçào da dita 
Collecta. 
S. 111. Logo i u e  as Certidões e Map- 

pas da Collecta Iitteraria de cada huma 
das ditas Cidades, e Villas -chegarem á 
Provedoria, o Provedor as deve fazer exa- 
niinar, quanto á certeza do cálculo; e 
achando-as exactas; e conformes, man- 
dará abrir iio Livro de contas correntes 
(por debito, c crddito) huma conta a ca- 
da Juiz, lancando no debito, ou na lauda 
esquerda da inesina conta a importancia 
do Mappa, que elle tiver reinettido; e 
no credito, ou na lauda direita, as re- 
messas q ~ ; ~  elle fizer-p?r cont?,- e ou " - A -  pelo . 

.total do inesino debito, advertindo que 
eIn humas, e outras partidas devem pre- 
ceder as declaracões necessarias. 

.*S. 1V. Depois que as ditas Certidões, 
e';Ma&pa~ Se acharem examinados, e os 
respectivos Juizes debitados pela impor- 
tancia delles, se formará em cada huma 
das rncsmas Prbve?pri'a's 'hum Mappa Ge- 
ral, semelhante ao'de ue.çe trata no 
S. v n I .  do Tkulot%i. 3 aiei.thdo, que 
neste Mappa geral & hh db eAti"e3e 'eiii 
liuma só linha o nome da: 'Oida&,.'oii 
Villa a que respeitar o Mappa~'$ai't?i5tí- 

lar, 6 niirnero, as sormnas to%aea.dt@pi. 
pais; .e almudes dos genems, e a quknti& 
que corresponder á Collecta. Seguir-se- 
ahnt er i iIlBsWa ' pr5tÍca com os restantes 
iMapps Ppi%C~triã~es; e logo que todos 

6memplados, se sommarào 

mo se vê no excmplii, d e !  vpi~l;tfmaab: 
S. VII. do Titulo I. e com o que maisim- 
portar a addicão das Denuncias, que se 
t l v h m  dado no Juizo da Provedoria, se 
címdnirá, e fecha. o s o k d i t o  Mappa 
Geral. 

S, V. Cada hum dos Provedores das 
Comarcas remetterá á Real , . , ~eikt laCom- ,,p r , l a  

missào Geral sobre o ~ s a t a . e , , e ~ , ~ u ~ a  
dos Livros até o flm de Janeiro dbchda 
anno, o dito Mappa Geral, com as Cer- 
tidões, e Mappas particulares donde elle 
se extrahio, para se fazer a competente 
escrituraçào nos Lisros da Cont&ib da 
Fazenda do SnbSidíq; >.. j t j6s+c . . i 3 ,6y  e2st+lal$&f < , .  iYyt&- v,,. .r,, 
bito da sua c d  aarrmta. wqumtia to- 
tal, por que fica respoasavel. 
S. VI. Assim como os Juizes de F6- 

ra, e os Ordinnrios devem reinetter em 
duas partidas, em temposda 
para o Cofre das Tergas 'd& 
Comarcas, a irnpwtancia aanwl  da Col- 
lecta Litteraria dos"$td@d&s dos seus 
District'os, confb se ordena no $. IX. do 
,Tit;lloIi: tambem os-Provedores s&ò obri- 
gados a fazer'duas reniessas para o Co- 
fre Geét dei Cdllecta Littk~ari&fQo total 
rendiineiito' da sua Comarca, que hso de 
ser seguras ou pelo Correio, ou pelo Re- 
cebe&-  das Tercas, quando elle se quei- 
ra encarregar disso, com o 
prémio de hum por 
até o fiin de Jullio de 
gwida a&! .o 18m"de: 
gu2gte'.l . ! ;' ' "'4 d ‘ , f ; \ * t ' i < ! .  

5: YW:y'rhd& tirites :que W e d o -  
res das Comarcas rem'Pitt~ pthdo Cofre 



.mf .inalf q t i i ,  I ,  ., 
qqrrqte d~ ~e~ci imepto  do Subsidio Litterario da Comarca d e . .  pertencente ., . 

Geral .da- &a ,Çollecta Littera~ia a se- 
g&&~~ti,da&&&ieiro, devam exami- 
nar ~ ~ # ~ t & i c b n m s r c ~ w s  (onde 

des Zduiees ?~e'.rrahwB&bitado 

, 

hq$wda;&llecta borVinhoqas~~~sa;  

, , , .  + ao anuo de 17,. . em que foi Recebed~r d~ '$~r$.~ap P. .,. 

a ellas, e corn a mesma formalidade as 
partidas do rendimento que houver em 
cada huin dos annos fu~uros. ,* de- 
pois deste exame, que precisamente. se 
deve h e i :  nas .occasiões das segundas re- 
mssas;apparecarào as Rela@íes dos Li- 
vrosdqtte tw ,ntagcl&h f3wr papa a ar- 

Importou oarrolanientoda Collecta Lit- 
teraria das Cidades, e Villas, çrten- 
centes ti Pr~edor i i rdb  dittv8bma~ ' ' 
ca, GO*Q Pe Mk 4 o J W j ~ G e -  
ral, $19 sé remefteo ara a 

.rowg~ptt<ica~L,~e' à&$ , 

, ,4girJ~s.&$~~1wCiQnrlos ,  e Vil- 
Ias. a saber : 

D6s Ihanifestos,dos Vinho* e Aguas-ar- 
dentes, réis.. ................... d 

De ditos dos Le ados, r6is .......... d 
Da terça pafte d o rendimento das De- 

nuncias ...... , . ., .............. d 

ditos Juizes.. ................... ii 
Izri ort6u.a terça parie do rendimento 
. Ai, Denuacjai, que se to i f i l r r  no 

juizo desta Provedoria, e de que se 
verifiCBu a aahtança, &orno Consta 
da Certidao que remetto. .......... d 

... ,peip,. fi 

a@ a pzimeirjt r~rqessa Q H ~ -  pr wnta , 

' I 'T 'ddfme" to  e h ' f h f e  edmu n l d b o u - '  
taria*&raF àsS&siãib GüBirnjo; domo he 

V co gwts do, ,@nhqitq?nto fcrrna, ex: 
tratido da ~kat!it.a dbTHeshreiro F. ..... C 

Im orta a despew, 'que-se fez óam a4ompra 
fao Livros, que f o r o  p e i w  pari r arre- 
cadaçao da Coliecta Litterarta desta Comar- 
ca, coino consta das Relacbes dos mes-mos 
Livros, Recibos dos Livreiros, e Despachos, 
por onde houverao o pagamento, que tudo ................... iemetto aqui junto.. 4 

a Pelo que mais remeUo ein dinheiro, pgr sal- 
do, e ajuste desta conta. ................ $ 

.&fp)uin nod iw~p r +wade daditiaq&&ste,, os aecibos 
; 'dQ* ~ V & C ~ ~ M ~ F ~ G ~ M ~ P O C , ~ ~ U ~  O 

&e4$ m se , h a B r ~ N  ~Pmaedafi Ibiegl m a v k  , p a a ~ $ ~ ;  re w&m- 

o 'Pi~i.e&$,~ a dita, e a assgnátora. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
::&r WIF; ~Wwkasl: iCI$8rttq~bwI . TITULOIV.  

logo o f a w t  necblhepcilar@frei&~8et 
ç1s4 s.frnts~i~w&ehq~dü-se~ a%clirwris:dir- 
tes AknMk* pbsa &iritarar immediato 

WImgeear. &,'lhm1taeía, 
Ggralfda Colle~tíl~do Sarbsidio. Fj&tewrh 
para cada huma das Gsmarcas, &w&o 
desofirigados os Recebedores das Tercas 
deique receber20 no anno de que se llie 
ajustou a conta ; e'por estc motivo se h20 
de f a ~ r  ae neoessarias declaraqões nos 
respectivos Livros de Receita, com u for- 
@&idade, e methodo que determina o 
~ W .  do Tit bikm $1. , . 

ido-se tudo conferido, e exwt&, fwmaji- 
"m6! heima .aonta corrente .dai maneira 
seg~inte. 

mkd&, e erpel ie~ite  qne se deve rcgulr pa- 
r* a awec@d#qls d# Follecia LlCCerarla esw 
Terras da tbemareaq80 da  Oompauhlr dnu 
VI-e h . A I Z e  Dse(rsi n u  Ilhnn wtJaecntes. 
e a- qapttanlus Eltramar1n.s. , 

PELO QUE RESPEIT3 AS TEBAAS DA DEWABCA@O 
DA COYPAKHI.4 DAS VISIiAS DO ALTO DOURO. 

* :i 

$j. I. A dita Coi~atihie+procederj ria 
arrecadaçào da Ciolicota Littcrmia clos 
Vinhos maduros,. Yinhos vesdes, e da 
Agpa-ardentes quc  nào for extrahicla clo 



llcs kliaretn, posto queas 
sejiio oomprehendidos ma 

QUANTO b S  .ILHAS ADIAC 

mesino anno. 

, .parrt .st: %er a 
cHo .nos &voos da 

Contadoria *da "senda do dito Subsi- 
dio. T - . P .  
S. "111. A t4sre&sag ldss .%dos, 

Denuncias, e do Subsidio;Uteríwio do 
Vinho refugado pela Corrùparrb &ai p- 

&&m dos M a ~ h l m ,  e o 
de que sc Liiata ns $. IV. d 
para .se -fa~er (i eser.ituro@o .ics 

.gJa.riCEde.&wi&, 1-0 O 

$. R. de me- Fi bula. 
VI. -Os Ga~regdanes 

S. Miguel, e Terceica M o  



nas Cidades, Villas, e Lugares da-sua ju- 
r isdiqzo o methodo coin que se ha de  
arrecadar, e renietter o liquido reridi- 
incnto da Collecta Litteraria; e por este 
niotivo observarão o q u e  fica determi- 
nado' nos dous paragrafos antecedentes. 

PELO QUE PERTESCE AS CAPITANIAS ULTRAMARlXA6: ' 
. i ( .  

S. VII. As Juntas da .Fam~rlrr 2W 
(Ias Capitanias Ultrgm~inas~  krBo sirre 
cadar nas Cidades, Yillas, e Lugares da 
sua .\urisbi6qãct.o weriimento da Collecta 
Littmria, byestabelecida pela Lei de dez 
de*eaibr~ de mil setecentos setenta e 
d w ~ ;  e pelo Alvará de sete de Junlio de 
m31 setecentos oitenta e sete: e para este 
f i ~ ,  expedir50 aos competentes Magistra- 
dos a s  Instrucções que lhes hào de ser- 
vir de governo para o dito expediente, or- 
ganizadas no jnesmo espirito do que fica 
determinado por este Regimento, com o 
inetliodo que Ilies parecer mais facil, e 
nienos exposto ás fraudes que se inten- 
tarem ein prejuizo da dita Collecta; de- 
tériiiinando-lhes tambein os tempos em 
que lião de fazer as remessas d a  impor- 
tancia dos seus arrolamentos para o Co- 
fre das Rendas Reaes da Capitania, para 
do mesmo Cofre se extrahirem as quan- 
tias que foreni riecessarias para os Or- 
denados dos Professores, e Mestres, que 
se acharem estabelecidos ein cada huma 
das inesinas Capitanias, e para as mais 
despezas que se tiverem feito com esta 
arrecadacào. 

'~$.VIdI. As clitas Juntas da Fazenda 
Real remetterão no principio de cada 
anno, papa, a Real kZeza da Coinmissgo 
b a l  sobre 5 Ezame, e Censura dos I,i* 
vros, o Balanço da Receita, e Despeza 
que  tiverào no anno antecedente; e com 
o niesmo Balan~o farão remessa de hum 
simples Mappa, por onde conste quanto 
importou o arrolamento da Collecta no 
dito anno, com distincçào das terras, e 
com separacào dos differentes Manifes- 

-tos, e das Denuncias, semelhante ao de 
que se trata no S. IV. do Titulo 111. des- 

tas Instruc~ões, para com o dito Balan- 
ço, e Mappa se fazer a precisa escri- 
turaçào nos Livros da Contadoria da  
dita. 

S. IX; O remanescente, que amual- 
mente existir em cada huma das ditas 
Capitanias, pbr saldo do recebimento, e 

1 despeza acima enunciados, será- remet- 
/t ido 4 Real Mesa da Coinmissùo Geral 
.sobre o Exame, e Gensura dos Livros, 
pela formalidade usada com as remessas 
que se fazem para o Real Erario, oii do 
modo que a mesma Real Meza dctermi- 
nar. Palacio de Lisboa, a 7 de Julho de 
1 7S7 (').-.Com a Assignatura do Minis- 
tro (=). 

\ 

, 
EDIÍAL COM VANTAGRNS A 0 8  SOLDADOS 

QUE VOLUNTARIAMENTE 
FOREM SERVIR EM A INDIA. 

A Rainha Nossa Senhora, esperando 
do zelo, e fidelidade dos Soldados em- 
pregados no seu Real Servico o irão con- 
tinuar nos Estados da India, manda de- 
clarar, que os que sem serem constran- 
gidos, se em1)arcarern ern o navio, que 
se acha proximo a, partir para o referi- 
do Estado, e de  que he senhor Paulo 
Jorge, serào premiados coin as gratifi- 
cações seguintes : 

1 ." Nào serão obrigados a servir na 
'1ndia mais que seis annos, acabados el- 
les niio necessitarào de licença para dar 
baixa, nem poderá o Governador, e Ca- 
pitào General, ou qualquer outro Go- 
vernador daquelle Estado rete-los por 
mais tempo no servico contra sqas von- 
tades, por qualquer causa oii pre- 
texto. 

2." Á volta da India se lhe fará o 
transporte á custa da Real Fazenda, e 
no caso que escolhào outra commodi- , dade para se recolherem niio lhe será 
posto impedimento algum. ' 

3." Acabado o'dito tempo lhe ser& 
livre tornar para o Reino, ou ficar na 
India, o11 no Brazil, ou passar ds Minas, 
ou a qualquer outra dos Dominios 

(9 Vide o Edita1 de  18 de AgÒsto deste anno. 
(9) Collecção 1 Delgado- Vol. 5.; pag. 457. 
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de Sua Magestade, conforine mais lhe 
agradar. 

' 4." Em qualquer das ditas partes 4- 
cará a seu arbitrio tornar a incorporap- 
se  nas Tropas, o u  nsa, e sern q u e  mais 
posdo ser obrigados ao serviço m t r a  
sua vontade, e quemnclo i.ilca~pa~ar+se 
e n t r a d o  na m a r n a  gP.r#lu@o q u e  hou- 
Ferem tido no serviço da India, e ms 
Postos quando-hoiiver cabimento. 

5 . O  Concorrendo a pertcnder os Pos. 
tos sera'o pmferidos em igual Graduacão 
a quaesqtier outros, que não tenhào ser- 
vido na India. 

6." Antes do Embarque se dar4 a ca- 
da hiiin 5 inezes de Soldo dobrado, e 
por ajuda d e  custo 4 rnezes d e  Soldo 
singelq. Villa das Caldas, 10 de Junho 
de 1788.=Bfartinho rle Mello e Cas- 
tro ( l ' .  

DECRETO FAVORRCENDO O DESPACHO DE FAZENDAS 
NA CASA DA INDIA. 

Sendo-Me presente que na Casa da 
India se achiío detidas varias partidas de  
Fazendas nPo só  das chamadas de Negro, 
mas de outras diCforentes qualidades e 
denaminacries d e  Dio, Dainão, Surrate, 
Balagate, e de outras partes da C h t a  de  
Malabar, as quaes pelo Alvará de oito 
de  Janeiro d e  inil setecentos oitenta e 
tres, deveriào pagar na sua euportacào 
meios Llireitos de sahida; e querendo 
promover a extracçào das ditas Fazen- 
das: Hei pcsr bem que os referidos meios 
Direitos se  paguem só por esta vez, e 
e m  beneficio das ditas Fazendas demo. 
radas, e quatro por cento de Baldeacão, 
o que se entenderá com aquellas, que  
se exportarem em quaesquer Navios Es- 
trangeiros, ou ern Na uios Portuguezes 
para os POP~OS do Brazil, e Costas d'Afri- 
ea. As que p d m  se venderem para den- 
t r o  do Reina, e ficarem para uso dos Ha- 
bitantes delle, pagariia os mesmos meios 
Direitos estabcleeidas m o  sobredito Al- 
ver5 de oito d e  Janeim de mil setccen- 

(4) No Suppbmsirto Q Ctrltecgõc de Delgado - 
Fd. 2.", pag. W. 

tas oiienta e tres: Hei outro sim por bom 
que as Fazendas fabricadas em Um, e 
Damao, qiiç daqui por diante se trans- 
p o r t a m  em Navios Portuguczes aos ' 
Portos desta Capital, e se exportarem em 
qtmdqiier Navim a Paizes Estrangeiros, 
ou em Navios Portiiguezes aos Portos d o  
Brazil, e de Africa, paguem da mesma 
sorte quatro por cento de Baldeacào; e 
meios Dimi-, mdcr vendidas para den- 
tn ,  do Reine, na fBrma eehna daterini- 
nada: Com tanto qhe pan W r e m  da 
sobredita Graqa da Baldeaciiq venbas ,  
dii as Fazendas acompanhadas d e  Certi- 
dòes authenticas passadas, e assignadas 
pelos Governadores, e OIficiaes das Al- 
fandegas das referidas duas Pracas de Da- 
m o ,  e Dia, por onde se mostre na Casa 
da India, que mllhs, ou nos seus Distri- 
etos, e ein nenhuma ~ u t r a  parte hAo 
effectivamente fabricadas a s  mmcianá- 
das Fazendas. O Canselho da Fazenda o 
tenha assini enteiidido, e faca executar, 
passando para este effeito as ordeiis ne- 
cessarias. Salvaterra de Magos, em 29 d e  
J a n e i r ~  de 1 7 89 (i). 

C m  n Rzsbricu de Sua Mntpeshde @, 

DBCUeTQ SWSFERDBIYDO A X S E C U ~ ~ € I  Da DE 99 

UE JANEIRO DESTE ANNO. 

Sua Magestade He servida, que o Con- 
selho da Fazenda mande  suspende^ a exec 
cucào dos dous Decretos de 29 de Janei- 
ro proximo passado sobre a diminiiiqiio 
dos ~ i r e i t o s  das Fazendas, qiie se achào 
detidas na Casa da India, e sobre as que 
do Porto de  Goa vierem aos desta Capi-- 
tal, continuando a Ikpacbo da dita Ca- 
sa na fórrna; precedente, em quanto a 
mesma Senhora d o  mandar o contra- 
rio. Deos guarde a V. Senhoria. Salva- 
terra de Magos, em 15 d e  Fevereiro d e  
1789.- J/artinho de Mello e Castro.- 
Senhor Viseonde de Anadia(3). 

(1) Vide o Aviso de I 5  de FeaercKo deste anno,. 
p a  manda re?spea&e na emeu* &+Sd h?rds. 

4% No Sqtfaimenm ti C&c& àr lhlgada- 
Val. S.". pog. 

(3) No Supplemento 6 Cotleeção de Delgaso- 
Fel. 5 . O .  peg. W .  



Eir r ~hinha Faqo saber aos que este 
Alvarb rimn : Que tendo-se auginentado 
consideravelmente, d e p i s  de alguns an- 
wis a esta parte, as rarnessas de Paeen- 
das da India, mio só das chamadas Be 
Negro, ma; de outras differentes quali- 
dades e denominacòes de Dio, Daiiiàn, 
Surrate, Balagate, e de outms partes da 
Costa de Malabar, sendo muitas das E- 
feridas fazendas rernettidas, e transpor- 
tadas pelo.porto de Goa, depois que pelo 
Meu Aldrá de oito1 de Janeiro de mil 
setecentos 0itentn.e tres Houve por bem 
alliviar o Coii~mercio, e R'avegacào da- 
queIle porto coni o desta Capital, dos 
excesdvos Direitos com que estava gra- 
vado: E resultando da grande quanti- 
dade das ditas fazendas remettidas, nào 
=r igual a cxportacàa dellas, ficando 
muitas partidas das mesmas fazendas de- 
tidas, assim na Casa da India, de que 
ainda se nào pagárào os devidos Direitos, 
corno nas iuàos de Particulares, que já 
os satisfizerào: E querendo occorrer a 
estes inconvenientes em beneficio do 
Commercio;~ de sorte porém, que das 
gracas conferidos a huns dos Meus Vas- 
sallos, nào resulte prejuizo a outros: Hei 
por bein Ordenar, que todas as sobre- 
ditas fazendas, assim as que actualmente 
existem na Casa da India, pagando os 
devidos Direitos, como as íjue se achào 
ein poder de ParticuIares, que j á  os 
satisfizerào, sendo liunias, e outras ex- 
portadas em quaesquer Navios para Pai- 
les Estrangeiros, ou em Navios Portu- 
guezes para os portos do Brazil, e Costa 
de Africa, nao paguem o Consiilado de 
sahida, e as que se exportarcrn para os 
portos do Brazil, sejào igualmente isen- 
tas de todo, e qualquer Direito esiabe- 
Lido nos referidos portos. 

Ordeno outro sirn, pelo que pertence 
6s sobreditas Fazendas chan:adas de Ne- 
gro, e da Costa de Mdahar, que da data 
deste em diante vierem do porta de Goa, 
e des mais postos da dita Costa (e de- 

clara~ido, e ampliando a respeito dellas 
a disposicào do paragrafo terceiro do 
Alvará de oito de Janeiro de  niil sete- 
centos oitenta e trcs, nesta parte só- 
mente), que as sobreditas fazendas cha- 
-das de Negro, e as outras de diffe- 
&ta. qoalidades, e denomina~ões de 
DiO, Damiio, Surrate, Balagate, e de ou- 
tras partes da sobreeta Costa de  Mala- 
bar, remettidas do Porto d e  Goa, tendo 
alli pago os devidos Direitos; e sendo as 
ditas fazendas transportadas em Navios 
Portuguezçs ao porto desta Capital, as 
que se venderem para dentro do Reino, 
paguem na Casa da India iodos os Di- 
reitos por iriteiro; ás qiie se exportarem 
em quaesquer Navios para Paizes Estran- 
geiros, se Ihes abattio dez por cento dos 
Direitos grandes, que na dita Casa da 
India se achào estabelecidos, e paguem 
todos os mais, como ianibem o Consu- 
lado de sabida; e ás que se exportarem 
eiii Navios Portugriezes para os portos 
do Brazil, e Costa de Africa, se Ihes aba- 
tão doze por cento dos sobreditos Direi- 
tos grandes, e al'éni delles o Consulado 
de sahida; como taiiibem serào izentas 
de todos os Direitos que se achem esta- 
belecidos nos portos do Brazil. 

Quanto ás Fazendas que vierem dos 
outros portos da Costa de Malalar, que 
ngo seja o porto de Goa, as que se ven- 
derem para dentro do Reiiio, paguem 
as Direitos por inteiro; 5s que se expor- 
tarem para Yaizes Estrangeiros, se Ihes 
abatào dez por cento dos sobreditos Di- 
reitos grandes, pagando os mais e o Con- 
sulado de sahida; e as que se exporta- 
rem em Navios Portuguezes para os 
portos do Brazil, e Costa de Africa, se 
Ihes abatão doze por cento dos ditos Di- 
reitos grandes, pagando os mais, e o 
Consulado de sahida nos portos do Bra- 
zil porém, seriio isentas de-todos os Di- 
reitos, que se achem estdhelecidos nos 
mencionados portos. O que tudo s e  exe- 
cutará por tempo de d a  annos, em 
quanto Eu niio der novas providencias 
que a experiencia mostrar serem mais 



uteis, e vantajosas aos Meus Vassal- 
10s: 

Pelo que: Mando rí Meza do Desein- 
bargo do Paço, Presidente do Meu Real 
Erario, Regedor da Casa da Supplicacào; 
Conselhos da Minha Real Fazenda e do 
Ultramar; Real Junta do Commercio, 
Agricultura, Fabricas, e Navegaqào d e -  
tes Reinos, e seus Dorriinios; Vice-Rei, 
e Capitào ~ e n e r a r d o  Estado do Brazil; 
Governadores, e Capitàes Generaes do 
mesmo Estado, e do da Iiidia; e a todos 
os Desembargadores, Corregedores, Ou- 
vidores, Juizes, c mais Officiaes 3 mais 
Pessoas, a quem o~conhecimento deste 
Alvar6 pertença, o ciimprào e guardem, 
como nelle se contém, nào obstarites 
quaesquer Leis, Regimentos, ou Estilos 
em coiitrario. E ao Doutor Jssé Ricaldc 
Pereira de  Castro, do Meu Conselho, 
Deseliibargador do Paco, e Chanceller 
Mór do Reino, Ordeno, que o faca pu- 
blicar lia Chancellaria, passar por ella, 
e registar nos Livros a que tocar. E se 
guardará o Original deste no Meu Real 
Archivo da Torre do Tombo. Dado 'em 
o Palacio de  Nossa Senhora da Ajuda, 
aos 27  de Maio de 1789.(i)=Com aAs- 
signatura da Rainha, e a do Ministro(". 

PROVISXO P A R A  AS CAMARAS DO ULTRAMAU PODEREM 

DAR ESMOLAS PARA A T E R R A  SANTA.  

Dona Maria, por Graca de  Deos, Rai- 
nha de Portugal, e dos Algarves d'aquem, 
e d'aletn Mar, em Africa Senhora de  Gui- 
né, etc. Faco saber aos que  esta Minha 
Provisào virem, que por parte do Com- 
missario Geral da Terra Santa, se Me 
representou, que Eu  fora servida por 
Minha Real Piedade, Ordenar que todas 
as Camaras de  cada huma das Cidades, 
e Villas das Conquistas Ultramarinas, 
que tivessem quatrocentos mil réis de 
renda, podessein dar de esmola para a 
sustentacào,'custodia, e guarda dos San- 

tos LugareS de Jerusalem, até a quantia 
de  quatro mil réis, e as que tiverem cem 
mil réis d e  renda, podessem dar quatro- 
centos rgis, corrio constava da Provisào, 
que offerecia; e porque o tetnpo porque 
fora feita a dita Graça, estava finalisan- 
do, e pa,ra a continuacáo das mesmas es- 
molas se iiecessitava de nova' Grac,a, Me 
pedia fosse servida mandar-lhe passar 
Provisào para effeito de se poder conti- 
nuar com o ~Gesmo subsidio; e atten* 
dendo a seu Requerimento, sohre que 
foi ouvido o Procurador de Minha Real 
Fazenda: Hei por bem fazer-lhe Mercê 
de prorogar por mais tres annos a mes- 
ma Graca, para que os Officiaes das Ca- 
maras de cada liuma das Cidades, e Vil- 
Ias das Minhas Conquistas Ultramarinas 
(querendo) as que  tiverem quatrocentos 
mil réis de renda, lhe possio dar quatro 
milqéis d e  esmola, e as que tiverem cem ,. 
niil réis, lhe possào dar quatrocentos réis. 
E o dito Comrriissario Geral, oii a pes- 
soa, que seli poder tiver, que Ilics apre- 
senta r esta Provisào, dará conliecimento 
ein fórma do que assiin receber a cada 
liiima das ditas Camaras, e ficará assen- 
tado nos Livros dellas para os Provedo- 
res das mesmas-Camaras lhes levarem 
em conta 8 que assim Hei por bcm, !i- 
cando esta Provisào trasladada nos ditos 
Livros para iiào pôrein a isso duvida. 
Pelo que mando ;os Officiaes das ditas 
Camaras, e inais pessoas a quem o co- 
nhecimento desta pertencer a cilmprào, 
e guardem, e façào cumprir, e guardar 
inteiramente eomo nella se contém sem 
duvida alguma, a qual valerá como Carta, 
sem embargo da  Ordenacào do Liv. 2.", 
Tit. 40.", em contrario. Nào pagou No- 
vos Direitos por constar serem por es- 
molas as Contribuicões estabelecidas pe- 
las Camaras, como consto11 por certidão 
dos Officiaes dos mesmos. A Rainha Nos- 
sa Senhora o n-iandou pelos Corrselheiros 
do seu Conselho Ultramarino abaixo as- 

(i) Vide O Alvará * 17 de Agoito de 4795, e O 

de 25 de Novembro de 4800. 
(2) Na Collec$ão de Delgado-Vol. B . O ,  pag.  

550. 

signados.L~oré Monteiro de Ca&;iBo e 
Oliveirn a fez em Lisboa, a vinte e qua- 
t ro  de Agosto de mil setecentos e no- 



vcnia,-O ihnaelhein, Rranci~ro da Si/- 
VQ C h t g  Acal a fez escrever.=JoZo Ba- 
ptiata 4%~ Pereira.- Fra~cisco di  Silvo 
t3r& Real. -,to J Ricalde Pelaeira de 
~ 7 0  (0. 

A L V A B ~  n r c o r n l u m  A T A R A  QUE D U V E I ~ A  AII~TEII-SE 
ÁS 8ACCAS DE A L G O D ~ O ,  CAPR. CACÁO R ARROZ. 

Eu a Rainha Paco saber aos que este 
Alvará virem: Que sendo-Me presente 
ein Consulta da Minha Real Junta do 
Cornmercio, Agricultura, Fabricas, e Na- 
vegaqão destes Reinos e seus Doniinios, 
a necessidade que hade estabelecer, para 
o abatimento das Taras das saccas do 
Arroz, CacBo, Café, e Algodào, que vem 
das Minhas Conqiiistas, huma Rcgulacão 
fixa, e inalteravel, qiie seja igial, e re- 
ciprocamente proveitosa, assim aos Do- 
nos dos Navios, como aos Carregadores 
dos referidos generos; dc maneira, qiie 
daqui em diante entre huns e outros fi- 
quem cessando as Qiiestões, que pela di- 
versidade de Práticas, introduzidas a res- 
peito da9 çobreditas Taras se agiiavão no 
Foro : Conformando-Me com o parecer 
d a  dita Minha Real Junta do Comrner- 
cio, Agricultura, Fabricas, e Navegacào 
destes Reinos, e seus Dominios: Hei por 
t c m  Ordenar, que todas as saccas de 
Cacáo, Café, e Arroz tcnhào abatimen- 
to  a favor do Carregador, e Comprador 
hiirna libra de Tara. E porque a expe- 
riencia tem mostrado serem as saccas 
de Algodão de peso irregular, e incer- 
to: Hei òutro sini por bcni de Ordenar, 
que dos Pwtm Ultramarinos tragiío no- 
tada, e marcado sobre cada huma das 
mesmas Sacw o seu respectivo p w  rki 
Tara ; ficando pordm. aemp~e livre fís'par- 
tes interessadas, no caso de duvida, .o 
fazerem pezar na Betanga do Ver o peso 
as  referidas Saccas, assim e da mesma 
fórma que se  pratíca com as Taras das 
Caixas do Assricar. Pelo que: Mando 6 

. Mesa cle Meu Desem bargo da Ptico, Preai- 
dente doMeu Real Erario: Real Jrinta cõo 

(i) Ro S u p p l m t e  d Collecção de Delgudo - 
VOI. a:, pag 650. 
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Commercio, Agricultitra, Fabricas, e Na- 
vegaçiio destes Reinos, e seus Dominios; 
e a todas as Justicas e mais yesso?s, e 
quem o conheciiiiento deste Meu Alvfinl 
pertencer, que o ,cri rnpriw, e guardem, 
como nelle se contdm, o qual valerá c+ 
mo Carta passada pela Chancellaria, ain- 
da que por ella nao p a w ,  c o seu effeí- 
to haja de  durar mais de hum, e muitos 
annos, nbo obstantes as Ordenaqks em 
contrario, que Hei por derogadas para 
este effeito sórnente. Dada no Palacio de  
Nossa Senhora da Ajuda, cni 15 de No- 
vembro de 1 790.-Com a Assignatura 
da Rainha, e a do Ministro('). 

DECRETO DMLARANDO Q U A E Y  F A ~ E N D A S  DA AIIA 
S E  PODEM ADMITTIR A DESPACHO 

NA@ ALFANDEGAS DO REINO. 

Tendo Consideracào ao que Me repre- 
sentSrão os Proprietarios das Fazendas 
transportadas em oNavio, por Invocacão 
cyffnkn Rozalin, Capitào Francisco de Bor- 
ja, sobre se haver este proposto carre- 
gar o referido Navio no Porto de Ben- 
gala, e a seguir della Viagern para o da 
Capital deste Reino, munido de hum Pas- 
saporte ,do Senado da Camara da Cidade 
do Santo Nome de Deos de Macáu: A que 
debaixo desta seguranca, c boa fé carre- 
gárào no mencionado Navio as suas Fa- 
zendas, para gosarein dos effeitou da RZi- 
nha Real Proteccão: E a que esta lhes 
ngo scrla favoravel se na Minha Regia 
Consideracào (nào obstante as outras con- 
siderações, que pr&valecerião 4 utilida- 
de particular dos mesmos Carregadores) 
nào preponderas.em agora aquella boa 
fd, com que elles pqocedêrao, c o credi- 
to, e reputacão do Nome Portuguez fe- 
lizmemte estabelecidos nas Pracas e Por- 
tas ds  Asia, e que Eu Quero, e Devd 
manter iklesos em beneficio commum dos 
Meus Vassallos: E provendo a hum, e a 
oritr-o respeito, Sou Servida Ordenar: 
Qrte na Alfandega da  Casa da India, se 
dè livre Entrada e despacho ás Fazedas  

(4) N a  Collecciio de Detgado - Pot. 3.', pag. 
83%. 



c Generos carregados e transportados no 
sobredito Navio Santa Rozalia, que não 
se acharem proliibidos pelas Minhas Ixis, 
assim para consumo destes Reinos, como 
por baldeacào para os Paizes Estrangei- 
ros: Concedendelhes para o pagamento 
dos Meus Keaes Direitos por Entrada, a 
espera de nove mezes, que se verificarão 
nos prasos de seis e ires, contados do dia 
da Entrada do mesmo Navio, coiiio se 
acha determinado. E para que, e em quan- 
to  sobre esta tào iinportanle Navegacào, 
e Commercio, não do11 as mais decisivas 
Providencias, que Tcnho resoluto dar, 
fique ccssarido o gravissiino~inconvenieii- 
t e  a que se achào expostos os Negocian- 
tes da Praca de Lisboa, nào podendo cal- 
cular com certeza as suas expedições, 
por verem chegar siinilhantcs Navios abu- 
sivainente armados eni Passaportes dos 
Governos de Goa, e de Macju, contra 
as saudaveis e expressas Providencias, 
que regulárão o inethodo com que devia 
praticar-se a Navegacão e Commercio da 
sobredita Capital deste Reino com os 
portos d'ilsia : Ordeno que da data des- 
te Meii Real Decreto eni diante, não se- 
jào admittidas nas Alfandegas deste Rei- 
no, Fazeiidas e Mercadorias da Asia que 
não viereni transportadas ein Navios Por- 
tuguezes, expedidos do Porto de Lisboa 
cwnforine ris Minhas Keaes Providencias, 
c munidos com os competentes Passa- 
portes da Secretaria dlEstado respectiva: 
Declarando por nullas e de rienhum vi- 
gor, as Licenças e Passaportes dos Go- 
vernadores de Goa e de Macáu: E pro- 
hibindo que os Governadores dos Portos 
do Brazil, Illias dos A~ores ,  e da Madei- 
ra, conced~o Licenqa algiiina, ou Passa- 
porte ri Navios que dos sobreditos Por- 
tos pertenderem passar a fazer Commer- 
cio além do C a h  da Boa Esperanca, c 
isto sern embargo de qualquer titulo, 
costume, ou pratica, que se ache em 
contrario, procedendo-se contra os Pro- 
phetarios e Capitàes de taes Navios que 
impetrarem similhantes Passaportes, ou 
sem elles Navegarem, com a pena de 

Confiscacào dos Navios, e suas Ca~pega- 
ções, e com o mais que rezervo ao Meu 
Real Arlitrio. O Conselho da Fazenda, 
o tenha assim entendido e faca executar 
pela parte que llie toca, expedindo para 
este effeito as ordens necessarias. Pala- 
cio de Lkboa, eiii 1 4  de P'everei~.~ de 
1 792.-Corn a Rubrica do I'rincipe Nos- 
so Senhorcal. 

ASSENTO DECLAnANDO QUE AS CAOSAB Bó1IPE ZBTRAR 
. DE DINHEIRO A n I s c o  PARA 0 8  LOQ~RES Q O ~ > E  

r . o v E n x A ~  PELAS LEIS DA I N D I A  E QUIS& srp D A  , 
COMPLTENCI~ DO JUlZO D.i I3D1.4 E HINA. 

Aos 1 7 dc Marso de 17  92,  na Meza 
graiidc da Casa da Supplicacào, sendo 
proposta, presente o Illristrissiino c Ex- 
cellentissinio Seiihor José tlc Vasconcel- 
10s e Sousa, Conde de Pombeiro, do Con- 
selho de Sua fifagcsrade, Capiiào da Sua 
Guarda Real, e Rcgedor da Jusliça, ri 

variedade, com qiie nas Correicões de Ci- 
vel da Corte, c da Cidatle, e iiesta Meza, 
se haviiio decidido as qiicstões excitadas 
sobrc a iiitelligeiicia do $ 3.' da Ordena- 
$50 do 1,iv. 1 .", Tit. 5 I . " ,  quanto a se 
comprehendercni na disposiqào delle as 
demandas sobre Letras de dinheiro dado 
a risco para os lugares, que se regulão 
pelas Leis de Guiné, e India, ordenou o 
dito Senlior Regedor, que sc fixasse a 
intelligencia do referido $. E discorren- 
do sobre a disposicão delle os Desembar- 
gadores dos Aggraros abaixo assignados 
se assentou S. pluralidade de votos, que 
no espirito, e ainda na letra do dito $se 
coinprehendiào as ditas demandas; por- 
que sendo evidente, que a intencgo do 
Legislador fora fazer privativo o Juizo 
da India e Mina para o conhecimento 
de tudo o que pertence ao Commercio, 
e 6 Navegacão respectiva aos ditos luga- 
res, não deixára lugar para cxcepcão al- 
guma a absoluta generalidade, com qùe 
na letra do referido $ attribuioprivati- 
vamente BiquelLe Juizo 3conheei&eat~ 41% 
tratos, das cmvenqõ&, e até d ~ ~ i m l e f i -  

(1) Na Collee~áo de Delegado- v i .  k.", Pag. 
62. - 



cios, que nos di tw lvgores, .na navega- 
qito delles, sebre causas deUes, ou para 
eiles se fizerem: Quanto mais, que ver- 
sendo as ditas demandas niio sobre hum 
simplcs contracto de  Mutuo, mas sim 
mtrtracto distincto, cujo impleinento, e 
exito pende da navegaçBo, e dos succes- 
sos della, vem necessariamente a ser com- 
preliendidas na. especifica disposi~ão do 
diio S. E para niio vir mais em dúvida, 
se fez este Assento, que o-dito Senhor 
Kegedoc Assignou com os Ministros, qtie 
nellc vot6riio.- Regedor,=Ynlle.= Ri- 
beiro fle Lemos.= Yelho cln Costn.=liei.- 

. reira Cnstello.--1Wirttos.- Go&nho.- 
Torres. =Doutor Mendes. = Gnnhnrlo. - lint-ia.-Mousinho.= Menezes.-fi- 

j n ~ ~ l o .  = CorrEn.= Boi;rres.= Bo&to.= - Bi*nnrlrEo('). 

DECRETO CONCEDENDO A08 MINISTBOS DO CONSELIIO 
DO'ULTHAYAB A CARTA DE TITULO DO 4ONSELHO. 

Tendo Yonderajào a que o Tribunal 
do Conselho Ultramarino fôra desmern- 
brado do Consellio da Fazenda, que para 
os Dominios Ultramarinos era Conselho 
de Giiert-a, e nesembargo do Paço, onde 
todos os Ministros &o condecorados coni 
a Carta do Titulo do Me'u Consellio; e 
que inuitos dos Ministros, de que se com- 
põein, e deve coinpor o Tribunal pela 
sua Instituiqào, tein as ditas Carlas, por 
haverem sido Governadores, e Capitães 
Generaes: Hei por bcm, movendo-Me 
a Justiça da Causa nesta occasião tzo 

' plausivel do Nascimento da Princeza Mi- 
nha Neta, que os Ministros do Conselho 
do Ultramar, assim os actuaes, coma os 
que ao diante forem, se,jGo condecorados 
com a Carta do Titulo do Meu Conselho. 

O Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negocios do Reino, o tenha assim enten- 
dido e faca executar, com ós despachos 
necessarios nas occasiões occorrentes. 
Yalacio de Nossa Senhora da Ajuda, em 

(4) Na Colleeção de Delgado-Vol. 4 . O ,  pag. 
eS! 

29 de Abril de 1793,-Com a Rubrica 
do Principe Nosso Senhor('). 

A L V A R ~  NSENTANDO DE ~ l B ã 1 ~ 0 . 9  A C ~ R A  IMPORTADA 
DE ANGOLA E BBNGUELLA. 

Eu a Rainha Faco saber aos que este 
Alvará virem: Que attendendo 5 Repre- 
sentaçiío dos Negociantes da Praca des- 
tacidade,  e interessados no Conimercio 
de Angola, e Bengiiella, que sc qualifi- 
c5ra na Minha Presenja, cin consulta da 
Real Junta do Coinmercio, Agriciiltura, 
Fabricas, e Navegacào des~es  Reinos, e 
seus Doininios, para o fim de se augrnen-' 
t a r  a ciiltura, e coinmercio da cèra das 
ditas Capitanias, em commum beneficio, 
e ritilidade publica; Sou Servida Orde- 
nar, que a cêra de Angola, e Benguella, 
que entrar nas Alfanclegas do Brazil, e 
se exportar para est'e Reino, seja isenta 
de pagar nas mesmas Alfandegas Direito 
algum de entrada, e saliida. E para acau- 
telar toda a fraiide, que por occasião 
deste Rleu Alvará se possa fazer: Deter- 
mino, que os Despachantcs da sobredita 
cêra sejam obrigados a assignar Termo 
de apresentarem, em determinado tem- 
po, as certidões da siia entrada lias Al- 
fandegas deste Reino. 

Pelo que: Mando á Meza do Uesein- 
bargo do Paço, Presidente do Meu Real 
Erario, Regedor da Casa da Supplicaçào, 
Conselhos da Minha Real Fazenda, e do 
Ultramar, Real Junta do Commercio, 
Agricultura, Fabricas, e Navegaciio des- 
tes Reinos, e seus Dominios, Vice-Rei, e 
Capitães Generaes do Estado do Brazil, 
e a todas as pessoas, a quem o conheci- 
mento, e execução deste Alvará perten- 
cer, que o cumprão e guardeili, e facào 
cumprir, e guardar como nelle se con- 
tém, e não obstantes qiiaesquer fiegi- 
mentos, Leis, Foraes, Ordens, ou Esti- 
los contrarios, qde todos Hei por dero- 
gados para este effeita sómente ; .ficando 

(1) Na Colleepiio de Delgado - Vol. á.", pag. 
136. 



A L V A B ~  PARA S E  S U S P E N D I R B M  A8 C O N T E S T A Ç ~ E S  
ENTUE OS a u e u L A n R s  E OS BISPOS DO ULTRAMAR.  

-248- 

Eu a Rainha, como Governadora, c 
perpetua Adniinistradora qrie Sou do 
Mestrado da Cavallaria e Ordeiii de Nos- 

aliás sempre'em seu vigor, sem dúvida, 
ou embargo algum qualquer que elle 
seja: E ao Doutor José Ricalde I'ereira 
de Castro, do Meu Conxlho, Desembar- 
gador do Paco, e Chanceller Mór destes 
Reinos, Ordeno qiie o faca publicar na 
Chancellaria, registando-se eni todos os 
liigares, aonde se costiiniào registar si- 
milhantes Alvarás, e guardando-se r, ori- 
ginal deste no Meu Real Archivo da %r- 
re do 'rombo. Dado no Palacio de Qiie- 
luz, eni 1 7 de Julho de 1 7 9 3(L1.-Com a 
Assignatura do  Priiicipe com Guarda(". 

so Senhor Jesiis Chrisio; Faco saber, 
que Sendo-Me presente, que o Senhor 
Rei D. JoàoV Meu S e ~ b o r  e Avô, em 
Resolucão sua expedid& por Provido de 
25 de Setembro de 1732, deo uma pro- 
videncia interina, para suspender as con- 
tiniias contendas de jurisdicçào entre os 
Regulares e Bispos do Ultramar, em 
quanto se n-ao totnava a final a dmisiva 
determinacào sobre esta importante ma- 
teria, e que,da farta, e dilacào della se 
tem seguido, serem a este respeito maio- 
res as duvidas, desobediencias, e desor- 
dens em. pre,ir~izo do betn espiritiial, e 
m e g o  dos Meus Vassallos; Fui Servida 
Mandar examinar este negocio por Tbeo- 
Iugos, e Jurista..: E= C~uforrnado-Me 
com o parecer unanime de todos, os que 
forào ouvidos, e na conformidade da 
mais &a e verdadeira doutrina da Igre- 
ja, da disposiqào do Concilio de Trenio, 
e das Bullas mais modernas, que vier20 
a fixar a Doutrina sobre esta materia: 
Hei por bem Ucchrar, qrie os Parochos 
Regulares, de qualquer O d e m  que se- 
j-20, nào podeia servi). as mas Igrejas, 
nem em cousa a4gomz .cx&tpr qs Aac- 

cões Parocliiaes sem a Instituiçilo e kp 
provaçso dos Bispos Diocesenos, que es- 
tão sujeitos 6 suavisita, e que nella po- 
dem os mesmos Bispos pergiintar, e i& 
quirir pela sua vida e costumeg, e casti- 
ga-los por todas as culpas cotnmettidas 
nas mesmas Igrejas, e que as Sentencas 
se devem executar, sem que os Prelados 
dos Regulares se lhe opponhiio, nem ein- 
baracem, nein tornem a inquirir, ou jul- 
gar os rnesiiios delictos, de'que os Bis- 
pos conhecêrào. Que da mesma swb EW 
he perniittido a ~ e g u l a r  algtirii prP$&V$ 
e confessar sem licenca expressa ddbb 
Bispos, nem mais limitaçào do que a de 
poderem pregar nas suas propr'as I g r e  
,jas Regulares, sendo pedida l'cença, e 
iiào sendo expressaniente proh'bida, e 4 
de confessarem os Seculares eeus men- 
saes, que são só os que vivem no nnesmú 
Convenio, e se sustentiio e tem nslk 
exercicio continuo. Que nas proprias 
Granjas, Quintas, e Fazendas dos Regu- 
lares nào ha isenções algumas, e os mo- 
radores nellas se devem desobrigar w 
Parochias, fazendo os Casamentos na Frei 
sença do P~rocho, mebec pnr aua aaz 
thóridade oviatiw, os1 Estrema-llnccào, 
sem que nella se possiio arrogar os Ke- 
gulares alguma Jurisdicyão Ecclesiasti- 
ca. E ultimamente que aos Bispos he 
permittido conhecerem dos delictos com- 
mettidos pelos Regrilares fóra de seaa 
Conventos com a differença sómente, 
que virendo os Regulares em Convento, 
e .  Obediencia Regrilar, ou esiaiido f6ra 
eom licenty limitada, e em negocio da 
Communidade, ou em Seruico, oii e; 
Granja, e Qiiiiita dos Mosteiros, podem 
os Bisps formar a culpa, e reniette-Ia 
ao Prelado Regular,-para que castigue 
o Subdito, e dê conta dentro de certo 
tempo; quando o nào faca podem os Bisr 
pos supprir a sua negl+cia, como D& 
legados da Santa Se$ e c a s t i g a b  par 
elles, assim pmm podem mkeagkeag tk - - 

i{) Vide o Alvard de 30 de Abril de 4794. 
(2) Na Cdltrpás  de Ddgad@-V&. #.O, prag. 
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culpas, e cas~i~a-lo;, quando forem com- 
mettidas Regularrs, que fb- 
ra dos'~onCentos, ou fugindo, e fóra d. 



0bedienJ0~ ou ainda com licenças muito 
e em partes di~tantes, onde 

niio peqão eer visitados   elos seus Pre- 
l* 

,Talas estas declarações, que sào re- 
' guladas pela determinaçào do concilio, 

e Bullas Pontificias: Sou servida, que 
inteira, e exactamente se cumprào, e 
guardem sem falta alguma. E para este 
effeito as Participo ao Reverendo Bispo 
de Angola, do -Meu Conselhb, para que 
elle e seus Successores, as façào guardar 
-não s6 em virtude da sua jurisdicçào 
propria, mas da delegada, que como Ad; 
ministradora da Ordein de Christo Me 
compete, e nelles Subdelego, e que da 
mesma sorte pelo mesmo Reverendo Bis- 
po se intimem a todos os Prelados Re- 
gulares, para que assim as cuinprào sem 
contradicçiio, porque de toda a que ti- 
zerem Me Darei por niuito mal Servida, 
e procederei contra elles com as demon- 
strações que coiiberem no Meu justo e 
Real poder. E Ordeno ao Governador e 

' Capitào General do Estado de Angola, e 
Ministros dos limites do dito ~ i s ~ Ó  que 
dêem todo o auxilio, que o Bispo llie pe- 
dir para o fim de se cumprir esta Mi- 
nha Resoluçào. E Mando outrosim, que 
nas Relações dos Meus Dominios, se nào 
tome conhecimento de Recurso algum, 
que sobre ponto de jiirisdicçào, encon- 
trando o que fica determiiiado, interpo- 
serem os Regulares. Este se passou por 
duas vias, de que huma só terá efl'eito. 
Lisboa 30 de Julho de 1793,-Com a 
Assignatura do Principe Nosso Senhor('). 

ALVARI I8BRIANDO DB M110S DIEBIT08 NA8 ALFAN- 
DB(IA8 DO ULTRAMAR A LOUCA DAB FABRICAS 

DO REINO. 

Eu a Rainha Faco saber aos que este 
Alvará virem : Que -Sendo-Me presente 
em Consulta da Real Junta do Commer-- 
cio, Agricultura, Fabricas, e Navegaçào 

L destes Reinos, e seus Dominios, os re- 

(1) Para or outror Bi~por reparraratn em outrar 
P ~ W I  datar.- Na Collecçãr, ds Delgado-701. 
4.*;'&#. 462. 

BOLI W . ULTR.-LEC. ANT.-VOL. 11. 

querimentos de João da Rocha, e outros 
Proprietarios de differentes Fabricas de 
Louça fina, em que representaviio: Que 
n2o podendo, ainda com o beneficio do 
Alvará de 7 de Novembro de 177  0, que 
isentou de Direitos de sahida toda a h u -  
ça destes Reinos, dar consumo á que 
nelles ,se fabricava, porque nas Alfande- 
gas dos Dominios Ultramarinos se car- 
regavio sobre a mesma Louça tiio avul- 
tadossL)ireitos de entrada, que a í'azião 
empatar: Pertendiào que Eu fosse Ser- 
vida de iseetar a referida Manufactura 
de todos os Direitos que pagio por en- 
trada nas ditas Alfandegas, da mesma 
fórnia que sào isentas muitas outr s Ma- 
nufacturas Nacionaes. E queren d ,  o ani- 
mar, e proteger tào uteis Estabeleci- 
mentos èm beneficio publico: Hei por 
bem de Conceder a Graca da Isençiio de 
Meios Direitos por entradas nas Alfan- 
degas Ultramarinas para as Manufactu- 
ras, nào só de todas as Fabricas de Lou- 
ca, que já se achào estabelecidas mas 
tambem das que se hoiiverem de esta- 
belecer, debaiio de competentes Licen- 
ças: Seiido porém qualificadas todas as 
ditas Manufacturas na fórma que se acha 
estabelecida para as das outras Fabricas 
Nacionaes. 

Pelo que: Mando á Meza do Desem- 
bargo do Paco; Presidente do Meu Real 
Erario; Regedor da Casa da Siipplica- 
$20; Conselhos da Minha Real Fazenda, 
e do Ultramar, Real Junta do Cominer- 
cio, Agricultura, Fabricas, e Navegaçào 
destes Reinos, e seus Doininios, Vice- 
Rei, e Capitàes Generaes do Estado do 
Brazil, e a todas as Pessoas, a quein o co- 
nhecimento e execucào deste Alvará per- 
tencer, que o cumprào, e guardem, e fa- 
çiio cumprir e guardar como nelle se 
contém, posto que o seu effeito haja de 
durar mais de hum .anno, sem embargo 
de quaesquer Leis, Regimentos, Foraes, 
Ordens, ou Estilos contrarios, que tudo 
Hei por derogado para este Alvará ficar 
em seu inteiro vigor: E ao Doutor José 
Ricalde Pereira de Castro, do Meu Con- 
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s d k r i ~ ~ D ~ s ~ ~ a t f o p ~ d ' ~  Paeo 
cel)el>+MW~de&w~K'&a~, ~ O F & ~  
f ~ w . p w M % w ~  kia .GPíatueall&h,vregi á Mbza~~da%í%em~. 
d o w ~ r e .  kdos~os~-litig&.aa~&uw~asn do Paço, Presidente do Meu Ri&, 
tumo. .  reglistgr, &~&3h@~tew 

(lUPrè d#Wi&imr, Real Jdnta do Com- 
P&+icas, e (N&ve+ 
c seus- Dorninhs,- 
Wneraes do* EIi- 
&s *s Pe?bm a- 

goh, e Bengiiella, era prejudicial á cul- 

(1) Na Collecção de Delgado - Vol., á.O,,2qge (4)' Nd"C(I€II&& de Detgado- P&t; .4.*; $a$. 
. Enr. 464. 



te's; p,e pasção equiparar os interesses 
dbSLBlt&d K6ai CQrOa ás utilidades dos 
lR!tis-F7~lIbk,~ que se propõem a huin 
s i w l m e '  trafego; e desejando coacljii- 
vãr;-qaanto for compativel coin a Minha 
~1 'Eondescendencia ,  hiini estabeleci- 
rnentcítãú analogo aos seiis,saudaveis fins: 
S h  Servida ampliar a diiposiciio dos pa- 
ragrafos primeiro, segundÓ, e terceiro 
do meu citado Alvará de" de Janeiro 
de 17 83, e ordenar ao referido respeito 
o seguinte:. 

Primeiro : Que todos os generos e Fa- 
zad~s, que se embarcarem no Porto de 
LiBbba para a Costa de MaIabar, e mais 
P d ~ t o s  Nacionaes, ou Estrangeiros, além 
do. Cabo da Boa Esperanca, sendo con- 
duzidos em Navios Portugnezes, gozem 
do.beneficio da baldeaciio, pagando qua- 
t ro  por cento de direito's, em quanto Eu 
assim o houver por bem, é ngo determi- 
nar o contrario. 

Segiindo : Que fazendo os ditos Navios 
eseala pelas Ilhas dos Acores, e da Ma- 
deira, ou pelos Portos do Brazil; e em- 
barcando nelles vinhos, e aguas-ardeii- 
ta, assucares, ou outros quaesquer ge- 
n e m  de'produ'cçgo das mesmas Ilhas, e 
Brazil (excepto o Tabaco) para serem da 
mesma- sorte transportados aos sobredi- 
tos Portos Nacionaes, ou Estrangeiros, 
além do Cabo da Boa Esperanca, lhes 

, ser5 dada tambein a competente baldea- 
ção nas respectivas Alfandegas das Iihas, 
e do Brazil. 

Tèrceiro: Que todos os generos, effei- 
to&- e fazendas, sem excepciio alguma, 
ou sejão cla produccão e manufactura 
de Góa, e dos mais Dominios de Portu- 
gal, 'e dos Paizes Estrangeiros da Asia, e 
Chi'na, que vierem de retorno nos men- 
cionados Navios Portuguezes ao Porto 
desta Cidade, sendo aqui vendidos para 
fóra do Reino, fiquem igualmente go- 
zando do mesrno beneficio da baldca@o. 

Quarto: Que para o consumo do Rei- 
no;P6rtos do Brazil, e Costa de Africa 
dcm&eus Dominioe, se. nãoh admittiio a 
despacho nas Alfandegas desta Cidade 

senão aquelles generos, effeitos, e fa- 
zendas da Cdsta de Malabar, que por Cèr- 
tidões authenticas se  mostrarem de+a-. 
ctiados pelas AlfKndekas de  G&, Díó; 
Darnão. 

E '  por quanto M e  forão ,igualinente 
presentes, por parte da sobpedita Junta, 
os grandes' inconvenhytcs, e graves dam- 
nos, 'que se seg,~t&,8 Minha. Kèal Fa- 
zenda, e outros particuhiies motivos di- 
gnos da Minha mais séria reflexiio, pela 
observação do'disposto no Alvará de 27 
de Maio de 1789, que regula os direitos,, 
que devem pagar nesta Capital, e no 
mesino Brazil as fazendas vindas de Goa, 
e dos outros I ' o r t~ s  da Costa de Malabar: 
Sou outrosirn Servida derogar inteira- 
mente a disposiciio do dito Alvará, como 
Se jámais existira, ficando sempre nulla, 
e de nenhum vigor; e Ordeno que to- 

% dos os generos e fazendas da Asia que 
daqui em diante se Iiouverein dc consu- 
iiiir no Reino, e Ilhas assim coino nos 
Portos do Brazil, e Cosia de Africa, per- 
tencei~tes aos Meus Dominios, Iiajiio de 
pagar por inteiro todos 04 direitos, que 
se achiio estabelecidos na Pauta da Casa - 

da Iiidia, e nas Alfandegas dos Doininios 
Ultramarinos. 

Pelo que: Mando á Meza do Desem- 
bargo do ~ a ~ o ;  Presidente do Meu Real 
Erario; Regedor da Casa da Supplica- 
cão; Conselho da Minha Real Fazenda, 
do Ultramar, e do Almirantado; Real 
Junta do Coininercio, Agricultiira, Fa-% 
bricas, e NávegagSo destes Reinos, e seus 
Dominios; Vice-Rei, e Capitiio General 
do Estado do Brazil; Governadores, e Ca- 
pitiies Generaes do'mesmo Estado, e do 
da Iizdia ; e a todos os Desembargadores, 
Corregedores, Ouvidores, Juizes, e mais 
Ofiriciaes e It'essoas, a quem o conheci- 
mento deste Alvará pêrtencer,'o curn-# 
ir", e guardem, coino nelle' se contém, 
não obstantes quaesquer Cèis, Regimen- , 
tos, ou ordens eni contrario. E 'ao'D8u- 
tor José A 1 h . b  Leu*, do2 Meu Conse- 
l h q  Deise&rga&ir. -dw P ~ F ;  e Chan- 
celler Mór do Reino, Ordeno que o faca 



publicar na Chancellaria, passar por el- 
la, e registar nos Livros a-que tocar: E 
se guardar5 o Original deste no %eu 
Real Archivo da Torre do Tombo. Dado 
no Palacio de Queluz, eni 17 de Agosto 
de 1795(').-Com a Assignatura doPrin- 
cipe com Guardam). 

+s 
IBBOLUÇ~O PARA O CON611BLHO DO ALMIRANTADO 

PROVEI PATB6RS M ~ B E S  NO8 POBTOS 
ULTBAIIARINOS. 

Attendendo Sua Magestade á instan- 
t e  necessidade qiie lhe fez presente o seu 
Conselho do Almirantado, para que se 
conservassem, e se estabelecessem nova- 
mente empregos de Patrões Móres nos 
Portos de algumas das Illias dos Acores, 
e nos principaes das suas Conquistas U1- 
tramarinas, promovendo nestes einpre- 

r gos sujeitos intelligentes das manobras, 
e fainas maritimas, e de ciija providen- 
cia resultasse maior facilidade, e segii- 
rança aos seus Navios de Guerra, e Mcr- 
cantes em beneficio commum do Coin- 
mercio Nacional, e Estrangeiro: Foi a 
mesma Senhora servida Orde'nar, que 
ao Conselho do Almirantado privativa- 
mente compete a creacão de novos Pa- 
trões Móres nos Portos Ultramarinos, 
aonde convier estabelece-los, assim co- 
mo a nomeaciio de todos os mais que 
se houvereni de prover para o futu- 
ro, cujos .empregos perdendo a natu- 
reza de Officios, que de antes tinliào, fi- 
quem daqui por diante sendo rileros em- 
pregos Vitalicios, e amoviveis : dando ou- 
trosim ao mesmo Conselho a authorida- 
de de nomear Serventuarios aos mesmos 
empregos nos casos, em que qualquer 
dos Providos nelles de propriedade se 
achem incapazes de os servirem por cau- 
sa d e  molestia, ou de avancada idade: E 
que finalmente seja0 escolhidos entre os 
Ofüciaes Marinheiros da Mestranca de 
sua Real Armada sujeitos, que tendo 
dado provas da sua intelligencia, e pres- 

(1) Vide o Alvará de 25 de Novembro ds 4800. 
(4) Na Collec~ão~ de Delgado - Vol. 6.", pag. 
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timo, se considerem habeis para 
pe- os referidos empregos. A ~ai.rtl& 
Nossa Senhora o mandou por suas Reaes 
%esoluções de 22 de Agosto de 1 7 95, e 
de 23  de Marco do anno proximo passa- 
do de 17 97, em Resolução de Consultas 
do seu Conselho do Almirantado de 29 
de Julho de 1 795, e de 20 de Marco de 
1 7 9 7 .-Bernardo Ramires 8s uiveC.= f Pedro de Mendonca de Moura( ). . 

Eu a Rainha Faco saber aos que este 
Alvará virem : Que em Consulta da Real 
Junta do Cornmercio; Agricultura, Fa- 
bricas, e Na~egacào~destes Reinos, e seus 
Dominios, Me foi presente achar-se ta0 
diffundido em algumas Pabricas o impor- 
tante ramo de industria cla Piaçào, e Te- 
celagem de Algodào, que com muita fa- 
cilidade se podia augmentar, e coiiduzir- . 
sc ao ponto de supprir abundantemente 
as das Estamparias Nacionaes, com in- 
calculaveis vantagens, huma vez que Eu 
fosse servida de occorrer com as neces- 
sarias providencias ás fraudes, que se 
podern conimetter em pre.juizo das mes- 
mas Fabricas, e da Minha Real Fazenda. 
E at tendendo as coosideracões substan- 
ciadas na dita Consulta, para o fim de 
promover tiio uteisestabelecin~entos, sein 
com tudo deixar de sustentar o Com- 
mercio, e Navegaçào, que se faze111 para 
os portos da Asia, em quanto os meus 
Vassallos acharem os interesses corres- 
pondentes ás suas especulações no con- 
sumo das Fazendas d'aquelles Portos em 
Paizes Estrange'iros, onde gozào da liber- 

1 dade de Porto Franco, e ainda nas Con- 
quistas dos Meus Dominios Ultramari- ' nos: Hei por bem ordenar a este rapei- 
to o seguinte. PrimÒ: Que as Fazendas, 
Manufacturas, e mais Obras tintas, pin- 

1 tadas, coloridas, e estampadas .em Pau- 
nos, que não forem conhecidamente te- 
cidos nas fabricas do Reino, ou no Con- 

(13 Na Collec~ão de Delgado-Vol. 4 . O ,  pag. I 387. 



sim de. emtmda., como de sehida. F, sen- 
da (ts~mp,nhados-do Pmvis&;.ou Attes- 
tação, com que se pertendão qualificar 
por Nacionaes, havendo-se taes Provisões, 
oni*Atteçta@b par ndlas, e denenbuin 
effeito, como fraudulentamente extor- 
quidas, serão as ditas Fazendas e Tecidos 
de A l g d o ,  consideradas de rigoroso 
cantrabanda, e incorrerão nas penas es- 
tabdeoidas~elas Minhas Leis; bem assim 
çomo inaorxem todos os que com aquelle 
r)ppwente distinctivo de Nacionaesslanb 
destinamente se introduzem nestes Rei- 
s%. QuintÒ: Que em todas as Alfandai 

liiitmicaç dit&ba, Mo4 e-Da. 
gwjsit-. aa I pagaawntn.~des i 

erphide. i10 , GomuiUi, e <da 
a s r ~ d ~ t d â 8 D ~ ~ n i ~ 9 r U 1 + a t j & ,  

m, veriíie.ando-se assim o seu I 

ekrvadeia do 1 ."e Maio. da 
 diante.^ Sècundòla. Quã4mente 

u d  ,a gozar da ism@o,:dios BP 
a n ~  Gone-ukb~dn sahids~e :de :en* 

t d a  nas Alfadqps dm,~I&rtus Wltm 
m p i m s  . m t F a ~  ~ t ~ k ~ t u m d a ~  e 
mais Q ~ s ~ ~ J ~ B s , ,  d a s i & .  on,e4tarnb. 

nente tmi- 
, e naci.dos 

W-T&rf;t=ios de,Gaa, Dio, e Dmão, 
wlqmmw,.a rmpeito destas n8o der ou- 
tga&p~ovidencias. T!rtiÒ.r Qiie para bem 
sa..oonheeerein, e di,stinpaimm, os Teci* 
h. das. Fabsieaa Naaiornes* e dw que 

-,os. Rabri- 
m os mes- 

S ~ % d o s .  com dais.fiw-vermelhos na 
sua9 undadu~a em a m b a ~  as  ourelas de 
cada Tea; e os Pintorcs,.Tintureiros, ou 
manipadores serào tambem obrigados 
a fazerem assua obra por tal f ó r ~ a ,  e ar- 
ta,, qwetdgimt~a sempre bern visiveis os 
dit~~~LSim vwmdhusi, Q.wr-t& Que todas 
aqwl~~~P4zen&e,  eTeo&s de .Al@iio: 
que do dito dia 1 ." de W o  de 1804 em 
diante se offerecerein a Despacho sem 
03refeiido distinctivo, fiquem irmmissi- 
velmmte sujeitas ao pagamento dos Di- 
reitos até aguwa* estabelecidos, e que de 
futuro se houverem de estabelecer, as- 

~ e i n o s ,  ordeno.. que. o faça paibiicar" na 
Chaneellaria; re@tmd+se em todos. os 
*lugamm, aonde se costumlo registar si* 
' miihantes~Alvaids, e guardando-se o ori- 
gim1 &te no Meu Real Archivo da To* 
re do Tombo. Dado no Palacio de Quér 
luz, a 27 de Abril de 1797.-Com a 
Assignatura do Principe com G u a d ~ ( ~ J .  

gm &tm Meus% lh&m {se-sd1e.m com 
dsiecSellos8 as .l?azersdsis 
a;is- de', qualqmm q 

sem- exaepc50 dgms% e - , ~ # ~ t  Nuiiar 

Sello. astFamnd;iss E ~ a a q e i r a a ;  ! 

i porA anbigrrph, e prosa~ipto o use+ que 
l alBqpmi haai t l .dedhr+ com htnrr Selto 
*asFmndaa, Piwimaes, e coin dois.Selius 
j % a & % w i ~ n  Eilpmque mnipe'm-muk 
EU a1 kdse as; MAhicas: desta- natuaem y ie 

I á Minha. Real Fazenda, que. logo se . m e  
I trela praticaresto nova modo de sel la~~:  
Hei  outrosi irra por bem ordenar, que da; 

tpublicacão deste eirr diante se execute a 
.referida Ordena@io, 
. Pelo qae: Marido á M a @  do Des 
embargo do Pwi Ptesidente do) &n 

f Real: Emrio; Regador da, Casa. da h p c  
lplicqr3,0;, Conselhos da Minha Real Rdb 
'zenda, e do Ultmrnar, Real Ju 
.CQmmereio, Agricultura, Fabrica 
vegacão destes Reinos, e seus Doininiosi 
e a todos os Tribunaes, Magistrados, e 
mais Pessoas a quem o conhecimento des- 
te Alvará pertencer, o cuniprão, e gnar- 
dem, e façiio cumprir, e guardar, com@ 
nelle se contêm, não obstantes quaesquer 

8 Leis, Qrdenaqões, ,Regimentos, ou b 
t u m i  comixaimq poqtre todas, e todos. 
.para este effeito ,sómlente Hei por de- 
gados, como se dejcada liurna fizesse es- 
pecial menção, e sem embargo da Orde- 
nagão em contrario. E ao Doutor Josdhlc 
berto Leitào, do Meu Conselho, Desem- 
bargador doPaqo, e Chancelier~M6~ d a t e  

CARTA REGIA APPROVANDO A UM CAPITXO GENERAL O 
' PROCEDIMENTO Q W  H . i V l ; r ~ P N A T I A  CUBi DOI8 - 

DEBEütBaB~ADOBBg) 8U8I.gnDWbO-OS. . 

Dom Fernandw Jbséde.Portuga1, etc. 
(9 Na- Collecção de Delgado- Vol. 4.", pag. 
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Eu a Rainha vas envio muito saudar. 
Sendo-Me presente a conta que destes 
pela Secretaria dlEstado dos Negocios da 
Marinha, e Dominios Ultramarinos w* 
bre o indigno comportamento, com que 
os Desembargadores dessa Relaqão, Fran- 
cisco Sabino Alvares da Costa e JosdFran- 
cisco de Oliveira se> recusdrão a execu- 
tar  as Ordens, que em Mku Real Nome 
lhe intimastes, e que tinhão por objecto 
a Causa Publica, diante da qual deve ces- 
sar toda. e qualquer consideraçao parti- 
cular; e igualmente a resolução que to- 
mastes, ainda que para isso nào vos achas- 
seis authorisado, de suspender o referi- 
do Desembargador Francisco Sabino, mo- 
vido da necessidade absoluta, que havia 
de castigar a sua desobediencia em huin 
objecto tão essencial, e de que elle se 
não devia escusar, sendo-lhe só livre 0 

recorrer a Mirn no niomento de obede- 
cer, se se considerasse escolhido con- 
tra rasão, e direito, ou para satisfazer as 
vistas, ou vingancas particulares: E Ten- 
do Eu tomado na mais séria considera- 
$0 todo este facto, Approvo tudo o que 
vós praticastes a este respeito, e vos 
Ordeno que chamando á vossa .presenca 
o dito Desembargador Francisco Sabino 
Alvares da Costa, o reprehendaes seve- 
ramente da falta de obediencia, com que 
se houve, e lhe assegureis, que fica no 
Meu conhecimento o seu pouco zelo pelo 
Meu Real Servico; nias que attendendo 
as sollicitações que vós me fizestes a scu 
favor: Hei por bem perdoar-lhe estes 
desacertos, e o Mando reintegrar no Lu- 
gar dessa Relacão, que antes exercia; 
esperando, qúe elle se faca digno com 
huma melhor conducta da piedade, qi,e 
com elle acabo de usar. Sou porém Ser- 
vida revogar e annullar os Avisos, que 
elle obteve, para se lhe conferir com pre- 
ferencia alguma Vara, ou Commissiio lu- 
crativa, que só deve dar-se áquelles a 
quem competir pela ordem estabelecida. 
O mesmo praticareis cotn o Desembar- 
gador José Francisco de Oliveira, dando- 
lhe huma severa re~rehensiio, e lendo 

tanto a hum como a outro em publico, 
esta Minha Real ordem. Sendo porérn o 
mais louvavel principio de todo o bom 

1 Governo, o premiar os bons, assim co- 
mo o castigar os mdos: Fui Servida re- 
cornpeosar o distincto zelo do Desembar- 
gador José Joaquim Borges, mandando, 
que, pela Secretaria de Estado dos Nego- , 
cios do Reino, se lhe expedissem os des- 
pachos de Mercê, para entrar logo em 
exercicio, e antiguidade de hum Lugar 
da Relação do Porto, e o de Habito da 
Ordem de ~hr i s to ,  ficando na minb. 
lembranca o recomperisar com, novas 
gracas osl serviços que Espero Me fartí 
na Commiss50, de que foi encarregado. 

Ao mesmo tempo, em que Sou Ser- 
vida approvar o procedimento que tives- 
tes neste caso extraordinario : Sou igual- 
mente Servida mandar declarar, que só 
por Causa Publica, e em casos de tal 
gravidad.e, como o presente; he que os 
Governadores podem usar de hum acto 
de similhantc authoridade; e qiie se al- . 
gum o praticasse com o fim de violen- 
tar, ou perverter o natural curso de jus- 
tica, ou por vinganças particulares, se- 
ria respÒnsavel na Minha Real Presença 
de hum tal abuso de authoridade. Or- 
deno-vos, que facais publicar, e registar 
esta Carta Regia nessa Rela@io, para que 

t sejão manifestos, e constantes os malte- - 
raveis principias de justica, queMan do 
observar. Escripta no Palacio de Quéluz, 
a 2 1 de Junho de 1 7 9 7 .-Com a Assi- 
gnatura do Frincipe Nosso Senhor. 

Para Dom Pernando José de Portii- 
gal (l). 

AVISO MANDANDO OBSERVAR NAS ILHA8 DO8 AÇOREB 
TODAS AS LEIS QUE SE N ~ o  RESTRINGIREI A DIF- 

' . FERENTE TERITORIO. 

Ex."' e Rev."" Sr.-Havendo chega- 
do rí Real Presenca de Sua Magestade 
algumas representacões sobre as duvi- 
das, em que.se entrava, Se aquellas Leis 
e Alvarás, que expressamente não fali80 
das Ilhas dos Açores, comprehendião ou 

(1) Na Collecção de Delgado - Vol. 4.", pag. ! 169. 



não nas suas disposicões as mesmas Ilhas : 
H e  a mesma Senhora Servida Mandar 
-declarar que todas as Leis e Alvarás, que 
não forem circumscri ptas especialmen- 
te  a certa porção da sua Monarchia se 
devem cumulativamente entender obri- 
gatorias para todas as partes dos seus 
dominios, e para os seus Vassallos to- 
dos indistinctamente, sem differença 
qualquer, logo que nas mesmas Leis 
e Alvarás não houver hunia disposicão 
particular, applicavel pela mente das re- 
feridas Uis 'a esta ou aquella porcão dos 
seus Estados e Vassallos. O que Sua Ma- 
gestade Manda intimar a Vossa Excel- 
lencia e Mercês, para que nesta confor- 
midade fiquem cessando aquellas diivi- 
das em beneficio dos s ~ u s  Vassallos, que 
habitào essas Ilhas, por ser da sua Real In- 
tenção que tidos elles participeiri igual- 
mente das acertadas disposi~ões das sa- 
bias Leis que dimanão do seu Real Thro- 
no. Deos Guarde a Vossa ExceIlencia e 
Mercês. Palacio de Quéluz, em 2 de Se- 
tembro de 1797 . -0 .  Roclrigo cZe Sou- 
sa Coutinho. 

Senhor Bispo de Angra, e mais Go- 
vernadores interinos das Ilhas dos Aco- 
res(l). 

A L Y A R ~  DECLARANDO L I V R É  A PESCA DAS BALBAS, E I 

trato das Balêas; e q& para as Arma- 
cões sedentarias em qualquer parte das 
Ilhas de Cabo Verde, os ~~esmds Contra- 
tadores generosamente cedem em favor 
da Minha Real Fazenda, & tod$% qual- - 

quer Direito que possão ter para impe- 
dir hum similhante, e tão util Estabele- 
cimento: Sou servida determinar o se- 
guinte: 

Ordeno, que da publica~ão. deste Al- 
vará em diante possio todos os Negocian- 
tes Portuguezes, cada hum per si, ou 
reunidos em sociedade, preparar, e ar- 
mar Navios destinados a pescar Balêas, 
e preparar o seu Azeite no Alto Mar, ern 
toda, e qualquer parte desde as Costas 
destes Reinos, até ás do Brazil, e nas de 
Mocainb,ique, podendo depois vender o 
Azeite, e Barbas debaixo das mesmas con- 
dicões que os actuaes Contratadores, oii 
seja nos Meus Dominios, ou exportallos 
para fóra do Reino. 

Ordeno igualmente que em qualquer 
das Ilhas de Cabo Verde fica livre a todo 

-o Negociante Portiiguez poder fazer Pes- 
carias ,sedentarias, e estabelecer Arma- 
zens para o mesmo Bin. 

Que a todos os Pescadores de  Balêa, 
de qiialquer Nacão que sejão, que vierem 
servir a bordo de Navios Portuguezes nas, 
Pescarias Volantes. denois de assim o ha- 

I 
' I  

PREPARO D E  AZEITE NO MAR ALTO ; E TAMBEM AS 

PESCARIAS S&DENTARIASNAS ILHAS D E  CAROVERDE. 
verem praticado por tempo de dez an- 
nos successivos : Mando se lhes franqueem 

Eu a Rainha Faco saber aos que este 
Alvará virem : Que tendo-Me sido presen- 
tes os graves inconvenientes, e a grande 
diminui~ão que causa na Marinha Mer- 
cante dos Meus Vassallos a restricçãó a 
que se tem julgado até aqui sujeitas as 
Pescarias Volantes das Balêas, colhidas 
no Alto Mar, e o Privilegio exclusivo do 
Contrato das Balêas para se não fazerem 
Armacões sedentarias cm qualquer parte 
dos Meus Dominios: E sendo-me igual- 
mente presente que para o Estabeleci- 
mento das Pescarias Volantes nada se 
acha concedido exclusivamente ao Con- 

todos os Privilegias- que são concedidos 
aos Meus Vassallos, ficando por esse 
mesmo facto naturalisados Vassallos dos 
Meus Reinos, 

E estas mesmas Gracas ficio conce- 
didas a todos os Meus Vassallos em qual- 
quer parte que habitem os Meus Domi- 
nios, seja no Reino, seja no Ultrarnar. 

Pelo que: Mando 6 Meza do Llesem- . 
bargo do Paco; Presidente do Meu Real 
Erario; Conselhos da Minha Real ~ a z e n d a  
e do Ultramar i Real Junta do Commer- 
cio, Agricultura, Fabricas, -e Navegacão 
destes Reinos, e seus doininios ; Vice-Rei 

I $1) .No Supplemento Ú CollecçEo de Delgado- e Çapitgo ~ e n s r a l  de   ar e  eira do Es- 
701. 3.5 pag, 454. , tado do Brazil, e mais Governadores, e 
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cio de.Qudluz, em 19 de Outubro de 
1798(4),-Com a Rubrica do Principe 
Nosso Senhor('), 

DBWETO ~ C B R C A  DE PROVIMENTO DAS 8ERVENTlAS 

DO8 OFFICIOS DE FAZENDA NO ULTRAMAR, E ILHA8 
E NOVO8 DIREITOS DA6 MESMAS BERVENTIAS. 

Sendo-Me presentes as questões susci- 
tadas entre os Governadores e as Juntas 
da Fazenda das Capitanías do Ultramar, 
e Ilhas sobre as nomeações dos Serven- 
tuarios para Officiaes de Fazenda, e tam- 
bem as duvidas, que tem occorrido, so- 
bre a precepçao dos Novos I)ireitos, que 
por differentes praticas se cobrão de huiis 
e não de outros Officios: Hei por bem 
declarar e determinar, que iís Juntas da 
Fazenda dos Meus Dominios Ultramari- 
nos, e Ilhas fiquem pertencendo as no- 
meacões dos Serventuarios de todos os 
Officios de Fazenda das suas 
Repartiqões ?em excepção alguma, sendo 
os provimentos assignados pelos Gover- 
nadores, como Presidentes dellas, e na 
sua falta por dous dos mais antigos De- 
piitados, ficando porérn as propriedades, 
ou serventias vitalicias, a Mim reserva- 
das para as conferir, ou por Decretos 
Meus, ou em resolução de Consultas dos 
Tribunaes, pelos quaes se expedir20 as 
competentes Cartas: E Hei outro sim 
por bem que de todas as ser- 
ientias interirias se devem perceber os 
Noros Direitos na conformidade do Re- 
gimento da Chancellaria, exceptliando 
tiio sómente as que forem de Officiaes 
da reparti~iio do Real Erario, e da Real 
Marinha* que Por Leis de 22 de Dezem- 
bro de 761, e de Junho de 793 
siio isentos daquellos Direitos. O Mar- 
que2 Mordolno Mór, Presidente do Real 
Erario o tenha assim entendido, e f a ~ a  
executar com os despachos necessarios. 
sem embargo de quaesquer Leis, Re- 
gimentos~ ou Disposicões em colitrario, 
que todos, e todas nesta parte, e para 

(I) Vide o Decreto de 16 de Janeiro de 1799. 
(9) Na Colleçãe de Delgado. - Vol. 4.", pag. 
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este effeito sómente Hei por derogadas, 
ficando aliás em seu inteiro vigor. Yala- 
cio de Quéluz, em 20 de Outubro de 
1798. -Com a Rubrica do ~ r i n c i p e  
NOSSO Senhor (I). 

DECRETO ~ C E B C A  DO COMMERCIO DY EBCRAVATUUA 

NO PARA. ' 

Ampliando o que se acha determinado 
por Decreto de 19 de Outubrode 1798: 
Sou Servida, que a isenqiio de Direitos 
alli concedida a favor da introducçiio dos 
Escravos remettidos de Angola para o 
Pará, se estenda a todos os escravos, que 
dos Pórtos de Cacheo, e Rissáu, ou Mo- 
cambique forem transportados para a 
mesma Capitaiiía do Pará, debaixo das 
mesmas Condijòes expressadas ng sobre- 
dito Decreto: com declaraciio, que esta 
Graca, assim como a precedente, a que 
esta se refere, será limitada ao preciso 
termo de dez annos. O Conselho da Fa- 
zenda o tenha assim entendido e o faca 
executar. Palacio de Quéluz, em 16 de 
Janeiro de 1799.-Com a Rubrica do 
Principe Nosso Senhor (2). 

D E C R B T O ~ C B R C A D A  CHAMADA AGUA 

D E  INGLATBBBA. 

s ~ ~ ~ ~ - M ~  presentes os graves incon- 
venientes, qlie se expepimentào, tanto 
nas ~ i ~ h ~ ~  ~~~~d~~ K ~ ~ ~ ~ ,  como nos 
Meus noininioç Ultran~arino~ corri o uso 
de certas preparaeões de ~ ~ i ~ ~ ,  a que 
vulgarmente ,,hamão A~~~~ de ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ -  
ra, cujas pertendidas não sào 
outras, que as da ~~i~~ que cont~ln,  e 
cujo valor se faz subir de preço, pela es- 
t ima@~,  que lhes dd huma apparencia 
de segredo, com que sào feitas taes pre- 
parac~es, de qlie tambeln resulta huma 
inutil despeza aos Meus Vassallos: Sou 
servida ordenar, que a Junta do Prato- 
~~d~~~~~ fique unicamente incumbida 
de preparar as denominadas Aguas de 
Inglaterra, que hajão de eon8umir-se, ou 

(I) Na Collecção da Delgado- VOZ. 4.O, pag. 
5 1 ( .  

(9) Na Collecção de Delgado-Vol. 4.O, pag. 
5 16. 
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(4) No Supplemenb a Collecçií@ de dd dhd@Líio*- 
Vol .  5.", pag. 460. 

a basdo daa Minhas Armadas Rwes. o u  
q w  haj& ,de transportar-se para a IWW I 

s u ~ r i ~ . & g  Meus Dominb  Ulmmfi~os~ 
fiwndo desde 1 q o  prohtbi&,p dei= 
se exportar para os mesnms. t)iupiaio4: 
ou o servir-se a bordo das Embarcações 
de Guerra da Mirih'a A ~ m a & -  Real" dé 
outras quaesquer de Qiiina 
dehominadas -Agaas de lhghterwi, sengo 
re qos a ~ltems Juina fizer preparar por,' 
ommos~Dlspensatorios Parmacevticos dos 
d h o r e s  EWicarios d e  Lisboa, que es- 
colher, e depois de posto em vigor o La- 
bo~a*otio Chimico, e Dispensatorio Par- 
maceutico do Hospital da Mhrinha as 
que no mesmo mandar preparar para os 
sobeditos fins; ~itndandoern ~ecretodes- 
ta nresma data ao Conselho da Fazenda, e 
á Real Junta da Fazenda da Marinha que 
assim o facào executar, e ordenando tam- 
bem que a Junta do Yroto-Medicato, dê 
l o p  as providencias necessarias, para 
que na Minha Marinha Real, nem nos 
Metis Dominios Ultramarinos se sinta a 
menor falta das denominadas Aguas de 
Inglaterra. A Junta do Proto-Medicata 
o tenha assim entendido, e faça execu- 
tar. Palacio de Qui4aiz, em 24 de Junho 
de 1 7 99 .-Com a Rubrica do Principe 
Nosso Senhorc4). 

P R O V I S ~ O  P A R A  8 E  D A R  O T R A T A M E N T O  D E  8 B N E O R I A  
A 0 8  G O V E R N A D O U E S  B U B A L T E R N O S  N A 6  CAPITANIAS 
DO ULTRAMAR. 

Dom João, por graca de Deus Princi- 
pe Regente de Portugal, e dos Alga~ves 
d'aquem, e d'alem mar, em Africa Se- 
nhor de Giiiné, etc. Faco saber a vós 
D. Miguel Antonio deMello, Governadore 
Capitão General do Reino de Angola, 
que em Consulta do Conselho Ultrama- 
rino Me foi presente a Conta do Gover- 
nador da Capitanía de Benguella Alexan- 
dre José Botelho de Vasconcellos com 
data \de- 28 de Marco do anno proxi- 
mo passado, sobre a prohíbição do trata- 
mento de Senhoria, que em afficio vosso 
de 30 de Dezembro de 1.797 lhe h i -  

~rw~tm,, psp~n que p r & i b h . q d l e ,  
Cq+ttmisb qw mabuwaiqcosoâ aell43ii4 ; 

.Paliasse, nem escrevesse, e menos reyutp- 
resse dando-lhe o dito tratamento de Se- 

r e que amim O participasse por 
oart& d Cbmara. E attehdendo aos rno- 

, tivos, que na dita Conta representou, ao 
q u b w  tas pmmdores Rogios 
de I % ~ R ~ P M ~  0 ,&&a, e ao mais 
que   ir & ~ l i t . k b 1 t a  a ~ e  foi igual- 
i n m e  peseats ;Gmf~~~~&&-& c ~ m  ,o 
parecer d s  mwnw :.6sr;s4&, 
vido Ordenar, que em todts a l t C q i ~ .  
nias dos Dominios, Ultramarinos prwb- 
sionalniente se fique praticando fâllar, a 
escrever por Senhoria aos Governadores 
sululterqos das respectivas Capitanias 
dursnte o seu governa em quanto ás  
pessoas, que no Districta de  cada hum 
se acharem, pratica& assim esta ariil. 
plia~ão, que Sou Servido. darnas.Almr6: 
de 1 7 59, o que vós cumprir&, e Faseie, 
inteiramentecumprir pela parte qiie vos 
toca na conformidade desta minha Or- 
dem. O Principe Nosso Senhor o man- 
dou por seu especiai mandado pelos Mi+ 
nist~os a b a b  assignadas do seta tCibwr' 
l b e d o  Ultmmar.+M&asJtoIk.iguca. 
Yicanna, a fez em LLisboa a 5 de Setem- 
bro de 1 7 9 9. - O Conselheiro Francisco 
da Silva Corte Real, a fez escrever. - 

Gomes de Carvalho.-= ~ ? Z C ~ ~ C O  da 
Silva Corte Real. = Por i mmediaia Re 
solução de S. A. R. de 15 de, Miio de 
1799 em ~ons"ltr. do Conselho Ultra- 
ninrim('k. 

i,,,, 
. WUITARW w CQSMAB: 

Sendomuitocanvmiente ao Meu Real, 
Serviqo iqus o s ~ h t o a d a , T r a p a  Regular 
dos k u s  Domkhs se-renfr~h i d s t i n -  
atamede, a QfiCjuriaeeaaturaes de qud- 
quer dm-mamb&~endo porém h u m  
estobeleoida pwope~t$@ que seja. favoru- - 
vellawr. aatureasd~ iLug~1do acaatorra- 
me&o da ~ a m m i T ~ t r ; : , e i . q e r ~ E i i  
ao mesmo passo que nos respectivos Pro- 



DIJ OWl7lBRO~ ACBPBA DA@ BEPLNÇAI D(18 BISPOS 
DO ULTRAMAR. 

O -Provedsr ,do8 Residuos mande en- 
tregar os bens do fa3kcido Bispo de Ma- 
cáo, D. Alexandre de Souza Fedrosa Gui- 
rna~aes a seus herdeiros o Doutor José 
Joaquim da Silva Pedrosa, e seri Irrnão, 
vistd Sua Alteza assim o determinar por 
stra- &eal Resolu@o de 16 de Outubro 

vitmtitm eeiotwserue hrne t?io jiista pro- 
p-,, que nem huns; nem outros te-- 
nb . ~ h o  deequeixar-se : Sou servido . 
pmhiBEa,que os Wciaes, e Soldados do 
E d o d b t ' e  Reino pertmdão qualquer 
Posto paro os Dorninios Ultramarinos, 3 

e pcundo houver  sid da de, o chegar 
o -r) de empregas alli algurrs&s.mes- 
moff ic iaes ,  ou Solda&; ~k9mm&!&s 
por betn detemina4biaseHai d h ~ ~ l a s 4  
Chefes dos Co~post;praw uqdteuquel~ 
fmm w7 bb& 0'- p ~ R ( 3 9  
param*%ihc &dlbip qaeiks  E6.r 
t a b i  e m ~ c o q m c i a  das Ordens, que 
pek. competente Secretaria de Estado 
s e  expedidas aos Chefes, e Comrnan- 
d ~ e s  dostCorpos, tendo-Me constado a 
nms idade  de huma semelhante Proino- 
ção pela Secretaria de Estado dos Nego- 
ciss Ultramarines: Hei a r o  sim por 
betm.erdenar; qw tode qiretle Militar, 
qw:b.eei.R~aw rofmidos Dornifl-ios U1- 
tremarinos, fique excluido do Direita de 
regressar ao Reino em quanto não obti- 
ver o Posto de Coronel : e que igualmente 
não possa pertender inais do que o Posto 
de accesso, exceptuando os que forem 
d q h b  para o Reino de Angola, 
C~@K&B d e  Mqambique, e Estados da 
India, que poderio pertenderoutro Alem 
do que Ihe competiria por accesso. O Con- 
selho de Guerra o tenha assi111 entendido 
e f ~ a  constar a todos esta Minha Real 
Determinacào. Palacio de Quéluz, em 16 
de Setembro de 1 799. - Corn a Rubrica 
do .Phncipe Regente Nosso Senhor ('). 

~ o m t ~ i ~ u r s ã r u i o o o  o m ã v P a  A eeoe~uCdo DE fie 
ditos Supplicmtes) mandanddhes en- 
tregar a heraya  do referido Bispo seu 
Tis, e estabelecer em Regra para o fu- 
turo: Que as herancas, e espolios 
Bispos Seculares do Ultramar mar%os 
a t  inteslnto, pertencem ao%~seiis:-i- 
ros. O que vos participo pam:vossa in- 
telligencia, epara prderdameeta  con. 
forrnidade nos caerislocéormEm, para o 

passado tomada em. &m&a de 3 do 
mesmo m, pela q i 1 a l ~  e & & h  em 
regra .-que as hera~as, .  e e s + k  doa. 
Bispos w l a r e s  da IJleramsr, rnortoer 
ab intes&&,.pertenoerr, a seue herdei- 
-.e pMa que assim se observe para o 
futuro, :6ad lm@stai.~at& dapacha no 

.lugar v t r p & e .  M m ,  1 2 de Novem- 
r bre de 17 99,-Comcin~o ~ ~ b ~ c a s ~ d i o s  . 
~ t m b ~ d a ~ : ~  ds lkmciemia.('), 

PROVI SI^ JCERCA DAS HERANÇAB DO8 BISPO8 
68CI>LABZE DO ULTBAMAR. 

Dom João, por graca de Deos Principe 
Regente de Portugal e dos Algarves, 
ek .  Fato saber a vús Desembargador Ou- 
vidor, e Provedor da Fazenda dos Defun- 
tos e Ausentes, Capelhs, e Residuos da 
Cidade de Miicáo: Que Eu fui servido 
em requerimento do Oontor JoséJoaquim 
da Silva Pedrosa,.e. seu irmão o Padre 
Caetano José da Silva Pedrosa Guimae 
ràes, Abbadè de São Con~ado da Bispado 
de Larnego, em que pedi80 Ihemandasse 
entregar a heranca de seu Tio D. Ale- 
xandre da Silva Pedrosa, Bispo que foi 
dessa Cidade, fallecido sem Testamento 
nesta Carte, e arrecadada pelo Juizo dos 

' Residum, cuja entrega lhe impugnava 
o Procurador da Mitra da Cidade de Ma- 
cáo, querendo que a dita herança sé de- 
volvesse ao Bispo successor, como se acha 
determinado a respeito dos Bispos Regu- 
lares fallecidos sem Testamento, pela Mi- 
nha Real Resolu~ào de l 7 de Abril db 
1793, de que pasma Provisào para vosso 
intelligemia, e de vossos s\rcoe%spres em 
I 4 de Julho do m e s m  a- (deferir aos 

.e Na Colleação de Delgada-Vol. &.O, pag. I que fareis rogistw esta no Lixro cornpe- 
582. (4) Collecção de Delgado- Vol. 4:, pag. 588. 



DECRETO S O B R E  A F ~ H M A  DAS IIABILITAÇÕES P A R A  
B E N E F I C I O S  D O  ULTRAMAR NA MEZA D A  CONSCIBN- 
CIA E O R D R N S .  

tente' dessa Provedoria para que assim 
se observe, e venha á noticia dos 
successores. O Principe Nosso f$enhmmi;nas.auas 
mandou por seu especial Mandado,tpqm;.ao 
Manuel Velho da Costa, e D;PrnioigaslRi. 

, res Monteiro Bandeira, ~ e p ~ ~ a t b @ i T  
hunal da Meza da Goosciepcia, ar.@ridens 
Joaquim José dosSantos Pinheiro n  fez.^ 
Lisboa aos 25 de Janeiro de 1 8 0 0.- 
Com a Assignatura de dous Deputados 
da Meza da Consciencia e Ordens. ( I ) .  

Tomando na Minha Real Consideracào 
os inconvenientes, que resuliào do me- 
thodo até agora praticado pela Mcza da 
Consciencia e Ordens, nas Coilsultas dos 
requeriineiitos qiic pela Minha Secreta- 
ria dos Negocios Clltrailiarinos se lhe rc- 
mettem dos Oppositores não contempla- 
dos nas propostas dos Beiicficios a que 
os Bispos do Ultramar procedem, con- 
forme o Alvará das Faculdades a respeito 
dos quaes prescinde a Rleza dos meios, 
que em outros cgsos usa para conhecer 
a idoneidade dos pertendentes, nào fica 
por isso i~n~ossibilitada de comparar o 
mereciiiiento daqiielles com os dos pro- 
postos pelos referidos Bispos para Me 
consultar coili segurança, c Eu resolver 

lare-s,fim&boaa'~ws, e f i n a h e n ~  
vossciei.c@i&q&t a,que sejào mais circum .. 

propostas, e que attendão só 
merecimento e a exemplaridade de 

costumes, e'vjda seili consideracào algu- 
ma parti~.uJar. 

Hei por bem Ordenar (em ampliaçào 
4o.sobredito Alvará das Faculdades) que 
a respeit~dassobreditas Oppositoros aos 
~ene~uos%hrarnar inw,  cujos requeri- 
mentos Eu  manda^ Consultar, proceda a 
Meza da Consciencia e:&deas c o f n ~  se 

convenientemente c0111 pleno conhcci- 
mento de Causa. E querendo nào sO fa- 
cultar hurn inaior numero de Candida- 
tosentre os quaes possa escolher-seaquelle 
em que deve recahir mais justamente a 
Minha Real approvajào, e dar ao mesmo 
tempo lugar, a que sejão providos Su- 
jeitos benemcritos, que o não serião 
porque achando-se auseiites das suas Dio- 
ceses se lhes impossibilitou entrar nos 
Concursos, a que nellas se procedeu, mas 
tam bem animar Ós Estudiosos a segiiirey 
a Universidade, \sem que fiquem privados 
do accesso aos Beneficias dos respectivos 
Bispados aonde lhe faltào estudos regu- 

não existissem propostas dos Biaii-a 
feitos os devidos Exames, que serào sem- 
pre mais rigorosos do que os que se cos- 
tiimiio fazer perante os inesmos Bis- 
pos, a fini de evitar a ausencia a que os 
mesmos Oppositores podeni recorrer para 
obter sein trabalho as suas pertenções, 
assim como procedendo a mais escrupu- 
losa iridaga~ào da sua vida e costumes, 
Consulte os propostos pelos Bispo~,~e n20 
propostos ao mesmo tempo, cooperando 
o nierecirriento de cada hum, para que 
á vista desta expecifica iiiforma<;ão, Eu 
haja de escollier o que se mostrar mais 
benemerito. A Meza da Consciencia e O* 
dens o tenha assim entendido e execute. 
Palacio de Quéluz, ein 14 de Fevereiro 
de 1 8 00. - Coin a Rubrica 'do Principe 
Regente Nosso Senhor. ('). 

A L V A R A  DECLARANDO O DE (8 D E  SETEMBRO D E  (Ta1 
S O B R E  LBCRAVATUBA. 

Eu o Principe Regente Faço saber aos 
que este -rUvará de Declaraçao, e Am- 
plia$~ virem: Que sendo-Ma presentes 
os embaraqos, que desde a publicaçào do 
Alvará de 19 de Setembro de 17 6 1 se 
tem posto nos Portosdos Meus Dominios 
Ultramarinos a uirsin Escravos a estes 
Reinos, no exercicio de Marinheiros; du- 
vidando igualmente os Senhores dos mes- 
mos Escravos emprega-los naquelle mi- 
nisterio, com o-ceceio de que fiquem li- 
bertos, pelo beueficio. do citado Alvará, 
E tendo consideragào a que he contrário 

(1) Na Colleção de Delgado - Vol.  i.', pag. (1) Na Colle~ão de Delgado--- VOE. 1 . O ,  pag. 
604. I 608, 



aii~$6.1 &ma&, mas )aiiSiltl~t ao h m  fcom- 
murri dos Meus Fieis Yassallos, iinp%h- 

.dhes ~iaarm (cestie: w i o o  o augmento da 
<GeREtiev~detr imama@o .dos .seus c MaMos, 
~ q ~ t i d o ~ + & ~  m&~idos .&crrwbe se:padeai 
BjiFariMa~inhirosihheis e periios, mm 

,qneae ,facilite a Navogagiis, e .pmcHca 
.o Ccmmercio: Hei por bem &eb1?:, cpe 
+oo Eisoravos; &e tos o u . * W s ( (  que~wkw 
.nem ao Porto da CiBe8e~ate hídbotr; mwxi  
mais destes t3%lgBiwr sni m i ~ l  &a~.Hâ- 
vios $ e ~ ~ 1 ~ ~ 1  tpsqi& ~BSCF~WOS 

itclido~;: as y a e s  @lei+ pd ~ e ~ a c l a s f p r l a  
*&e effeiw 6súmeate, ~#aWde @i& ãem- 
ip~e-ein ssu.wig&: ~ -ad49ou& #IBB~&~- 
rbwto Lei&, do. Matl &rne#hoj~Demm- 
hrrgtidor do tPaco, e C*andèlteftW &o 
fieino, iOrdeno que o 'faca publioar 5 na 
Chmdlariafemiepn(lwe o@igimal para 
a ~ m r e ' ~ d o ~ ~ ~ o .  &de..no 'Palacio d e  
;Qudtua-m 443ll-lde rãki~ics dei411 MO;-- . 
&mar Assig-ntx+trn:do~Pfi*%egMe, 
'e a ~ ~ M M ~ o * ' ~ ) .  

-,aas ~ 3 i ~ a j o i c d ~ , ~ ~ , & - , b ~ ~ & @ j ~ ,  gu 

aa'hm.4pre "*O 

SY dc ,qumspeaa t t t ro~  indiv.i&osybre&- 
identes irno' UAtrarxrar, que os ppieiiltiaptpa- 

,mer a,gabbo,de nenihdim modo se d e v m  
.entender cmz~p~ehmdidos ncr- s&~edi ic i  
Alwrá de 19 der? 8 t ~ a e t m - b ~ ~  .de irl64, a 
h $e se ~~eggt.srm&iHapes; zc#m 

-quasgti~ m M & s  nás. das 
útos meneiadosi fiviiorr,  cdm 

.tas meomtb9~dronta~ões da mais Qente 
,da TrGpda~iZo, e individuaçfiodos nomes 
d o s  Senhores a que pcmenoem, e que fi- 
malmente. .voltem nas E n r h a ~ 6 e s  em 
q u e  vimm, au .ãm qnaesquer a u ~ a s ,  
para os P o r t o s l ~ d e ~ ~ & o ,  @em qrge 
~ w f f r i r s t 1 e a + r r r ~ ~ ( e m a ~ b ~  e fiquem 
demorandols>o.&~ino ernlestadw de m a -  
14da0. 
. Peio qiie : Mândó á Meza- do Desem- 

Baergo da 'Pqo; Canselhos da Minha Real 
Faaenda, e *do Utaamar; Casa da Spip- 
plicacào; &ze ela Consciencia, e Ordens; 
Senado da Cail-iara ; Real &umta do Com- 
-mio, :tgrimltwr~a ,4?-, e iNave- 

osamsso ~HEFIT*ND(P XIB n I m I m a  POR I~MBME WIP- 
NOS O ItRROZ mTBDWrZIDO -DE Q ü A I O G Q I I B B  *DO8 
PORTOS DOB DOIINIOS DE6TE REINO. 

Por quanto ainda subsistem ~ o s r ~ -  
mos mai~os, qc iemswãm~~d  Real-Con- 
.ei&ra~&o d a  rRainha Wiiha Sdbma;~.e 
~ ~ m i a p m ~ o p r ,  c l e m s & c ~ v m e ~ e p r e -  
rogm,por8ecretoldo primeirodeAgaitto 
 de 1 78.3, e por tempo de mais '.dez a-ti- 
mos .a isenciio de Direitos de entmda-?ma 
todo o Arroz, que viesse ~mmettiido a 
este Reino, dc qualquer dos Portos dos 
hni inios <delie, e da sua Produccáo: Seu 
Servido prorogar por tenrpo de outros 
dez mnos a &edita isenqb der[)heieos 
,ma &mai *qtieTse tern!patiicad8*nrrs1de- 
&os awtecedew~es,~cya pmega@o.de- 
yeriiper @cipiodo*dia sueessivo aa  dia 
,em que finalisou a qae wltimirmente foi 
*eancdida pelo sobredito Real Decreto. 
.O Conselho da Fazenda o tenha ausitri 
entendido, e o faca execwtar com os 'Des- 
pachos necwsarios. P a 1 à c i o ~ d ~ ' W f r ~  em 

: 12 de PJowmibro de 4'800.-&m apRu- 
brica *&e <%a AlmwR&iI u> Riireipe W- 

SLFYAE~A ~ ~ L O U L Y ~ B ~ O  ~ I ~ ~ ~ Q I C Z O . B ~ ~  m ~ m s  
noiw;> Vke4ii6,- ç3 S;fapiGcl &hcdab'& 
Mar e TwradaEetado'da Ikecill GOvm- 
nadares; e G a p k a ~ e s  dos .Damialos Wl- 
mamr'mos, e l m i s  Ministros, 'M-Y 
e *as:ddies,,~e destes* Rei-, que 
..cutnp~Yo, e~g~ia~dem~etfaqtio inteir;~men%e 
.mmPrir,,~egdâ*rõszo Meu d ~ a r á ,  sem 

"* Leis!'m1 
=r con- 

,IM.*lt. 

EU O Yrincipe Regente Feo.saber 40s 
que este ~l~~~~ ,,irem : Q~~ ben- 
do bastado as Providencias.ddas nos 

de 8 de J ~ ~ * ~  de 1;$3, de 27 , - *  

('7 Na *CollasC&t(BdWl@~- v&.: JP,. ptsg, 
611). 

' (3) No SiiPpJmsn~ Cdlecc& de Deig&- 
~ + r ~ d t .  5 2  e g .  ~ 9 .  
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de Maio de 1789, e de 17 de Agosto de 
1 795, para regular, e favorecer o Com- 
mercio da Asia, e fazendo-se cada dia 
sentir mais a necessidade de equilibrar 
o Commercio da Costa de Halabar com 
o dos outros Portos, e Costas da India, 
que hoje predominio inteiramente em 
damno dos essenciaí3s Est~belecimentos, 
que a Minha Real Carôa conserva na 
Costa de Malabar: Tendo ouvido os vo- 
tos de Ministros do Meu Conselho, e de 
Estado, com os quaes Fui Servido con- 
formar-Me: Hei por bem (ampliando, e 
alterando os sobreditos Alvarás, na par- 
t e  em que forem oppostos) Ordenar o se- 
guinte: 

I. As Náos de viagem, ou Navios, que 
de Lisboa forem a Goa, Damào, e Dio, 
não serão obrigados a descarregar nos 
sobreditos Portos rnaior qiiantidade de 
Generos, do que a que quizerem ; e o que 
se não desembarcar nào será alli sujeito 
a pagar Direito algum. 0 s  Gcneros se- 
rào alli adrnittidos á descarga por fran- 
quia, requerendo-a os Donos, ou Caixas 
dos Navios, c só pagarào Direitos de En- 
trada do que  ahi venderem para o cos- 
sumo, dos mesrnos Portos : Quanto aos 
Generos, que se tornarem a embarcar, 
e se reexportarem, estes pagarào só o 
Direito de deus por cento de baldeaqào. 
Tudo o que se acha disposto neste para- 
grafo, seentenderá tamberri válido a res- 
peito cla Moeda de Ouro e Prata. 

11. Todos os Generos, que de Lisboa 
se embarcarem para Goa, gosarào dos 
Direitos de baldençlo, á exeep$o dos 
Generos, que estiveremi-io Porto Franco, 
os quaes niio gosarào de baldeacào, an- 
tes ficará daqui em diante inteiramente 
prohibido, que do Porto Franco se possa 
exportar Genero algum para a Asia, e 
Portos do Brazil, ou Costa dc Africa. 

111. OS Galões de Ouro, c Prata, que 
se despacharem para Goa, e i~iais Por- 
tos dos Dominios Portugiiezes na Asia, 
constando serem tecidos na Real Fabri- 
ca, e levando Provislo da Real Junta do 
C~mmercio, serào livres de pagrir todo, 

e qualquer Direito na sua entrada em 
Oba. 

IV. To,das, e quaesquer Fazendas ma- 
nufacturadas, que forem embarcadas em 
Návios Portuguezes, sendo despachadas 
por Entrada, e Sahida, nas Alfandegas 
de Goa, onde tambem virão despachar 
as Fazendas de Dio e Damão, que não 
forem produqões, ou manufacturas dos 
mesmos Territorios, pagarào em Lisboa 
meios Direitos de Entrada, ficando po- 
rém sujeitas a pagarem por inteiro os 
Direitos do Consulado de Sahiia, e os 
de Entrada nos Portos do Brazil, e Costa 
dc  Africa. O que igualmente fica conce- 
dido áquellas Fazendas, que forem teci- 
das, e manufacturadas nas fabricas de 
~ o a ,  Dio, ou Damiio, o que se mostrará 
por Attestaqões dos respectivos Gover- 
nadores, e dos Oficiaes da Alfandegados 
mesmos Portos, as quaes ficar20 gosan- 
do das exempcões, e privilegiosi que 
actualmente lhe são concedidos; e isto 
pelo espaco de seis annos contados da 
data do presente Alvará, findos os quaes 
a experiencia mostrará se deve conti- 
nuar esta Graça, ou se deve cessar, o que 
entiio mandarei declarar. 

V. As Náos de viagem, ou outro qual- 
quer Navio, que for a Surrate, despacha- 
rão em Goa as Fazendas, que carregarem 
no dito Pórto; mas este Despacho será 
feito   ela factura, que apresentarem,sem 
que sejáo obrigados OS Donos, ou Caixas 
dos Navios a descarregar as Fazendas 
para o mesmo effeito. . 

VI. Ordeno igualmente, que do pri- 
meiro de Janeiro de 1802 em diante se 
niio dê Entrada, nem Despacho na Casa 
da India de: Lisboa a outras algumas Fa- 
zendas manufacturadas de còres, se-jào te- 
cidas, pintadas; ou estampadas, mais do 
que tiia sómente ás que vierem despa- 
chadas pelas Alfandegas de Goa, Dia,-ou 
Damào; e só serão exceptuadas &ta re- 
gra, e admittatlas a Despacho em Lisboa 
as Faeenhs Brancas, Boi$adosse$,mca- 
ria de c k  

VII. As Fazendas da Costa deMalabar, 
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que actualmente se achào na Casa da In- 
dia, e que ainda nào forão alli despacha- 
das gosarão do mesmo beneficio, que por 
&te Alvará Concedo ás Fazendas, que 
daqui em diante vierem dos Portos da 
referida Costa. 

VIII. Todos os Generos, e Produccões 
que nào forem manufacturados, vindo 
em Navios Portuguezes, nào Bendo des- 
pachados pelas Alfandegas de Goa, pa- 
garào por inteiro os Direitos estabeleci- 
dos na Casa da India, e os do Consulado 
de Sahida, e Entrada nos Portos do Bra- 

.zil; porém os que vierem despachados 
pela Alfandega de Goa, gosarão da exem- 
peão de nieios Direitos da Casa da In- 
dia ; ficando porém obrigados a pagar por 
inteiro os Direitos do Consulado de Sa- 
hida, e os de Entrada nos Portos do Bra- 
zil. 
IX. Sendo muito convepiente que nas 

Alfandegas de Goa, Dio, e Damào haja 
huma exacta igualdade nos Direitos das 
Fazendas que alli se despachào : Ordeno, 
que as Avaliqões das Fazendas, e os Di- 
reitos sejão iguaes em todas as tres Al- 
fandegas, estabelecendo-se em Dia e Da- 
ingo a mesma Tarifa, de que usa a Al- 

- fandega de Goa: Ordeno tarnbem, que 
as Fazendas, que forem huma vez des- 
pachadas em qiialquer das ditas tres Al- 
fandegas, nào fiquem sujeitas a pagar 
couia alguma nas outras duas, devendo 
só apresentar o Registo na Alfandega de 
Goa, para ser alli approvado, se houve- 
rem de despachar para os Portos destes 
Reinos, e gozar das exempcões concedi- 
das ao Commercio dos Portos dos Meus 
Reaes Dominios na Costa de Malabar. 

X. Determino finalmente, que todas, 
e qvaesquer Fazendas, e mais produc- 
cões, que vierem dos Portos da Asia em 
Navios Portuguezes, gozem da baldea~ào 
para os Reinos Estrangeiros, pagando os 
quatro por cento do costume: Quanto 
ao Commercio de Macáo, se continuará 
a praticar a seu respeito o mesmo, que 

.;actualmente se observa. 
Pelo que: Mando á Meza do Desem: 

bargo do Paco, Presidente do Meu Real 
-Erario, Reg.èdor da Casa da Supplicação; 
Conselhos da Minha Real Fazenda, e do 
Ultramar; Real Jun ta  do Commercio, 
Agricultura, Fabricas, e Navegaciio des- 
tes Reinos, e seus Dominios; Vice-Rei, 
e Capitão General do Estado do Brazil ; 
Governadores, e Capitàes Generaes do 
inesmo Estado, e do da India ; e a todos 
os Desembargadores, Corregedores, Ou- 
vidores, Juizes, e mais Officiaes, e Pes- 
soas, a quem o conhecimento deste Al- 
vará pertencer, o cumprào, e guardem, 
como nelle se conténi, não obstanteo 
quaesquer Leis, Regimentos, ou Ordens 
ein contrario. E ao Doutor José Alberto 
Leitào, do Meu Conselho, Qesembarga- 
dor do Paco, e Chanceller Mór do Reino, 
Ordeno, que o faca publicar na Chancel- 
laria, passar por ella, e registar nos Li- 
vros, a que tocar. E se guardará o Ori- 
ginal deste no Meu Real Archivo daTorre 
do Tombo. Dado em Mafra aos 25 de  No- 
vembro de 1 8OO(').-Coni a Assignatura 
do Principe Regente Nosso Senhorte). 

rnNDANDO DE8TIN*E CAC"Eu 
BISSAL7 TODOS 0 8  QE08 QUE 8E ACHABEM lNC0t,80s 

EM DEGREDO PARA A APBICA. - 

Attendendo á n'ecessidade de Gente 
para o Meu Real Servico que se experi- 
menta nas Pracas &de Cacheu e Bissiíu : 
Sou Servido que todos os Réos, que se 
acharem incursos em pena de degredo 
para as Colonias de Africa, sejlo imme- 
diatamente Sentenciados, edestinados a 
cumprir o seu degreho, nas referidas Pra- 
gas. O Chanceller da,Casa da Supplicacào, 
que seirire de Regedor o tenha assim en- 
tendido, é fa~áéxecutar .  Palacio de Qué- 
luz en-i 9 de Janeiro de 180 1 .-Com a 
Rubrica' do Principe Regente Nosso Se- 
nhort3). ( . 
' 

(1) vide o Alvard de D de Dezembro de 4803. 
(9) Na Cdiecçãu de Delgado- Vol. 4.0, pag. 

657. . . 
t3) Na í k i ~ e ~ ~ a o  de Delgado- Vol. 4.0, pag. 

@sai. - 



Eu. o J;$imipe &gmtt& ~ ~ B e t m s  
que este A1~a~ii.acun wa~,d&i.*rn I 

Que t e r d a . n ~ & s r e ~ h & ~ ~ i a ~ ~ ~ ; ~ i m i  
e; h r o ; w s s + k b ~ 3  s*m* , '0 
,pr~$ i~ taes  ,fips,:- qtae .~~Ro&D $o &a1 mettda,jXds Ukra- 
A n i q  .do .Sedor-&e4 Qmn d o ~ d , ~  Bkw eh~3211 bd dumta 
Smhor ,  e Awô, p n a  q ~ e  aa tmyo da 
,TWoliaRundqho da tUni.versidade de Cuib- 
, b a  .creasse nskla ia Rwuldade de Majlw- 
inatica, , titrerão , p r  abjecto o cansegnir, 
.que ,do ,ensino ~PtdiAieo da amesma Aaoul- 
dade sa bimenw,diir@& pk-&%atum, 
.q~eBeiSeri.svidv:dw4b; eallâiwin Na&- 
ma.ticos p b ~ ~ ~ n $ o s ,  cuja repntnçiís &a- 
lando a dos.Grundes  me^&, ,quew&es 
Estudo6.tern mexeaido eiri tada a Europa 
hcmrosa celehrihde e w m e ,  os fizesse 
òignoe de s e ~ e m  ernp~egados .em utili- 
'dode Piihlica ne@es Eh.ei\ms, e saiis Do- 
,miuios : Considerando oiitrosim,, que o 
Mesino, Seahw &ei, .aai.no Augusto Pm- 
dador da sobredita Universidade, para 
animar os Professores da referida Facul- 
dade, e a t ~ a h i r  para q s  Wlrdos.&Lla 
Alumnos, qile fo&em &&dos de urna 
indole, e genio proprio, qual requerem os 
mesmos Estudosfl(além das Mercês e Uon- 
sas declavadas ,mesmos Estatutos, e 
além dos Crrnoniaatos, e Cornrn;ândae, que 
desknau..para premiar ,as wsriuos bene- 
swmitos ~ r & t w ~ e s )  kkha sa Smi ;&a l ,  
e Prov&bti&t-q~Y nd.m@i~tdsti~llciB L11- 
. g a ~ a  e m C + d o 8  
w, -e@rear oUdro0 

/ 
em que f k a n  empiregwh os deridos 
Pr~ fe s so~es ,  06 Gwdrirad@s, .&os B a c h & s  
# a ~ m a h , s a  sobmdi~ taaoeldade, e que 

emia &sGad&ras del- 
i21 ioeloa.Est-udos, !epro- 
recido uma repwtacào 

distincta: Querendo Eu, por honrar a 
mesma Fwddada a as ~Ppofes; 
-sares, Ibwtcn*es, 6 h-: Kermados 
della, reduzir a .efYeito as Sabiq,  a8Mac 
gnanimas Intencões do mesmo $eZ&ad 



Item: Ordeno, e Estabelece : Que em 
cada huma das Comarcas destes Reinos 
haja hum Mathematico que seja o Cos- 
mgra fo  della, nào sómente para a exe- 
c u p k  da Carta Topografica da mesma 
Comarca, debaixo da Direcçiio da Admi- 
nístracào, que se acha estabelecida para 
a Carta Geografica, e Corografica destes 
Reinos, mastambem para decidir de plano 
todas as duvidas, que se excitarem sobre 
Limites, Servidões, Caaiinlios, Logradou- 
ros, Bens dos Concelhos, e outros objectos 
de  semelhante natureza; ebemassim para 
intender sobre todas as Obras Públicas de 
Pontes, Fcntes, Estradas, Calgadas, Con- 
duc~òes de Aguas e outros Officios pro- 
prios, e analogos á Profissão dos Mathe- 
maticos. 

'Terá cada lium destes Cosmografos a 
Graduasiio, e Yredicamento dos Prove- 
dores das suas respectivas Comarcas, e 
será o ordenado delles em tudo igual ao 
dos referidos Provedores, e constitiiido 
pelo reridiinento das Camaras, e Eens 
dos Concelhos das mesmas Comarcas;' 
rateando-se por cada humadellas a quan- 

- tia, com que deverá contribuir para a 
totalidade do sobredito orderiado; e que 
será remettida em certo, e determinado 
tempo á Caheca da Coinarca, onde o Cos- 
inografo o deverá receber. Alérn do re- 
ferido ordenado, levará pelas assisten- 
cias (sendo a requerimento das Partes) a 
qualquer dos Actos, que lhe competem, 
na conforniidade dos Paragrafos I1 e 1.11, 
d'este Alvará, os mesmos Salarios, e Emo- 
lumentos, que ievam os Provedores das 
Comarcas, e se acham declarados no Re- 
gimento d'elles: E os Escrivães, e.mais 
Oficiaes, que a elles assistirem, e que 
serão por elle nomeados d'enire os das 
Provedorias, ou das Correicões, levarão 
os Salarios, que se Ihes achào deterrni- 
nados pelo rriesmo Regimento. Item : Or- 
deno : Que cada huni dos referidos Cos - 

, mografos haja de dar principio ao seu 
Esercicio pela formacão de hum Livro, 
.eriri que se contenha : Primò, a CartaGe- 
ral da sua respectiva Comarca; Secundò : 

BOL. DO C. U~TR.-LEG. ANT.-VOL. 11. 

e ern ponto maior, as Cartas particulares 
de cada huma das Villas, e Concelhos, que 
n'ella são comprehendidos, com toda a 
extensão dos seus Termos, e com-todos 
os noines.dos Lugares, Estradas, Cami- 
nhos, Rios, Ribeiras, Montes, Pontes, e 
Fontes, que lhe pertencerem: E que este 
Livro assim ordenado, e que conterá em 
si.a Topografia natural d'aquella Comar- 
ca, se haja de guardar no Cart,orio da 
Camara da Cidade, ou Villa, que for Ca- 
beca da mesma Comarca, debaixo da In- 
speccão do seu respectivo Cosinografo ; 
havendo primeiro tirado d'elle hurna Co- 
pia fiel, e authentica, que será remettida 
ao Meu Real Archivo da Torre do Tombo. 

Aldm do referido Livro, deverá forma- 
lisar outro de Cartas particulares, tam- 
bem em panto maior,-em que se descre; 
viio, e configurem todas as Herdade% 
Qiiintas, Prazos,Fazendas, e outros Bens, 
assim Ruraes, como Urbanos, com suas 
dimensões, e demarcacões actuaes, con- 
forme pertencem, e as possuem os seus 
respectivos Proprietarios. 

Tambem deverá forinalisar outro Li- 
vro, que servirá de Registo Geral, e no 
qiial se registem os Titiilos de cada hum 
dos Possuidores das respectivas Proprie- 
dades, que serào obrigados .a faze-10 as- 
sim, sob pena de Ihes sereili apprehen- 
didos os rendimentos d'ellas, ein quanto 
ngo os registarem, e screm applicados 
para as Obras Publicas da Coinarca. 
. E para que esteRegisto se haja decon- 

tinuar ein methodo, c fórma regular, 
Ordeno, que sempre que cada huma P ~ Q -  
priedade passar de hum Possuidor para 
outro;por Titulo de Hernanca, Doasiío, 
Compra, ou qualquer outro dos que em 
Direito transferem I)ori~inio, e Posse,seja 
o novo Possiiidor obrigado a fazerregistar 
o seli competente Titulo, sob pcna denão 
ser reconhecido por senhor daquella Pro- 
priedade, e de se applicar'o rendimento 
d'ella na fórma acima declarada, em 
quanto não cumprir a obrigação de fa- 
zer este. Registo. 

O referido Registo se fará, confron- 
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tando-se .. a Propriedade assim adquirida 
com o Livra d ~ s  Mgppas,.a Propniedades, 
reportando-se a elle o Regkto,,que,.no- 
vamente se fizer, e ao hssento, que d'eUa 
já se achar laqado na Livro, do. Registo 
Geral ; e, declarando-se aas,cos,tass do,Ti- 

. tu10 r~giotado, que elle o 6ca, e que se 
cumpriu .esta necessacia, e impreterivel 
sdemnidde; '  a.,qual para se haver por 
cumprida, e satisfeita,. no caso em que o 
novo Aquirentc o haja sido por.Tituh 
de compra, ou arrematacão em hasta 
publica, será obrigado a apresentar nq 
acto do Registo a Certidão de se h a v e ~  
pagado a Cisa, sem a apreseatasão da 
qual se não registará o seu Titulo ; ob: 
viando-se assim á escandalosa subtracção 
de Cisas. subnegadas, e ás occultaçõea 
d'ellas por outras vias, e que tanto, e tào 
conhecidamente são prejudiciaes á Mi- 
Aha Real Fazenda. 

E porque além do que fica disposto, 
como a Miriha Real Intengão é, que os 
Estudos da Faculdade de Mathematica 
hajam de ser frequentadospor hum maior 
numero de Alumnos, e applicados ; e que 
a estes, depois der Graduados, o,u For- 
mados, se hajam de conferir Empregos 
proprios dos seusEstudos, merecimentos, 
e Profissào : Ordeno, e Estabeleço que em 
todas as Escolas instituidas para o ensino 
Piiblico das Sciencias Mathematicas, ou 

. sejam estabelecidas n'esta Côrte, ou se- 
jam nas Cidades, e . nas Praças d'estes 
Reinos, e seus senhorios, como são as 
Aulas das Academias da Mariaha, da Ar- 
tilheria, Engenheria, Geometria, Arqui- 
tectura Naval, Civil, e Militar, sejam por 
via de regra, e em paridade de circum, 
stancias, sempre preferidos os Mathema- 
ticos,' que forem Graduados, ou Bacha- 
reis Formados na Universidade de Coim- 
bra. 

E excitando a Disposição.dos Estatutos 
da sobredita Faculdade de Mathematica, 
expressamente declaradanoLivr~III,Tit, 
I, Cap. 2 e 10 : ordeno, que .no Real 
Corpo dos Engenheiros haja sempre bum 
igual numero de Graduados, e fw,mdos 

na Universidade ao Q ~ ~ Q X H ) - O  h q u e  
tiverems.@cn$asido Awlititas: Cumprb- 
do-se as*, e.sen1.alteração *urna, o q* 
a eoie reweito se acha aos referidoslhu- 
tu.tos s á b  e pc~xiden&emente estabele- 
a i d ~ .  

Pelo. qate : .Mando. á Mesa. do Desem- 
barga d ~ - P a ~ ~ h e b s . . d a , M i h i h a  Raal 
Fazenda,,& Uksawa~,erdQ Almirantado, 
Real Junta do Carnr;oai.ci~~.AgrJculfura, 
Fabricas, e Navegqçba d1eswdAauin$,, e 
seus. D a m h i ~ s ,  Regado= As CiAiaww 
plicaçào, Mesa da, Consc4eaaeic.a O r h q ,  
Governador das: Justiçsã) arda. Relaçiio -e 
Casa do Porto, e a,t&s ea+&gistrados 
das Comarcas, Juizes, e J a s t i ~ a s  d'elh~, 
que inteiramente cumpram,: guardem, e 
facarn cumprir, e guardar este Meu Al- 
vará, cnrn for~a .  de, &,;.tãor curnprida- 
mente, como n'elle se mtém,,ge~k&- 
vida, ou embargo aleum, qualquer+qw 
elle seja. E ao Doutor José Alberto Lei- 
tão, do Meu Conselho, e Meu Desembar- 

'gador do Paco, Chanceller Mór d'estes 
Reinos, e seus Dominios, OrdenorLque o 
f a ~ a  publicar ,na Chancellacia,.passa~~pr 
ella, registar nos Liscos, da mesma Ghapl 
cellaria, a que tocar,* remetter.os Exem- 
plares d'elle a todos os Lugares, a que é 
costume serem remettidos, e cujo Ori- 
ginal será mandado guardar no Meu Real 
Archivo da Torre do Tombo. 

Dado no Palacio. de Qudwz,,,em 9 de 
Junho de 180 1 .- Cam . a Assignatura 
do Principe Regente Nosso Senhor'. 

ALVAB! ~OCTDBIMNDO A MWA DA C~PSCIONCIL PCBA 
PROCEDER CONTRA 0 8  PBOVEDOREB E OFFICIAES 
DE DEFUNTO0 E AUBENTEB, CAPELLAB E BEBIDUOS 
DO ULTBAHAB. 

Eu o Principe Regente Faço saber aos 
que este Alvará com força de Lei virem : 
Que sendo-Me presente em Consulta da 
Mesa da Consciench e Ordens, ouv,ind@,o 
Desembargador Promotor doa,Rssiduos 
e Captivas, e Procurador FiSrçr~l .dukUe- 
funtos e Aufieaes; as auultadas sommas, 



q g d s  ,mbedaes, que ern os Meus Do- 
,&ios.Uhaaia&os ae acham extravia- 
dosr arbtwidos, e anniquilados pela iiia- 
,&&,<QU i e r a n c i a  dos Officiaes dos De- 
funtos e Ausentes, Residiios e Captivos, 
e pela relaxacào, e indolencia dos Minis- 
. w s ,  Provedmes, que deixava0 coiri cul- 
p w e l  oilifis60 de recensear as contas aos 
Thesoureiros e obrigar a que as dessem 
no tempo designado na Regi.bento,~illu- 
dindo, as rapetidas Oadens que:pela nies- 
ma M w  ,-c\imssiva e cuidadosamente 
4b kem,?si8o enuiadas, com grave pre- 
j i l ieu .dok~sus  Fieis Vassallos, legitimos 
hepdeiros, e crédores ; e na falta destes 
do ,Meu Real Fisco : Querendo atalhar 
tão. perniciosos abusos, e promover os 
interesses dos Meus Vassallos, quanto re- 
quer a indefectivel Justica, que l h a  Ad- 
rniniqro ; Sou servido Ordenar : Que a 
Nwa da Conscimcia e Ordens proceda 
cowaas Provedms dos Defuntos e Au- 
sentes, Capellas e Residuos, que forem 
omissos, suspendendo-os dos seus Officios 
annexos aos lugares de Ouvidores, e Jui- 
zes de Fóra, e impando-lhes as penas de- 
c k a d a s  nQ Capitulo decimo oitavo, e de- 
c i m e n ~ s n d d w R e g i n i ,  tanto a respeito 
d.'elles Pxo~edores, como dos Thesou- 
reiros, nomeando interinamente outros, 
ainda que leigas, tendo boa infornlação 
da sua intelligencia, e probidade. Que a 
todos os Provedores, Thesoureiros, ç Es- 
criiães f a ~ a  repôr os salarios, que tive- 
rem levado de qualquer sornma, de que 
Pãa houvereni feito remessa. E que no 
qwa ,de desohediencia , ou .malversqào, 
a , N a a  a s  mande, vir emprasados., 

i Pelo que : Mando'á Mesa da Coascien- 
cia e, Ordens; Mesa do Desembargo do 
Paco ; Conselho Ultramarino ; Regedor 
da Casa da Supplica$io; Vice-Rei e Ca- 
pitão General de Mar e Terra do Estado 
do Brazil; e mais Governadores, e Capi- 
tães Generaes,Tribunaes, Ministros, e Of- 
ficiaes de Justlca, e de Fazenda, e mais 
v s ,  a quem o conhecin~ento d'este 
# w á  com forca de Lei pertencer, que 
o m p r a r s i ,  e guardem, e façam invio- 

layelme~iite cumpnir, e ,~uaridw, eomo 
n'elle. se  contém, sem diiaide ,r oup em- 
bargo alguin , não obstante quaoqner  
Leis, Regimentos, Alvurás, Disposi~iks, 
Decretos, ou estyloscori~rarios,que todas, 
o todos,para este effeito sómente Hei por 
derogados, eomo se de todos, e de cada 
hum ld'elles fizesse especial, e expressa 
rneneo, ?,ficando aliás* serripm eni: tiido 
o -mais em.  seu vigor: E ao h i t o r  José 
Alberio Leitão, d o  Meu Canselho, c e >De- 
sembargador do,Pajo, Chanoelleri Mórdu 
Reino, Ordeno que o faca publicar na 
Chancellaria, e registar em todos os luga- 
res, em que se costumão registar seme- 
lhantes Alvarhs; e o  Qrigind se remetterá 
para o Meu Real Archivo ~ d w  Tarrr: do 
Tombo, para n'elle ser gudrdado. 

Dado e m  Lisboa, a 4 de M q o  de 1 802. 
- -Com assignatura doP~incipe Regente, 
e a do Ministro I .  

A L Y A R ~  P R O Y I D E N C I ~ D O  AO C O P ~ E R C I O  DA ABIA 
E  ESCALA DOS NAVIOS DO MESMO NA B A H U .  

Eu o Principe Regente Faco saber aos 
q u e  este Alvará com forca de Lei vi- : 
Que tendo infwmacào do damno, que se 
segue ao ,Çommercio directo dos Portos 
do Brazilccwoente Reina, pa~t iculwmente  
ao do Rio de Janeiro, por se haver abusi- 
varnente introduzido .o costume de fase- ' 

rem escala pelo Rio de Janeiro os Navios 
da Asia na sua ida, e de volta pela Ba- 
hia ; o que .foi principiado a praticar em 
parte por hum justo principio de huma- 
nidade a favor das Tripulgões, que sof- 

O friam menores m~les t ias  refrescando nas 
sobreditas paragens, e em parte pela 
nwessidadê da Guerra, que obrigava os 
Navios a irem em Comboyo, e que tam- 
bem fazia menores os Riscos, e Seguros, 
quando os Navios iam achar no Rio de 
Janeiro os Fundos convenientes para as  
Negociajões da Asia ; o que tudo se pra- 
ticou apezar do disposto no Alvará de doze 
de Dezembro de mil setecentos setenta e 
dois ; e havendo tambem representado a 

(4) Na Collecção de Delgado - Vol. $.O, pag. 
51. 



Mesa da Inspeccào do Rio de Janeiro, 
que os Navios, que sahein de Lisboa para 
a Asia com escala por aquelle Porto, cau- 
sain uin prejuizo incalculavel ao Com- 
inercio, 6 Agricultura, e á Minha Real 
Fazenda : Ao commercio, -porque todos 
o'ç.;6obrecargas, Caixeiros, Oficiaes, e 
mesmo a l g ~ n s  Marinheiros levam Fazen- 
das que lhes fiam, e para as apurarem 
a dinbeiro nos dias que ali se demorào, 
as veiidem coin enormes rebates, e per- 
das, e de que resulta o ernpate d'aquellas 
que nlandào vir os Negociantes, que fa- 
zem o Comniercio directo, e que nào po- 
dern resarcir, coin outros lucros, sinii- 
Ihantes pcrdas, causadas pqr esta especie 
de ~ommisçarios volantes : A agricul~ura , - porque este numerario, que sahe repen- 
tinamente da circula~ào, tambein produz 
huina esiagna~ào nas compras dos Ge- 
neros, que daquelle Porto se remettein 
para o Reino, e Mercado Geral da Eu- 
ropa, e diminiieni assim o valor dos ines- 
mos Generos, e o augmento de tão uteis 
culturas: A Minha Fazenda Real, porque 
estes Navios llie fazem perder o huin por 
cento do Ouro, que vem para o Reino 
em direitura, e preferem exportar Oiiro 
em barra ás pecas de Ouro cunhado, que 
lhes dào menos lucro ; a que tainbem ac- 
cresce a inaior facilidade, que tem de in- 
troduzirFazendas tiradas inderidaincnte 
do Porto Franco, além de outras que des- 
pachào por Baldeacào para a Asia, para 
venderem depois no incsrno Porto do Rio 
de Janeiro; 'accrescendo finalmente que 
por este modo fica niends sujeito aos con- 
venientes limites o Comrnercio da Asia, 
pois que os Negociantes de Lisboa, e mais 
Pracas de tocla a Monarquia iiào podem 
conhecer a verdadeira extensào das Car- 

-regacões, que se inandain vir da Asia; 
freio saudavel, e que é indispensavel ze- 
lar com o inaior rigor nos Paizes, onde 
o Coinmercio da Asia nào é manejado 
por hiima Companhia exclusiva, e onde 
podem acontecer crueis desastres, e ban- 
carrotas por lium excessivo Comrnercio, 
coirio tem succedido a muitas Nacões 

Commerciantes: Tendo ouvido sobre t8o 
impor~ante maieria Ministros do Meu 
Conselho, e Estado, zelosos do Meu Real 
Servico, e Bem Publico, Hei por bem 
Ordenar o que Yae declarado nos seguin- 
tes Artigos. 

I. Em beneficio da saude das Tripu- 
lacòes dos Navios, que vào fazer o Com- 
mercio da Asia<, será licito aos mesmos 
fazerem escala pelo Porto do Rio de Ja- 
neiro, e voltar pelos Pórtos daAmerica, 
ou Africa, que mais Ihes convier, não 
obstan~e o disposto no Aloará de doze 
de Dezembro de mil setecentos setenta 
e dois; coin declaracào porém, que estes 
Navios serào considerados como Navios 
Estrangeiros, que entram por arribada 
forcada ; nada poderio desembarcar, nem 
ter  despacho algum de generos, quelevem 
da Europa, o11 que traga111 da Asia, pondo- 
se-llies logo Guardas a bordo, que vigiem 
em qiie não liaja coniravericào alguma ao 
disposto n'este Artigo, ficando-lhes só li- 
cito fazerem a Aguada necessaria para 
as suas Tripulacões, e comprarem os Man- 
timentos, que lhes possam ser indispen- 
saveis para a continuacào da sua viagem ; 
havendo tambem attencào deselhes inan- 
dara Aguada eMailtiinentosahordo, para 
evitartodoo~~retextoquepossa haver para 
descarga dc Fazendas, que vào da Europa, 
o11 vein da Asia. 

11. Ordeno, que no Consulado de sa- 
liida se ilào clê Despaclio a Fazenda al- 
guma, que e111 taes Navios haja de con- 
duzir-se ao Rio -de Janeiro, e na Alfan- 
dega do Rio de Janeiro se nao dê taliibern 
despacl~o'algiim para embarque ele Ouro, 
o11 Prata, que haja de levar-se a bordo 
dos inesilios Navios para as Negociacões 
da Asia, ein virtude de Letras, e Ordens, 
que tl'esta Cidade se Iiajào passado para, 
os Negociantes do Rio dc Janeiro, ou de  
quaesquer outros Fundos, qiie por qual- 
quer modo se hajão ali pnocurado. 

111. A Junta do Comrnercio exami- 
nar& d'aqui em diante com o inaior rigor 
na conformidade do que se acha disposto, 
se realmente os Navios que partem para 



+&&~AW&I O$Gt~~iRoftr&ios.@~aelos que, 
-, ~ ~ ~ w h ~ r i X j ~ l t a ~ . e l e  mema, 

&wGmdúr Licenoa,par;;i;cfawrsm 
: $ Y ~ i a ~ C í e s c  i&~noaamarrle D w r -  
,, w e  ,a Junta3'repita. asavisitas .do 

&tykx,, p o ~ u r a n d o  que as mesmas t e  
&w @rt ou, na vespera do dia .da 'par-, 
;tid~:dos sobred<itos Navisrs, au *do pos- 
s i p e l ,  no mesmo dia, pare.verifim-seqe.  
b i o .  os Fundos, que por este AJvará 
$ia& i i ~ h j i s  .,de hrsm buscar ao) Bio 
40 Jaa9i.r~. 

JV, ~N,votnente, e debaixo das rigo- 
w1-16 penas, a que estão sujeitas as Pa- 
d a s  de Co~tra~bando, Renovo niio só 
a exacta observanoia do Alvará. de vinte 
e t~ inco  de Noverribro de mil e oitocen- 
tos, que prohibe o cmbasque pam os 
Portos do Beazil de todas as F d a s ,  
que do Porto Franco se exportão por&&- 
dm6ot; -msi8ernbam Prohilo, que ,pelo 
Qnadsdo  de sabida se,.pormitta o eni- 
ba~qve deFazendas porBaldeacão em taes 
Navios, com o destino ,de s e  venderem 
no Porto do Rio de Janeiro. 

V. Igualmente Sou Servido Declarar, 
qw a Jurtta do Csrsaiwcio deve vigiar 
diqq\oi :em;&an&e ~nào só em que  se nilo 
a~nnmbilem Negoaiaqões para a Asia, 
tanto para as Costas de Malabar, e Co- 
rornandel, como para os Portos de Ben- 

. gala e alacáo, que possão fazer damno 
a hirsniCarnmeccio, que dentro dos seus 
justos dimites tanto  %in teresse dá a este 
Reino, ,e seus Dominios; mas tambem 

sustentar na rnais rigorosa obser* 
w o que se.acha.disposto, .para que 

wo rnhii~ Nwios wmados da Asia, e 
~ l b  atrgmentem assim asb6arregqões dos 
mesmos .pnei.os, cam .o .risao de produ- 
zirsrn graves empates, evitando até os 
pretextos que se tem ultimamente pra- 
ticado, mandando os Negociantes,peque 
nw Navios, que depois lá vendem, e com- 
pr&,outros de maior lote, em que .tra- 
zwi muito maiores Car%acões, do que 

houvessem de trazer, seguindo- 
o hiirn grave.darnno ao mesmo 
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VI. ~ P a r w ~ ~ e r - l ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ a :  dev;idrt:que 
p o s ~ b a v e r  &e aspmha,vemque-p'hi- 
&rP;.&, ,a ter vigor, , e~ tas  .Himha~i-haw 
L)isposicões : Ordeiio que todos os Navios, 
qiie houverem de sahir para a Asia, logo 
depois da P,ul~lipy$io (este Meu Alvará, 
fiquem obrigados a sujeitar-se a execu- 
t a r  o disposto no mesmo ; para ciijo ef- 
feito a Jumrta .do~Cornrnoccio expedir5 as 
mwenientes Ordens para a observaçk 
:do que Tenho disposto n'este Artigo. 

Relo que,: Mando á ,Mesa do1 De-- 
bargo do Yaco; Presidente do Meu, R e d  
Erario ; Regedorda Casa da Supplicacão ; 
Governador .da Relacào e Casa ,do Porto; 
Conselhos da Minha Real Fazenda, do U1- 
tramar ; Mesa da Consciencia e Ordem; 
Real Junta do Commercio, Agricultura, 
Fabricas, e Nevegação d'estes Aeinos e 
seus Dominios; Vice-Rei, e Capitão Ge- 
neral de Mar eTerra do Estado do Brazil; 
Governadores e Capitães Generaes das 
Capitanias do sobredito Estado, e do da 
India; Mesas de Inspeccão; e a todos os 
Desembargadores, Corregedores, Prove- 
dores, Juizes, Justiqas, e mais Pessoas, a 
quem ,o conhecimento d'este A-lvará per- r 

tencer, que o cumpriio, guardem, e o 
f a ~ ã o  inteiramente oumprir, e guardar, 
como n'dle se.contéin, sem duvida, ou 
embargo algum, quaesquòr qiie elles se- 
,jão, e não obstantes quaesquer Leis, Re- 
gimentos, Resolu~ões, L)isposicões, oii 
Ordens em contrario, que todas, e todos 
de Meu Motu-prop~io, Certa ,%iencia, 
Poder Real, r'leno,.e Supremo, Hei por 
derogadas, e testadas, como se de cada 
huma d'ellas. fizesse especial e expressa 
mençàopara este effiito sómente, ficando 
aliás sempre em seu vigor : E valerá como 
Carta passada pela Chancellaria, posto 
que por ella não ha de passar, e ainda 
que o seu effeito haja de durar mais de 
hum e muitos annos, não obstantes as 
Ordenacões em contra~io : Registando-se 

I em todas os lugares, onde se costumão 
I registar similhantes Alvar.4~ : E o Ori- 
ginal se r q n e t v r á  para o Meu Reá1 Ar- 
chivo da Torre do Tombo. 
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Dado no Palacio de Quéluz, em 27 de 
Dezembro de 1802.- Com a Assigna- 
tu ra  do Principe Regente, e a do Minis- 
tro '. 

Juiz dos Orfgos, como foi ordenado pelo 
Capitão General da India, para o Senado 
da Camara, em Carta de vinte e tres de 
Abril de mil setecentos oitenta e sete, 
confirmada de  Ordem Minha de  vinte e 

Eu o Principe Regente Faco saber aos 
que este Alvarh de Regimento virem : 
Que em Consulta do Conselho Ultrama- 
rino Me foi presente, que havendo Eu 
Mandado restabelecer o lrigar de Ouvi- 
dor da Cidade do Dioine de  Deos de Ma- 
cáo na Cliina, Nomeando para elle Mi- 
nistro Togado, por Decreto devinte deFe- 
vereiro-de mil setecentos oitenta e cinco, 
como tem sido os inais, que  lhe succe- 
derso, e deverio ser cle futuro os que 
successi\rainente se houverem de nomear, 
não só mellior, e rnais prompta Ad- 
ministracão da J u s t i ~ a  aos Meus Fieis 
Vassallos residentes n'aquella impcr~an te  
Colonia, como para inaior decóro d'ella, 
e maior gravidade na deliberacão de  As- 

- suinptos Econoinicos, e Politicos, que se- 
gundo as Minhas Reaes Ordens se tra- 
tào, e decidem no Senado da Camara 
da mesma Cidade: E constando na dita 
Consulta, e em Officio do Goverriador e 
Capitão General, que  foi da India, Fraii- 
cisco da Cuiiha e Menezes, ser ~nii i[o an- 
tiquado, e iinproprio aos tempos presen- 
tes o Regimento dado ríquella Ouvidoria 
em dezeseis de Fevereiro de inil cjuiiihen- 
tos oitenta e sete ; e conformando-Me com 
o Parecer da dita Consulta: Houve por 
bem em Resolucão d'ella de dezesete de 
Marco de  mil oitocentos e dois Orde'nar, 
que se fizesse novo Regimento, que sirva 
de Regra legal, iinica, e invariavel para 
o futuro, coiiiprehensivo da Jurisdicção, 
Ordenado, Alcada, e Emoliimentos do 
dito Eiigar, pela maneira e fórma se- 
guinte: 

I. Que  o Oiividor de Macio seja tam- 
bem Provedor, e Contador, Juiz Adiiii- 
nistrador da Alfandcga d'aquella Cidade, 

A L V A R ~  DANDO NOVO'REGiIMENTO AO LUGAR 
DE OUVIDOB DE MACÁO. 

(1) Na Colleccão de Delgado -; Pol. S.", pag. 
455. 

oito de ~~~~~~i~~ de mil setecentos oi- 
tenta e nove; Executor da Real Fazenda 
da mesma Cidade, por Carta do inesnio 
Governo de  cinco de Maio de mil sete- 
centos oitenta e oito, que Hei por bem 
Confiriiiar, e terá de Alçada diizentos mil 
réis nos Bens nioveis ; e cento e cincoenta 
mil réis nos de raiz; e dez mil réis nas 
Penas; e levará aç Assignaturas, e Eino- 
luinentos, que estão coiic~didos aos Ou- 
vidores de Coiiiarcas de Minas Geraes no 

VI1 do Alvará de dcz de Oatubro de 
mil setecentos cincoenta e qiintro; e como 
diiiz dos Orfgos, o que Iie declarado no $$ 
I1 d'elle. 

11. Conhecerá por Acciio Nova de to- 
das as Causas Civeis, de que podem co- 
nheccr os Corregedorcs das Coinarcas, 
segundo a Lei do Reino, sentenciando a 
final, c executando as siias Sentencas nos 
Casos, que couberem ein sua Alcada; e 
nos outros, que excederem d'ella, dará 
Appellacào para a Relac2o do Estado: E 
concederti Aggravos de Instrumentos das 
Sen tenps  inlerlociitorias, ou como for 
Direito ; coin declaracão porém, qiie nas 
Accões pessoaes havendo Condernnacão 
de Dinheiro, ou ~ e s t i t u i ~ i i o  de moveis, 
se executarão as Sentencas, posto que 
d'ellas se tenlia appellado na fórrria da 
Ordeiiaçiio Eiv. 111, Titulo 84,  $ final, 
que  Mando se guarde nas ditas Appel- 
lacões, ainda que sómente trata dos Ag- 
gravos Ordinarios, o qiie coin tiido se 
praticará, niio excedendo as ditas Acc,ões, 
e valor de inoveis da quantia de seiscentos 
mil réis, e neio possuindo os Conden-ina- 
dos Bens de raiz desein baracados, ou não 
dando Fianca idonea, bastante á dita Con- 
demnacso. Mas nas Causas summarias, 
em q u e s e  pròcede' por Escrip tura pu- 
blica, ou particular, oii por Creditas re- 
conhecidos, Letras de Cambio, e Riscos, 
ai1 Seguros, e seus Protestos, compre- 



hendidos na.Lei doReino, se executarão 
as ditas Sentencas, sem embargo da Ap- 
pellaclo: Porém nas Causas das Dividas 
Mercantis, e Vencimentos de Letras, e 
Risco, Ajustes de Contas, Liqiiidacões 
de interesses, Cambios, e Recambios, que 
frequenternentc occorrem na d3a Cidade, 
procederá a Louvacão perante si com Ar- 
b i t r o ~  juramentados, na fórma do As- 
seiito de dezesete de Outubro de mil se- 
tecentos oitenta e hum, confirmado, e 
approvado por Miin em Ordem de quinze 
de Marco de mil setecentos oitenta e tres : 
formando os ditos Arbitrossernprc huma 
Conta volante, para maior certeza do Jul- 
gado, c para obviar duvidas, c disputas 
sobre a iritelligcncia dos Arhitros. 

111. Nas Caiiças Ordinarias fará ahhre- 
viar os Termos, reduzintlo-os ao espaco 
de huma só Audiencia coin quinze dias 
de huma unica dilacão, para mais prom- 
pta decisão final ; porqoe sendo os Mo- 
radores da dita Cidade dados todos ao 
Commercio, c 5 Navegacào, ilão devem 
consuinir o tempo eip Deinandas, e di- 
latados Processos, coin Formalidades dcs- 
necessarias, conio estava ordenado por 
Carta do Vice-Rei Marquez do Lourical, 
de  nove de Maio de mil setecentos qua- 
renta e dois, Assento em Conselho do 
Senado de qiiinze de Outubro de mil 
setecentos quarenia e seis, confirmado 
por Carta do Vice-Rei Conde da Ega, de 
vinte e tres de Abril de mil setecentos 
sessenta e tres, as quaes Hei por beni 
suscitar, e Confirmar, Mandando q u e  se 
guarde a dita fórma nas Accões pessoaes, 
seja por fallecimento dos Devedores, ou 
por sua morte. E nas Execucões das Sen- 
tencas se guardará a fórma surnmaria es- 
tabelecida nas Minhas L&. 

I V .  Conhecerá das Appellacões, que 
sahirelii d'ante os Juizes Ordinarios, na 
fórma da Lei do Reino, que não foi de- 
rogada pela Lei novissima de dez de Ju-  
lho de: mil setecentos c noventa, relati- 
vamente aos Ouvidores Ultrainarinos. 

e V. Nas Causas Crimes conhecerá cu- 
mulativamenle com os Juizes, recebendo 

as Querellas, e procedendo em todo o 
Preparatorio do Feito, como está deter- 
minado na .Lei da Reformacão da Jus- 
tica, e segundo outros posteriores Alva- 
rás, fazendo abreviar os processos segundo 
a pratica ultimamente Ordenada no Al- 
vará de cinco de Marco de mil setecentos 
e noventa; e em falta de parte que ac- 
cuse, observará a Ordem conteuda no 
dito Assento de dezesete de Outubro de  
mil setecentos oitenta e huin, proferin- 
do-se as Sentencas ern Junta, que Sou 
Servido Mandar estabelecer na dita Ci- 
dade, para todos os Casos Crimes de  Pai- 
sanos, e Militares; mas nos ferimentos 
graves, fiirtos,-coin forcainento de  Casa, 
ou Estupro violento, será o Preparatorio 
privativamente do Ouvidor, sem inter- 
veiicGo dos Juizes, que não conhecerão 
d'elles, para os sentenciarem em Junta,  
e se executarem as Sentencas, que  n'ella 
se proferirem : Com declarajiio porém, 
que sendo os Réos incursos eni pena Ca- 
pital, serào remettidos coni os Autos, e 
Sentenca á Relacão do Estado, para se 
reverem n'ella, e .executar-se. 

VI. Succedendo porém haver morte 
de Cliina, trabalhará o Ouvidor, para 
que o Rdo se,ja preso, evitando-se assim 
o risco, pertilrtacões, e iiicomrnodos, 
que se segue 6 Ci'dade, e ao Coinmercio 
dos seus Moradores, da par te  dos Man- 
darins Chiiias; c formado por elle o Pro- 
cesso coin a maior exactidão, diligencia, 
e indagacão da verdade em termo Sum- 
inario, o proporá em Junta com o Go- 
vernador, e Vogaes na Casa da Camara, 
onde todos serão convocados para simi- 
Ihantes Sessões; e sendo o Réo condem- 
nado ern pena ordinária, se executará a 
Sentenca de Morie, por ser mais deco- 
roso, que os Meus Vassallos sejam jul- 
gados por Minhas Justicas, do que en- 
tregues á Barbaridade, e insultos dos 
ditos Mandarins. 

VII.  E porque muitas vezes acontece 
que os Mocos, Cafres, e Marinheiros coin- 
mettem perturbacões, e excessos na dita 
Cidade, ou se travain comi os Habitantes 



Ghinas, que n:alla ba, pela que siia presa 
pkas ~ u & ~ a s ~ ; ' ~ a n d o , ,  qwGmr&cáruail>& 
&&a Assento de. dezmeae iderOaitr&~~ 
seyh semtenaiados :-emVieiiai&, EadÉia; 
aique ,prooedmá.o Qauihicmsplm&W 
O ~ d i n a r b s  e IQ Vertt~br.:& xdb ,  ou 
o Promactor 6ai Cida&,+if;u~wads.âe 5-â 

Pki ta  de. tm at treatMaiaes, pera-wern 
sdtw ou !que nào merecem ~aurtra peila, 
ou rya'occasiiii-s da Viagarn ,de Timor, para 
serem degradados ásdiaas Ilhas, pelo teili- 
posque parecer coinpetente. 

VIII. Como porém na dita Cidade ha 
muitos Vadios e Pessoas ociosas que não 
errthrcão; c despresando os .meios ho- 
nmtos,para poderem viver, se eiitregiio 
dm~nd~nadarnente  aos Jogos prohibidos, 
perdendo n'elles o (que ,não tem, viveni 
amancebados e praticarn outros vicios 
detestaveis de Lenooinio, prodiciio das 
praprias Filhas, e Mulheres : Rlando, qiie 
n'este Casa poceda o Quvidor a ppisào, 
e Suniinario de Testemunhas ex.Officio, 
ou .por denuncias, que lhe .sejtio dadas, 
e rouividos os &os eu1 ,toamo bEeve, os 
sentenceie eni d i i n t ~ ~ e , f q a e m u t a r l l o g o  
as . d i t a s l6en t eqs ;  irias amdo os Jteos 
&do~es,  dos tque .teiirte%çe Privilegio 
na dita Cidade, por serem da Governaqa 
d'ella, lhes dará livramento em fórrna or- 
dinaria, para depois serem sentenciados 
na dita Junta como for Direito, tendo o 
mesino Ouvidor a necessaria Considera- 
cão no ceso de, achar c~rnprehendidos 
aigunsdms Estranpims das Cornpsnhias 
que alli se tolmk, em ,regular de modo 
cs seti p~oaediuienko com eilts, que:neih 
se compromekta o Governo, nclan.so ar- 
risque a gravidade, e respeito, que de- 
vem ter á Justiça, e á obser.vancia( das 
Leis estabelecidas n'aquella Coloaia. 

IX. Tirará . o  Q u v i b r  as Devassas, a 
que pelas Lets:he obrigado, .segundo per- 
initte o astado da,dita Cidade. Passará 
Cartas de Seguro nos casos, em que as 
passgo o s  Co~regediores~~das~ Comamas, 
bem corno noskoutros casos, que,,as,ps- 
são os Corregedores do Gnirnerda .CBste: 
mas si'aquelles em que os ditos~coinqje- 

dwesr as pausão: e r n ~ l i s l a g i ~ i , ~  9 
scímente ew JuntamldebJ:usi~iga. 
X. : Pso~imií a .Serveliti@ das Orf'&ish 

que4he compeijaem na dkta C i d a d a i ~ ~ m  
mmrstzus,I>r;ovi~men~tos reqwwerem w&a 
~vkbs ao íhwwnadar, e Capitão lGaae~úri 
da,lbdia:: e;- que por Priuilq$,&,Ger 
d~Q'ekla, frmm pwJ,ellie ,~ouieeQss'ipíssr 
sasá f;a~ta..de G ~ n f i p ? a ~ G o  triennal, ria 
fórina da  Alirs~Q. q&to.RbL .dlbtos.Pri- 
vilegios, segunda.aalGla~whsc, m : ~  
foi por Mim confirmada. 

XI. Concederá ajuda de bago  
lar, que ,lhe for requerida, segundo a 
fórina das Minhas Ordenacões: e nenhum 
Magistrado, oii Pessoa outra a poderá 
conceder na dita Cidade, seiião otlito-Our 
vidor, o qual conheaerá de todos os Re- 
cursos, que se interpmeram 6, Coroa ,na 
dita Colonia, na fónina.do A1aartí ;dede 
oito de Janeiro de inil.setecemtos s ~ w i ~  
e cinco, com os Adjuntos nomeados~pelo 
Governador, e CapitPo General da Ipdia, 
em Carta de dezesate de ALiriI de inil 
setecentos oitenta e nove. 

XII. Como o dito Quvidar4esamhsai 
P~oveder, usará da Juriadiqàs w 
na Lei do J&eino aosi rPm~edares !das 
marcas, e da que está concedida aos Ou- 
vidores, e Provedores dos Jleiis Bominios 
Ultramarinos pelos Regimentos de dez 
de Outubro de mil selecentos cincoenta 
e quatro,; tendo especial cuidado na +ar- 
recadacáo dos Intestados, Defttntos e A ~ I -  
sentes, segundo tbondem prssicriptano,Re- 
gimeato., s &vw6s+pwteriore~: F;mmn 
Juiz-dos Orf6osi O R ~ ~ S ~ ~ ~ ~ ~ Q S ; I . I + Y B ~ ~ W ,  
e Pa r~ i lh s .na  fdtmtda-Lei, ponde.a fa- 
zenda dos Menwes em regular arseca- 
dacão, . in te i ra~do.~as  Legitimas em ,ppo- 
priedades de C ~ a s ,  que são os unicos 
Pundos4e&~xeis, que ha lia dita Cidade, 
ou em ,kias, ,que fará recolher ao Cafm.; 
e p o q u e  a experiencia tein mostndo 
algumas .vezes serem .prejudicadosaos Ms- 
nores, porque,.seus Paes .deixão- em siio 
Dinheim das Legitimas, para. o apaiaca- 
rem nos Na~ios,,,que,algrurnas v&s nau- 
fiiagio, dissipando-se, e extinguindo-se . 



itima6k-r-Ordens, que que- 
dw.Diheiros das Lar 
,.&em fimp no Qofre 

fólirna,,que ficando- 
s d o  JXnheiro, se segure 
las,, como foi ordmt.de 

do Consel.ho. Ultramarino 
& d o  de +se0 de miIa&eúentamriDte 
a. oito, não obstaate: as 10dgarogãas *de - 

Liv. I Ti tub 89% 6 leiLivdV~Titu)ât84. 
&r PPO- 

C o k ,  

&&&. C Z o i i o *  Juk Admruiniatradart- da 
A e l f a ~ , . ~ r á ~ o  dito Ouvidor do Re- 
grimmta,pnoprio, que po~.Ordem :Minha 
sefimmm $no Estabelecimento d'ella, em 
mil setecentos oitenta e quatro, e. do R e  
gimento do Ouvidor da Alfanckga.. de 
Lisbea,; . e de .  cb J& & . I d a  e Mina, 
&u6ae & iikMdw5' Rretee, Avariae, 
muas qw-oeeorrem lem Portos Mari- 
timos, como 6 o da-dita* Cidade, no que 
for applicavel. 

XIV. E porque o antigo Regimento' 
no $ 2 3  isentou os Ouvidares, Magistra- 

Offieiaes de Juskica, da Ju- 
c Gapitiimdas-IfortaIem~ do 

lhtxdo: a qm- eepeeialmente foi ldepsis 
recommendado por Mim ,era difkrentes 
Ordens, principalmente na Carta Regia 
de treze de Marco de mil setecentos e 
h, e Provisão do Conselho Ultrama- 
rino dasete de Agosto de mil setecentos 

' vinte coito: Hei por bem suscitar todo 
as ditas Ordens, que Mando 
.como n1el1ae+sa contém, re- 

mmenÉbs&se a& naa~Iastrucçõa, 
que pei& GUvernado~ G r a l  da India se 
&rem, aos Govepnadores,. q w  vão á dita 
Colonia, como agora se p~atica. 

XV. Vencerá o Ouvidor o Ordenado 
de dois rnil Tadis por anno, indistincta- 
mente por todos os Lugares, que occupa, 
como vence o Governador, e o Bispo, pa- 
p s  aos Qwrteis na folha Civil dosenado 
cJaCarnara da dita Cidade, a cujo Cargo 
está, na fórma das Minhas Reaes Ordens, 
a Administracão da Caixa Geral da Fa- 
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zenda d'ella, sem vmcw w t r a .  Propina 
em Dinheiro, seja ~ f h e t w a d ~  Pw-  
tas, e Ilevassa do ,Suborno, qm4-  
gado a tirar, nem camo J&, daskOrf&iaa 

XVI. E *L, M8rse~ cons&mt~ a-orne& 
tia dos 
QA?U& 
csaee: 
librupa 
stkacha 
ser empregrildm.nopOff~ios. de, Jiistiçai, 
seia competentes meios. de se Merem 
sustentar a'ellss .com indepedencia, e 
verdade, a que sào obrigados, sendo a sua 
maior tendemia, e propensào o Serviço 
dovNavios.da Gmmercia da dita Cidade, 
em que vemcein.grdw Soldada a Hei 
pon bem O b r ,  que osOffieiaee da OM-- 
v i h i a ,  Orfãos, e dos Juizes-Ordirrarios* 
e o Tabelliàr, da dita Cidade, vencam os 
Emolumentos i~ emfbrmidade do Alvará 
de dez de Outubro de mil setecentos c k  
coenta e qaatro, para as Comarcas cen- 
traes do Braail ; e que no Senado da Ca- 
mara, com assistencia do Governador, .e 
Owvidor, se arbitre a cada hum o c o m p  
tente Ordenado, nàoexcedendo de cento 
elvkte m$ réis, segundo adifferente Com 
side~ação, q w  merecem osditos Offieioe 
pela diversa .graduaçãs dos Magistrados 
com quem servem: Sendo o Meirinho da 
Ouvidoria obrigado a ter dois Homens da 
Vara, além do Escrivào, para rnaisprom- 
pta Execucào do que lhe for commettido. 

XVII. Na falta, ou impedimento ,da 
Ouvidor, deverá servir o seu Lugar o 
Juiz Ordinario mais velho, e a elle re- 
rnetterá o Ouvidor as Suspcicões, que 
lbe forem postas, para as decidir, e j u lgu  
na fórma das Minhas Leis, nào obstante 
os $$ 25 e 27 do antigo Regimento dis- 
porem o contrario. - 

XVIII. E porque o mesmo Regimemto 
no $ 3 1 Ordena, que o Ou'vidor se n a  
intrometta na Jurisdicçiío do Mandarim 
do districto,rel&ivamente áque elle exw- 
cita sobre osChins+ e Chiecheos : Hei por 
bem suscitar o disposto no dito Para- 
pfb, recommmciando ae Ouvidor, que 
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nas Causas que entre elles se moverem 
com os Mcus Vassallos da dita Cidade, 
os attenda, e lhes detira, como for jus- 
tiça. Mas conliecendo a dureza, que ha 
na ohservancia do Alvari4 vigesimo s-to 
dos Privilegios do Senado, em data de 
trinta de Dezembro de niil setecentos e 
nove, que prohibiu aos Moradores de Ma- 
cáo fazerem Contratos com Chins, ou tia- 
rem d'elles as suas fazendas, com a pena 
de os não poderem demandar perante o 
Ouvidor nem perante o Mandarim, Clau- 
sula i mpossivel prcsentemente na pratica, 
e que faria cessar o Commercio dos Mo- 
radores da dita Cidade, que hão de pre- 
cisamente negociar, e tratar com os Mer- 
cadores Chins, residentes n'ella, e outros 
que vem de fóra á dita Cidade: Hei por 
bem Revogar a disposi~$o e pena do men- 
cionado Alvará de mil sef'ecentos e nove, 
permittindo a liberdade do Commercio, 
que n'elle se restringiu. 

XIX. Eporque adiversaordem, e Re- 
gulacào, que Sou Informado haver hoje 
no Commercio de Cantão, do que era 
antes, quando aos Meus Vassallos mora- 
dores na dita Cidade era livre passarem 
d'ella em Embarca~ões proprias á grande 
Feira de Cantão, aonde hiam vender as 
suas fazendas, e troca-las poroutras, que 
d'alli exportavam sem os inconvenientes 
e excessivas despezas, que hoje obstam, 

. ainda mesiiio ao transito pessoal para a 
dita Cidade; pelo que estào reduzidos a 
negociarem só dentro em Macáo, aonde 
muitas vezes são enganados pelos Chins, 
que dolosamente se subtrahem ao pa- 
gamento, ou entrega das fazendas, que 
devem com gravissirno prejuizo dos mes- 
mos Moradores, fiados na impossibilidade 
de serem demandados perante os Manda- 
rins, pelo qlie sio os Credores obrigados 
a requererem Embargos nas màos de ou- 
tros Moradores, e Mercadores Europeos, 
que devem aos ditos Chins dolosos, como 
unico meio de salvarem alguma parte do 
valor dos Generos, e Fazendas, que d'el- 
les confiaram : Hei outrosim por bem, 
que o Ouvidor possa mandar proceder 

aos ditas Embargos em Fa~endae,.~Di- 
nheiros, ou Creditos, que sejão devidos 
aos Mercadores Chins, que dolosamente 
se negarem aos Pagamentos, que sempre 
dever50 verificar-se pelas Chapas das suas 
&gações, e Contratos, legalisando-se os 
mmms Embargos com Citacão por Edi- 
tos, para.sobre.elles se proferir Sentença, 
que M a d o  seja havidrt por Legal, e Ju- 
ridica, para ser executada, e cumprida, 
conio se fosse proferida eon.Pmesso re- 
gular, em quaesquer Juizos doe Meus 
Reinos, e Dominios. 

Pelo que: Mando ao Meu Conselho U1- 
tramarino ; Governador, e Capitão Gene- 
ral do Estado da India ; Relacão do mesmo 
Estado ; Governador da Cidade do Nome 
de Deos de Macáo ; Ouvidor, e mais Jus- 
ticas d'ella; e assim mesmo a todos os 
outros Tribunaes, Ministros, e Julgado- 
res, a quem o conhecimento d'este Meu 
Alvará pertencer, o cumpram, e guar- 
dem, e façam cumprir, e guardar tiio in- 
teiramente, como n'elle se contém, sem 

'duvida, ou embargo algum, não obstante 
quaesquer Leis, ou Ordenações em con- 
trario, as quaes todas Hei por derogadas 
para o dito fim sómente, como se de cada 
huma d'ellas, e de sua substancia fizesse 
aqui expressa, e especial inencão, ficando 
aliás em seu inteiro vigor. E ao Doutor 
Diogo Ignacio de Pina Manique, do Meu 
Conselho, Desembargador do Paço, que 
serve de Chanceller Mór do Reino, o faca 
publicar na Chancellaria, registando-se 
em todos os Lugares, onde se costumam 
registar similhantes Alvarás, e mandan- 
do-se o Original para a Torre do Tombo. 

Dado em Lisboa, a 26 de Março de 
1 80 3 . - C o m  a Assignatura do Principe 
Regente, e a do Ministro('). 

Eu o Principe Regente Fato saber aos 
que este Alvará virem : Que em Consulta 
do Conselho Ultramarino Me foi presente 

(9 N a  Collecpão de Delgado - v o z .  S.", Pag. 
157. 



a m o e d a d e  sque havia de crear-se na 
Cidadedo  Nome de Deos de Macáo, na 
Chiaw;íhurna Junta de Justiça, em que 

.sentenciados em ultima Instancia 
todos os Feitos Crimes; tanto Civis, como 
Militares; e conformando-Me corri o Pa- 
recer da sobredita Consulta : Hei por bem 
crear na dita Cidade huma Junta de Jus- 
tica, para a decisào de todas as Causas 
Crimes, em que possam ser comprehen- 
didos quaesquer RBos Militares, ou Pai- 
sanos, ,a qual será composta do Gover- 
nador da Cidade, como Presidente della ; 
do Uuvidor, como primeiro Vogal, e Re- 
lator, sendo Adjuntos nella o Comman- 
dante da Tropa, o Juiz Ordinario do mez, 
os dois Vereadores mais velhos, e o Pro- 
curador dosenado, juntando-se para esse 
fim na Sala do mesmo Senado nas occa- 
siões occor\rentes, e decidindo, e julgando 
sem necessidade de recurso a Goa todos, 
e quaesquer Casos, em que as Minhas Jus- 
ticas houverem procedido, menos no Caso 
especifico de se dever impor Pena Ca- 
pital, quando se nso trata de morte feita 
a algum China, na conformidade dos Pa- 
ragrafos quinto, e sexto do Alvará de 
Regimento, que ultimamente Mandei for- 
mar para o Ouvidor, e mais OfFiciaes de 
Justiga da dita Colonia, o qual Mando, 
que em tudo se cumpra, e valha como 
parte deste mesmo Alvará, e como se 
nelle fossem individualmente transcritas 
as siias Disposicões. 

Pelo que: Mando ao Meu Conselho Ul- 
tramarino ; ao Governador, e Capitiio Ge- 
neral da India; Relacso do mesmo Es- 
tado ; Governador da Cidade de Macáo i 
Senado da sua Camara; Ouvidor, Juizes 
e mais Officiaes de Justiga della, e. ge- 
ralmente a todos os Ministros do Meu 
Desenibargo, e quaesquer oiitros a que o 
cumprimento deste Alvará possa tocar, 
o cumpram, e guardem sem duvida ou 
embarace algum, como nelle se contém. 
E ao Doutor Diogo Ignacio de Pina Ma- 
nique, do Meu Conselho, Desembargador 
dg,Paço, que serve de Chanceller Mór do 
Reino, o faca publicar na Chancellaria, 

registando-se em todos os L~igares, oiide 
se costumar11 registar similhantes Alva- 
rás, e mandando-se o Original para a Torre 
do Tombo. 

Dado em Lisboa, a 26 de Março de  
1 8 0  3. - Com a Assignatura do Principe 
Regente, e a do Ministro('). 

DECBETO ISEMPTANDO D E  DIREITOS, 
POB MAIS CINCO ANNOB, O ARROZ DO BBAZIL IIPOBTADO 

NESTE BEIRO. 

Sendo-Me presente em Consultada Real 
Junta docommercio, Agricultura,Fabri- 
cas, e Navegaqiio destes Reinos e seus Do- 
minios, a grande utilidade que tem resul- 
tado em beneficio commum, e do Com- 
mercio na continuação das Prorogativas 
da isempciio dos Direitos do Arroz do 
Brazil : E Querendo Eu animar, e promo- 
ver esta Cultura, que pela sua geral ne- 
cessidade, e utilidade, não aggrava as 
actuaes circumstancias da Causa Publica : 
Conformando-Me com o Parecer da so- 
bredita Junta: Hei por bern haver por 
isempto dos Direitos de entrada a todo 
o Arroz, que tenha sido remettido a es- 
tes Reinos de  qualquer parte dos Meus 
Dominios Ultramarinos, e da sua produc- 
$20 desde que findou a ultima Proroga- 
$20 até ao presente; e prorogar por mais 
cinco annos a dita isempcão contados da 
data deste em diante, e na fórma que se 
tem praticado nas outras, que foriio con- 
cedidas para o referido fim. O Conselho 
da Fazenda o tenha assim entendido, e 
faca eiecutar com os Despachos neces- 
sarios. 

Palacio de Quéluz, ern 16 de Marco 
de 1 804.- Com a Rubrica do Principe 
Regente('). 

DECBETO CONCEDENDO A I#EMPÇ;~O DA CONTBIBUIÇ~O 
IMPOSTA NOS C H A P ~ O S  GROSSOS DAS FABRICAS NA- 
CIONAES, E LIBERTANDO-OS DE MEIOS DIREITOfi 
NAS ALFANDEGAS ULTRAMARINAS. 

Por Fazer Mercê aos Officiaes que se 

(4 )  Na Colleçíío de Delgado. - Voz. S.', pag. 
462. . 

(3) Na Colleccão de Delgado-VOZ. 5 . O ,  pag. 
270. 



mpregãs  - na Manufactura dos Chapdos 
grossos-, aos quaes . pelo Alvará de sete 
de Mace de mil oitocentos e h r p  se ian, 
poz a contribuiçào de cincoenta réis, e 
de trinta rék por cadr Ca k%r- 
vido de os-isempotwde~.m&~4da 4imt.!~G 
buicão, para que miir~isg.m&o ~&;, ffi 
cando sómente subsistente a imposiciio 
a resp,eito 6CM Chpéos f m ,  estabelecida 
no mesmo Alvará. E'em attencão a que 
asobreditaManufacturadosChapéosgros- 
sos-está fazendo a subsistencia de militas 
familias. na Cidade de Braga, e ein outras 
terras destes Reinos: Hei outro sim por 
h de  lhe f a w  a Me& da isemptar 
por tempo de dm~al~los.os~Ghapéos grcs- 
ms fabpieedós nestes. Reinos de pagarem 
meios Direitos, de entrada nas Alfande 
gas Ultramarinas. OÇonselho da Fazenda 
o tenha assim entendido e faca executar 
pela parte que lhe toca. 

Palacio deqedluz, em 10 de  Abril de 
1804.=Com a Rubrica do Principe Re- 
gente('). 

D U C R E T € h P A P b  BE,COIIIâWTAESl l  AS-PBIIAB D O S " R B 0 8  
EM D B B B E D O B  PARA A I I D I A  B P O Ç A E B I Q U E .  

Querendo usarda Minha Real Clemen- 
'cia a favor dos Presos, que se xhà;o nas 
Cadêas de Lisboa com crimes, pelos quaes 
mereg20 a pena ultima, ou outra menor, 
que possa ser comniutada na dos Degre- 
dos da India, e Mocambique: Hei por 
bem, que exceptuando.os Réos de crimes 
atrozes,, que nào possão ser compativeis 
com esta Grap ,  a todos os outros cri- 
minosos que pela sua idade, e robustez, 
forem capazes do Serviqo Militar, lhes 
sejiío cominutadas em Relacão as penas 
em que estiverem incursos nos ditos De- 
gredos da India, e Moçambique, e que 
o rnesmn se pratiqve com os Réos que 
Corem apparecendo, e que estejão no 
mesmo caso. E todos os Rdos assim sen- 
tenciados, serão logo remettidos para o 
Presidio da Trafaria, para embarcarem 
na primeira Náo de Viagem da India, 

que deve. sahir no principio 
p~oxima. futuro. O Marque 
tenha assim entendido, e faça executar 
a ã B - ~ h ~ t e  qoaesquer Leis, o u ~ O ~ h  
eFSirnaã&0. 

Pa;la&vds-nMefra, em 10 de Onkubm 
&v: t W4. ~ C a m  a Rubrica. do Principa 

AWIBA 9909tLI l l lkADA~WiBbPBS DO8 O B I I C I A B B  

arnuriu, DQ wrulrn, 

Eu o FPincipe R e g e  
que este A.1val.g virem: Qtie 
presente em Consulta do Meu Gonselbb 
Ultrarriarino, ás dúvidas, e questões, que 
em algumas Capitanias do Ultramar se 
tem suscitado sobre a Regulacão das a& 
tiguidades dos Offieiaes-assim da Tropa 
Regular; c o m  &s(Milinâs, e Okxknança; 
e desejando pôr: t m  do huma,veac a 
todas as incertezas, a qtxe estamatarim 
se considera sujeita, no estado actual da 
Legislacão Militar: Conformando-Me com 
o Parecer do mencionado Conselho: H& 
por bem Ordenar, o seguinte: 

I, Que.daqui em diante em to&-oa 
Meus Donlimios- Ultra~naríms~ as< aPatia 
g u i d a b .  dos.OK%aes, pze em di4lièmm 
tes dias forem, ou tive~em sido Promo- 
vidos a iguaes Postos, por Decretas, ou 
Resolucões Minhas, se ha,jào de Regular 
indeffectivelmente pelas datas* dos-rines- 
mos Decretos, ou Redu@es. 

11. Que todos aqueHes, que por qual- 
qtgr'das.rebridbs modos, forem, ou ti- 
verem sido elevadoe. a iguaes Fos& .= 
mesma PPOnmçSo,. caw no tmesmoc d h ;  fi- 
quem entre si comerva& as mesmas 
antiguidades respeckivas, que antecedew 
temente deveesern ter, regulando-se pe- 
las darrs.das*sec#i maia proximos prece- 
d&es Despacho8, que nào forem do me* 
mo dia, epelas siias primeiras Pracas; no 
caso de haverem sempre sida Despacha- 
dos, por Diplomas da mesma data. 

111. Que. aa antiguidades dos Offuiaes 
cujas primitivas &tentes siio passadas 

(') Na Collec~ão de Delgado - Vol. S.", pag. 
* I ,  I (4) Na ColRção de aélgado. - VOZ.' 8 . O ,  pag. 
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pelm iVieeaei., Capitiies Generaes, ou 
eetxmdores'indepqndentes, e que só- 
Blente.,peea s i a  perpétua validade, ca- 
meq de. see por Mim Confirmadas, se 
Rrlegulern pelas datas das Portarias, ou 
Titulosprimordiaes, em virtude dosquaes 
sci Ibe houverern lavrado as suas respe- 
ctivas Patentes nas Secretarias dos Go- 
vernos: guardando-se a respeito dosUfq 
ficiaes Promovidos ppr Titulos .de data 
identica, a mesma repi  que Faca esta- 
belecida no Paragraf~ antecedente para 
&I +Despachados por Minha Im- 
d i a t a  Mercê em similhantes circum- 
stancias. 

IV. Finalmente: Que na coricorren- 
cia de huns, e outros, para a Regulaçào 
das suas antiguidades respectivas, se niio 
attenda A qualidade dos Titulos primor- 
diaes dos seus Despachos, mas sim á data 
delles, quer estes sejão emanados imme- 
di8tameotedaMinhaRegia Authoridade, 
quer da que Tenho sido, ou for para o 
futuro Servido Delegar nos Vice-Reis, 
Capitães Generaes, e Governadores dos 
Meus Dominios Ultramarinos, sem que 
a esta, nem ás mais regras estibelecidas 
no presente Alvará, possa a pre- 
cedencia da apresentação das Patentes 
por Mim assignadas, nem mesmo, qual- 
quer excesso de praso para esse effeito 
.designado nas Minhas Reaes Ordens, di- 
rigidas sobre este objecto pelo Meu Con- 
selho Ultramarino aos diversos Governos 
das Colonias; pois não he Minha Inten- 
$20, que os Officiaes ommissos, neste Ar- 
ti@, fiquem sujeitosa outra alguma pena, 
aliiúqdas quelhes @o comminadas nas re- 
feridas Ordens, as quaes Ordeno lhes se- 
jãoindeffectivelmente impostas, como se 
neste inesmo Alvará fossem expressa- 
mente especificadas.' Pelo que : Mando ao 
Meu Conselho Ultramarino; Vice-Reis, 
e Capitães Generaes de Mar e Terra dos 
Estados do Brazil, e India ; Capitães Ge- 

Generaes, e C o m m a n d ~ s  i de Minhas 
Tropas; Ouvidores, e mais Ministros, e 
Pessoas a quem o coahecimento dsste 
Meu Alvará pertencer, o crimprSo e guar- 
dem, e fagào curnprir, e guardar tào in- 
teirarnentc coino nelle se contdm, sem 
embargo de quaesqqr Leis, Alvaris, Re- 
gimentos, C'hrtas Regias, Decretos, ou 
Pmuis&s em contrario; as quaes todas 
Hei por derogadas neska parte sómierite, 
como se de cada hiima fizesse aqui es- 
pecial, e expressa inen~ào, ficando aliás 
em seu inteiro vigor. E Quero, e Mando, 
que valha coinocarta passada pela Chan- 
cellaria, posto que por clla nào hade pas- 
sar; e o seu effeito haja de durar mais 
de hum, e muitos annos, nào obstante 
a Ordenacào do Livro segundo, Titulo 
quarenta, que o contrario dispõe. E de- 
pois de Registado nos lugares aonde cum- 
prir, se fará público pela IrnpressPo, e o 
Original se remetterá para o Meu Real 
Archivo da Torre do Tombo. 

Dado eni Lisboa, aos 18 de Fevereiro 
de 1805.-Corn a Assignatura do Prin- 
cipe Regente, e, a do Ministro('). 

AVISO ACERCA DA ECONOMIA NA CONDEMNA~XO 
DE DEGREDO PARA AS CONQUISTAS. 

Illustrissimo e Excellentissimo Senhor. - Sendo presente ao Yrincipe Regente 
Nosso Senhor a conta de Vossa Excellen- 
cia datada de quatro do corrente, e con- 
formando-se o Mesino Senhor com o pa- 
recer que Vossa Excellencia interpoz de 
nào haver inconveniente em mandar pou- 
cos Estrangeiros, e espalhados para as 
Conquistas que. estiverem distantes de 
outras das Nagões a que elles pertence- 
rem, principalmente aos que se houver 
de commutar a pena ultima, que não 
devem ficar na Capital, condemnados a . 
Galés pela natureza de seus Crimes, ou 
por outros respectivos: He Servido que 
da data deste ern diante, com o parecer 

neraes, e mais Governadores dos  Meus 
Qominios d'Asia, America, e Africa; 
Chsnceyeres das de Goa, Rio 
1 I&eiro, e Bahia de todos os Santos; 

dos Regedores, se p d o  condemiar para 
Degredos por hum arbitrio dos Juizes o 

(1) Na (!dllec+ Delgado - 6.0, p g .  
504. / 
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cloniniutar para Moçarnbiqua a l g d r r *  
tes Presos, Ordena Sua dtiteita Bd, qt& 
sendo Estrartgeiros, e nãia de 
para aquellas parteai ospa%são- 
debaixo do mesmo 
commutar phm a 
hgu*,  ou pam outro qualqtre~laígab 
d e  Pmsidio, ou Sertão, como bem lhe 
parecer, por huma discreta, e prudente 
applicação das circumstancias que o caso 
exigir. O que participo a Vossa Excei- 
lencia. 

S a l v a t e ~ ~ a  de @os, em 6 de  Março 
de 1 805. - Copide, de Villa Verde. - 
Senhor &psuec Regedot.4'). 

CABTA B B Q U  ACBRCA DO SUBSIDIO LITTEQbRIO 
NO ULTBAMAB. 

Izidoro d'Ailmeida de Sousa e Silva, 
Governador e GapitQo General da Capi- 
tania de Mocarnbique. Amigo. Eu o Prin- 
cipe Regente vos envio! muito saudar. 
Tendo-Me sido presente em muitas con- 
tas das Juntas da Faeenda doe Meus now 
minios Ultramarinos, por huma parte 
o grande empenho em que nellas se acha 
o Cofre dò Siibsidio Litterario com o dos 
ren8ilnentas Reaes, que tem diversa ap- 
plicaqão da do ensino p&&rro, a que o 
primeiro foi particidaamente destinado 
par Carta. de  Lei de t01 de &~ernbao de 
k7 32, e pm- ou$rxb pww as e$ S~W-  

aitapdasi &I algum&, úkpiçaaks, assim. a 
neepeieo do paob daa Cwmsb - da 
medadar dac d p & b t ~ ,  *e 
p r a :  a; d i ~  Cd3eata:. E hssveda, sobe 
ai mamia, O I Z R T ~ O +  08 pareacres dos Pra* 
mwadoreeReaaesda Wsba Breal Bazen&+ 
eide outras pessoas iipitdlipntes, cc zebr 
mm &ui Real. s a o i p ,  com a s  qmtes 
bum ~ O F  bem cankiaaeMe : Sou: 
rido d&o mpk~ Maudar-voe d m h  
~rar:. L' Que d~ piorceiro.de Janeioetpiae* 
minai~ ênham~ e m  mui& 4hgdaniac 
O&. pL! 8Idmi0i&lEl@~. 03 d 

BieIwl dfBlSub4iàia J L i t t m t  I 

depai6 ; do dia em qupkdm o 
~ 0 j ~ n . ~ ~ e l l ; L g  ande elle egti 
t~ibdb+ sa dew @ar. c a b  cabeqa de 
pdo-vms~~ept, qme se aiíttw.para vem& 
a t i r ~ ~ ~ - ~ d G g o u g u e s ,  ou nas Offiuinar 
pqmmdgim e~seccar, pelo p e o  a ~ &  
d a  & b&, tenlza dia mais aip 

eanadta de Lisboa, eeja qrral &ir u dbm 
minação da medida, que se haja de re- 
dumir á que lhe serve de r e g u ~ ã o ;  3." 
Que para a administraçiào ou amemata- 
 tio do mferido knposta se devem as Jun- 
tas da Fazenda gw- pelas Obdene, 
que ultima~nen&.,aaset 
eslie respeito, pro- 
Ias a  maio^ utilidade 
e remettendo-se aíinmlmente as. sohirae 
deste Subsidio ao Boa5 Eratrio, para supb 
prir a falta que ha de rendimente a@ nee 
pectivo Cofre. O que tudo fareisipnesm&i 
em ~unta, '~araassirn o fazer executar gela 
parteque lhe toaa: Confiando Eu:& vossa 
zelo e. aetividadk,. que efficazmente com- 
eorrereie paaa a exacta obsenvanciade&ze 
Minha Real hterminaçào, 

Escaipta no) Paiacio de Q d l a ;  em123 
dg kg~m de 1 805~- Jhkw@i . 

I 

~~& PB4R.IWBUmCMk A 0  Di iOWTU* RPOPIEEUW) 
P 0 8  3BNBPIC108 ECCLBBIABTICO Q08 BLBPADOS DE 
ASQOLA, CORíiO, CABO VERDE, E 8x0 T B O H .  

\ ,  

h cr h k u i p  
Alpvm, e càO 
@miem de Noseo Senhor Jesus fhim 
# i q w  saben que tendo1 condeiaj8e. a 
que1 ai di%EmU& de osmmauiicagioi em 
que se mm este h i n o  md3hpadus 
de Angolav Congob Ga.ba. Vede, ( 9 é h  

T b é ,  inrpaseibdita wmqa&hpas  
vimenttm Bs&dã08* ai tempo. 
tiaio) com graw31 dst r iwe  

(1) ir. ~ o ~ z * . ~ .  ò. o*&- rd. r:, v$.] (i) NÕ ~~ppze-ld kcottè~iíio &.hqíd~- 
306. W: ãíq pg. 5W. 



Eai doo providencias para que seja03 ppor 
pkhacai &brigas, nem inooaaim>d@ dos 
4 2 d A h w $  e que aç, mesmas .pvids3  
aias k l v e i n .  o premi@ b quem em* 
~aluuvavelmenteno s e h ç ~  da-Jgneja+;e 
do Estado em Paims tãa.ireaiotm;.&que- 
rendo outro sim na s&-+&Me~& 
Regente; Gkqermcior.r e Admjaaistrador 

O&e, hzer Graça, 
c.&& á~ mhreditas Ignejas: Hei por 
bem, abMe prae, conformando-Me com o 
parecer &Mesa da Consciencia e Ordens 
em Consulta de 12 de Julho de 1805 : 
L." Que os Bispos actuaes das mesinas 
Igrejas, e seus success~~a+ pa&o daqui 
em diarise a o r n e  (a emzepgiia das Dea- 

vo.plra-*Minha immedia*a 
tdas. tm mais Diguiidaides, 

Conezias, Capellanias, Pi- 
$aimaias, e quaesquer outros Beneficios, 
precedendo primeico os devidos Concur- 
w, e eanpetmtes Exames, como poa Mi- 
nlrari &Raaes O F d e ~ s ,  e pnatka 4s a& es- 
U h d w h 4 , 2 C  Qwaoteis pornitwb se ve- 
~ifiqmeniíotsó~rnsb~dcias, qw;pi.aeen- 
temente existem,, mas ainda dosique Eu 
Bauves por bern crear,,pm senem tsdos 
prterreenbee A~Ordem &Christo, eeorno 
taes do Meu Real Padroado e apmmnta@o 
in ,solidum,, pela uniào dos Mestrados á 
Ganha desteaReinm.;, 3.P Que aom a. no- 
meação sórnem.dos mencionados Bispos, 
a~4uiwsilesw~winesa e ao- Q p a n w  e) in- 

Gmeeiemia e Qh& E a i r ~ ,  de a p w  
senta$& em &ma pe9 Mim( 8 T B i p b  
9; aa mais, Pr0visõefi,wees- q u w b  
ai&&naya,Me pmced.endo&ewed&e 
a B ~ ~ r d g u ~ ~ ~ e ,  ou~diiigenaia~ 
fer- tu& BF que twm au. Provimento 
dss Beneficias fica pertencendo aos refe- 
'&p, gelb ma&= acima decla- a, wm que coin tudo na sua ausen* 

!ai& hum destm aasos usiir d@&vprá 
i &ai. stas- Baculdades expedido no 
i de 1 7 8 1 aos Prelados Diocesanos dos Meus 
f ' Doininios Ultrainarinos. 

Eecamgo paoérn m e z g r e s s d o s  Bis- 
jpos de. Ih>gwia, Gngo. Cib Vemie, a S. 
Thetw$. em S W Q A ~ ~ ~ ~  pwa des- 
c a p p  da. Minha, que te&@ oimaior es. 
crupudo e circumspecçáo na+ escolha dos 
sujeitos que nomearem; espero do seu 
Apostolico zelo, que fazendo-a sempre 
em pessoa da virtude, e litteratura sg 
constituào aadm raaerecebee da conti- 
nua~% da  Faculdade q u t ~ l b s  psrmittob 
devendo- em todo o csso *r-* entendida, 
que esta Graça par M.im concedida a be 
&cio das Ig~ejas,. e por; ~ o n t s w ~  
placão indiwidual Qs. mesmos. Bispos, j& 
mais porlerá tornei@ outoa natu~eaa que 
1160 seja a de urna simples coinmimiio~ 
nem por conseguinte conferir-lhes algsm 
direita proprio, ou rriais intervenciio QQ 

ppovimento dos Beneficbs do. que pon 
alia l h k  faeultoi ficaudoo d b u  b e l ,  a* 
bibiaiaqapesc3atas os3 mesmosJhn&aiq 
e, legidao d m  es& wtigo,W aswrzas 
que @ jdgui, aanlreni~del secvtigo da 
ihos, e Mm5 sem embmgo do qae se ds. 
teiriniaa. no, presente Adna~á~- qbie Quws 
e h d o  tenha, o wu. in~ipo .  yig;or 
qua~ tU  o H s u ~ e r  por bew, e PUQ-W 
s aoaãrwia~ 

qire~, Prmidee 

lho~&Eatada~,aawDsputados do Daspat 
dw& Mesa da.Ch&mcia e Ordens, & 
Meu 4hme4b P A  que Mando aurnpna 
e gwdsm, m t e  Meu{ Alva&* c w c *  aelk 
se contém, e valerá a o w í h t @  p&& 
qwe o seu egeito. hajm d%- &i.eomais de 
ham anuo, ssw esnbaqga de qsiaeque 
Lei&, Mwráe, P- . - 

lh3+lmt08,.@ 
Estylah eml +wa~t~pwiB,, +ip iasta 
Hei ~ o r  dqrogados,como se deues fizesse 
especi'fica menç8o ; e se* registado IJW 



Livros das Camaras Episcopaes, e nos das 
Cabidos dos sobreditos Bispados, eoai9, 
tambem no das Mercês do Mest&;:rr; 
passado pela Chancellaria da Ordem. ' 

Dado no Palacio de Qwdlirz, .a  29de  
Maio de L 806. = Prkip.-Yiseede 
de Anadia (41. ', 
D E c B i T o  EBTABELECBNW O ICIHODO POR QUE 8.' 

I ~ X O  ~ B ~ B A E + W H ) ~ B S T E  nmno 08 OPFICIABB mi- 
LITAE18 QUE TIYsRBY sElV1DO NA8 COLONIA8. 

Tomando em consideracão quanto con- 
vém ao Meu Servico, e ao interesse com- 
mum dos Officiaes, que voltarem de ser- 
vir-Me nas Colonias, estabelecer hiim me- 
thodocerto, e invariavel, pelo qual, tendo 
naquelle Serviço preenchido as condições, 
com que forem despachados, possão ser 
admittidos no Exercito sem grande gra- 
vame dos que nelle Me servem, e'Eom eco- 
nomia da Minha Real Fazenda, e aprovei- 
tamento do mesmo Servico: Hei por bem 
a este respeito Determinar o seguinte : 

I. Que todos os meus Vassallos, que 
tendo passado a servir-Me voluntaria- 
mente nos Dominios Ultramarinos, vol- 
tarem a estes Reinos coin Patentes por 
Mim confirmadas, e provarem por Do- 
cumentos originaes, e competentes que 
preencher20 todas as condições, com que 
tiverem passado ás mesmas Colonias ; que 
ahi se comport6rã0, e servir50 bem ; e 
que vieráo a estes Reinos, tendo para isso 
obtido a licenca necessaria, seja0 addictos 
aos das em que tiverem 
servido para nellescontihuarem a servir, 
até que sendo-Me presente pelas Informa- 
cões dos respectivos Chefe a sua aptidào, 
e prestimo, possão serempregadosna qua- 
lidade de effectivos, ou dentro dos Regi- 
mentos, em que servirem, ou em quaes- 
quer outros, assim como nos diversos ob- 
jectos do Servico Militar, conforme Eu 
julgar conveniente. 

11. Que estes OMiciaes assim addictos 
de nenhum modo se julguem com pre- 
ferencia, para continuarem os seus ac- 
cessos nos Corpos a que brem addictos, 

(4) No Supplemento 6 Colleepão de Delgado- 
Voz, 3.0, pag. 336. 

ficaactá h ma inteHipla  ,.de que! 
'w'emp%gados naquelle Corpo, ou- 
cita,iqmpelos seris prestimos, e circum- 
staptds formais conveniente ao Meu Real 
'Sem*, 
I .: IEI. Qme na disposicào do $ ântece- 
d%ntefser90 da mesma sorte coniprehen- 
wth'w*m'tms Ofliciaes, que por 
. q u a l q & ~ W k o  se acharem actualmen- 
fts, 0" forem ~rs,e:fualiBo,, addictós aos 
Corpos do Exercito,. , . 

IV. Que os OfFicieew, qtosr vohsdó  
do Ultramar, ficarem addictos, vdtqtiía, 
em quanto o. forem, os soldos, que lhea 
pertencereili, na conformidade do $ IV 
do Alvará do primeiro de Abril de mil 
oitocentos e cinco. 

V. Que a todos os oiitros Officiaes, 
que voltando do Ultramar, niio entrarem 
como addictos nosCorpos, por ncotersm 
provado as circumstancias pam isso n& 
cessarias, niío se pagar6 pela Thesouraria 
Geral das Tropas soldo algum, seja qual 
for o motivo, por que se achem nestes 
Reinos; porque ainda no caso de terem 
vindo u elles por Serviço Meu, lhes serão 
os seu$ soldos abonadoe pela R q ~ r t i $ i o  
da Fazenda da Minha Real A~madéi. O 
Conselho de Guerra o tenha assim en- 
tendido, e faca executar. 

Palacio de Mafra, em 16 de Dezembro 
de 1 8 06 ('). Com a Rubric,a do Principe 
Regente(=). 

DECRETO MANDANDO COM&UTAR EM DEGREDO 

P n a r  A INDIA, E IOÇAIBIQIJE AB PENAB DO8 111208 . 
BBNTENCIADOS. 

Querendo usar da Minha Real clernen- 
cia a favor dos réos que se achiio nas Ca- 
d6as de Lisboa por crimes pelos quaes 
mere~ão a pena ultima, ou outra menor, 
que possa ser commutadíi na dos Degre- 
dos da India e Moçambique: Hei por bem 
que exceptuando os réos de crimes atro- 
zes, que não possão ser eompativeis dom 
esta Graca, a todos os o u t i r o s ~ r i ~ o 9 o s ,  
que pela sua idade e robustet.foretriri ca- 

. 1 1  

(4) Psja-81 O Aloar6 <is 2 de Ja* d i  
(9) Na Collsecão de Delgado - Yd. 5.", pag. 

420: 
r 



I ~oiz'pPtgmqumdt7as pessoas, que por (4) & $uppIemcnto ds Collecçãb de aeigado - 
L +W;%ic$r wg. '553. , - I %si: '~w;*a&m$eu@ t a t t p a s a d o s  ôbt iv'erào 

@$4##4taf\'6d1les sejlcr~corn-- 
tI$eluqãci 4 s  penasluem. que 

sw&%).Bcrem~cepsod; *nos& & t & l  Deg*edosi.que 
..f&l&dÍa %,hfioganYbiqrie, #&que ioi mesmo ' 

$ 2  rt~~í.atique~com~os~mais péos que forem 
i:,~pareuemdo, e" que q e $ t e ~ à o \ n ~  mesmo 
.-*-acasU. -Ertidus osA réos assim. sehtedr idos  

bgriretnktti re 
* WSa'o*Juliáo da*Ba 

 em NQó de Viage&: ewsa-+- 
hi r  no p r i n c i p l & ~ ~ p & t k ~ f ~ a r o .  

I 1 . O  W q i ~ ~ ~ r ~ o 4 & h i a % s ~ i r i i e M e n -  
&~~dmtmai; .n8odobstAnEe quaes- 

~**p~bfleisj+~ou'u~,rdens em etmtrario. 
- ."~Mafrrr,fzm 7 dbl8aneiro de  t8QT.- 

Rub~iea  do Principe RegenteNosso 
'!#*hor ('1. 

a ~ v n u i  'PAU& m'irrwam=ar ~ ' ~ i s e o n + o a ~ ~ x  
f - ~b COROA &~.OCUELLIO ruaas Na oLTaAmAn. 

? ,:Ezi aPrimi@~Rf~iegent&Fa~o saber~aos 
que  este Alvará corn força de Lei virem: 

)Que em Consulta do Conselho Ultrama- 
. ~ i n d  Me foi presente; Que achando-se 
em todos os Meus vas[os Dominios do 
Uiiraniar hum grande nnmerci de Capel-. 
iasvagas, tanto por h m i s s o ,  csmo por  

:*eathcq~e 4 dos ~ l e g i t i r n o ~ ~ u m e ~ s o r e s ;  e 
I -que' devendo ds6Provedores daswspecti- 

vas Ctmarcas incorporar nos Proprios 
Reaes os bens das mesmas Capellas, logo 
que Ihes constasse da sua vacatura, onào 
tem assim praticado; antes esquecidos 
das Sabias Providencias, a este respeito 
dadas nas luminosas Leis de  nove de Se- 
tembro de  mil setecentossessenta e nove, 

f r g f p y ~ h t e  c?& ailaiade mil 'setecefitw 
*spffém eeinw, eultimaménuan&~klmrá 
#.de vinte dei~1VZaio 'de  mik w r e m t o r i b n 9 ~  
' uQtnta aseis, puedém dc +fistaurar, am- 
#4ou as jiiszWileter9iiin8~6es jtiest-mbe-; 
Jeeidas sobre 'Eaes Capllas; tem eohtC 
niiado os referidos Ministros-nat inéurfal, 
e abiisiva prática de nsmmrein Admi- 
nistradores Dativos, e Vitalicios ás twnd 

+-cif,mdas Capellas vagas,  fundados talvez 
-~;rrarrhterina, e estranha cautela; sndicada 
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a o s  ~pamgrafoslbintbehtu e;+eincUenta e 
hum do seu Reginiento;dt?iwrakH&%h%m, 

além.? dei& hão' t~&%ar?ldlIiil B ~ v a c a -  
'tisras !'&e~.tiivas pai' @&tnissd; 'cTU"ex- 
'tinqiiod6s.legi tirndsBuíb&%soresr;&4kha 

~ - t a h b e m ! d ~ ' d i t & ~ A ~ e h w  hMido, '$ il- 
~ ~ ~ I a s t ~ d a ~ n e s w ~ p ~ e ~ J p b i a B  aeikfidas no- 
iddkm&&tir>~ qw@ tigó~&3adi~ár80"0 6u-  

~ ~ ~ ~ ~ l ~ e i t & ~ i P ~ ~ [ 1 W ' i l i h & ~ R & l ~ r ~ u h o s  
< b e m d a s  Capelias; +assim cadlicas, %reg- 
-&ctas: masqu&@esliganda & Vifledlos, 
que os ttnia; d s ~ f i ~ ~ ~ t o t a l m e n t e  livres, 
allodiaes, e até isentos dos encargos, com 
que tivessem sido. gravados : Correluindo 
o mesmb Tribunal que a dita nomea)o 
de AdznHiistr&dores Dati.vos, além de eon- 

*tdrlhitm abusointoleravel; cmia sppmto 
%i@<Direit& db Reino, he t a b b e m  inuito 

aos justos interesses dU Mihha 
-Real Fmenda ; e que por tiido exige huni 
pronipto, e 'eficaz remedio, que não só 
extinga aqliellga errada prática, mas que  
dê aos referidos bens, até agora usurpa- 
dos, o seu justo, e opportuno destino. 

E conforinando-Me com o parecer da 
dita Consulta, Sou servido Ordenar as 
I'rovidencias abaixo declaredas,. cyue te- 
rào invioktvel observancia em todos os 
Meus Dominios Ultramarinos, assiai d a  

' Asia, ~Africa, e America, como das-Iihas 
adjacentes dos *Acores, e Madeira. 

I. Declaro por nullas, e de  nenhum 
vigor todas as Nonieações de  p r e t e ~ i t o  e 
futuro, feitas pelos Provedores das Co- 
marcas, o11 por quaesqrier outros Mtgis- 
trados, Corporacões, ou~Authoridade~ dos 
Meus ditds Dari~iniós 'Ultramarinos, para 
Administradoes Dativos de Vinculas, ou 

.Ga'pellas, wgas  por Commisso. ou extinc- 
$20 dos~legitimos Suceessores; e por de- 
volutos, e incorporados nos Propriosada 
Minha Real CorÔa,coino livres, atFdiaes, 
eisentos de quaesqiier encaqos,  tados os 
benspertencentesásditaeCapdlas>Vin- 

*culos efFectivamente,sagos, que se acha- 
rem em abusiva athfnistracào, otl:klla 
seja regida ~p lokf~mesrnos  Magistrados, 



tal nomeagão, triennal ou vitalicia, tem- 
poral ou perpetua. 

11. Para que esta incorporacão seja 
effectiva, Fdrão logo os Provedores se- 
questrar todos os bens dos Vinculos, o11 
Capellas vagas, que pelos respectivos Li- 
vros, ou outros legitimas titulos constar, 
que est'ào possuidos por Administradores 
Dativos, ou se conservão na Administra- 
cào dos ditos Magistrados; e farào im- 
mediatamente entregar a posse e regen- 
cia interina ás Juritas da Mirilia Real Fa- 
zenda das respectivas Capitanias, 5s quaes 
encarrego todo o cuidado e vigilancia na 
boa inspeccão dos mesmos bens, em quan- 
t o  por cllas forem regidos: Dever6 esta 
entrega,e posse ser acompanhada de huin 
exacto inventario, e descripcào topogra- 
fica dos predios rusticos, e urbanos, coin 
declaracão de todos os outros bens, escra- 
VOS, moveis, e seinoventes, de quai(~iier 
ípalidade e natureza que se,ião : bem en- 
tendido, que de cada liuina das refericlas 
Capellas farào os Provedores Iiiiin inven- 
tario par~icular, c separado; de sorte que 
nunca se confundão liunias coin outras. 

111. Para evitar c~ualqiier dúvida, que 
possa retardar a justa e prompta execu- 
cão desta Lei; coino tambem para remo- 
ver todo o attendivel pre,juizo dos Jfeus 
fieis Vassallos; Sou Servido Declarar: Quc 
nào se reputando bens de Capella, aquel- 
les em que sórriente se acl-iào impostos 
alguns encargos I'ios, sem que haja nel- 
les Vinculo expresso, deteriniiiado pelo 
Fundador; pois que tacs bens, podendo 
ser alienados, nunca sc deveoi considerar 
vagos por falta das rocacões: Não lic por 
tanto da Minha. Real Intcncão, que simi- 
lliantes bens sejão sequestrados por cf- 
feito do presente Alvará, nem menos in- 
corporados nos Proprios. 

IV. Ordeno outro siiii, que logo que 
as Juntas da Minha Real Fazenda entra- 
rem na posse e Administraqào dos refe- 
ridos bens, os facào avaliar piiblica c ju- 
dicialmente por I,ouvados intelligentes, 
de boa, fé c probidade, nomeados pelas 

, mesmas Juntas; os quaes, passando a exa- 

minar occ~ilarmente os ditos bens com* 
sistencia do Procurador da iil inha Fazenda 
do respectivo dis~ricto,  darãooseu Laudo 
com juramento por escrito,e por todosas- 
signado : Parecendo 5sJuntas que foi justa 
e acertada a avaliaçao, inandarào prom- 
ptamente annunciar por Editaes nos lu- 
gares rnais públicos da Capital e nas Po- 
voacões mais ~~roximas  aos ditos bens a 
sua venda, que se farQ em hasta pública, 
perante as mesmas Juntas com indispen- 
savel assistencia dos Governadores seus 
Presidentes, e dos Procuradores Fiscaes; - 
de sorte clue teiido precedido estas, e as 
mais soleinnidades da Lei para siinillian- 
tes vendas, e rèmovido todo o conloyo, 
sejào arreinatados os ditos beiis no maior 
e mais segiiro lanço, que cobrir a avalia- 
@o, e pagos logo cotn ditiheiko 4 vista, 
o11 cni solu~6es breves e hcm afiancadas, 
que serào iinmediataniente recolliidas aos 
coinpetentes Cofres. 

V. Todo o producto das referidas ven- 
das, assim coino o rendimento dos ditos 
bens, em cliianto esliveren-i na Adininis- 
tracào das Juntas, será por ellas remet- 
tido com as cokpetentes Guias ao Meu 
Real Erario, na primeira occasiiio oppor- 
tuna; devendo as mcsinas Juntas enviar 
igualmente para o Meu Conselho Ultra- 
marino, não só liuina Cbpia authentica 
dacluellas Guias, inas tambeiri Iiuma Re- 
lacào, ou Mama exacto dos bcns, de que 
se compunlia cada liuma das Capellas jA 
desligadas e vendidas, com as suas res- 
pectivas avalia~õcs, e declarac,ão dos pre- 
$os, por que forào arrematados: Recom- 
incndando muito, e confiando do zelo e 
vigilancia dos Governadores, e das irien- 
cionadas Juntas a fiel observancia de to- 
das as providencias estabelecidas neste 
Alvará, c muito particularmente das in- 
dicadas nestes dois Artigos. 

VI. Querendo aca'utelar efficaznicnte, 
que continúe o inveterado e pernicioso 
abuso das Nomea~ões para Administra- 
dores Dativos : Ordeno, que os Pr~vedo-  
res das Capellas de todos os Meus Domi- 
nios Ultramarinos fiquem obrigados a 



enviar triennalmente, tanto ao Conselho 
do Ultramar, como ao Juizo das Capellas 
da Casa da Supplicacão, huma exacta re- 
copilagào de todos os Vinculos e Capdlas, 
de que se tomão Contas ilas ditas Pro- 
vedorias, com os nomes e liabilitacões dos 
actuaes Administradores, e declaracào 
especifica dos titulos, por que possuein; 
ficando os inesmos Provedores na indis- 
pensavel obrigacão de mostrarem nassuas 
Residencias o exacto cumprimento, que 
derão ao presente Alvará nos Artigos, 
que Ihes dizem respeito. E ficando ouiro 
sim bem entendido, que as Guias, Map- 
pas, e Relacões das Capcllas das Ilhas dos 

- Acôres, e Madeira, indicados ncste c no 
qiiinto Artigo, serào remettidos ao Meu 
Conselho da Fazenda do Reino, pois que 
a ellecompete a Inspeccão da Minha Real 
Fazenda das ditasIlhas, da mesma fórrna 
que ao Conscllio Ultramarino em todas 
as outras Conqiiistas. 

VII. Succedendo qiie se opponhao 
quaesquer Embargos aos deteriiiinados 
sequestros, ou á incorporacào effectira 
dos referidos bens vagos nos I'roprios 
Reaes, ou elles sejáo offerecidos pelos in- 
trusos Administradores, ou por outras 
terceiras Pessoas, seriio logo remettidos 
scm si~spensão para o Juizo das Capellas 
da Corôa da Casa da Supplicacão, para 
alli serem decididos con-i audiencia das 
Partes, e nssistencia dos Meus Conipe- 
tentes Procuradores Regios, sem qiie po- 
rém essa opposiqào, e remessa faca re- 

.tardar as justas Providencias aciina de- 
cretadas, nos casos especificos de te- 
rem sido os bens com certeza vincula- 
dos, e de se acharem effectivaniente 
vagos. 

VIII. Declaro, e Ordeno finalmente, 
que tendo a Minha Real Coroa dominio 
fundado e inherente nos bens dos Vin- 
ciilos e Capellas vagas por Comiiiisso, ou 
extinc@io dos legitimas Successores, por 
cujos factos se devolverri logo aquelles 
bens para os Proprios: nào se devem por 
isso adrnittir, e muito rnenos julgar va- 
liosas as Denuncias de taes Capellas, to- 

das as vezes que pelos Livros, ou Docu- 
mentos públicos e legaes, existentes nos 
Cartorios das Provedorias respectivas, 
constar claramente da sua vacaiura, e 
consec~uente devolucào; pois que em tacs 
circi~nisiai~ciaç niio vem os deriuncianies 
ou delatores descobrir ao Juizo das Ca- 
pellas coiisa alguma de novo, que alli 
não conste; neiri a Minha Real Fazenda 
deve pagar com hum tal preri~io a ne- 
gligencia dos Provedores e seiis Officiaes, 
encarregados muito privativamente de 
vigiarern sobre este importante ramo de  
Adininistracào Pública: Devendo portan- 
to ter  lugar as denuncias sóinente a res- 
pe i~o  das Capellas ou Vinculos, que an- 
darem sonegados, ou fóra das Provedo- 
rias. 

Pelo que: Mando á Mesa do Dezem- 
bargo do I'aco, Presidente do Meu Real 
Erario, (:onselhos da Miril-ia Real Fazenda 
do Keino, e do Ultrariiar, Regcdor da 
Casa da Supplicacào, e Mesa da Con- 
scielicia e Ordens, Vice-Rei, e Capitào Ge- 
neral de Mar e Terra do Esla(lo do Bra- 
zil, Capiiiies Generaes, c inais Govcrna- 
dores de todos os Meus Doininios Ultra- 
marinos, e Ilhas adjacentes, Relacòes, 
Juntas de Fazenda, Provedores e mais 
Magistrados, e Pessoas deste Reirio e siias 
Coriquisias, a quem o coiihccirricnto deste 
Alvará pertencer, o cumpriio, e I'aciio in- 
teirairie~ite observar, nào obsianie qiiaes- 
quer Leis, Ordenacòes, Regimenios, Car- 
tas Regias, Dililoinas, ou Estilos contra- 
rios, que todos para este fim sómente 
Hei por derogados, ficando no mais em 
sei1 inteiro vigor. E ao Doutor Manoel 
Nicoláo Esieves Negr-50, do Meu Conse- 
lho, Deseriibargador do P a p ,  e Chan- 
celler Mór do Reino, Ordeno que o faca 
publicar na Chancellaria, eregistar aonde 
for costui~ie, remetiendo-se Exemplares 
a todas as Cidades e Coniarcas do Ultra- 
niar, e ás niais partes, a que similhantes 
Leis se costumào enviar, e o Original ao 
Meu Real Archivo da Torre do Tom- 
bo. 

Dado na Cidade de Lisboa, aos 14 de 



-i tdaneinn .de- 1 '803t-Gota a tAssignak~r 
tciidd*mineips Regente 

V I *AKWA~A X U N C I ~ ~ N B ~ . ~ ~  rn10urgIo wr. cor , 

os x~smvs EmoLuaasaros oa 8ci~~ucaçZo. 

ario ;:e 'será*puMiaedo em 
lecia: ie~registedo~naquella 

r r u ~ ~ t l h a n t e s  eqqistos; para qiie 
Wticia  deacidorr: .Besta se,gaar- 

(4) ,,a Colleyüo de  Delgado - I'oi. S.", (*$ X$% Collecção c~k'Belga&o'-~~f,' S.", pag. 
" 450, 



pi . i i~$6  'examinar a,dita Costa do Sul, 
e%!gPI%ig~r& ínâig' accomrnodados della: 
TeiidB4&ito mais em vista, que a rnaior 

ml&qiio com os Barbaras daquel- 
k<&ee$  facilitaris a sua conversào $ 
nsar~a'santa Pd, que t io  religiosam.ente 
Me proponho estender a exemplo dos Sè- 
&ores ReigMeos Augustos ~ r o ~ e n i t o f e s ,  
e a que o mesmo ~ e ~ r e s e n t a i ~ 4  s e  d'estXa 
por meio de ca-thequ~s&$'d, :€!'p~d@$hd : 
sobre o que tudo foráo ouvidos os Regi& 
Fiscaesda Minha Corôa, e Fazenda; e Con- 
foismanda.M(. Eoh elles, e com o Parecer 
da dita Consulta: Fui servido, por Minha 
Immediata Resoluçào de vinte e sete de 
Abril plroximopreterito,conceder aoSup- 
plichnte a Gracapedida do Estabelecimen- 
to  da dita Feitoria em Cabo-Negro, para 
o Comniercio livre da Escravatura, e Cd- 
ra, e por tempo de  dez annbs, com exclu- 
do tBd-vèsqu(3r oirtroS Armadores, aos 
quaes niio perrnitto nodito tempo ir com- 
merciar nelle; e isto debaixo das restric- 
cões, e clausulas seguintes. - Primeiro : 
Que o ~ommerciodirecto da Escravatura, 
e Cera, exportados da dita Feitoria, será 
tão sómente para os Portos do Brazil, de- 
clafidbs no;klottM dé onze de Jaileiro de 
nlil $ettckntos cidcoenta e oito, sem que 
possa commerciar com Estrangeiro al- 
gum, pena de caducidade desta Mercê, 
de ser reputadocontrabandista, e de res- 
p d e r  por quaesquer damnos á Minha 
Real Razcnda. -Segundo : Que irá fazer 
os manifestos competentes no Porto, e 
Alfandega de Benguella, apresentando as 
dpidda~gúli8  actora as, e t irar  as Guias, 

3 que~-í%íd-68 lhe passem- de liberdade 
de Direitds; qbe Sou servido çonceder- 
lhopara Qs ditos Portbs, para onde sefio 
log6remettidas as ditahFacturas, c donde 
será crbrigado traker asrÇertid6es, e de- 
claracões das mesmas Guias, \ '  'ia g ens, e 
torna viagens milito providentemente 
acauteladas no Alvará de vinte e cinco 
do dito mez, é anno. =Terceiro : Que o 

m será vendido 6 Fazenda da Rai- 
nh#lMi~ha Senhora e Mài, a cujo Patri- 

- mõriio, e Casa está applicado esse ramo 

de commercio, isto petos presos que se' 
acliào regulados, segundo as classes, o'u 
sortes do Marfim em Angola. h 

Pelo que: Mando ao Rleu Conselho U1- 
tramarino, Vice-Rei e Capitiio General 
de Mar e Terra do Estado do Brazil, Go- 
vernador e Capitiio General do Reino de 
Angola, e miis Governadores, e Capitães 
Generaes, Ministros, e OMiciaes de Jus- 
tiça e Fazenda dos Meus Dominios Ultra- 
mai-inos, o cumpr$a, e guardem como 
nelle se contém, sem outra clausula, ou 
restric~ão alguma, e sem embargo de 
quaescluer Leis, Regimentos, ou Ordens 
em contrario, que Hei por derogadas para 
este effeito sórnente; ficando aliás em seu 
vigor. E Mando ao Doutor Manoel Ni- 
coláo Esteves Negrào, do Meu Conselho, 
Deseinbargador do Paço, e Chanceller 
Mór do Reino, o faca publicar na Chan- 
cellaria. 

Dado em Lisboa, aos 1 8 de Agosto de 
1 80 7. =Com a Assignatura do Principe 
Regente (I). 

I <ECIIETO E R I G I N D O  N O V A M E N T E  
A CAPITANIA G E N n i l A L  D E  CABO-VERDE.  

Convindo muito ad bem do Estado nas 
circiimstancias actuaes, muito mais gra- 
ves do que no tempo 'enl que as Ilhas d e  
Cabo-Verde se governava0 como Capita- 
nia General, que aquellas Ilhas sejào no- 
vamente regidas por hiiin Governador, 
e Capitlo General: E attendendo ao bem 
que até agora Me tem servido ho em- 
prego de Governador dellas Dom Anto- 
nio Coutinho de Lencastre, e esperando 
qiie o seu zelo iguale a importancia, que 
a conjectura presente díi ás mesmas Ilhas: 
Hei por bem, e Sou Servido Erigir nova- 
mente em Capitania General a Capitania 
das Ilhas de Cabo-Verde, enomear Gover- 
nador e Capitào General dellasa Dom Ah- 
tonio Coutinho de Lencastre, seu actual 
Governador. O Visconde de Anadia, do, 
Meu Conselho dk Estado, Ministro e Se- 
cretario de  Estàdo dõs Négocios da Ma- 

(41 NU ~ o ~ ~ i c p á o  de '~c~güdo- VOZ. 5 .", pag. 1 456. 



(1) Na Cotleccãa &e Delgqda- V o t  LT.O, p a g .  N4~UaPrsbCrs.%h ' M @ i  VCI I~~"  pog. 
181. 



:*?f& CoEt6c~ão de Delgado - V01.~5.~. pcig, 
ri8b.n-R 

%imipe, .e S. , ' F h d t  

tes:-o q~e~assirn tereie entendido, e Ea-. 
reis. exeetttau, .sem ernhgibc; da: aqmw 

keitm&:Ou-~ 
setenta ec  trm, 
Determinagães, 

ou~JResdu@es. em contrario, que para 
este fim% sómente Soii Servido revogar, 

Escrita. no Palacio do Rio de Janeiro, 
aos I 3  de Alril de 1808.~-Principe.- 
h a.CUndetba:-hnte ('1. 

~A&BPI-WO-AEA-BW~LI, 
NO UL'FIAYhB. 

Eu o Frincipe.Regente Paqo saberaos 
quem presente blvará com f0qt-r de Lei 

-~bdho rnahrriaak:g&nte,:e,pornu- 
tra pa~te, que .dc~*dmem ser bxaido~or: 
deilavoiara; porestarem jh o n m h . w a c  
o dizimo, e porqae esta. deve ser; ;rintars 
animada, 8 p m a v i d a  para pruspmtr~a: 
riqueza nacional, e a p o p u l a ~ b ,  que 
ajndamuito noberçoneste Estado,Tendo 
ouvido o parecer de pessoas muidoutae,, 
e mui zelosas dolMeu:Serriga: Heilpa~.~ 
bem Determinar -a squi~ lee .  

I. Os ~ r i ~ r i e t a r i o s  de todos o s r g d r  
di06. u h q  *p @ai-; em: e d o  
de k m r n ~ b h i ~ ~ q d e ~  Wi e : b o r q  
das as 'mais Cidades, Viuas,. e EMaigam- 
~notaveis. á beira rnarlneste  estado. do;. 

comer para a s  despezaapithiicae E-Tendo marea@kw das Calaiam.. 
consderagão a que por este motivo, e por . rem c o m p r e h e n d i h s t ~ a ~ ~ i g ~ s  h 4 3 4  

ser.s.já, e de lorigo tempo wnheeido, e ldades, Villaj e . L  
~ k d o ,  he ~ ~ v e 1 . s  qualquer o i i ~ m ,  111. Os. m m i p  

+->oerrha: estias oonhedas ~ a n t a -  rio os :hbm 



IV. Em todas as Cidades, e Villas no- 
taveis haverá huma Junta de Decima, 
c m p k t a  das pessoas abaixo nomeadw,. 
para formarem, e dirigirep oS Lança: 
mentos. Nesta Côrte haveraib,boisBupc- 
rintendentes que.  serio.  dois. Juizes ;dS 
Crime, que Hei de  N o d t  para &isiBakc. 
ros; e c a & : h ~ r r i ~ l c s f a r á  o Langamento 
d a  Daeicna e m  duas Fregueeias, presi- 
dindo A Junta,,a qual será composta del- 
le, do Escrivào do seu Cargo, de dois ho- 
mens bons, hum nobre, e outro do povo, 
de dois Carpinteiros, de  liuni Pedreiro, 
e de hum Fiscal, que será lium Advo- 
gado. Todos ehtes Membros serão pro- 

.postos pelo Superintendente, e approva- 
dos pelo Coriselho da Fazenda. 

V. Na Cidade de Cabo-frio fará o Lan- 
jamento o. Ouvidor desta Comarca, na 
occasiào eni que for á Correicào; e nas 
Villas da Ilha Grande e Paratí desta Co- 
marca será Superintendente o Juiz de 
Fóra, que Fui Servido Crear para ellas, 
os quaes farào o Lancamento da Decima 
dos Prédios Urbanos coiil litima Jiinta 

i de  igual número de pessoas, e similhan- 
temente approvadrrs pelo Cons,ellio da.Fa- 
zenda. 

VI. Na ~ i d a d é  da Bahia serào tres 
Superintendentes, o Juiz de Fóra do Ci- 
vel, e do Crime, e o Juiz de Orfàos, de- 
signando-lhes a Juatada Fazenda oTernio 
competente de cada huinaldas ditas Sli- 
perintendencias, e approvará as pessoas, 

, que elles propuzerè~n para a Junta, que 
será composta do inesmo numero de!pes- 
soas, e na fórma ae&a referida : 'E.pa~a 
as Villas, e Lugares notaveis da Comarca 
será o Ouvidor da Coinarca Siiperinten- 
dente, onde niio houverem Juizes de Fóra. 

VII. E m  todas asdeinaiscidades, onde 
ha  Ouvidores, e Juizes de Fóra, serào el- 
les Superintendentes; e se nào bastarem, 
a Junta da h e n d a  desse territorio no- 
rneará os que pareemem bs tan tes  ; e nào 
havendo Junta, o far6 o Governador, dan- 
do-Me conta disso para Eu cxs Approvar, 
sem que com tudo para comeparem os 
Lancamentos se esppre pela Minha Real 

B8~0lu~ão; E os Superinténdea 
mrmeados com # a  Junta compó 
acima. fxa determinado, procederào ao 
Lmqamento; e nas terras, onde nãò hou; 
ver:.lu'nta para as approvar, serio pelas 
maia ~is inhas .  
: . VP I-... Na~~Villas,  e Lugares notaveis, 
em qaS h. houverem Juizes de Fóra,% 
irao f d d l ~ ~ @ t a r i d o ~ e s  das Comarcas; 
nào s e v d w r n a b  dtetentes, de  modo que  
estorvem o s ' ~ a n ~ a r n e 6 % s ; ~ ~ m ~ b #  t d o  
na Cabeca da Comarca ; ee~qu~ndtw&sirn~ 
seaja, se nomeará Iium l)~rt icular ~qb-  
rintendente pela maneira já determinada: 

IX. Os Superintendentes, que se no- 
ineareril por falta de Ministros, serão com 
preferencia Bachareis Formados, e entre 
estes em primeiro lugar os que Me ti- 
verem já servido nos Lugares de Letras; 
e quando os nào haja, serao sempre pes- 
soas de bastante entendirnento,,e pot.~; 
dade. 

X. OLancamento deve comecar desde 
já nesta Côrte, e erri todas as mais partes 
deste Estado, e Dominios, apenas houver 
noticia desta Minha Real Determinaçào, 
fazendo-se para este mesmo a m o ,  para 
se cobrar até o fim de Dezembro, e se 
começará para o'anno de  mil oitocentos , 
e nove naquelias paragens, onde se n2o 
podér fazet por ter  chegado fóra de iempo 
esta Minha Decisào, por maneira, que ti- 
que  livre para a cobranja. o m m d e  De- 
z e m b a  &mat.&s os. mais annos de seis 
de J & h .  em diante se co.mecarão a fri- 
zer, os L s t q w n t o s ,  servindo de  base.05 
doúnno a n t e c e d e ~ t e r , d ' a ~ 1 h a  as de- 
clarações, e a c c ~ t a m e n ~ o s ,  que  con- 
vier, e Cica~ào findos-o pttjs tardar a té  o 
fiin de Fevereiro, . 

XI. Ceda htim Superintendenie com 
as pess&s. nomeadas começarão a man- 
dar escrever em hrim, Caderno iodas as 
Propriedades Urbanas, com os nomes dos 
seus babi$adores, quantidade de andares, 
e lojas na fónma do Paragrafo X, das h- 
strucqties de,deeoito deVOutubro de mil 
setecentos sessenta e dois, cuja formali- 
dade i e  seguirá. E constando o preco do 



alugriel, cjuepagàio os inquilinos, o que ' 
swa~ei.iguari pelos escritos de arrenda- 
mento,equitações, como determina o Pa- 
ragrãfo 111 do Titulo 111 do Regimento 
bie nove de Maio dc mil seiscentos cin- 
coenta equatro, ou por juramento, quan- 
do não houver escritos, delle se abater50 
dez por cento para fallias, e concertos na 
fórma do l'aragrafo X do Titulo 111, c 
o fôro, se o tiver; e do restante se dc- 
duzirá a Decima. 

XII. Qaando o Prédio pagar fôro, ou 
censo, logo depois de  declarada a Decinia, 
seporá:  que pelo foro de tanto, de que 
he Senhor directo F., pagará a decima 
parte, e sahirá fóra a Collecta. Nos [-'ré- 
dios, em que Iiabitnrcin seusdonos guar- 
dar-se-ha a mesina forinalidade, só com 
a diíl'ercn~a, de que arbitrará a Junta  
do Lancamento o valor do aluguel, não 
como. rendimento do valor do Prédio, 
mas por arbitrio rasoado de quanto po- 
derião render se andasscin alugados. 

XIII. As dúvidas, que se inovereiri 
pelos Collcctados scrão decididas pelo Su- 
~er in tendente ,  ouvido o Fiscal da Junta 
competente, c o Procurador da Minha 
Fazenda, qual for no lirgar do Lanca- 
niento; e as Partes poderão recorrer des- 
ses despachos nesta Côrle ao Conselho 
da Minlia Real Fazenda, e nas mais Ci- 
dades, e Villas ás Juntas de Fazenda res- 
pectivas. 

XIV. Finda a discripcào no Caderno, 
que deve ficar no Cartorio de cada Es- 
crivão, se copiará ella para huin Livro 
encadernado em pasta com seu Terrno 
d e  abertura; e encerramento, rubricado 
por cada huni dos Superintendentes, o 
qual hade servir para o Lancamento, e 
delle se fará outro traslado authentico 
em igual Livro, de  modo, que se,j;o dois 
os do Lanqamento; e haverão similhan. 
temente dois de igual fbrma para a Re- 
ceita tambem riibricados, c encerrados, 
que terão menor número de folhas, por 
deverem conter menos escrituraciio. 
XV. Ncllcs se escreverão as Soirimas, 

referindo-se ao Livro dos Lançamentos 
BOL. DO C. ULTR.-LEG. ANT.-FOL. 11. 

respectivos, dos qiiaes se apontar50 as fo- 
lhas. Remelter-se-ha huin exemplar do 
Livro de Lancamento, e outro da ~ e & t s  . 
para o Real Erario nesta Côrte, e mais 
Territorios da Capitania do Rio de  Janeiro 
e nas outras partes para as competentes 
Juntas da Real Fazenda, para alli con- 
star com evidencia estaparte, que  conieca 
scr das Rendas públicas. Os outros exeni- 
plares se guardar50 nos Cofres, e findos, 
nada mais se Ihes escreverá ; e quando 
seja neccssario por qualquer motivo pôr- 
se-lhes alguina vcrba, se fará ao tempo 
da arrecadacão corn despacho do respe- 
ctivo Superintendcnie, ouvido o Procu- 
rador da Fazenda. 

XVI. Tendo mostrado a experiencia, 
que não foi bastante o mcthodo de  co- 
branca, earrecadacão primeiramente es- 
tabelecido, nem foi proveitoso oplano de  
arrematar-se, determinado depois pelo 
Alvard de dez de Dezembro de  inil oito- 
centos c ires, c se fez iiecessaria provi- 
dencia do Decreto de oito de Junlio de  
inil oilocciitos e cinco : Hei por bem Or- 
denai., que se pratique o que iielle se 
aclia disposto, e que os Superintendentes 
levem a quantia de dois por cento p e b  
trabalho dos I,ancamentos, e despeza dos 
Livros, c pela cobranca ; e tres por cento 
de  tudo, que entregarem liquido nos Co- 
fres Reaes; a qual será distribuida, eaba- 
tidas as despezas, pelos referidos Superin- 
tendentes, Officiaes, e Cobradores, pelo 
arbitramento, que no Meri Real Erario 
se lhes approvar nesta Côrte, c pelas Jun- 
tas de  Fazenda nas demais Capitanias. 

XVII. No principio do isez de-Dezem- 
bro se affixarão Editaes para que os Col- 
lectados concorrão a pagar no tcrmo de  
dez dias á bocca do Cofre a Decinia in- 
teira deste anno; o qual Cofre terá t res  
Cliavcs,sendo huina do Superintendente, 
outra do Escrivão, e a terceira do nobre 
Deputado da Junta do Lancarnento, e 
guardar-se-lia na Casa da Moeda desta 
CÔrte; e nas mais partes, em casa segrira, 
approvada pelas Juntas da Fazenda res- 
pectivas, e nas Villas, e lugares notaveis, 
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a cqm ,os de u&es da, Ninb% Fa- 
,&a. Apucada a ~obranga , seceinetpeqá 
ws Cofres Reaes,dos respectivos Distri- 
.çQs com a competente guia, e conta ex- 
.t~ahida do Livro da Receita, e conn as 
,i)ecssçarias declarações, e nelle sedar5 a 
quitacão, guardando-se nos Cofres, deque 
@o Clauiçuliirios .os Membros da .Junta 
.do h n g a w i t o .  

XIX. Nos annos seguintes se farào 
duas cobranças, huma desde o principio 
de Juiiho até o fim, e outra no começo 
de Dezembro, na fórma referida, divi- 
dindo-se a Collecta em duas partes, para 
se cobrar por duas vezes pela fórma acima 
$&posta. 

E este se ciimprirá como nelle se con- 
.It&n.. Pelo que Mando, á Mma da Dasem- 
,*go ,da Pago, e da Consciencia -e Or- 
.&ns, Presidente do Meu Real Erario, Re- 
gedor da Casa da Siipplicaçgo do Brazil, 
,Governador da Relacão da Bahia, Gover- 
.padores e Capitãef Generaes, e mais Go- 
.;uevnadores do Brazil, e dos Meus Doini- 
, pios Ultramarinos, e a todos os Ministros 
;&:Justiça, e rnais Pessoas, a quem per- 
. te~mr o conhecimento, e execuçào, deste 
Mvará, que o cuqprão, e,gyar&m, e 
façào cumprir, e griardar . ,tão ipteira- 
mente conio nelle se contém, nào obstan-$ 
$e quaesquer Leis, Alvarás, Regimen- 
.tos, e Decretos, ou Ordens em contrario, 
-p-rqqe todos e todas Hei por desogadas, 
pwa- ,e&te affeito &mente, como se del- 
les fizesse gsppxsa, e individual mençgo, 
ficando aliás sempre siii,seu vigor. E es- - t e  valerá como Carta patjsada.pela Cban- 
cellaria, ainda que por abla G ~ ~ h a d e  pas- 
sar, eque oseueffeito,haja dedwar wis 
de, hum anno, sem embargo da &h- 

a j e c t o  dos ~MQIS Pateqnaes c- o 
promover a felicidade píiblica dos 
GRis Yassallos; e Haveqdo estabel 
c ~ m  ,eêtqde&nio principias lib~raes papa 
a prosperidade, deste, Esta,do,.dq. Rad,, e 
que são esaewial~rmte -&qIpjqp 
fomentar a A&ricylti?ya,,a@#+~ a,-- 
mercio, adiantar a Navegação, e aygMa- 
tar a Povoaç20, fazendo-se mais e x t w ,  
e awloga á grandeza do mesino &tado : 
Tendo consideraçiío a que degte estebe- 
lecin~ento, se possa seguir alguma Gwi- 
~ k @ o  JM Wwtr, iq do. &ino,ds R.QA&Y - 
pL, b que com aF,wrie e a ~ d + ~ & s  
te;rnws,a graqdqa do inercado, e os ef- 
feitos da liberdade do Commercio, que 
tenho mandado estabelecer hàa de co,m- 
pensar com vantagem algum pr&&p, 
ou diminuição, que ao p r i n c i p i & m  
soffrer nlguns raws dex&iqufactwas : 
D e M , n & a  só, remediar estes incon- 
sc;aie~$eai w$;twbern s w r y a r , . w -  
phr: a JSa ~ $ ~ ~ G E Q , ~ @ ~ W W ? ~ ~ , ~ ~  ie,q&w- 
m,~6ijo dos PWQS- A,&$w m 6ijJ%w 80- 
minios: ~~f iudg, io~40~~0 wwec ,dea,Mi- 
nis~os&Jfeu G o w b s ,  e, do , w t . p q  ta- 
s ~ %  a e b s + d W u  $ ~ F X ~ G O ;  ,em amplia- 
eã?,,e ~ Y A Ç & , - & ~  rrsuitos. pro~idenEias 



a, e c~nsideragào da Mi- 
Q$,, e. da nação : Sgu +r- 

I. Todas as mateãias pciriieiras, que 
*,de base a qualquer Manufa- 
+o k d a s  de pagar Direitos 

dias de e ~ t r a d a  em todas as Alfaiide- 
gas dos Meus Estados, quando o Fabci- 
cante as comprar para gasto da sua Fa- 
brica, ficando sóniente ,o.b+5gado a mos- 
trar, que as co-e &alas no uso da 

,%wj&to aos exames, e 
ue, julgar necessarios a 

~pmerc io ,  para evitar 
,a,Sr;tu,de, e descar~linho dos Meus Rcaes 
, pirei t~s . .  Da inesma isencão gosarào os 
$&ricautes, que comprarem generos, e 
p~oducções dos Meus Esiados, que sio 
obrigados a pagar algum Direito, ficando 
este perdoado a fwor dos referidos Fa- 
~ W S .  e p  beaeficio do auginento da 
krdw4k 

11. Todas as Manufacturas Nacioiiaes 
serào isentas de pagar Direitos alguns lia 
siia exportaçiío para fóra dos meus Es- 
tados; c todas as do Reino serão isentas 
de os pagar por enlrada nos Meus Domi- 
RSQs .do Bgazil, e em quaesquer outros, 
fiçaado só seus donos obrigqdos a veri- 
ficar com certidões, e clarezas compe- 
tenles, que as mercadorias sào de Manu- 
factura Portugueza, e indicar a Fabrica, 
.&qde sqhiràlo. 

111. Todos os Fardainentos das Minhas 
Tropas serão comprados ás Fabricas Na- 
çi9iaes do Reino,-c ás que se houverem 
-& ~ w e r , :  no, Brwil, q~isado OS ca- 

s, .qye h~& tem melhor emprego 
.H gulrtyra.,$irs twras, .podqem .ser a ap- 
.@&@dos 8s &@es çam, bsilis vantagem ; 
e,p& se poger40, para este fiqn comprar 
Manvfacturasestrangeiraç, senão no caso 
de nào terem as dos Reino, e Brazil coni 
q,ue ,supprir a necessidade pública. E ao 
Presidente-do $Meu Real Erario Hei por 
1~puits recornmendqdo, que procure sem- 

,,py%@pi. promptos pagamentos auxiliar 
os Fabricantes dos Meus Estados, a fim 
de+ que possàio supprir o fornecimento 

dos Meus Exercitos, e , ~ : p q g q ~ a  ,g@r 
este meio a extenção, e ~ ~ Q & Q  

d ustria ,Nacional. 4p'- 
IV. NQ Recrqiainqnto, quc.sec,.hg- 

raliiiente para o Estado, Iigverá t4q.o 
cuidado em rrioderar o nuincro 43s 
çrui6s uaquelles Jy gaces, oqde,sa çgghg- 
ter que  a bgriç1wI4ciVqa, e qq&.tes , 8 1 ~ ~ -  
si t ia  de traços ; e ,insi{o . rgçpmpe~&40 
aos Governadores, das ,Aqpgs* q,$sgí$g~- 
tàes Mríres encarregad~s,,&a,$$qw&- 
m e n t ~ s  se hajào nesta materiq com M a  
a circumspecção, representaqda-Meeq que 
julgarem inais d i g n ~  de providencia a +e 
respeito. 

V. Scndo o meio mais çanvgnientqga- 
ra promover a iildustria de qu;4lqugqgr)~o 
riascente, e que vai torqando niaior,+p- 
gmento pela introducçào de npuas; gp;d- 
chinas dispendiosas, porém utilissipas, o 
conferir-se-lhe algum cabedal, que aqicqe 
o Capitalista, que emprehends prsrnG*?r 
huma similhante Fabrica, vindoia ser es.ta 
coiicessào hum 40111 gratuito, que lhe faz 
o Estado: Sou Servido Ordenar, que, da 
Loteria Nacional do Estado, que a n ~ u a l -  
mente quero se os,tabelega, sa .t,Ii;e epi 
cada anno huma somina , de . t y+sen i t~~ l  
cruzados, qcie se co~sagre,  011 t ~ d  & ~ { a ,  I ou separadamente, a f a y ~ r  d*'aque,l 
nufacturas, e Artes, que wais riecessita- 
rem deste soccorro, gartiçglarmente das 
de Là, Algodáo, Seda, e Fabricas de F,er.ro 
e Aco. E as que receberem este dom gra- 
tuito nào terão obrigação dewtitU-ir; e 
só ficarão obr.ig.adas a ç~qtr&uir, cn)m, o 
paior .desveló .pii~a o. apgp6ln,fo dq Ta- 
brica, que ~ $ m : i f ~ r ,  awco,~r,idp ppr: pf- 
feito da, Ni& fiwl cogsi&raçào. para o 
bem público. 8 para que estas distrjbLui- 
ções se fâçiio aqqual, eiimpreteriveltq~~te, 
a Eeal Junta do Con imerq i a , ,~apdq :~~~p-  
dos os anrios hum fiel, e ex~c#qwq&(~Ae 
todas as Maqufactiiras do,.W&ri~, g q p -  
lar6 as que riierec.eqc~q$$ ~ $ 9  pp+..i&n- 
cia, e a, sopma qiie.+e,l.he%deye. w&qr. 

VI. Serzd~,iqyiso cqnve.~i.e~tq,quq,ps 
b~!?llt5)~@~, e ~ P ~ T Q ~ W ~ W ~ ~ I F ! ~ .  ji{%l~~~$la 
ri9u$Maqqi~a, e hvt;nçBq #nas Ar;t&s,go- 



sem do privilegio exclusivo além do di- 
reito, que possào ter  ao favor pecuniario, 

a ue Sou Servido estabelecer em beneficio 
a Indiistria, e das Artes; Ordeno, que 

todas as pessoas, que estiverem neste caso, 
apresentem o plano do seu novo Invento 
á Real Junta do Commercio; e que esta 
reconhecendo a verdade, e fundamento 
delle, lhes conceda o privilegio exclusivo 
par quatotze annos, ficando obrigadas a 
publica-lo depois, para que no fim desse 
prazo toda a Nacão goze do fructo dcssa 
Invenqão. Ordeno outrosim, que se faca 
huma exacta revisào dos clue se aclião 
actualmcntc concedidos, fazendo-se pú- 
blicos na fórina aciiria determinada, c 
revogando-se todos os que por falsa al- 
'legacão, ou sem bem fundadas razões 
obiiverào siii-iill-ianies coiicessões. 

VII. Para proiiiover, c adiantar a Rla- 
rinha Mercantil dos meus fieis Vassallos: 
Hei por beiri Determinar, que pagiicm 
só metade dos Direitos estabelecidos em 
todas as Alfandegas dos meus Estados 
todos os gei-ieros, c matcrias primeiras 
de  que possào necessitar os donos de no- 
vos Navios para a primeira construccao, 
e'armaclo delles, corno Madeiras do Bra- 
zil, Prégos, Macames, Lonas, Pez, Alca- 
trào, transportados em Navios Nacionaes; 
havendo porém os ix~ais escrupulosos exa- 
mes, e averiguacões, a fim de que se não 
commettào fraudes, e descaminhos da 
Minha Real Fazenda. 

Pelo que  ;Mando á MezadoDesei?.ibargo 
do Paco, e da Consciencia e Ordens; Presi- 
dente do Meu Real Erario; Conselho da 
Minha Real Fazerida ; Real Junta do Com- 
inercio, Agricultura, Fabricas, e Navega- 
$50; e a todos os maisTribunaes do Reino, 
e deste Estado do Brazil; e a todas as Pes- 
soas, a quem tocar o conhecimento, e exe- 
cucão deste Alvará, o cuinprào, e guar- 
dem, e facam inteiramente cumprir, e 
guardar, sein embargo dequacsquerLcis, 
o u  Ordens em contrario, que todas Hei 
por derogadas para este effeito sómente, 
corno se de  cada huma se fizesse especial 
mencào. E este valer5 como Carta pas- 

sadà pela Chaiicellaria, posto que por &la 
ngo lia de passar, e que o seu effeito haja 
de durar mais de liiim anilo, sem embargo 
da  Lei em contrario. 

Dado no Palacio do Rio de Janeiro, 
em 28 de Abril de 1809.=Coin a As- 
signatura do Principe Regente, e a do 
l).linistro('J. 

E11 o Yrincipe Regente Faco saber aos 
que o presente Alvar6 de  ampliaçiio, e 
declaracão virem: Que  llavendo eu de- 
terminado pelo Alvará de vinte e sete 
de Junlio do anno prosimo passado, que 
pagasseiri dez por cenio do seu rendi- 
mento liquido, para a Minlia Real Fa- 
zenda, iodos os Yredios Urbanos, que es- 
tiverem ein cstado de serem habitados, 
desta Côrte, e de todas as mais Cidades, 
Villas, e Lugares notaveis sitiiados 5 beira 
mar deste Estado do Brazil, e de iodos os 
Rleus Dominios, 5 cxcepc5o dos da Asia, 
em attencão fi decadencia, ein que se 
achgo, e dos que pertencem ássantas Ca- 
sas de Misericordia, pela piedade do seu 
instituio, ficarào isentos desta imposicgo 
os que nao sào situados 5 beira mar ; e por- 
que a razao da igual obrigacào, que tem 
todos os Mclis fieis Vassallos, de concor- 
rer  para as despezas do Estado, e o au- 
ginento, que de força tem ellas tido pe- 
las actuaes, c notorias precisões, e a de  
não poderem ficar livres de Dcciina os 
Predi.0~ situados fóra de beira mar, e nas 
Capitanias interiores : Hei por bem Or- 
denar, que paguem Beciina na fórma 
determinada no sobreditohlvará de vinte 
sete'de Junho do anrio proximo passado 
todos os Predios Urbanos das Cidades, 
Villas e Lugares notaveis deste Estado, 
t: Dominios Ultramarinos, sejiio, ou não 
situados 5 beira mar, ficando sômente 
isentos os da Asia, e os das Santas Casas 
de Misericordia. E outrosim Sou Servido 
em ampliac.àro do inesmo Alvará Deter- 

(') Na Coliecção de Delgado. - Voz. S.', pag. 1 733. 



z:ditts %tabele- 
tqnb M r n  pa- 
a~vlhZe' dias; e 

s Jbntas res- 
adores, que 

o h r  de cada 
~ . ~ s ~ e ~ l t e c t a d o s ,  tevar~do os conhe- 
Wrn promptos, e mign8idm param- 
mgaiem ms que as&,* l e r e m  o devido 
papnmito, veweoàachsm poyethito do 
q a e : m e e a & P é r n p d W $ ' d o Y ~ m  col- 

'w c p ~ n e m  POII este 
dera por man- 

o se pratrca coritra 
a Real Fazenda. E 

guwailse-ha em ttrdo o mais o que se 
~$&a'establecido no mencionado Alvará. 

"Pdo glie: Mando á l e z a  do:Desem- 
h r g o  do Paqo; e da Çmsciencia ekOr- 

PdWnta~do Meu :Real E~ar io ;  
lb&d&lifika Rt?alil%zerida ; Rege- 
t h s t i c a ;  e a t o i i s  as .ilnaisPessoas, 

a qatm pertencer o conhecimento deste 
kklvará, o cuniprào, e guardem, como 
~ l l e  se cohtém. E valerá como Carta pas- 
sada pela Chancellaria, posta que por ella 
n%o hade passar, e que o seit effeieo haja 
de dnmr mais de hum. amn, sem'*etn- 
- h r g o  da Drdenaçiâo em eontmio. 

Dado no Prihcio do Rio de Janeiro, 
em 3 de Junho de 1 809. -Com a As- 
signatura do Yrincipe Regente, e a do 
Ministro ('). 

ALVARÁ B ~ A B E L B C U l b O  6 DIRI1IT0 DA 81RA 
1YoE~mPIPIIoa  U L * R A ~ ~ l W O B .  

Payo%abe'r aos 
~ri-f-a de Lei 

i&, è RJFQOSO 
~ ~ ~ i ~ ~ t o s ,  Fria m s  Iir- 

qm! se acha o 
Estado, p&r suppb-se 4s despetas pú- 
blicris, que se tem aegmetrtado; nào po- 
dedo h s t a r  osrendimentos, que haviiio, 
e que' eHo appopriados a outros tempos, 
+O.@fiieisrnoderadasprmis6es: Econvindo 

MO dosque sào js cohhecidos des- 
'vifl'xa Cdlecção de Delgado - ' f f o l .  s .~ ,  pag. 

de oprincipio-d&W~~Fg:e"l$tie-' rriei.e- 
cetn pyefmencia p r  mmbs"$~v&W, -r 

. tepeta rnethodo deamada@ts  m$ib !h- 
ve, e ap'protado pela pyaeica; 1 3 ~ ~ -  
cia: e tendo e9us eorrhecida* vairt%geris 
a Sisa- das coinpras, e vendas, e mayõr- 
mente ,por. se pagar em oc~asiào menos 
p-a, e guatido se transkre o domihio : 
Wsejabdo gravar u memi >que' forb.@- 
sivel, ú I w e  -giro dss Wimse@i?sfbOs 

' 

Meas 8eis V&allds ao-trgff co *6@lario 
da $ida civil, para que a o  uso do +ãt~%ito 
de propriedade tenhào a maior liberdade, 
que for compativel com o interesse da 
Causa Publica: Tendo ouvido o Pare'cer 
de Pessoas doutas, e zelosas do Meu Real 
Servijo, Sou Servido h t t r m i n a r  oe!se- 
guinte: 

I. De todas as coi~Ipras, tenaas, e ar- 
remata@% de bens de raiz, que se ffze- 
rem em todo este Estado, e Domiriios U1- 
tramãrinos, se pagará Sisã para a Miiiha 
Reai Fazenda, que será de dez por ceríto 
do preso da compra, sem que desta con- 
tribuicào se entenda ser isenta Pessoa, 
ou Corporaçào alguiiia, por rnais caracte- 
risada, ou priviwada,  que seja a que 
intervier em -sirnilbantes contratos ; 'em 
conformidade do que se acha esabelècido 
nos Alvardsde vinte e quatrode Outubro 
de mil setecentos noven-ta e seis, e de oito 
de Junho de mil e oitocentos. 

11. Pagar-seha tanbem ein todo este 
Estado do Brazil para a Minha Real Fa- 
zenda lneia Sisa, ou cinco por cento % 
preco das compras, e aehdas dus* $s- 
cravos ladmos, que 'se em&i&rio t6dos 
acpdles, cfuenão sàa haviboa por compra 
feita aos Negociantes de Negros novos, 
e que entréd pela primeira vez no Pdiz, 
tmnsportados da Costa de Africa. 

1x1. Para a arrecada550 da SIsa b6is 
bens de raiz proporão as Carnorad;~t% 
pessoas das mais abonadas, que h@it;cth, 
para se escolher humã p~t~R&ebe&r,  
ou Thesoureiro %!esta Gtv'rte e Distficto 
da Capitania do RI& de iltifleiro pelo Cbn- 

! &lhdMQMihAá~K't!~I F W d a ,  knas den'his 
?h - . *Qpit&it&~is(~pi!ks Jiid'as da Administra- 
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cão, e Arrecadaqào della; por maneira, 
que liaja hum em cada Cidade, e Villa, 
em que houver Camaras; e os Officiaes 
dellas ficarão, e os seus herdeiros respon- 
saveis pelas faltas das gessoas, que-pro- 
pozerem, e que forem approvadas. 

IV. Os Recebedores nomeados rece- 
beràio as Sisas, que lhes forerri as partes 
pagar, carregando-lhas em receita os Es- 
criviies das camaras, que Hei por bern 
que sirvào de Escriviies das Sisas, sendo 
Juizes dellas os mesmos Juizes de Fóra, 
onde os houver, e os Ordinarios em cada 
huma das Villas respectivas. Para esta 
Carga haverá hum Livro rubricado pelos 
Ouvidores das Cornarcas nas Villas, em 
que forem Juizes das Sisas os Ordina- 
rios, e nas deinais pelos mesmos Juizes 
de Póra: E perceberào, o Escrivào huin 
por ceiito pelo feitio, e escripturaciio das 
Certidões, e o Thesoureiro tambeín uni 
por  ceiito pela guarda do dinheiro, sem 
mais ordenado, oii ernolurnento algum. 

V. No fim de cada tres mezes, e nos 
prirneiros oito dias seguintes, se remet- 
terá ao Meu Real Erario o que se tiver 
arrecadado nesta Cb*; e Provincia com 
o competente ~onhecirriento extraliido 
do respectivo Livro, assignado pelo Jiiiz, 
Recebedor, e Escrivào, dando-se a neces- 
saria quitaggo para resalva do referido 
Recebedor com as clarezas precisas. Nas 
Capitanias deste Estado, e dos Dominios 
Ultrainarinos sc fará a remessa ás Juntas 
da Administracào, e arrecadacio da Mi- 
nha Real Fazenda, por onde se expedirá 
tarnbem a respectiva qilitacào. 

VI .  A meia Sisa, que se deve pagar 
na venda dos Escravos ladinos, se arren- 
dará a quem mais der;  fazendo-se as ar- 
rematacões na fórma dos iiiais Contratos 
nesta Côrtc, na Provincia no Conselho da 
Minha Real Fazenda, e nas referidas Ca- 
pitanías nas Juntas da Adniinistracào, e 
Arrecadagiio della. 

VII. Em quanto poréin se niio arre- 
matào, ou por náo ser o tempo proprio, 
e opportuno, ou por parecer convenienti 
administrar por algum tempo para se re. 

gular melhor o preco das arremat 
arrecadar-se-ha pelo inesmo Recebedor 
das Sisas dos bens de raiz da mesma fór- 
ma acima prescripta, havendo porém di- 
verso Livro, em que sc lancem as verbas 
pelo mesmo Escrivào, espccificando-se o 
dia, mez, e anno, os nomes dos vendedo- 
res, c compradores, o nome, e a Naçiio do 
Escravo, e o preço da venda, para delle 
se extrahir o Conbeciinento, que deve 
acompanhar as remessas, e as coinpe- 
tentes certidões, que se devem,,+r ás 
Partes, quando as vendas se fizerem par 
Escritura pública. Quando porém forem 
feitas por escriptos partictilares, nelles 
declarará o Escrivào das Sisas, que foi 
paga a daquella venda, e que fica em carga 
ao Recebedor, assignando ambos esta de- 
claracào, e conservando-se em miio do 
comprador o titulo da compra, o apre- 
sentará quando llie for exigido, incor- 
rendo nas penas deste Alvará, quando o 
nào mostrar com a competente verba. 

VIII. Todas as conipras, e vendas de 
bens de raiz, de que se nào Iiouver pago 
a respectiva Sisa, ser50 nullas, e de ne- 
nhum eEfeito, e vigor, e as propriasPartes 
contratantes, ou seus herdeiros poderão 
desfazellas em qualquer ieilipo, e os Es- 
crivàes, ou Tabelliàes, que fizerem as Es- 
cripturas scin certidiio do pagamento da 
Sisa, com as clausulas determinadas no 
Capitulo vinte do Regimento dos Enca- 
becarnentos das Sisas, e do $ quatonc da 
Ord. Liv. I tit. setenta e oito, incorrer20 
na pena do perdimento do Officio, na fór- 
ma da mesma Lei, c Regimento. 

IX. No mesma pena de nullidade in- 
correrio as vendas dos Escravos ladinos, 
que sc fizerem scm o pagamento da ineia 
Sisa, e serào além disto niultados os ven- 
dedores, e compradores em igual parte na 
perda do valor do Escravo, sendo a me- 
tade para o denunciante, se o liouver, c 
a outra, ou toda, nào o havendo, para a 
Minha Real Fazenda. E aldm de  admit- 
tirem os Juizes das Sisas, e os O u y k h e s  
das Comarcas denuncias-das vendas, que 
assiin se fizerem sem o pagamento da 



Sisa, ou com diminuicào de verdadeiro 
p w ,  perguntarão nas Devassas geraes, 
e nas de Correição de cada hiim anno 

signatura do Principe Regente, e a do 
Ministro ('). 

por,@e artigo. E isto se entenderá nas 
vendas, que forem feitas da data deste 
Alvará em diante, adtnittindo-se as pro- 

m o  'alacio do Rio de Janeim, I w N, Coiieccai de Derpio - 701. 5.0, ig. 
.em 3 de Junho de 1809.=Com a As- 1747. 

ALVARÁ SUJEITANDO A O  IMPOSTO 
DO S ~ L L O  NO ULTRAMAR, OS PAPEIS,  HERANÇAB 

E LEGADOS. 

vas legaes dos que se quizererri escusar 
com esta defeza, e decidindo os Juizes 
das Sisas com assistencia do Procurador 
da Fazenda respectivo, e podendo as par- 
tes interpôr o competente recurso nesta 
Corte, e Provincia do Rio de Janeiro para 
o Conselho da Minha Real Fazenda, c nos 
mais lugares para a Relacão do Districto. 
E nesta mesma pena incorrer20 os que 
fizereiii vendas de bens de raiz, ou os ar- 
rematarem sein o pagamento da Sisa, ou 
com diminuicào do prcco, guardando-se 
em tudo as ixiesmas disposicões acima de- 
cretadas. 
X. Os Ouvidores nas Devassas de Cor- 

reiçiio examinar.;io os Livros das Receitas 
das Sisas, nas Villas, em que só ha Juizes 
Ordinarios, e proverào no que for neces- 
sario corrigir, ou emendar, pronunciando 
o Juiz, e o Escrivào, sendo culpados: E 
nas Devassas das Residencias, que tira- 
rem os Syndicantes dos Juizes de Fóra, e 
Oiividores, perguntado pelo modo, com 
que se houverão na fiscalisaciio deste ra- 
mo das Minlias Rendas Reaes, dando-se- 
lhes ein culpa as prevaricacòes, oii oinis- 
sões, que houverem commettido. 

E este se cumprirá, como nelle se con- 
tém : Pelo que, Mando á Meza do Desein- 
bargo do Paco, e da Consciencia e Or- 
dens, Presidente do Meu Real Erario, 
Conselho da Minha Real Fazenda, ,bege- 
dor das Justiças; e a todas os mais Pes- 
soas, a queili pertencer o conhecimento 
deste AlvarS, o cumprão, e guardem, 
como nelle se contém. E valerá como 
Carta passada pela Chancellaria, posto 
que por ella não ha de passar, e que o 
seu effeito haja de durar mais de hum 
anno, sem embargoda OrdenacZo em con- 
, tasrio. 

Eu o Principe Regente Faco saber aos 
que este Alvará com forca de Lei virem: 
Que havendo crescido de dia em dia as  
necessidades públicas, pela occorrencia 
de muitas despezas, qiie as circumstan- 
cias internas, e externas têeni feito neces- 
sarias, sendo preciso estabelecerem-seno- 
vos impostos para acudir ás precisões do 
Estado; e sendo o do Papel Sellado hum 
dos indirectos, que pelos tempos e econo- 
mia, com que he arrecadado; pela ma- 
neira, com que he exigido; pela pratica 
da maior parte das Nacões cultas; c pelo 
que em outro teinpo se observou nesta 
Monarquia já mereceu a Minha Real Ap- 
provacào: Fui Servido estabelece110 pe- 
los Alvarás de dez de Marco de mil se- 
tecentos noventa e sete, e vinte e quatro 
de Abril de rnil oitocentos e lium, de 
vinte e sete de Abril dé mil oitocentos 
e dois, e reduzilb pelo Alvará de vinte 
e quatro de Jaaeiro de mil oitocentos e 
quatro a qae sómente ficasçem pagando 
na Chancellaria Mór a imposic$o do Sêllo 
os Alvarás de Mercê, Fóros, Cartas, Pa- 
drões, Titulos, Patentes, Privilegios, Isen- 
còes, Provisões, e Gracas de qualquerna- 
tureza, isentando os mais Papeis, e regii- 
lando depois a fórma deste recebimento 
pelo Decreto de doze de Junho do mes- 
moanno : E considerando por huma parte, 
que de muitos Papeis, ainda mesmo dos 
Forenses, se póde perceber toda a utili- 
dade do imposto, sem haver embaraco 
na expedicalo dos negocios, a que elles 
dizem respeito, e sem as despezas do fa- 
brico, e administracalo do Sêllo; e por 
outra parte, que os iinpostos nas Heran- 
$as, e Legados, que não provierem de As- 
cendentes, e Descendentes, se podem es- 
tabelecer sem grave incommodo dos que 



.as vierem aqmceber,  por sereal, htnm 
beneficio fortuito; e que Ihes ndo bd&- 
vido de rigoroso direito, e obrigasão: e 
conhecido, e praticado por algurnas Na- 
sòes civilisadas antigas, e modernas, e 
que podem facilmente arrecadar-se na 

\ &cpalatisZio; em qt3e ̂ ~ e  mb&a ds Direitos 
dos B~!l l i>;b &m&w&o-se; e fazendew 

*seebsl~trlcr;.que a ~ q ~ i t a ç õ c s ;  que se de- 
mv.bnito, para serem os Testamen- 

.~ms.&esob-Pigados, sejào sdladas, pa- 
- w d w s e  pelo Sêllo a perciio, que for 
imposta, e dando-se ouiras providencias 

.para+se fazer esta arrecadacào coin exa- 
t i m o ,  O facilidade : Hei por bem, Tendo 

spa~ecer  de pessoas doutas, e 
J & r k u  Real Servico, e da felici- 

osiMeus fieis Vassalbs, Determinar 
&:seguinte: 

I, 43s Liv~os  denominados Diario, e 
*Hesme dos Negociantes, e Mercadores de 
retafio, bein como os Documentos del- 
bsextrahidos, ser60 nullos, e de neiihum 
affeito em Juizo, sem qiie seus donos te- 
: ah50 pago a te ta  .de vinte reis por cada 
,#dhal cumo &+beha detertqinado no 
31Jo Alvarãlide &nte?&set%de Abril* de 

kt~icet1h eldois OS Livro$ dé 
,ordii.iario, pondo-se o%ê110 de Mi- 

s Reaes Armas na ultima folha do 
I,ivro com huina verta, clrie se declare 
s pegameiito, que se fez, e o numero de 
.&lhas, que o inesmo Livro contém; re- 

Qukiodo a nhElidade unicamente sobre as 
a ~qwm~sirnilhantes Livros per- 

~gcitrcmmfaqueoe#&b tiverem feito sel- 
,.lar,. para f i t 4k~ iae ip i a re in  ci siia bescri- 
.t*~ra@o logo depois da ptttsl.ies~iio deste 
Alvará, tanto nesta Corte, e Provincia 
do:Rio.de Janeiro, corno eai todas as Ca- 

nias &ste Estado, e Doininios Ultra. 
á.exeq@o dos da Aaia ; ficando 

ex-uq~ados desta taxa todos os 
.mais ][Afim amiti%res, e os mesmos Dia- 
40, & e  l&stre,b jliprineipiqdos, Ique po- 
* & d o  .ser wndui$uswm~-sêlb,~ derenda 
mtsrsó ter lugar quanto zloaMrosaooos. 

11. A mesma taxa, e Sêlh posto pelo 
sobredito methodo, e no praso de dois 

Msta Cdrte;y4fFmuPrpéh,*$ 
cm a$ Capitanias deste Bs 

b U-~ttreinarinos, h ~ a x c e p ~ ~ d ~ ~ d a s  

u M , ~ & % o  sujeitos os Eivrod dõb'.cOmm- 
ras,)~&*&@Watas*~' TtibtHiaes,~ e osv tÈes 
%rrmmd&; :&n&%s, e+OrdmP %r- 
ceifas, o$j%hX tosi du3' Bgpti-, 
&98;rnprnies, sek s. de todas .ãs'hm- 
. quias ; e.os*qtie &lbsJ*Mo. e+praso de 
tempo est a b e l e d d t v , ~ v e i i ~ r , * 6 ~  m- 
tinuarem a, e s c ~ m è r ~ s q  
rnento do 96110, i n c o ~ e r  
cem inil reis, metade para a Rdrul*i%zeh- 
da,  e inetade para o denunciante, aldm 
do perdimento do Officio, ein que ficarão 
iricursos os Escrivges das Camaras; e os 
TabeiliBes, que o contrario fizerem. 

III. As Escrituras públicas, e seus 
Traslados, as Publicas fórmas, &ttM&s, 
Procuraqòes feitas jedicta.lmmte, cmkpor 
pessoas de qiialquer Ordem, e cohdi~90, 
provi tnentos de Officios, passaportes, 
Aiitos de posse, Tombos, Inquiricões, e 
Justificacões de genere, Justificac$eslde 
Servisos, e Attestajòes, não pderão 
ser apresentados .em Jabo;. e fóra M e  
nem reputarmi-~~mEosos:~bem w m b  
todos, e quaesquer Documentos, com 
que se periender instruir os Requeri- 
nientos, que Me forem feitos directa- 
mente pelas Secretarias de Estado, e Tri- 
bunaes Regios, ou que foremz Wtos a 
quaesquer Mugistraúos; Cnvermbores, 
Corporacões, e kui thoridades' Pú blicris, 
Smtdares, e.%deiesiast ieas, seni quts.se 
hurjlci.ipago.po~ c ~ d ' i l â ~ m e i d t ~ a "  de P d p l  
de k k s  ~ u ~ n e t r t a s , -  6Tkii1as a Taxa de 
qu.ai.enta ~ d i s ,  estabeledid~ na $ VEIItdo 
dito Alvarh'de vinte. c sete de Ahrilade 
rrid oitocentos e dúis, o que deve congcar 
pelo Sêllo, e verba p s t a  na ultima pa- 
gina, com dechrqào  das meias k l h s ,  
que se a d ~ ã o  escritas. 

1V.b Os Credieoa, ~ r i g e ~ t ? s : ~ R & i b o s ,  
Letras segrims, deeWWe d e q . n a 1 p  
outra natureza, poderio ser feitae-b 
a?& qpm, emiitibmr bi se\~~@;:isem 
.dFpendmia d0'.~%?110, a ~ p g a m n t c r + d a  



q y w & , ~ é m  houverem de ser 
@ d ~ s , , ~ , a ~ w ~ i l e  serem autodos de- 
~ @ a . : w . d ~ n o s  pflgar' a taxa est;h>e- 
& m e s a  ,cada hum delles no referida 
&aq4de vinte, e sete de Abril de mil 
&-os edoís. Eiqto se entenderá pelo 
que respeita ás  L~ls i s ,  quando so inten- 
tua qualquer Acciio em Juizo, .fa&endo- 
se a coinpeicnte citqiio para ellq, e nAo 
quanto a o s p r o t e s t o s , q u e s a d e ~ ~ o  f a e r  
antes do pagamento .da taua,, Qs ,Testa- 
meiia~s,,da w s m e  ~f&ma,sómnte s e r i  
s w o e  ao pagamento da taxa eslabele- 
cidanQ.$,YlII do sobmdiio Alvará, quan- 
do houveaem de ir a Juizo para o seu cum- 
primento, sem que antes disso se possào 
reputar nullos pela falta de Sêllo. 

V. Os Escrivães dos differentes Juizos 
SecuIares, e Ecclesiasticos, n a  poderào 
fazer conclosas os Autos de qualquer na- 
tuneza qw oejiio para Sentcqã  final, sem 
que w,tenha pago primeiramente a taxa 
de dez r4is por cada meia folha de Papel, 
em que se tiver escripto: serào obriga- 
dos a declarar nos mesinos Autos, e por 
escripto quantas meias folhas contém até 
ao terino da conclusio final, deduzido do 
ssu numero aqueUas, que já tiverem pago 
a taxa, antes de serem incorporadas nos 
Autos; e sómente depois de constar por 
huma verla posta nos mesaios Autos, 
que foi paga a competente taxa, e que 
ficacarregada ao respectivo Thesoureiro, 
sendo esta verla assignada pelo Escrivào 
deste recebimento, e sellada com as Mi- 
nhas Reaes Amas ,  he que  poder204a;izer 
c e W , o s  &tos papa diwl Sef~aqça: 
e así qrre,:o l m ~ i a & ~  ~ ~ p ~ -  

n e ~ P o  uatpais.de p e p & w ~ & ~ b  OC 
ficios, e do da&qm&fme dpvja 
wrpsmoe ~ s f l a g i s ~ a d w w p m a  dt  a s -  
pew20, e eiPpwamento, bavend~ p r ~ f e  
rido &a fifinal a Sentença sem pmeçeder o pa- 
g-o da  taxa. 

VI. Tadas as.Cartas Preca~tarias, e de 
shogatorias p w  os Ju i -  
s, Carta6 Testamunha- 
u k m a w d e  Partilhas, 

*r Brrerasba$h & Q , ~ ~ W & I I  
BOL. DO C. ULTR.-LEG. ANT.-VOL. 11. 

sor assignadas pelos Jukos, e tez execu- 
$30, sem que conste par buma $ve~bik, e 
pelo Sêllo de Minhas Anrnas ne l les .pws  
que foi paga a taxa de vinte réis pqr cada 
meia falha de Papel. O mesmo se deverá 
praticar ooni 9s Sentengas, e Naudados 
de precgito, extrahidos do processo, de- 
claranda o Escriviio quantas meias folha4 
de Papel contém o proepw ,dspgis da 
Sentença final, e de qu3ntas se wmpi& 
a mesma Sentenga, e no Madado de p r e  
ceito, quantes meias falhas contém o pro- 
cesso, de que foi extrahido, para se fazer 
por esta declaracão a conta do pagapento 
da taxa, com especificacào da pessoa+, que 
pagou, para se carregar na regra das cus- 
tas. E os que o contrario fizer= incwr- 
reriio nas penas estabelecidas w V, 

VII. Em todos osProcessos, que finda- 
rem sem que dalles se extraia Sentença, 
ou Mandado de preceito, ou em qw hou- 
ver corriposigào das Partes, não poderão 
os Coiitadores do Juizo contar as custas, 
nem os Escrivàes recebellas, sein quepri- 
rneiramente sehaja paga o Sêllo de vinte 
réis por cada meia folh..gle Papel, que 
taes P r o c e w  tigre&; irsorrendo os 
C o n t a d o r e s , , ~ ~ i ~ & s ,  que o m ~ j a  
fucreni, nw penas deiclaradas no @L% 

VIII. Nenhuma Quitação de Herde& 
ro, ou de Legatario, por effeito de Tes- 
tainento, poderá ser aceita em Juizo, nem 
se poderá com ella haver o Testamento 
por cumprido, sem que a Quitacão t e o h  
sido primeiramente sellada, paga-e 
por este Sêllo a decima da heranp,. su 
legado, que &ectivacaeete searrecadar, 

: @a s W  os. Hesdejsos, ou Legata rios 
Dewnde~tes ,  o u  Ascendentes do Te6 
tador. 
;.S. Zgualnxnte se praticará Q m e a o  

com os Herdeiros, que nào faem,x& 
ceadentes, ou Ascetadentes ds 
abintestado; com differwa pq~%~+ue: 
o Herdeiro, que h pazeq~ldo f a l W o  
abiatestadoa~é orsegurado gaAo k l w i x 6 ,  
contado* pa .ffItuzs, d s  ,Dirsito Camnico, 
qão, p9d43$; mr -o da herança, 
ssei c p e + d ~  feitphveabris,  e constw- 

'i1 



do por documento authentico a quantia 
liquida da heranca no documentof pelo 
qual se lhe houver de mandar passar&&- 
dado de entrega, tenha feito pôr'o Sêib, 
e com elle pago a decima da herança, 
que realmente arrecadar; e a quinta par- 
te, sendo parerite fóra do segundo gráo. 
E os Ministros, a quem toca, fario que 
os Testanienteiros nào sejão omissos ein 
dar conta dos-Testamentos, e que de to- 
das as herancas abintestado, nào havendo 
herdeiros forcados, se proceda a inven- 
tario, e entrega judicial, para poderem 
ter lugar estas providencias. 
X; Nesta Côrte se fará o recebimento 

destas taxas pelo Sêlio na Chancellaria 
Mór do Estado do Brazil, no Real Erario, 
e nas Estacões, que delle forerd depen- 
dentes, para prompta expedicão das Par- 
tes; e nas Capitanias deste Estado, e Do- 
minios Ultramarinos, pela Reparticiio es- 
tabelecida pelasJuntasda Adiiiinistracão, 
e Arrecadaçào da Minha Real Fazenda pa- 

.ra a cobmnca do Sêllo dos Yapeisdesigna- 
dos no Alvará de sintee qmtro de Janeiro 
de inil e oitoceatbs e quatro, E nas de- 
mais Cidades, e viliai, õn& houverem 
Juizes de Fóra, e ?di6a@s, se fará o 
recebimento por huni Thesoureiro no- 
meado pelos Officiaes das Cainaras, a 
quem se fará a carga ern huni Livro ru- 
bricado pelos Juizes de Fóra, onde os 
houver, e pelos Ouvidores das Coinarcas, 
onde só forem Ordinarios, escrevendo 
neiles hum dos Escrivães, que mais ha- 
bil for, nomeando-os os Juizes, a quem 
se remetterá o cunho das Minhas Armas 
Reaes para fazer imprimir o SêBo, em 
cujo poder se guardará. E nenhum emo- 
luniento por isto receberão o Juiz e o 
Escrivão, a quem farei as reniuneracões, 
que' Houver por bem, e sómente o The- 
sòhreiro cobrará hum por cento do que 
arrecadar. Em quanto porém se não po- 
dérem enviar todos os Çunhos de Minhas 
Reaes Armas para as differentes Povoa- 
cões, supprirá a falta de Sèllo a verba do 
pagamento, sendo esta assigndda pelo 
Juiz, pelo Thesoureiro, e pelo Escriviio. 

XI. Todos os tres mezes remettmdo 
os J u k  o que se tiver recebido aos Meusd 
Retres Cofres das Juntas da Fazenda res- 
pectivas, acompanhado, do competente 
Conhecimento, assignado pelo Juiz, Es- 
criviio, e Thesoureiro, a quem se dará 
quitqão em fórma legal. 

XII. OS Ouvidores das Comarcas per- 
guntargo nas Devassas de Correiçào nas 
Vilias, onde houverem Juizes Ordinarios, 
pelos descaminhos, que se fizerem da Mi- 
nha Real Fazenda nesta parte dos rendi- 
mentos, e pelo modo, com que se hou- 
verem os empregados nesta Repartição, 
dando em culpa aos quc tirereni nella 
delinquido. E os Syndicantes perguntarão 
por este artigo nas Residencias, que ti- 
rarem aos Juizes de Fóra, e Ouvidores 
das Comarcas. 

XIII. Os Escriviies, que receberem 
quaesquer Papeis sujeitos á taxa e SêHlo, 
sem que tenha sido paga, incorrerao na 
pena do perdimento do Oficio, e no de- 
cuplo do valor da taxa, e os Magistrados 
na de suspensào, e emprazamento, e os 
Juizes Ordinarios, além da suspensào, no 
pagamento do decuplo da taxa do Papel, 
que consentirem nos Autos, sem pagar 
o Sêllo competente, o que se provará por 
haverem proferido algum despaclio de- 
pois de estar inserto nos Autos o Papel, 
que deverá ser primeiramente sellado. 
E todos os que falsearem o Sêllo, e as 
assignaturas das verbas do pagamento, 
incorrerio nas penas dos que falsificão o 
MeuSignal, impostas na Ord. do Liv. V 
Tit. LBI. E os que receberem Heranças, 
oii Legados por conluios particulares, per- 
de-10s-hào*corn outro tanto do seu valor 
para a Minha Real Fazenda. 

XIV. Pare este fm, e para serem pu- 
nidos todos osque commetterem alguma 
outra fraude, se admittirão denuncias, 
applicando-se ao denunciante a metade 
das penas. puniar ias ,  e sendo a outra 
para a ~Mnha Rwl~Ft iedb.  
E este seeurnp~k.8, como neik seicosi- 

tém : Pelo que M d o  a s  Presidefie do 
Meu Reali Erario, Meza 66 Desembargo 



do Paço, e da Consciencia e Ordens; Con- 
* selho da Minha Rcal Fazenda; Regedor 

da Justita; e a todos os mais Tribunaes, 
e Pessaes, a quem pertencer o conheci- 
metito deste Atvará, o cumprào, e guar- 
dem, comonelle se contém. Evalerá como 
Carta passada pela Chancellaria, posto 
que por ella' não lia de passar, e que o 
seu effeito haja de durar  mais de hurn 
anno, sem embargo da Ordenacão em con- 
trario. 

Dado no Palacio do Rio de Janeiro, 
em 1 T de Junho de  1809. =Com a As- 
signatura do Principe Regente, e a do 
Ministro ('1. 

A L V A R ~  ACERCA D A  IRlPORTAÇbO DO OUUO N O  B R A I I L  
POR EMBABCAÇÒES P B O C E D E N T E B  D A  COSTA D E  
I P R I C A .  

Eu O Principe Regente Faco saber 
aos. que este AlvarQ com forca d e  Lei 
virem: Que sendo-Me presente em Con- 
sulta da Meza do Desembargo do Paco, 
que muitos damnos e prejuisos resulta- 
vão ao bem do Meu Real Servico, e aos 
interesses da Minha Real Fazenda de 
nào estar determinado, que o ouro ern 
pó introduzido neste Estado por meio 
do Commercio da Costa dlAfrica, e ex- 
trahido de Minas Estrangeiras, fosse ina- 
nifestado na occasião das Visitas, que se 
deviào fazer, quando estivessem ,já fun- 
deadas as embarcacões, q u e  o troiixes- 
sem, e com guias conduzido ás Casas 
da Moeda para ser entregue a seus Do- 
nos, depois de cunhado em moeda Na- 
cibnd, *que mais quizessem; devendo 
outrirdniL ser apprehendido, na confor- 
midade do Alvai(á d e  cinco de  Janeiro 
de  mil setecentos e oitenta e cinco, 
quando fosse extraviado; pois que da 
falta desta Legislaçào provinha o não 
arrecadar-se para a Minha Real Fazenda 
o Direito Senhorial de Moedagem de 
todo o ouro em pó, que se importar 
das Minas Estrangeiras por meio do 
Ckbmercio, augmentando-se ao inesmo 

14) 'N4 Collecção de'Dslgado - Vol. S.", pag. 
764. 2 *' . < 

tempo a Moeda para haver mais pro- 
porcào com os outros valores politicos 
intmduzidos em maior abundancia pelo 
Commercio liberal, e franco, hoje em2 
dia estabelecido ii'este Estado; e &sul- 
tava tainbein o extravio do Quinto de- 
terininado para o Ouro extrahido das 
Minas Racionaes, que  podia facilmente 
verificar-se, misturando-se com o da 
Costa d'Africa, sem poder distinguir-se, 
e extremar-se; sendo por ventura estes 
motivos, porque se approvárão na Or- 
deni Regia de vinte dé  Janeiro d e  mil 
setecentos e cincoenta e cinco as Visitas 
da Intendencia do Ouro nas Embarca- 
cões, que  apportassem de Angola, e se 
promulgou a Lei do primeiro de  Jillho 
de niil setecentos e trinta, que  provi- 
denciou os extravios do Ouro, e Contra- 
bandos da Costa da Mina: E 'i'omando 
em consideracão objecto de tanta im- 
portançia, para que se removào e ata- 
Iliem estes inconvenientes, nào perigue 
a liberdade, e giro do Commercio, e se 
ajuiite com os intewsses da Minha Real 
Fazenda o bem conirnum dos Meus Fieis 
Vassallos: Conformando-Me com o Pare- 
cer da mencionada Consulta: Sou Ser- 
vido Ordenar: Que em todas as embar- 
cacões da Costa d 'dfrka ,  que  entrarem 
nos Portos deste Estado, depois de fun- 
deadas, se proceda á visita pela Inten- 
dcncia do Ouro, sendo obrigados os Mes- 
tres, Officiaes, ou Passageiros, e quaes- 
quer outras pessoas, que  trouxerem 
Ouro ern pó, a manifestallo; e q u e  todo 
o que vier ein embarcações que appor- 
tarem nesta Côrte, e na Bahia, seja con- 
duzido ás respectivas Casas da Moeda 
com as coinpeteiites guias, assignando-se 
tenipo conveniente nos outros Portos, 
para ser levado á inais visinha; sendo 
entregue a seus Donos, depois de ' eu- 
nhado na Moeda Nacional q u e  "quis-  
rem; e que todos que as$m o não ma- 
nifestarem, e o extraviarem, serào pu- 
nidos com a 'perda do que lhes for 
apprendido, e com o pagamento de ou- 
t ro  tanto valor para o Denunciante, e 



para quem o apprehender, na confsr. 
midade do Alvará de cinco de Jaueirc 
dd mil setecentos e oitenta e cincoi-+a 
Dispoeicão Hei por bem Ampliar para c 
crim presente. 

Pelo que: Mando á Meza. d o  Desem. 
bargo d~ Paço; e da Conscienoia e Or. 
dens; Praidente do Meu Reai Erario; 
Cúnselho da Minha Real Fazenda; Re. 
g h r  da. Casa da Supplicaçiio do Brazil; 
Governadores, e Capitães Generaes; Mi. 
nistros de J u s t i ~ a ;  e a todas as mais 
Pessoas, a quem pertencer o conheci- 
inento deste Alvaré, o cumprão, e guar- 
dem, E valerá coino Carta passada pela 
Chancellaria, posto +que por ella não 
hade passar, e que o seu effeito haja de 
ducar mais de hum anno, sem eilibargo 
da Ordenajào em contrario. 

Dado no Rio de Janeiro aos 12 de 
Fevereiro de 18 1 O.= Com a Assigna- 
tura  do Principe Regente, e a do Mi- 
nistro ('). 

DECRETO CONCEDENDO 4@& HAIUTANTES DE MACÁO 
COMMERCIO DLPECTO PA*A O BRAZIL, E I ~ E N Ç Á O  
D E  DIBElTOS. 

. , Tenda consideração aos, Serviços fei- 
tos pelos OfFiciaes do Seoadoda Camara, 
e mais Iiabitadores da Cidade de Macáo 
na China, e mostrando a sua fidelidade 
nao só em mandar a este Porto hurn 
Bavio, com o fim de felicitar-Me por 
occasi6o da Minha feliz chegada a este 
Estado; mas milito principallriente pelos 
e d b ~ p s ,  com. .que repe1lirGo os Piraias, 
que ameaçavào invadir %aquella Goloera, 
além de terem prestado soecarros pwu- 
niarios á Capital dos Meus F ~ t a d s s  da 
India: E Querendo pornaver a paspe-  
ridade do Coinmcrcio daquella Cidade: 
W ; t ) o e h m  Determinar q u e  sejão iscn- 
t w f h  Direitos de Entrada nas Alfan- 
degas do & a ~ l  ss Gemas, e Mercado- 
rias da Chi%que:ae eqwrterern direi- 
m e n t e  pam as P& deae  Wads; e 
pertencerem aos Meus Vawa\bgs..Pwtu- 

guezes, ou por sua c o ~ t a  -forern,.ear- 
regados Navios Nacionaes; fica& * 
outcosbn independentes da navegação 
para a Goa, e sendo porém obrigados a 
enviar para alli annualmente o Barco 
das Vias, que  faz a correspondencia com 
a Me.tmpale. O Conselho da bzenda  o 
tenha assim entendido e o faça execu- 
tar aom os .despachos necessarios. 

Palasio da  Aio de ,Janeiro, em 1 3 de 
Maio de 1 8 1 O.= Com a Rubrica do Prin- 
cipe Regente('). 

CARTA REGIA CONCEDENDO Á CIDADE DE MACAO 
O TITULO D B  LEAL. 

Juizes e inais Oficiaes do Senado da 
Cainara da Cidade de Macáo: Eu O Prin- 
cipe Regente vos envio muito saudar. 
Sendo-Me presente os bons servicos, que 
Me tendes feito nào só em mandar a este 
Porio hum Navio com o fim de felici- 
tar-Me por occasião da Minha feliz che- 
gada a este Estado; mas tambein pelos 
esforps com que procurastes, e fizestes 
repellir os Piratas, que ameacavgo essa 
Colonia, e por haverdes eni outras mui- 
tas occasiòes prestado uteis, e impor- 
tantes soccorros pecunia rh  A Capital 
dos Meus Estados da India, em cir- 
cumstancias apertadas, e arduas: E Qae- 
rendo dar-vos huin público, e perpetuo 
testeinunho de quão agradaveis Me tem 
sido todos estes distinctos Serviços, Sou 
Servido Conceder-vos o titulo de - 
Leal - de que &ar5 gozando esse Se- 
nado pwpetuameate. 

r Escrita no Pala& do Rio de Jaaeiro, 
eua 13 de Maio de 1810.-YRINCIPE. 

Para o Juiz, e mais Officiaes do Se- 
nado da Camara da Cidade de Macáo ('). 

CARTA REGIA PARA A CBLAÇAO DE UMA CASA 
DE s e a u r i o  EM ~ r c h o .  

Juizes, Vereadores, e P r o c u r ~ , d o  
Leal Senado da Camara da Cidade d o  

(1) Na Collecçãp de Delgado - Vd. li.', pag. 
879. 

(1) Na CollezC&o .&e Delgado - $%i 't; m. 1Yo CeUqç* de &lgpdo - BoL. $.O, pag. 
,926. - -% 
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Nome de-Deos de Afacáo. Eu o Principe I do o indicado Regimento seja coiiforme 
Rapnte vos envio muito saudar. Tendo I aos reconhecidos principios, geralmente 

por Decreto de 13 de Maio I 
do Frite armo, aos meus leaes Vas- 

, sal\os, estabelecidos em Macáo, o com- 
, mercio directo do Porto d'aquella Colo- 

nia para os do Estado do Brazil; c Ha- 
oendo-llies feito a graça, em demonstra- 
cão da Minha Real Benevolencia, de con- 
ceder-lhes tambem a. isenção dos Direitos 
de entrada nas Alfandegas do Brazil a 
favqr dos effeitos da China, que forem 
transportados a bordo de Navios Portu- 
guezes: Querendo eu dar mais uma evi- 
dente prova das Minhas constantes Dis- 
posicões a beneficiar os hieus Vassallos, 
qualquer quc seja a distancia, em que 
residào: Hei por bem permittir que na 
Cidacle do Nome de Deos de Macáo se es- 
tabeleca uma Casa de Seguro Mercantil, 
debaixo dos principios, geralmente ado- 
ptados pelas Nacòes commerciantes, e 
especialmente daquelles, que servir20 de 
base á organisacào das Casas de Seguro 
de Lisboa, Baliia, eRio de Janeiro. E De- 
vendo Eu esperar, que um tão util Esta- 
belecimento em Macáo deverá facilitar 
um notavel beneficio, e muito maior ex- 
tensãoaocomniercio maritimo, visto qtie 
salvando, e segurando os riscos, a que an- 
tes estava siijeito, cleverá animar agora 
a iiiuitos a eiiipregarein os seus cabedaes 
nocoiiimercio, e aprovei tarern-se das Gra- 
cas, que lhes Tenho concedido, e que se 
dirigem a promover o iiiesmo comiuer- 
cio, e por elle a riqueza, e Prosperidade 
Nacional; Vos authoriço para que dos 
Fundos, cuja administraçilo vos está con- 
fiada, possais distrahir aquella quantia, 
que o estado dos mesmos Fundos, e sua 
applicaçso poderem yermittir, a fim de 
os empregardes nas acções, que hão-de 
formar o Fundo, ou Capital, necessario 
para as opera6~ões da Casa de Seguro, que 
Permitto se estabeleca nessa Cidade; e 

. devereis, de accordo com os mais accio- 
M a s ,  formalisar o competente Regiinen- 
to, que enviareis inlla Real Presenca, 
para obter a Minha Regia&ncção, quan- 

adoptados, e quando a associaçPo haja de 
ser pela qualidade, e posses dos Associa- 
dos, de uma solidez tal, que m w a  a 
reputacào e credito, que indispensavel- 
mente se exige em seinelhantes estabe- 
lecinientos. Alas Attendendo á distancia, 
que separa essa Colonia desta Corte; e 
nào Querendo privar os meus Fieis Vas- 
saHosdas beneficios,queindubitavelmen- 
te devem experimentar pelo estabeleci- 
mento de uma Casa de Seguro, ein quanto 
Eu nào Approvo o Regimento, que ahi se 
deverá organisar, e que Me devereis re- 
metter, Permitto que, estabelecida que 
se-ja a dita Casa, e que exista o compe- 
tente Capital, para fazer face ás obriga- 
còes de hum contracto Synallaginaiico, 
qual é o do Seguro, possa a niesma Casa 
comecar logo as suas operacões, comtanto 
que o Senado conveiiha, e recoriheca a so- 
lidez do Estabelecimento: O que Me pa- 
receu pariicipar-vos para v'ossa intelli- 
gencia, e sua devida execticiio. 

Escrita no Palacio do Rio de Janeiro, 
ein 18 de Maio dc 1 8 I O. = PRINCIPE. 

Para os Juizes, Vereadores e Procura- 
dor do Leal Senado da Camãra da Cidade 
do Nome de Deos de Maciío ('). 

A L V A B ~  caEAh.Do 0 LUGAR DE JUIZ DE ~ Ó E A  

DE HOÇAMBIQUE. 

Eu o Principe Regente Faco saber aos 
que este Alvará com forca de Lei virem, 
que Desejando promover a felicidade de 
todos os Meus Vassallos, e dependendo 
esta em grande parte de gosareni elles 
da maior seguranca pessoal, e do direito 
de propriedade, que se nào póde conse- 
guir sem muito exacta, activa, e impar- 
cial administracào da Justica civil, e eri- 
minal; constou na Minha Real Presença 
pelas Representacões do Governador e 
Capitào General da Capitapia de Maçam- 
bique de vinte e dois de Jullio de mil 
oitocentos e cioco, e de vinte e cinco de  

(,, Supp,e,,,ento Collec~50 de e,ga do - 
vol. 3.0, pg. 4s. 



,Janeiro do cmrente anno, que esle  til 
e- :impsrtante objecto de pubiica; prss- 

' 9pedade nào podia obter-se* ntt crrflital 
vdaquelle Governo por falta. de  m duiz 
d e ~ m r a ,  com quem se repmtíssem :os 
muitos, o laboriosos eargos,uqrPG - ~ c u -  
pava o Oiwkkw d a q d l a .  Cemarca;elpue 
não podia bem~rdmemperihar por malti? 
pllcados:. ea~duos;asem grave detrimento 
da Meu Real Servico e do bem publico, 
e particular daquella importante Colo- 
nia, em que havia um só Magistrado, 
cuja falta, ou impedimento tornava dif- 
ficil a administracào publica, recahindo 
a jurisdiccào ein pessoas destituidas do 
conhecimento das Minhas Leis, e impli- 
-das nos interesses do Paiz, além de 
não haver pessoa douta, e zelosa, que fis- 
calisasse os Meus Reaes Direitos servindo 
de Procurador da Minha Corôa e Fazenda: 
E occorrer a estes inconvenien- 
tes, que sobre serem damnosos ao bem do 
Meu RealServico, offendem os direitos dos 
Meus fieis Vassallos habitadorcs daquella 
Capitania, que por ser remota não rnerece 
menos os Meus Cuidados e Desvelos : Hei 
por bem, e Me Praz Crear para a Cidade 
dé Mocambique, e seu Termo hum Juiz 
de Fóra do Civil, Crirrie, e Orphàos, que 
será reputado Lugar de Correicào Or- 
dinaria, e vencerá o Ministro, que o ser- 
vir, o Ordenado, Propinas, e Emolumen- 
tos, que vence o Juiz de Fóra da Cidade 
de Sào Filippe de Benguella: E Hei ou- 
emsim por bem Determinar, que o mesmo 
sirva os Lugares de Procurador da Mi- 
nha Real ,Fazenda; Deputado - da Jrmtq 
de Administracão della, Auditor da Gente 
de Guerra, e Provedor &as Capellas e Re- 
siduos, ficando o Ouvidor da. Comarca 
wnservando a serventia dm Lugares de 
Joit da Aifandega, e Provedor das Fazen- 
das dds Defontos @Ausentes com OJ mais, 
qhe-lhe estiio mnoxos. 

Pelo qile+Mando ql .Mesa ClacDesem- 
bargo do Paço ; e da-(=oii~.encia e Or- 
dens; Presidente d o  Meu Real Erario; 
Conselho da Minha Real Fazenda; e a 
todas as mais pessoas, a quem pertencep o 

+ m h e e i ~ ~ ~ r n ~ o , d e & k  Ahar6;e 6,  e 
e a ~ d e m  sem embargo de quaesqtMiLeis, 
sa+Disposiçiíes ein contrario, que todas 
Hei-p6i. derogadas para este effeko só- 
,ment*;eotno se dellas fizesse expressa, e 
idvidwa2 ínencaio. E valerá como Carta 
epas$ada pdh Chancellariii, posto que por 
lenia nW de*passer; e que o seu eReito 
hajade~dt~rmmais de~hum amo, não ob- 
sta& a:Lei mvxmtiiario. 

Dado no M a &  i30 WmpdeJaneiro, em 
o I .O de Junho de 1 8 10. &F%INGIPE. - Conde de Aguiar (0. 

CARTA HEGlA DECLARANDO O DECRETO 

DE iá  DE MAIO ULTlldO 
 CERCA DA I B E N Ç ~ O  Bfi  DIRElTOB DE COMMEBCIO 

DE M A C ~ O  PABA O BRAZIL. 

Juizes; Vereadores, e Procurador do 
Leal Senado da Camara da Cidade do 
Nome de Deos de Macjo. Eu o Prineipe 
Regerite vos Envio mhito saudar. Ha- 
vendo por Decreto de 13 de Maio do 

anno concedido em benef cio dos 
meiis Vassallos, existentes nessa Cidade, 
a. isencào de Direitos de entrada nas Al- 
fandegas*dos~Portos do Brazil paramdos 
os generos e mercadorias da China, -que 
se exportarem directamente para ospor- 
tos deste Estado, e pertencerem a Vas- 
sallos nacionaes; Sou Servido, para evi- 
tar qualquer in telligeneia que se queira 
dar de uma maior estensão des&v@w~a, 
Mandar-vos declarar: Que ella se limita 
simplesmente a wspeito dos generos, que 
(forem. .pcetmentes aos Meus Vassallos 
que?rCssidern aessa Chlonia ,e t~ampiwta- 
cks em whs~Nmiosi'ccriistr~iidos~m Es- 
taleiros dds*Meu'~*D&misi& &a Asia, não 
eompr ptW %ante este favor a 
qrtalq&IYriui6: 0i.1 propriedade nacional 
indhtinatadento; mrvs uaiea,.e.singular- 
mente ms~qwfitam jâ indicados : o que  
assim ~RrBemmo part icipar-ros parwvos- 
sa inWlgenda;apata,que assiai10 fqa is  
mnstar' <tis. M e ~ t p k  &e Bmbarca- 
:+i% as;*'pue-+ aki. i a m r e m ,  

% ! A  

(1) No Supp;lsnwnto 6 Coi'dfçiio de Delgado- 
Vol. S.°, pa&-898. 



a& de! que saib3o que lhes não é trans- 
4 m l e n t e  a disposicilo daquella Graca, e 
v q ~ e ~ ~ ~ n ~ e g ~ i n t e m e n t  e os effeitos que 
+rumterem, deverão papar os direitos 
 que se a c h o  estabelecidos nas respcti-  
%-,s#sqAlfandegas. 

!li ,Escrita no I'alacio do Rio de Janeiro, 
2 de Junho de 18 1 O.=PRINCIPE. 

:, Para os Juizes, Vereadores, e Procu- 
rador do Leal Senado da Camada da Ci- 
dade do Nome de Deos de Mactfo('). 

CAllTA B E Q I A  CONCEDENDO UMA LOTERIA ANNUAL 
EM MACAO. 

f . -3wizes, Vereadores, e Procurador do 
Leal Senado da Camara da Cidade do 
Nome de Deos de Macáo. Eu o Principe 
Regente vos Envio inuito saudar. Tendo 
tomado na Minha Real Consideraçào as 
represenlacões, qrie Gzestes subir á Mi- 
nha Real Presença, para que Eu Me Di- 
gnasse perinittir , que nessa Cidade de Ma- 

-.cáo se estabelecesse uma Loteria, a fim 
de que, do producto della podesse ser con- 
venientemente soccorridas a Casa, e Hos- 
pital da Misericordia dessa Cidade de Ma- 
cáo, Casa de Exposlos, e Orfãos, e ou- 
tros sen~elhantes Estabelecirnentos Pios : 
E sendo os Meus Reaes sentimentos sem- 

- pre propenms a pmteger a causa da Hu- 
manidade, especialmente a, beneficio dos 
Meus fieis Vassallos: Sou Servido per- 

, mittir, que se abra annualmente nessa 
Cidade, debaixo da dirccçio do Senado, 
uma loteria á semelhança da que per- 
mitti se estabelecesse a favor da Casa 
da Misericordia da Cidade de Lisboa: E 
'tktennino que o producto dtã+eIk h-. 
'teria haja. de ser applicadÓ' pelo Genado, 
.para manutencào, e soccorrt, dacfuelles 
4% Estabtlecimentos, cteixando',á d i s  
criçiio e pudencia do m a m o  Sehado a 
reparticila deste soccorro, segundo a exi- 
gencia das peculiares circurnstancias, e ~ n  
que se achar qualquer daquelles Biabe- 
lecimentos : E sou outrosim Servido, que 
na ordem destes soccorros, que Mando 
subministrar, a titulo de Causa Pia, se- 

jam classificados os aaxilios, que muito 
recommendo se prestem 5s~Igrejas  de 
Timor; e Solorypara q u e s e j h  fornecidas 
de Paramentos accessorios p a q  a k ~ e l e -  

, bra@io do Culto Divino, e m  c#hto não 
' Mando estabelecer por um modo perma- ' nente rendimentos destinados para a Fa- 1 
brica daquellas Igrejas. Ordeno outro- 
sim, -que deste partictilar Ramo de ren- 
dimento, proveniente da Loteria, haja de 

' fazer-se escripturação separada; e Vqiie, 
deduzido da Receita, e Despeza o liquido 
resultante, haja0 de se mencionarem as 
applicacões, para que este se empregou ; 
e de tudo R4e dareis conta com a precisa 
exactidão e regularidade por esta Se- 
cretaria de  Estado dos Negocios da Ma- 
rinha, e Doininios Ullrarnarinos. 

Escrita no Yalacio do Rio de Janeiro, 
em 5 de Junho de 18 10. = PRINCIPE. 

Para os Juizes, Vereadores, e Procu- 
rador do Leal Senado da Camara da  Ci- 
dade do Nome de Deos de Macáo ('1. 

ALVA ;\CERCA DO LANÇAYENTO E COBBAWÇA 

D O  I H P 0 6 T 0  DA DECIMA.  

Eu o Principe Regente Faco saber aos 
que o presente Alvará com forca de Lei 
virem: Que Tendo estabelecido piovi- 
dencias no Alvará de tres de Junho do 
anno passado, qile declarou em algumas 
partes o de 27 de Junho de mil oito,-en- 
tos e oito, a fim nào só de estender a im- 
posicào da Decima a todos os Predios Ur- 
banos desle Estado e Dominios, sitiiados 
nas Cidades, Villas, e Lugares notaveis, 
mas t a m b e ~ n  d e  fazer mais Pdciil, p o m -  
pta, e menos p s d a  a& Meus fieis Yas- 
jsellos prsysrietãfios dos referidos Predios 
a peroepq2o;e'arrdcada$io ; tein mostrado 
a eaperiencia ,-que n.do for20 bastantes 
nesta *parte, verificando-se mais atraza- 
rnentos, e embaraces no pagaineM& de 
maneira que não tem podidwentrar+nos 
Meiis Reaes Cofres o pmducto deste im- 
posto nos prazds determkados tid sobre- 
dito Alvará &- 'eirrte *e <&e de *$unho de 
mil oitocento~eoitb, sen&o t a m b h  hitma 

9) No Supplemento 6 CollecFãe'de Delgado- (9 No Supplemmto á Collecçãcr d e  Delgado- 
701. 3 . O ,  pag. 429. ' 1 Bt. S.', pug. 430. 



das causas a difficuldade de se fazerem 
dous lançamentos ein cada lium anno, 
aliás desnecessarios, porque o 
proprietario a collccta, nào importa, que 
se m&em os inquilinos, além de nào 
ser costume no Paiz alugarem-se as Ca- 
sas por seis inezes, o qiie fez preciso ein 
Lisboa haver dous lançamentos, e de se- 
rem por via de regra poucas as mudán- 
qas de proprietarios; e podendo este in- 
conveniente prevenir-se, sendo obriga- 
dos os donos dos Predios a declarar as 
alheaqòes, que delles fizerem. E sendo 
mui util, e justo em materia de Legis- 
laçào sobre iinpostos ajuiitar a certeza, 
exactidào, e promptidào do pagamento 
com a facilidade, e suavidade da arreca- 
daçào, para que niio liajào extravios, e 
diminuigões no producto, neni se moles- 
tem os collectados com gravames desne- 
cessarios, nem faltem os pagamentos 110s 
tempos aprazados, com prejuizo dos firis, 
a que devem ser applicados ein beneficio 
da manutenção da Caiisa Publica: Que- 
rendo evitar estes damnos, e estabelecer 
mais sitriplicidade, ordem, e regularidade 
nos lançanientos, e facilidade, e prom- 
ptidiio na cobrança : Hei por bem em am- 
pliação, c declaraciío dos sobreditos Al- 
varíís, que ficarão em seu inteiro vigor 
ciil tudo, que niio for por este derogado, 
Determinar o seguiiite: 

I. Daqui eili diante far-se-ha lium só 
Jancamento, e huma só cobranca ein cada 
hum anno. O lailcamento coinecará no 
mez de Abril, e se findará quanto antcs; 
e para evitar confusões, e difficuldades 
na arrecadacáo, todo o proprietario, que 
alienar o seu Predio depois de concluida 
o lançamento, será obrigado a declara-la 
ao respectivo Superintendente para man- 
d a r  pôr a competente verba coin o nome 
d o  novo proprietario, sob pena de que 
não fazendo a referida declaracão antes 
de comecar a cobrança, pagará por multa 
a Decima dobrada de hun) aqno, que pa- 
gava   elo Predio alienado. 

11. Nào sendo necessario para a boa 
direccào dos lancamentos nem o Depu- 

tado da Classe do Povo, por nào haver 
Decirna de maneio, nem o Fiscal, por de- 
ver o Superintendente de Officio fiscalisar 
que nào bajào faltas e excesso, e respon- 
derem os Procuradores da Minha Fazenda 
nos negocios desta natureza : Hei por bem 
extinguir estes dous Lugares de Depu- 
tados das Juntas dos Lançamentos, e Or- 
denar que se componhào daqui em diante 
dos Meinbros designados no paragrafo 
quarto do Alvará de-vinte e-sete de Ju- 
nho de mil oitocentos e oito, menos os 
dous acima referidos. 

111. Para facilitar mais a arrecadação, 
os proprietarios dos Predios, em qoc hou- 
ver fóros, ou censos, pagar20 tambein a 
Deciina delles, descontando-a no paga- 
mento do total, que Gzerern aos Senhores 
directos: e nos lggçauientos se Ilies car- 
regará huma e outra Dccima com a pre- 
cisa distiiicçào e clareza. 

IV. Nào tendo produzido o desejado 
cffeito o inctliodo de se noinearein co- 
bradores findo o prazo de vinte dias, como 
foi determinado no Alvarú de tres de Ju- 
nho do anno passado: Sou Scrvido in- 
staurar o metiiodo prescripto nos para- 
grafos dezcscic r. dezoito do de vinte c 
sete dc Junho de mil oitocentos e oito, 
com a unica excepâào de que o prazo 
ali de~eriiiinado ser5 o de tririla dias. 

E'clo que, Jlaiido á Meza do Desem- 
Largo do Paço; e da Consciencia e Or- 
dens ; Presidenic do Meu Real Erario; 
Conselho da Minha Real Fazenda; Rege- 
dor da Jus t i p ;  e a iodos os Blinistros 
dcJiistiça,enlaisPessoas,a queiii o conhe- 
citricnto deste Alvará pertencer, o cum- 
prào e guardem, coino nellc sc contém: 
E valerá como Carla passada pela Chan- 
cellaria, posto que por ella não lia de 
passar, c que o seu cffcito ha-ja de durar 
mais de hum anno, sein embargo da Or- 
denação em contrario. 

Dado no Palacio do Rio de Janeiro, 
ern 3 dc Dezenibro de 18 I O. - PRIN- 

1 CIPE. - Conde de Aguint* ('J. 

(1) No Sqplemento á Collea~ão de Delgado - 
Yol. 8.P, pag. 461. 



~ ~ y r i j  rreuLrireo o corrrrcio DA ASIA. 

Eu o Principe Regente Faço saber aos 
que este Alvarií com força de Lei virem: 
Qtle Havendo Eu, pela Carta Regia de 
28 dc Janeiro de 1805, e outras subse- 
quentes Determiiiacões Mirilias, aberto 
os Portos daste Estado do Brazil, c faci- 
litado, mcdianlc os mais generosos prin- 
cipios, e aniplas coiicessòes, o Commer- 
cio c NavegacUo assini nacional conio es- 
trangeira, eni geral beneficio c utilidade 
dos Meus fieis Vasllos,  e dos Estados e 
Na$íjes eiii allianca, paz, e aniis:ide com 
a ~ i n h a  Real Corôa: E julgando proprio 
das Minhas Paternaes Disposicões, ciuc 
todos os Meus fieis Vassal l~~,  residen~cs 
nos vastos, e distantes Dominios pertcn- 
centes á Monarcliia Portugueza, hajào de 
gosar, sem distiiicçào, de todas as vania- 
gens, que tcnho facilitado por liuma bem 
entendida liberdade de Cominercio: De- 
terminei estende-las e amplia-las a be- 
neficio do Cornmercio assim nos Meus 
Dominios na Costa de Africa Occidcn- 
tal, Ilhas adjacentes, coino em todos os 
mais Estados além do Cabo da Boa Es- 
perança, para que por este vasto e geral 
systema de Commercio se reproduz20 
novos meios de correspondencia e rela- 
ções entre os Meus Vassallos residentes 
nos importantes e preciosos Dom inios que 
Possuo nas mais felizes e ricas paragens 
doGlobo, e venha a formar-se hum novo 
nexo, que ligando as distantes possessões 
sujeitas ao Meu Irnperio pelo desenvol- 
vimento de novas especrilações, e relacões 
Commerciaes, haja niio sómente de fa- 
cilitar aos Meus Vassallos grandissimos 
interesses, mas deva tambem concorrer 
para consolidar a força, a energia, e o 
poder do Corpo do Estado: E tendo-Me 
sido presente, que asdisposiçbes, que em 
differentes tempos se havia'o legislado 
pelo Alvará de 8 de Janeiro de 17 8 3, 
Decreto de 29 de Janeiro de 17 89, e 
Alvarás de 17 de Agosto de 1795, e de 
25 de Novembro de 1800, dirigidos a 
proniover, e animar o Commercio da 
Asia, e a restaurar o esplendor, e pros- 
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peridade de Gôa, Capital dos Meus Es- . 
tados na India, e monumento, em que 
se acha'o gravados em caracteres inde- 
leveis os gloriosos feitos dos lieis 
Vassallos, iiùo podiiio ser a l ~ p ~ i ~ v e i s  ás 
actuaes circrimstancias do Estado, neiii 
corresponder aos grandes fins, que Mc 
Tenlio proposto pcla organisacào de huin 
plano e sysieiiia geral de Coniniercio, que 
haja de abracar todos os RIeus Reinos e, 
Domiiiios nas cluatro parlcs do Mundo, 
(e soltar as prisões, cliic iiripcdiào, e feclia- 
vào partc dos Portos dos Meiis Estados ao 
~Conii~iercio dirccio com os outros Yorlos 
dos Meus l~roprios Dominios: E coiiside- 
iranclo por oii tra parte, que ri posicào gco- 
gralica do Brizil hc por si inesma a mais 
tavoravel e apropriada, para sc consti- 
tiiir o Eml)orio do ~onimcreiò dc Eu- 
trel~osto cntrc a Europa, c a Asia : Re- 
solvi facilitar por meio das amplas con- 
cessòcs, que por este Alvará Libcraliso 
aos Meus licis Vassallos, o Cornn~ercio, e 
Navcgacào dirccta nos mares da India, 
Cliina, Enscadas, Rios, Illias, c Portos 
assim Nacionaes, como Estrangeiros além 
do Cabo da Boa Esperança, como tam- 
bem nos Portos de Portugal, Brazil, Ilhas 
dos Açores, Madeira, Ilhas de Cabo Verde, 
Portos da Costa de Africa Occidental, e 
Ilhas Adjacentes pertencentes á Minha 
Real Corôa, abolindo todas as restriccões, 
que por iniiitos annos obstruirào os ca- 
naes da prosperidade, opulencia, e poder, 
que em outros tempos elevárào a Na~a'o 
Portugueza ao maior auge de gloria, es- 
plendor, e de riqueza, e que passando 
depois ao poder de outras Nações indus- 
triosas, Ihes facilitárào os meios de forca, 
e grandeza, com que, siistentando a sua 
independencia se fizerào poderosas e res- 
peitaveis. Por tanto : Revogando as dis- 
posicões do citado Alvará de 8 de Ja- 
neiro de 1 7  83, do Decreto de 29 de Ja- 
neiro de 17 89, e dos AlvorSs de 17 de 
Agosto de 1 795, e, de 25 de Novembro 
de 1800: Sou Servido Determinar o se- 
guinte: 

I. Haverá no Porto da Cidade de Gôa 
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h& &Wcimento  $de ctep&j1tu; em arregtlddb dom 3 Wenbr @ek1itffa8partt os 
que sejPdo recebidas todas a$ qhaiidadk r m a t e i i s ~ m m ~ e t t t ~ ,  te P 3iIsc'r'iv;o do 
de generos, mercadorias, e fawndde as- odto &ái a ma' devida entrada em . 
sim n-aes como estrangeiills, 'qde) % t L l + i b   de^ Entrada e satrida, nume- 
elle foreni conduzidas de .guaesqw ilp6k- 
tos da Asie, Europa, America, e *Afr%a; 
e deverá este ~stabelecimento'*de dep 
sito ficar sujeito á Adminkmat$o ejR 
gencia do3uie da Alfandega, que se ac 
estabelecida naquella Cidade, ,com a om)as&tál&~klPiyiide~a; met- 
sistencia de hum Escrivão de Deposi ordó-us I ( S h r d a s f e e t r ~ m :  
e dos mais Officiaes, que se julgarem bia@httie k k c w t i a e  
cessarios para o expediente. Alfa&ega; ,asbíst irão- 6'. in." 

11. Todos os generos, effeitos, e &oç@o dg descarga; 'c hs- 
cadorias que entrarem por deposit . P á e u  Termo de  Vesto- 
ver& como taes ser manifestados p nos rkspeetivos Livros, e 
o Juiz da Alfandega dentro do esp bW cada volume pelo mo- 
24 horas, depois qiie a embarca@ 
vio que as conduzir, houver eiltr 
clarando os Mestres, Irriportado ò eiiZ&dd nu larru- 
prietarios, ou consignatarios em q w  &&tri'~&hi- 
nifesto em fórina o nome do Na se observará A me- 
tre, Porto onde carregárào, os ive\ fôr na colloca~ão 
numero, marcas, o conteúdo e os vbliimes possiio 
rnedidassólidas, liquidas, ou d arem-se, e examina- 
a qualidade, e quantidade da 
nomes dos Proprietarios, e , ou Guscdade &r 
rios. mazem, que deixar assim dè o'execu~+w, 

111. Em quanto se não es 
os Arniazens proprios, e E 
venientes para o D 
ponho Mandar cons 
portadores, Yroprie 
tarios declarar ao Juiz da 
tes de se proceder 5 desc 
zens, para onde as faaenda 
se descarregar, a fim de 
sitados, e approvados, e 
portas delles dois cadea 
da Alfandega nellas nlan 
chaves, que serão de d i  
ras, se entregarão hu 
fandega, outra ao Por 
a chave da porta do 
do Proprietaris, ou 
rias, generos, e effei 9 

d 

bt t igaa te r io  on Procurhr ; e'dewrão 4 
rem no proposto armaeem. 

IV. Todos os ge 
manifestadas para 



r~~pbabadeidpe&t'segiiranja dos mesmos 
ArdnW,:e  das tazendas nelles existen: 
tesc.Wdevm&i as Donos dos effeitos de- 
~~~, Consignatarios ou Pro- 
crtmdom, pagar as despezas, e alugaeis 
dmnfartnaeens, ou estes sejão pertencen- 
tes á Minha Real Fazenda, ou a particu- 
laes: . 

IK. Os generos, ou faaendas, que en; 
trarem no Deposito, que na Cidade de 
Gôa mando estabelecer,, pagarào, sendo 
nacionaes, hum poremto a titulo de pro- 
t-, e:&pont~ ; devendo os generos, 
e a i d a c t u r a s  es t~a ige i ias  pagar o di- 
reit0' de dois pdr cemb além das despe- 
zas d e  Armazem, e emolumentos do cos- 
tume. 

X. Deverão ser pagos os direitos A 
sahida das fazendas do h a z e m ,  em que 
estiverem depositadas; <ie só se naaio de- 
verão exigir d a c q a e  %rem .coasumidas 
pelo estrago do fogo. 

XI: Os generos, e fazendas, porém 
que sahirein do Deposito para gastos dos 
Meus Domiilios na Iiidia, e Cosia de 
Africa Occidental pagarão os direitos de 
consuma na ftjrma, que abaixo vai decla- 
rada . 

XII. Nenhuma m~cacioria,effeitosou 
fazenda saliirão do A r m a m  do Deposito, 
sem que o Dono, Consignatario, ou seu 
Procurador, ou Agente legitimamente 
auttimizado apresente bilhete do Tliesoii- 
reiro da Alfandega, por onde conste, que 
pagou os direitos na fórma dos despachos, 
e sem.qiie tenha dado f i anp  pelo tres- 
dobro do valor da fazenda para seguraqa  
dequeserá demarnegada nas Por ta ,para  
on&e se diz 4ec destinada, e de que com el- 
las se naobpertende fazer contrabando; s 
deverá o &+crivão do Deposito descarre- 
gar da fianca o Dono da fazenda, ou o Fia- 
dor, logo que a parte produzir huma cer- 
tidão authentica da descarga de taes iner- 
cadorias no Porto, a que se destinavão, 
Qentro dos prazos abaixo designados. 

$144. Dos Fortos da Europa, Costa de 
d r f m e @ ~ W e n t a # ,  Medi terraneo, Oceano 
Skfrteat~otilf, Mar do Nme, Estados bB 

America Septent-l,..& Mendicrnal,' 
Ilhas, e Portios do Mar3kuiffsab du)a rãrrí 
nos e meio: dos Po r to sdaas t a  der&ihb'cd 
Oriental, Mar Vermelho; *Golfo PerW,' 
Guzarate, Golfode Cambia, Gos~d  &.Ma- 
labar,Caromandel, Gdfo  de BengaQ4,Pcah 
tos da China, e em geral de +odos os mais 
Portos, ou Rhas dos hraicesda India k i e n -  
tal;dezoito annos. ' . . .  i , 

XIV. Para se descabregar a fiaqa, se 
deverá apresentar kuma ~ e r t i & b  de de& 
carga nos Portos onde houver Atfandega, 
inunida coni a Rubrica do respecti vcvJ.die; 
e na dita certidão sedever8 declarar, que 
taes fazendassforão regularinentedesctrr. 
regadas na fórma do Manifesto. Nocaso de 
não haver Alfandega,dew6 ser passada a 
certldàopdo Juiz de F h a ;  dSr)ãu a haven- 
do, pelo Governador; e nella sedeciaridr6, 
terern sido pagos os competentes direitos 
de descarga, Nos Portos estrangeiros se  
deoerào requerer aquellas certidões @a 
reparti520 das Alfatidegas nelles existen- 
tes,ena faltadellas sedeverão requereraos 
Magistrarlos Municipaes, ou Territoriaes, 
sendo reconhecidas pelos Consules Portu- 
guezes alti residentes; e faltanda estes, 
por tres Negociantes acreditados; mas nas 
casos denaufragio, ou de ser o Naoioápre- 
sado pelo Inimigo, se deverb descarregar 
a fianja, provando-se satisfactoriamente 
taes aconteeimentos. 

XV. Todos os gerieros, e fazendas, 
que forein reexportadas dos Arinawi!ns 
do Deposito, dever50 ser novamente exa- 
minadas; e qtlsndo pela confroMriglo& 
Manifesto se reconhqa, que existe falta, 
pagar4 o Proprietario, Consignatario, ou 
Agente o dimsto de consumo por inteiro 
de todii aqueila parte, que faltar. 

XVI. Não se deverá permittir a 
hida de fazendas para fóra dos A r m m  
do Deposito, se se não acharem encer- 
radas nos inesmos Vcrlirma, ou Pardos, 
com clueentrarào, e x c e p t m n d o h e n t e  
Assucar, Café, Cac& dgoardenee de ca- 
na, e V ra melhor comaodi- 
dade de re , se poderao dividir 
.emmlfnwes porcões, coin tanto qae htiina 



tal divisiio se faca debaixo da inspeccào 
dos Oficiaes da Alfandega, e do Escrivào 
do Deposito, que tomará conta dos vo- 
lumes,pezo, c medida, numero, c marca, 
para o declarar na sahida, yuc der dos 
referidos generos, e no seir coiiipciente 
manifesto, e despacho. 

XVII. Os eneitos taes coiuo Café; Ca- 
ciío, e Pimenta, sendo sujeitos a quebras, 
e avarias, gozario do beneficio dc hurn re- 
bate de dois por cento; c no coso quc ol- 
giins generos por efXeito do calor ou 1111- 

midade dos Arniazeris possào soffrer al- 
gum augmento ou diininuicào no pezo, 
nào sendo esta consideravel, se não de- 
verá iinpedir a saliida delles. 

XVIII. Os generos, mercadorias, e 
quaesquer outros effcitos, que entrarem 
por Deposito, nào podcrào ser conserva- 
dos nelles além do terino de dois annos 
a contar da data da entrada nos arma- 
zens: Passado estc termo, serào os Do- 
nos obrigados a reexportallos, ou a pagar 
o direito de consuino por inteiro. 

XIX. Quando os Donos, oii Propric- 
tarios dos ditos generos, mercadorias, e 
fazendas, ou seus bastantes Procurado- 
res nào as tirarem dos Armazens, depois 
de passar o sobredito prazo, dever20 os 
Oficiaes da Alfandega tirar dos Arma- 
zens as referidas fazendas, generos, e mer- 
cadorias, e proceder á venda dellas em 
Leilào para pagamento dos direitos, do 
aluguel dos Armazens, e mais gastos ; en- 
tregando-se ao Dono, ou ao seu bastante 
Procurador, o resto que ficar, depois de 
deduzidas aqucllas despem. 

XX. Os Navios, que carregarem ge- 
neros, inercadorias, fazendas, e effeitos, 
que se pertenderem reexportar dos Ar- 
mazens do Deposito, deverào receber a 
bordo os Guardas, quc o Juiz da Alfan- 
dega julgar necessarios; e estes deverào 
ser conservados a bordo, em quanto se 
nào concluir a carga: E devendo cessar 
o trabalho de carregar ao pôr do Sol, se 
fecharào logo as escotilhas, sendo sella- 
das com o Sello da Alfandega; e o mes- 
ino se praticará coin os barcos ernprega- 

dos na conduccào da cr+ga do Navm. O, 
Manifesto da carga, que se tiver recebido,' 
e mais despaclios relativos, se deverào 
conservar a bordo, sob pena de confisco 
da cnibarcaçào, c carga, qiiando se co- 
n h q a  t a ~  liaviclo dcscaminlio de alguma 
fazenda cmhrcada. 

XXI. O Escrivão do Deposito dcverá 
dar ao Importador, dcpois da reexporia- 
$0, liuma declartkçào da sallida dos seus 
gcneros, incrcadorias, c fazendas, que 
Ilie servirá de rcsalva. 

XXJI. Para rcgtilar os einoluinentos 
dos Officiaes da Abpdega nas diligen- 
cias, c scrvip do I m i t o ,  l'cnho Mau- 
dado proceder d Pau'tã; qiic os dever6 
dcterininar, eiii quunto Eu nào Houver 

ciaes ao bein do Meii Real Serviço, e das 
Partes. 

XXIIJ. Todos as fazendas, inanufa- 
ct uras, e effei tos, qiie foreni recebidos no 
De~~osito, gozarão da mais perfcita e il- 
limitada segurança, de sorte qiie ainda 
no caso de guerra com outra qualquer 
Naçào, ou Potcncia, o que Deos nJo per- 
mitta, cujos Vassallos se acharem inte- 
ressados com fazendas e effeitos existen- 
tes no Deposito, qiiaesquer que ellas se- 
jào, se nào fará embargo, seqiiestro ou 
represalia; antes ficar20 de tal sorte isen- 
tas, livres, e seguras, como se cada h i ~ m  
as tivesse na siia propria casa, para dis- 
pôr,dellas, conio jiilgar mais conveniente 
aos seus interesses. 

XXIV. Aquelles generos, e fazendas, 
que forem itnportadas ern quaesquer Na- 
vios ou emharcacòes Portuguezas, paga- 
r50 nas Alfandegas dos Meus Dominios 
da Costa de Africa Oriental, e Mares da 
Asia, e China os direitos de entrada e 
sahida, que até agora se acliiio nelles es- 
tabelecidos; e o inesrno se praticará a 
respeito das Embarcações Indianas, que 
a elles conduzirem os seus proprios pro- 
ductos, e mercadorias Nacionaes: os mais 
generos, e fazendas que entrarem em Na- 



c)filotm por eeratc. -te a Vassallos Pbrbagudm eeàaheh- 
que sehirem do De- cidos nos Meus &ta& coastrakkf me 

qoalquer Porto dos &*- e qw! não tiverem pago 
alli os direitos de enbmda e seiiida, serudo 
t ~ g e w  em todas ao AIBn&gas dos 
Meus Estedoa, como se viewrn directa- 
meate de portos wtrang&as; e a- 
taes pqgariio os direitos!&. e&i& per 
inteiro na fhma b1.wed~ me AiPtigw 

t k w i  eom ' 
~ p d a d o s  por 

dos W u s  
a+Esperaya. 
, que sahi- 

r emda  Depmlta de Eoa  e tiverem pago 
na Alfandega daquella G,&de es direitos 
alli estabeleci& de e s a W ,  pab 
garào súmmte a@ Portugal, 
hwih. UkrwE.dos A ira, C a h -  
V ~ P & ,  Gwm &Africa:OerridentaI, e Ilha6 
Adjaae~aes os meios direitos, trazendo a 
necessaria Guia da Alfanhga, por onde 
conste que alli pagárào 0% competentes 
d k e b s .  

XXVIL As N h  de Viagem, ou Na- 
v i ta  Nacimws, ou E e t ~ a q p i m ,  que dos 
por@& Paetugal, Brad,. Ilhaedo-&o- 
res, Madeira, Cabo-Vede, portos da.Chsra 
de Africa Oocidental, e Ilhas Adjacentes 
pertencentes á Minha Real &>roa, nave- 
garem para os  portos de Asia, e Costa 
de Afriea Oriental, nào serao obrigados 
a descarregar nos sobreditos pontos rnaior 
quantidade ck generos, do que a que qui- 
~ r m ; ~ e  B prçiio, que se nio~des~nibafi 
cw; ~não,dw& s@eita4 a #agi# di~ei to al- 

Portas dos Meus Dominios, e ttavegada 
pair Mestre, e tres quartas pastes d m  
Prrsalloar Mek~, e devidamente munidas 
deseus competente pasisportes, serio,  
a d m i t t h  e impwkak nos Pwtos de Por- 
tbgal, Bransil, Ilha9 dos Apies, Madeira, 
Gabs~Yerde, Y o ~ o s  da Costa de Africa 
OmZBent.al, e Ilhas Adjacentes rrt,jei tas á 
Minha Real Cwôa, p r d ~ q ò e s ,  ou Ria- 
nufacturas da Asia, e China, ou de q d l -  
quer Porto, ou Ilhas Nacionaes ou Es- 
trangeiras além do Cabo da Boa Espe- 
ranca, e Maws do %I. 

SXIX.  Tdm us gemeros, è mniifa- 
cturas, que em Navios Portuguaes se 
embarcarem nos Portos do Reiao de Por* 
ii~ejal, do &%do do Brazil, Ilhas dos Aco-. 
res, Madeira, l h a s  de Cabo-Ver+, PQE- 
tos da Costa de Africa Occiden~al, e Ilhas 
Adjacentes pertencente3 6. Minha Real 
Corôa, e que forein destinados para quaes- 
quer Portos das Costas, Ilhas Nacionaes, 
ou Estrangeiras, aléni do Cabo da Boa 
t-qperaqa, e Mares do %FI, gozarão do 
be~efwio de baldeaeo, pagando dois por 
cewto. 

XXX. Os Navios, e Ernbnrca@es Por- 
tnguezas, que sahirern dos Portos de Por- 
tugal, Brazil, Ilhas dos Acores, Madeira, 
Cabo-Verde, Portos da Costa de Africa 
Occidental, e Ilhas Adjacentes, perten- 
centes B Minha Real Corôa, com destim 
para osPortos dos Mades & Asia, e€him 
ou p r a l  cpalque@pir~e a&ntdd Cabo da 
Bott E-nqa, c~que entrarem n6 Porto 

+a -r@: p w  fnrrquie,.reqtw miniasialéa do d e r i d o  Cabo, se nelles 
,wDmim, ou Gt4ras dos Barios, desearregarem. toda-, ou parte da carga, 

e só p a p t i o i  direiRosh de entvah- doaque 
venderem paraeoneumod6s wesmwpor- 
t o e  e em qiianto aos que se torntrredi 
a: embamrir, e se reexportaPein, pagar20 
&mente dais'pos cento de baldeaqiícr; e 

_ e p a g m m  alli os direitos de entrada, Ihes 
! swãoestes restitii idos nas A l f a d q p s &  
i Portos, donde fimerk a s ~ e x p k t q & a i  
cyiando apresentem* tiu- -centk&o aw* 
thentica da* Atbdqm, d e  pa@r(ão 

eentedm6a respeitoda moeda 04 &rei toa.& entradaq e &n&onhandb-se 
p ~ a , .  aqud%rmsti&h bbtriia.o$11~aaS&o, e; des- 
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.-310- 
nos, 011 Dcspacliantes das ditas fazendas 
os direi tos de  entrada, que tiverem pago 
no Porto de exportacào; reteiido-se só- 
ineiite dois pois cento d e  baldeaciio, no 
caso que nào os tivessein pago 6 sahida. 
As averiguacòes, que se dererào prati- 
car, antes d e  se proceder 5 restittnçiio 
de  taes direitos, deverào consistir eiii 

produzir oManifesto da Alfandega, donde 
as sobreditas fazendas for50 exportadas; 
e se declarar6 no Manifesto os sêllos e 
inarcas, por onde conste terem pago os 
direitos de entrada, e a quantia do di- 
i cito corrcspondente por extenso; de- 
vendo este direito ser regulado relativa- 
iiiente ao da iinportação por Navios Na- 
cionaes, depois que osofficiaes da Alfan- 
dega tiverem feito a competente vesto- 
ria, e verificacào; e deverào taes Actos 
de vestoria ficar depositados na AlFdn- 
dega, para se conferirem corn o Mani- 
festo, quando necessario fôr; e em exa- 
iiiihar, se a certidáo aiitlientica da des- 
carga concorda exactamente coin as  cle- 
claracões do Manifesto, e se faz inencão 
expressa de haver pago o direito d e  en- 
trada nacjuelle Porto d e  descarga ; cir- 
cuinstancias estas, que a certidào da des- 
carga indispcnsavclincrite deveri conter; 
e csia ccrtidào dcver6 ser apresentada 
na Alfandcga dc exporracào dentro do 
prefixo tempo dc dois anilos da data do 
Manifesto de  sahida. 

XXXI. OsNavios e Einbarcacòes Por- 
tuguezas, qiie carregarem nos Portos de 
Portugal, Brazil, Ilhas dos Acores, Ma- 
deira, Ilhas de  Cabo-Verde, Portos da 
Costa de  Africa Occidental, e Ilhas Ad*ja- 
cenies, pcrienceiites á Minlia Rcal Coroa, 
c forelii des~iriados para qualqiier parte 
da C ~ s i a  de  Africa Occideiital, não serão 
sujeitos a pagar direitos de entrada pe- 
Ias fazendas, que iinportarem nac~uelles 
Portos da Costa de Africa Occidental , ou 
as f'uendas sejão nacionaes, ou estran- 
geiras, tquando estas os tenhào já pago 
no Porto, donde as euportSriio; e para 
gozarem d e s ~ e  beneficio, destitiado a ani- 
inar o Commercio dos Meus fieis Vassal- , 

I 10s nos Portos d e  Africa, deverüo c r s h  
prietarios, ou seus Consignatarios a p -  
sentar a certidào authentica da Alfan- 
dega dc  exportacào, por onde conste, Iia- 
verei11 taes generos, ou fazendas pago alli 
os competentes direitos. 

XXXII. Os generos da produccào, e 
nanufáoturas da Asia e China, ou de 
qualquer Perto, e Ilhas nacionaes ou es- 
trangeiras além do Cabo da Boa Espe- 
ranca, que forem importados em Navios, 
e Einharcacòes Portuguaas, p a m o  de- 
zeseis por cento de entrada nos Pwtos 
de  Portugal, Brazil, Ilhas dos A~ores ,  Ma- 
deira, Ilhas de Cabo-Verde, Portos da 
Costa de Africa Occidental, e Ilhas Adja- 
centes, pertencentes á Minha Real Corôa ; 
e estes direitos de entrada serào regula- 
dos pela ava l i aç l  Jla Patita das respecti- 
vas Alfandegaq onde descarregarem. Os 
Navios nacionaes poréin qtie eai.regarem 
ein Goa, ou forem áquelle Porto despa- 
char as cargas, que tiverem carregadonos 
Portos estrangeiros dos Mares da Asia, 
China, e do Sul, pagando na Alfandega 
deGoa os costuniados direitos deentrada, 
e sahida, gozario de  iseiiqio dos meios di- 
reitos de entrada nas Alfandegas depor- 
tugal, Brazil, Ilhas dos Aqores, Madeira, 
Portos da Costa de  Africa Occidental e 
Illias Adjacentes, pertencentes 4 Minha 
Rcal Coroa, apresentando as cer~idòes 
aiithenticas de os haver pago na fórma, 
cjiie fica declarada no paragrafo trinta. 

XXXIII. Querendo favorecer as pro- 
dricções, inaniifacttiras, e industria dos 
Meus Dorninios na Costa de  Africa Orien- 
tal, c ein Dili, Damào, e Estado de  Goa; 
Sou servido, que taes manufacturas, e ob- 
jectos de iiidusiria n5o ha,jào de pagar 
mais dc que meios direitos de  entrada, 
sendo iinportndos ein Navios Portuguezes 
nos Portos de Portiigril, Brazil, Ilhas dos 
Acores, Madeira, Ilhas d e  Cabo-Verde, 
Costa de Africa Occidental, e Ilhas Ad- 
jacentes, pertencentes á Minha Real Co- 
rôo, scndo taes manufacturas e objectos 
de indust ria acompanhados. de authen- 
ticas certidões das respectivas Alfande- 



gas, e G m w n a d w s  Locaes, quc a t rcs- 
tem e declarem as fabricas Nacionaes, 
onde taes fazendas forào manufacrura- 
das; mlrs se taes producções, e maniifa- 
cturas f o i ~ r n  importadas para Portos Na- 
cionaes nos Mares de Asia e China ciii 
Navios Yortiigiiezes, serào isentas dc di- 
reitos de entrada, e sahida, sendo acoin- 
panhadas por authenticas certidões, que 
attestem serem dos Meus referidos Do. 
minios, vindo os ditos l~roduclos, e fa- 
zendas, munidos dos competentes sêllos, 
e marcas das Alfandegas, donde origi- 
nariamente sihirào; erii quanto porém a 
generos e mani~facíuras estrangeiras, que 
seexportareindeDi~i,eDnmào,cdosMeus 
Dominios aldm do Cabo da Boa Esperança 
ern Navios Portuguezcs para osPorlos dc 
Portugal;Brazil, Illiw dos Acores, Ma- 
deira, Ilhas de Calo-Verde, Costa de  Afri- 
ca Occidenta\, e Ilhas Adjacentes, perten- 
centes á Minha Real Corôa, harcndo pago 
iiaquellas Alfandegas os direitos de  en- 
trada e sahida, nào pagarão mais dc ineios 
direitos d e  entrada nas Alfandegas de Por- 
tugal, Brazil, Ilhas dos Acores, Madeira, 
Ilhas de Cabo Verde, Cosia de  Africa Oc- 
cidental, c Illias Ad,iacentes, pertenccii- 
tes á Minha Keal Coròa. 

XXSIV. Nào terão despacho para con- 
sumo nas Alfandegas de Brazil, 
Ilhas dos Açores, Rladcira, Ilhas dc Cabo- 
Verde, Portos da Costa de Africa Occi- 
dental, e Ilhas Adjaccntes pertencentes 
4 blinlia Real Coròa fi~zcndas algunias 
manufacturadas com còres, sejào tecidas, 
pintadas, ou cstainpadas, A cxcepcào das 
quc vieiern iícspachadas pelas Alfande- 

L gas de Gôa, Diu, e Damão, c mais Porios 
dos Meus Dominios aléni do Cabo da Boa 
Esperanga ; [nas as fazedas  trancas, c 
lencaria dc chr serio adniittidas a des- 
pacho, qualqiicr que seja o Porto dc Asia: 
donde venliào. 

XXXV. Todos e quacsquer gcncros, 
e inanufact~ras,  quc  forem importados 
rbsPortosde Portugal, e Brazil, Ilhas dos 
A$&&, Madeira,-Ilhas de  Cabo-Verde, 

da Costa de  Africa Occidental, e 

Ilhas A(jaccn~es, pertencentes á Illinlia 
Real Coroa, vindos da Asia, e China, e mais 
I'ortos Nacioriaes, e estrangeiros aldin do 
Cabo da Boa Esperanca, e Mar do Sul, 
carregados eiu Navios Portuguezes go- 
zarào da baldeacào para os Reinos Es- 
trangeiros, pagando dois por cento; e 
quando tenhão pago o direito de  entrada, 
se  restituir8 este aos Esportadores, re- 
tendo-se poréni os dois por cento de  bal- 
deaçào. 

XXXVI. As fazendas conhecidas pelos 
tioines de Elefantes, Bafetjs, Callepaties, 
I)oties, Doreas, Garrazes, Laccorcas, Bi- 
z.aiiiputs, e todas as niais qualidades de  
~ ~ m m o s  de Algodào, Cassas, e Metins bran- 
cos, e inais fazendas brancas-da India, que 
se despacharem, para se tingir, pintar, es- 
iampar, ou bordar nas fabricas Nacio- 
iiaes, gozarão da restitiiicào da irietadc 
(10s direitos, que tiverem pago d e  en- 
irada nos Porlos dc quaesquer dos Meus 
Dominios, quando voltarein ao sêllo, de- 
pois de tintas, estanipadas, pintadas ou 
bordadas. 

XXXVII. Serão livres de direitos de 
ci-itrada nos Meus portos de Asia, e Costa 
de Africn Oriental todas as iiinterias pri- 
i~ieiras, que servirem de base 6s inaiiufa- 
cturas Nacionaes dos MeusDoininios além 
do Cabo da Boa Esperai-ica; observando 
erii c lwr~ to  ao imais as disposicões dos Al- 
varás de 28 dc Abril clc 1809, e Ci de 011- 
tubro de 18 10. 

XXXVIII. Para promover, e aniinar 
a Rfarinlia Mcrcante iios Meus Doiiiinios 
clc Africa, e ~ s i a : '  Detecrniiio, quc  pa- 
garão sóniente njeios direitos de cntrada 
todos os maicriaesproprios para construc- 
$50 earrnacào dc Navios, corno madciras, 
prcgos, inassames, lona, pcz, alcatrão, 
sendo transpor~ados cm Navios Nacio- 
nacs. 

XXXIX. Ampliando as di,sposicões do 
Decreto cle 38 de Janeiro de 1809: De- 
icrinino, que  todas aSproduc~ões,  e ina- 
nu facturas d p f h k ,  e China, e dos mais 
Portos, a4lkas ardair do Cabo da Boa Es- 
PPaeai  c Jler do  Sul, havendo pago os 



tisfeito os ditos direiios de entrada mi 

Pw@& ~ ~ ~ ~ t a ç i l o ;  e nào apresemtanda 
tws wtidDes,, ficarao sujeitas a pagar 
os d i~e i tw  de wtradri, de  taea generos, 
e fmndss, ~egiwda a d h p i i à e l  dr, .pa- 
ragmfa twi.aPae&m, ,.,* s a 

&L. I c d ~ a a  ratmwhwsw.d~:Rabri- 
w. &iwsm. qw baem hpa~kid61ílr4 
dos h r t o s  de Fw~ugel. Bcazil Ilhas dos 
Aqores, Madeke, Ilhas de Caho-Verde, 
Costa da hfrica Oociden~al, e .Ilhas Ad- 
jwe~tes, prtmceates 5 Minha Real Co- 
ròa, COM destino para quaesquer Portos 
Nacion~tefi, ou estrangeiros, serão isentas 
de todos os direitos de sahida, nem pae 
@riia direitos de. eutrda e83 q ~ ~ d q u e r  
Ponte dw MW hmipkw,. a p w e ~ í w ~ d o  
oa,P~opiatarms, m sew Gogsigwtmios, 
c ~ a t i d & s  auhenkieas &s competmtes 
Albadcgas, declapem, e cert4Ciqueni 
ser de. Pabricas Nacionaes. 

Peb cpc: Maaclu á Meza do Desem- 
bavgo do, Faço; e da Conscimcio e 01.- 
dens; Presidente do Meu Rea1,Braris; Re. 
gwhu da Gam da Supplieaçiio; Cowlho 
da l inha Rod Faze&,;, b a l  J u ~ i a ~ d ~  
Cornmwcio, A~rkdtum,  Fa.bricas5,e Nit~ 
vegaqão ; Vice-Rei, o.CapitiTa 6hmrd8.d~ 
Esbado da M i a ,  e mpis Governadaw, 
Besemhargadores.; Corregedores, Ou& 
aopie% Juizes; e mais Ofhiaen, e Pessoas, 
a q w m  ~ o d e e i m e n t e  deste Alvarti p s -  

Iaaia, p~&uqun par BiùsI,k 

; - . I  1 . ih ,  : *p%jf  . a h ! -  ; .* 
Eii o P%ctpe R q g ~ t ~ ~ . ~ + ç a . ,  yher  

aos qiie Q pxqmtg &h 
Lei virern: Qiie toman 
@o O estado em que se a c h o  os Estabe- 
leciinentos de Bissau e Cqcheii, e suas de- 
peidencias, ri80 só re4tiyamente ao au- 
grnento e extensão do seu Cornmercifi 

lieis Vassall~s, a14i resident~s com rriuita 
esacticliio, e imparcia1idade;Fui Servido 
dar* as providencias necessarias e conve- 
nientes a fim dc yelharar Q estada pot 
li {ico e ecqtomipo c e k r i + j  Wtafb4 
lecimepios, promo,veS, e m#antsr o irau 
Comrnercio, e aug$entar as ne~das pu- 
blicas, e fazer mais segura, e facil esua 
adininistraçiio e arrecadação: E sendo 
nccessario para este iriesmo fim, que haja 
huin Magistrado para segyir de Deputado 
da Junta da iMinhaQt-#Faq4a9 que ora 
Maodei est+a;0eleqqr, aqmo Juiz dos"Feitos 
da Çoroa eyazenda, c para qMe a Justiça 
~ & i l  e Criminal sc adioinjrt& :&?rn in- 
tegridade eintelligepcis'd,aq Minhas Leis, 
prcvioào-se os delictcs cqip;v@ilpneia, e + 

castigiiem-se os que se, comtnettwem, 
como pede o 4e.m ~ublico, e particular; 
dos Meus fieis~assallos, ha bi~adores desta 
parte dos Metis D~ia in iq :  &i 



suas dependencias, como Geba, Fax, Fa- 
r im, Zeguichor, e em todos os mais Es- 
tabelecirnentos daquella Costa, desde o 
Cabo Branco até Cabo Corso, c serA Jiiiz 
dos Feitos da Corôa e Fazenda, Provedor 
da dos Defuntos e Auseiitcs, daiido ap- 
pellaciio e aggravo na fórina das Leis do 
Reino para o Ouvidor das Illias de Cabo- 
Verde, e vencendo o Ordenado, I'ropinas, 
e Emoluiiientos que vence o Jiiiz de Fóra 
de Benguella. 

Pelo que: Mando 5 3leza do Desein- 
bargo do Paço; e da Consciericia e Or- 
dens; Presidente do Meii Real Erario; 
Conselho da Minha Real Fazenda; Re- 
gedor das Justiças; Governadores e Ca- 
pitàes Generaes; Ministros de Justica ; e 
a todas as mais Pessoas a quem perten- 
cer oconhecimento deste Alvará, o cum- 
prào e guardem. E valerá como Carta 
passada pela Chancellaria, posto que por 
ella n%o ha de passar, e que o seu effeito 
haja de durar inais de Iium anno, sem 
embargo da Ordenagiio em contrario. 

Dado no Palacio do Rio de Janeiro, ein 
16 de Marco de 1 8 1 1 .=c0111 a assigna- 
tura do Principe Regente, e a do Minis 
tro(<). 

ALYARÁ ISEMPTANDO A CASA DA HISERICORDIA DE 
BENGUELLA, E AS OUTPAB DOS DOHINIOS ULTRA- 

IARINOS, DO PAGAMENTO DO SELLO DAS Q U I T A Ç ~ E S  
DOS LEGADOS. 

Eu o Principe Regente Faqo saber aos 
que este Alvará virem: Que Tomando 
na Minha Real Consideraçào, o Reqiie- 
rimento dos Administradores da Casa da 
Misericordia de Sào Christovão da Cidade 
de Sào Filippe de Benguella, em que me 
haviào supplicado a Graca de  Privilegiar 
as Quitações dos Legados deixados á mes- 
ma Casa, para serem isemptos da pres. 
tacão do Sêllo imposto pelo paragrafo oi- 
tavo do Alvará de dezesete de Junho de 
niil oitocentos e nove em Papeis de se- 
melhante natureza ; visto que Eu por ef. 
feitos da Minha Paternal Beneficencia, 

sernpre sollicita em acudir fis precisòes 
do Estado com o menor gravame dos 
Meus fieis Vassallos, j 5  Havia concedido 
a mesiria graga, ciii beiicfic;o (10s 1,cgados 
deixados á Saiila Casa dii &lisericordia 
desla Côrte. ern Alvará dc vintc e oito 
de Seteintro de i n i l  oitocentos c dcz: E 
Attendendo n quc os hcclilos, nio  só 
destas, mas de todas as ou iras Casas iii- 

tituladas de Misericordia deslc Estado, e 
mais Domiriios, se f'azein (ligiios daquelle 
Favor, eni razão das Pias ilpplicacões a 
que sào destinados; depois dc Ouvir so- 
bre esta inateria o Coiisellio da Minha Fa- 
zenda, com cujo parecerFui Servido Con- 
formar-Rile: Hei por beni iseinptar igual- 
mente a Casa daMisericordia deSiioChris- 
toviio da Cidade de SiioFilippe deBengue1- 
la do pagamento do sobredito Sêllo dos Le- 
gados, eampliar esta Disposicàoa favor de 
todas as iriais Casas de hlisericordia do Es- 
tado do Brazil, e mais Doininios, para que 
fiquem isemptas do pagamento do Sêllo 
de todas as Quitacòes dos Legados, que 
lhe forein deixados ; Derogando para este 
fim oparagrafo oitavo do Alvará de deze- 
sete de Junlio de mil oitocentos e nove; 
ficando em tudo o mais em seu inteiro 
vigor. 

Pelo que: Mando á Meza do Desem- 
bargo do Paco; e da Consciencia e Or- 
deiis; Presidente do Meu Real Erario; 
Conselho da Minha Real Fazenda ; Rege- 
dor das Justicas; Governadores, e Capi- 
tiies Generaes; Miriistros de Justica e Fa- 
zenda ; e a todas as mais Pessoas, a quem 
pertencer o conlieciinento deste Alvará, 
o cumprzo c guardem. E valerá como 
Carta passada pela Chancellaria, posto 
que por ella não ha de passar, e que o 
seu effeito haja de durar mais de hum 
anno, sem embargo da Ordenacão em 
contrario. 

Dado no Palacio do Rio de Janeiro, em 
20 de Maio de 1 8 1 1. =Com a Assigna- 
tura do Principe Regente, e a do Minis- 1 tro(<). 

(4) Na Collecção de Delgado. - Vol. 6.", pag. (4) Na Collecpão de Delgado - Vol. 6." pag. 
55, 
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GARTA REGIA DECLARANDO os DISTA~CTOB DA AMEBICA 
E AFRICA PARA O CONSUMO DA POLVORA DA nEAb 
FABRICA DO nio DR J A N E I R O ,  E DA DE LISBOA. 

' Governadoi-es do Reino de Portugal, 
e dos Algarves: Ainigos. Eu o Yrincipe 
Regente vos eiivio rniiito saudar; como 
aquelles, que Arno, e Prezo. Havend6 E a  
mandado erigir huina grande Fabrica de 
polvora na Lagôa de Freitas, junto desta 
Cidade, que  ora he a Capital, por ser a 
Minha residencia no presente momento; 
e devendo a iiiesma Fabrica continuar a 
aprovisionar aquella parte dos Meus Es- 
tados do Brazil, e Africa, onde inais com- 
modamente o póde fazer, que a Fabrica 
Real, que se acha estabelecida no Reino 
de Portugãl por conta da Minha Real 
Fazenda, e 6 qual tenho mandado assistir 
com salitre, que mandei aqui comprar 
por conta da Minha Real Fazelida; ha- 
vendo constado qlie a Fabrica de Por- 
tugal tinha vendido agora polvora a Ne- 
gociantes do Rio de Janeiro, qiie aqui a 
querem importar, e que por este meio 
podeni nào só obstar á venda da Fabrica 
aqui esiabelecida, mas ainda dar lugar, 
a que debaixo deste titulo introduz30 pol- 
vora, que niio seja das Minlias Reces Fa- 
bricas, cujos interesses desejo segurar, e 
conciliar: Parecendo-Me conveniente fa- 
zer huma nova dcclaraciio a este respeito, 
que ora vos Mando cominuriicar, e he 
que a Fabrica Keal de Porlugal não de- 
verá vender polvora, senào para os Por- 
tos, e Capitanias do Parj ,  Maraiihàio, e 
Ceará, Ilhas dos Acores, Madeira, Porto 
Satito, e Ilhas de Cabo-Verde; ficando- 
lhe tainbern a obrigacào, de dar o apro- 
visionamento necessario para a Minha 
Real Tropa c10 Exercito e Rlarinha esta- 
cionada nos mesmos Portos; e que 6 Fa- 
brica Real estabelecida no Rio de Janeiro, 
ficarli pertencendo a riiesiiia obrigacào 
para as Capitanias de Pernarnbuco, Ra- 
hia, Rio de Janeiro, S. Paulo, e Rio Gran- 
de, e Portos da Costa de Africa; c que 
daqui ern diante ficar50 inhibidas as rnes- . mas Reses Fabricasde venderem polvora, 
e de dar asconveiiientes guias a Negociari- 

tes, que não sejão para os Districtos que 
k h o  destinados a cada huina das r n e  
mas Fabricas. Debaixo deste principio; 
Ordeno-vos, que logo assim o façais cons- 
tar, tanto aos Administradoresda Fabrica 
Real do Reino de Portugal, como a todos 
os Nqpciantes das Pracas do Reino, para 
que nào alleguern ignorancia, se, prati- 
cando o cmtmr io  do que fica disposto, 
a mesma polvora k e s  for confiscada, co- 
mo daqui em diante se ficarã praticando, 
da data em que vós ahi recehtdcs,  c.pu- 
blicardcs esta Minha Real Resolu$o, As 
sim o tereis entendido, e fareis cumprir, 
nào obstantc quaesquer Leis, e Ordens 
em contrario, que todas Hei por deroga- 
das, coino se dellas fizesse expressa men- 
$50. 

Escripta no Palacio do Rio de Janeiro, 
em 22 deJrilhode 181 l.-=Com aAssi- 
gnatura do hincipe Regente. = Para os 
Goverriadores do Reino de Portugal e dos 
Algarves ('1. 

DECRETO AMPLIANDO O DE DE OUTUBRO DE 1810, 

PERDOANDO AOS PRESOS QUE SE ACHAREI NAS CA- 

DEIAS DOS DOMINIOS ULTRAMARINOS. 

Havendo pelo Decreto de vinte e dons 
de Outubro de mil oitocentos e dez, com 
o plalisivel motivo do Matrimonio da Prin- 
ceza Dona Maria Tliereza, Minlia iuiiito 
Amada e Prezada Pilha, com o Infante 
Doni Pedro Carlos, Meu muito Aniado, 
e Prezado Sobrinho, Concedido Lcnigna- 
inente livre perdào aos presos, que, por 
causas crimes se achassem lias differentes 
Cadeias de todas as Comarcas, e Distri- 
ctos deste Estado do Brazil, quando os 
seus tlelictos n8o fossem dos eãpressa- 
mente reservados no mesmo Decreto, e 
nelles só tivesseni por parte a Justiça; 
E nào sendo menos dignos deste acto da 
Minha Real Bençficencia, e Piedade aquel- 
les Vassallos, que habitào nas Cdmias,  
por que a todos Contetnplo igualmente, 
e Dewjo Manifkstar squdles Patiernaes 
Sentimentos, q ~ l e  Mk m e r ã o  a C',hn@& 

e) fla ~011eeç80 @e DclgadFo- Yd. 8 . O .  pag. 
59. 



der aqiietla G r q a :  Hei por bem, Airi- 
plianrlo as Dispsicões do referido De- 
&to, Ordenar que olle tenha o seu ef- 
feito a respeito daquella classe de réos, 
existentes aos Cadeias de todos os Meus 
Dominios~ltraniarinos, que estejão com- 
prehendidos nas circriinstancias declara- 
das no já citado Decreto, que  Mando se 
observe alli coin todas as suas clausuias, e 
restriccòes. A Meza do Uesein'bargo do Pa- 
qo o tenha assiin entendido, e expeca as 
Ordeils necessarias para que esteReaI De- 
c~.eto se ptibtique, c chegue á noticia de 
todos; e para que se execute, como nelle 
se contéin. 

Palacio do Rio de  Janeiro, eiii 19 de 
Agosto d e  1 8 1 1 . - Coin a Rubrica do 
Principe Regente Nosso Senhor ('). 

h o Principe Regente Faco saber aos 
que este A1 vará com forca de Lei virem : 
Que, scndo-Mc presente os serios, e inu i 
attendiveis prejri izos, que soffrem os Meiis 
Fieis Vassallos, residentes nos Meus Do- 
minios Ultramarinos, occasionados pelas 
&moras, e delongas, com que se-eniba- 
raca, e protrahe a Einal decisão dos Ne- 
goc io~ ,  especialniente dos Forenses, eni 
todos aquelles casos, e incidentes, em que 
se faz necessario recorrer a Superiores 
Instancias; pois que a distancia, que irie- 
deia entre aquelles Me~is Dorninios U1- 
trantarinos, e a Séde, em que tempora- 
riamente Tenho fixado a Minha Residen- 
cia, e estabelecido os Tribunaes Regios, 
.a qtieiConfiei, e 1l)eleguei o Meu Supreino 
e Real Poder de julgar, e fazer prompta 
e recta Justka aos Meus Yassallos, impe- 
de, que taes Negocios lmssão definitiva- 
mente resolver-se com aqriella brevidade, 
que conviria: E que, sendo-Me igualmente 
constante, qiie de  tão freqrierites,e.tãod~ffi- 
pend iosos reciirsos tem resultado a ru  iiia 
de inwkos doç principaes habitantes das 
Wnliris YosseSSã;es Ultrariiarinas, que, 

(4) No Suppletnento a Çollecpiio de Delgado- 
Vul.'S:, pag. 884. 

constrangidos .a confiar as eems intere* 
ses a Procuradores, que m 8 s  ewheoem, 
succede, pelas mais das veees, a e w   por 
elles sacrificados, exhauridos, c reduzidos 
ao iiiais duro  estado de  mendicidade: Ten- 
do ein vista os inotivos, que determinddo 
os Senliores Reis, Meus Predecessores a 
Estabelecer nas Relaqòes da Babia, e Rio 
de Janeiro huilia Meza, eni que  se e x p -  
disseni alguns dos ~ e i o c i o s ,  que  pvten-  
cião ao Despacho da Meza do 1)esernbarpo 
do Paco: E Conforiiiando-Me aos iiiipul- 
sos da invariavel Disposicgo do Mein Keal 
Animo, sempre Propenso a Fazer admi- 
nistrar prompia, e imparcial Jristica aos 
Meus fieisVassallos, e a Facilitar-lhes to- 
dos os meios conduceiites a effectuar com 
brevidade, intelligencia, e integridade, a 
facil, e abreviada decisào das siias respe- 
ctivas per ten~ões:  Sou Servido Ordenar, 
e Mandar estabelecer, nascapitaesdas Ca- 
pitanias, e Governos dos Meus Dorninios 
Ultramarinos, Juntas, que  Authoriso a 
julgar, e decidir aquelles Negocios, que 
por este Meu Alvará Mando declarar. 

Deterinino, que eiii cada huina das 
Capitanias dos Meus Doininios Ultrama- 
rinos ha,ja huma Junta, que  será com- 
posta pelo Governador e Capitão Geri* 
ral, ori Governador, pelo Ouvidor, e Juiz 
de Fóra, a qual se deverá convocar iio 
primeiro dia livre de cada inez, ria casa 
de residenria do Governador; e quando 
haja alguiiia duvida, ou houver de t ra-  
tar-se de Negocio tal, que ao Governador 
pareca corivenieiite rhainar rriais algum 
Ministro, será este sempre o mais gra- 
duado. Nesta Junta se eleger20 as Pes- 
soas, q u e  hão de  servir de  Vereadores rn 
Camara, e se apurar20 as Pautas das mais 
Caniaras da Capitania. Nas mesmas Jun- 
tas  se comcederiio as Reformas das C& 
tas de Seguro, que o Ouvidor houver 
de passar, quando, por informa@o 'dos 
Jiiizes da Culpa, constar do legitimo im 
pedimento, que  @ivw havido, papa se 
não sentemem o livramento no terngo 
da Cõrta.'hrtmcerá ánaarna Junta pari- 
sar Alvarhs $le Phca nos casos. ein que' 



pelas Ordenaçòes, e se nào prohi- 
bem ; expedir Provisões para o Meu Pro- 
curador demandar as pessoas, que con- 
vier, para as causas, que pertencerem 
á Minha Corôa e Fazenda; dar liceriça 
para citar os Concelhos, e Poohões  para 
accusar, ou livrar por,Procurador. Na 
inesina Junta se expedirio os Perdões, que 
Costun~o C~needer  na Sexta Feira Santa, 
apresentando-se Perdào da Parte, e Co- " iihecimento de haver pago a pena pecu- 
niaria ; e nào se coiicederào taes Perdões 
lios casos de blasfeinia; falsidade; moe- 
da falsa ; testeinutiha falsa ; inorte, ou fe- 
riinento corn bésta, flecha, zagaia; uso 
de arma curta, posto que nào haja inorte, 
nern ferimento; propina~ào de veneno, 
ainda que effeito se nào sigri ; remedio 
para abortar; morte comriiettida atrai- 
coadamelite ; arroinbamento violento da 
Cadeia; peita de Carcereiro para soltar, 
ou para deixar fugir o preso; incendio 
causado de proposito; damno, ou injuria 
feita por dinheiro; contrabandos ; saltea- 
dores de caminhos; feriigentos de pro- 
posito, nos Templos, ou Procissio, onde 
&r, ou esliver o Santissiino Sacramento; 
ferimento, ou pancadas, e ainda simples 
resistencia a qualquer Official de  Jus- 
tiça sobre seu Oficio; ferirnento, ou qual- 
quer offensa de pessoa toinada ás màos; 
roubo de mais de marco de prata ; adul- 
terio, sendo a Mullier levada de casa de 
seu Marido; ferida, dada ou mandada 
dar de proposito pelo rosto; ladrão for- 
migueiro pela terceira vez ; condemnacào 
de acoutes por qualquer caso, que seja; 
incésto, salvo se se pedir dispensa para - casamento, para a qual se concederá o 
tempo coiiveniente, com a clausiila de que 
nào vivão no mesino lugar : Nern se coii- 
cederá em outro qualquer caso, que seja 
mais grave, do que os sobreditos. 

Poderá a mesma Junta, ern qualquer 
tempo do anno, commutar as condem- 
nações, ou penas em outras pecuniarias, 

'C* 
como melhor parecer ; mas nunca seiem- 
mutará a de Galés: Poderá a Junta con- 
ceder Alvarás de Busca aos carcereiros, 

de Pintas para Obras Publicas de Con- 
celho, a té  a quantia de duzentos mil rdis; 
Alvarás para se appellar, e aggravar, sem 
einbargo de serem passados os dez dias; 
para se seguirem as Appellações, sem 
embargo de estarem desertas; para se 
fazer prova por testeiiiunlias em qual- 
quer quantia, para se citarem presos; 
para supplemento de idade, emancipa- 
cões, e tutellas. 

Os Alvarás, Carlas, e I'rovisões, que 
se expedirem pela Junta, sp passarào no 
Meu Real Nome ; serào assignados pelo 
Governador, e passarào pela Cliancella- 
ria; pagando os Novos Direitos, que de- 
vereni, e em nenhuin caso, aléin dos ex- 
pressos, passará a Jiinta Provisào . algu- 
rna, prodiizirido, ou allegando motivos de 
igualdade de razào, de estilo, ou de cos- 
tume, pois que lhes iiào Admitto, e se 
deve sujeitar á observancia literal das 
Minhas Reaes Ordens, que a ninguem 
toca interpretar, sem especial Determi. 
n a ~ à o  Min,ha. 

Pertencerá Finalmente á Junta deter- 
minar o numero dos Advogados, que deve 
haver na Capitania; e logo que este for 
Fixado, se não poderào admittir em Juizo 
outros, que nào sejào approvados, e no- 
meados pela Junta; e todo aquelle, que 
nào sendo do Numero, e nào tiver sido 
habilitado, se intronietter a exercitar o 
nobre, e decoroso ofFicio de Advogado, 
será castigado, pela primeira vez, com 
dois mezes de prisào, e pela segunda, ex- 
pulso irremissivelmente da Capitania, eni 
que residir. 

E este se cumprirá t i o  inteiramente, 
coino nelle se contém. 

Pelo que: Mando á Meza do Desem- 
bargo do Paco; Regedor da Casa da Sup- 
plicaçào; Governadores e Capitàes Ge- 
neraes; e mais Governadores dos Meus 
Dominios Ultramarinos ; Ouvidores ; Jui- 
ze%de Fóra, e mais Pessoas, a quem per- 
tencer o conhekimento deste Meu Al- 
vará com força de Lei, que o cumprão e 
guardem, e fação cumprir e guardar com 
inteira e inviolavel observancia, não ob- 



GqnM quaejquer Leis, Regiuientos, FQ- 
r&,, 'Lluarás, Re$oluções, e Cosiumes, 
que. $ejã~  em contrario; porque todas e 
to&,& Meu MotuYroprio, Certa Scien- 
ciá, Poder Real Pleno e Supremo, Der- 
rogo f h m a  especifica para este ef- 
£eittr.sóinente, ficando aliás sempre em 
seu vigor, coino se dellas e delles Fizesse 
especial m e ~ ã o ,  e aqui fossem encorpo- 
radas. E valerá, como C y t a  passada pela 
Cbanccllaria,pstoque pwella não passe, 
e we.0 setr@itr, haja de durar mais de 
hoyou muitos annos, sem embargo das 
O r d e n a ~ õ e ~ ,  que o conlrario determi- 
niio. 

Dado no Palacio do Rio de Janeiro, aos 
10 de Setiiibro de 18 1 1. = PRINCIPE. 
= finde c/as Gnlvkas ('). 

A L V A R A  PEBMITTINDO O EMPRARABENTO DE BALDIOS 
NA8 ILHAS DA MADEIRA E PORTO SANTO. 

Eu o Principe Regente, Faco saber aos 
que o presente Alvará com forca de Lei 
virem : Que havendo sido o conslante, 
e principal objeclo das Minhas Patcr- 
naes Disposicões Promover a felicidadedos 
Meus GeisVassallos, portodos os meios,e 
expedientes, que se tem reconhecido se- 
rem os inais conducentes a firmar e con- 
solidar a prosperidade, e a riqueza Na- 
cional: E que sendo, sem contestaciio, o 
melliorainento progressivo da agricul- 
tura, o que de todo o tempo se conside- 
roi1 como a primeira causa, e principal 
fonte, de que te111 einanado os grandes 
e prodigiosos recursos, de que os Sobe- 
ranos, verdadeiramente Pais da Yatria, 
e Ainigos dos~usVassri\\oslan~áriio mào 
habilmente para os fazer felizes, e para 
elevar assim as suas respectivas Nacões 
ao maicw auge de poder, de prosperidade, 
e de gloria: Tenho Resolvido, por taes 
consideracões, epelos impulsos da Minha 
Indefectivel, c? Paterna1 Afieisão, e Bene- 
ficencia, Reinover por ulteriores, e pro-: 
videntes Disposições os obstaculos, qiie' 
atd agora se tern ~ p p o s t o  á plena =e- 

.Cs) qwJ&gplerirank & C 6 l l ~ &  de D e 6 p t b - c  
BgE. $ 3 ~ ~ .  w."r486.. 
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cuciio das Minhas Reaes Determinaqões, 
de que os Meus Yassallos, estabelecidos 
nos importantes Doininios ul t ramaryos  
da Minha Coroa, terião colhido as maio- 
res vanwens ,  se ellas tivessem sido ob- 
servadas com a intelligencia, zêlo, e ef- 
ficacia, corp q~ se deverião ter  prati- 
cado: E Havendo Eii igualmente reco- 
nhecido que o principad rnotbo, que fi- 
zera cam q ~ i e  se gão inanifest9sem logo 
os beneficios, e vantagens das Minhas 
anteriores Disposições, procedera prin- 
cipalmente de não haverem os executo- 
res dellas facilitado o importante, e es- 
sencial artigo da divisào, e emprasamento 
dos terrenos incriltos, providencia, que 
já desde os priineiros teilipos da Monar- 
chia mereceu a particiilar Considera@o 
dos Senhores Reis Meus Predecessores: 
Qtierendo desterrar por hullla vez, é ex- 
tinguir pela raiz as tnachinaqões perni- 
ciosas, com que se terii prociirado por 
inai-icjos criininosos, e par1 icularcs inte- 
resses, dilatar a exccucão das Minhas Pa- 
ternaes Disposicões, tendentes a proino- 
ver o augmento, e iiielhorarnento da Agri- 
cultura, e por estes a prosperidade, e fe- 
licidade dos Meus fieis Vassallos, pois se 
Ihes facilita a abundancia, e fartura dos 
meios de subsistencia de primeira neces- 
sidade, iriediante as liberaes Concessões, 
e facilidades, que Ilies Tenlio subininis- 
irado, de novo lhes Perinitto, e benigna- 
mente lhes Offereco: Hei por bem De- 
terminar as seguintes Disposicões, que 
Mando se observem, com a mais prompta, 
séria e escrupulosa exaccão. 

Ordeno em primeiro lugar que as sa- 
bias e judiciosas Leis dos Meus Augiistos 
Predecessores, insertas no Liv. IV Tit. 
XLIII das Ordenacões do Reino, tão fa- 
voraveis ao auginento, e melhoramento 
da Agriciiltura, como inobservadas, e es- 

- quecidas na inaior parte dos Meiis Do- 
rnioios Ultramarinos, hajão de ser resti- 
tuidas ao sei1 primeiro vigor, e obser- 
vancia liueral, e promptarnente executa- 
das com osdevi& rigor, 5 excepcào po- 
rém naqcienes arti&$, que por este Meu 
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A l v a r ~  foreiii por Miin, em todo ou eiii 
parte, expressamente derogados. 

Determino que a Carta Regia de vinte 
de Jullio de mil oitocentos edez, expedida 
ao Governador e Capitão General da Ilha 
da Madeira, e que as disposições, que por 
ella Fui Servido Kegular'para o me1hoi.a- 
mentó di ~ i r i c u l t u r a ,  em beneficio dos 
Meus fieis Vassalios, estabelecidos na llha 
de Porto Santo, sejào consideradas como 
igualmente dirigidas a facilitar, e animar 
a cultura dos generos de subsistencia de 
primeira necessidade na Ilha da Madeira, 
sem pre,juizo do importante, .e precioso 
artigo da planta~ào das vinhas, e pro- 
ducto dellas, que  com grande vantagem 
d'ali se exporta; e deverào as disposicões, 
eGracas, coniprehendidas na citada Carta 
Regia, ser consideradas como igualmen- 
te concedidas aos habitantes da Ilha da 
Madeira, em tudo o que por este Meu Al- 
vará nào for differentemente deterini- 
nado: e para que a todos possa ser con- 
stante o que pela dita Carta Regia Tenho 
disposto; Marido que a cópia della haja 
de  publicar-se unindo-se a este Alvará, 
ese considere coino parte integrante desta 
Ninha Providente 1,egislaçào. 

Sendo-Me constante que do vasto ter- 
ritorio, que cm si encerra a llha da Ma- 
deira, apenas se acha em estado de cul- 
tura a quinta parte delle, permanecendo 
as quatro quintas partes restantes com- 
pletainente inciiltas, e baldias, apezar de 
se ter  reconhecido a fertilidade de taes 
terras, proprias para toda a qualidade de 
cultura, e principalmente das mais ne- 
cessarias para a subsistcncia dos habi- 
tantcs: E tendo-Me sido igualmente pre- 
sente que huiria tão ruinosa negligeiicia 
procedia em grande parte das difficul- 
dadcs, que os habitantes experimentariio 
em haver porções daquelles Baldios, pois 
que parte delles pertenci20 á Minha Real 
Corija, por haverem os Senliores Reis, 
Meus Antecessores, desciilerto á Sua cus- 
ta, epovoado aquellein~portantissimo Do- 
iriinio, c parte áquelles Vassallos, a quem 
os ditos Senhores Reis pnr distinctos Ser. 

viços os cederào para os cultivarem par 
Sesmarias, com a condicào de serem ama- 
nhados em ternpos certos, o que com ef- 
feito muitos nào cumprirão, sujeitando-se 
por tal ommiss~oaoperdimentodaquellas 
datas : E repugnaiido aos Meus Paternaes 
Sentimentos que subsistão taes dificul- 
dades, e que, pela eaistencia della$ se 
dilate a reparticiio, e etnprasamento vo- 
luntario dos terrenos incultos, cpandóda 
divisão dellesdevem necessariamente ro- 
sultar incalculaveis vantagens, * a c m -  
cendo, além do que fica referido, o gran- 
de inconveniente que subsiste ainda, de 
nào poderem os grandes Proprietarios 
alienar aquella parte dos seus terrenos, 
que por falta de meios nao podem cui- 
tivar em toda a sua extensào ; pelos pos- 
suirem, ou a titulo de Morgado, ou de 
Capella, ou dequalqueroutro modo, que 
os prive da faculdade da alieriogào, e em- 
prasamento, sem que se sugeitein a mo- 
rosos, e mui dispendiosos recursos aos 
Tribunaes desta Corte, supposta a grande 
distancia, que n~edêa entre a Minha Re- 
sidencia e aquelles Meiis Dominios Ultra- 
marinos : Determino que todos os terre- 
nos baldios, e incultos, e terras, que cha- 
mào Realengas, ou pertenciio á Minha 
Real Coroa, ou se achem no dominio, e 
posse dosparticulares, qualqaer queseja 
o titulo, haj$o de ser consideradas, sem 
excep$ào alguina, como isentas, e em es- 
tado de se poderem dividir, e emprasar, 
a beneficio de qualqiier pessoa, que as 
queira cultivar, devendo attender-se com 
prefcreilcia os nioradores dos Concelhos, 
a que toca0 osditos territorios, coino por 
louvavel, e antigo costume sc pratica nos 
Meus Reinos; advertindo poréni que as 
divisões, partilhas, eemprasamentos,que 
sc fizerem de terrenos incultos, nàosqjào 
tiio limitados, qiie nào bastem para pro- 
duzir. os meios de subsisteiicia, propor- 
cionados a huma familia, composta de  
seis pessoas, pelo menos, e quatro vaccas ; 
e Mando mui positivamente que os qui- 
nhões, qiie houverem de se adjudicar, 
6quern rnui contiguos huns ,aos outros, 



a fim de que os Lavradores possào mais 
facilmente aiixiliar-se, e se nào desfigu- 
reni as confrontacòes dos terrenos, dis- 
persando-os, e dando-lhes contornos ir- 
regulares. E havendo Eu declarado que 
todos os Baldios possiio ser divididos por 
aquelles habitantes, e Proprietarios da 
Ilha da Madeira, que o requererem, na 
fórina que por este Alvará se determina, 
exceptuo sómente, por agora, o Si tio Cha- 
mado Paul da  Serra, que comprehende 
sete legoasl.de comprido e tres de largo, 
porque posto seja susceptivel de facil cul- 
tura, nào convem que se reparta, ein 
quanto houver Baldios a dividir em ou- 
tras partes, por ser o dito Paul o logra- 
douro commum da inaior parte dos Con- 
celhos, e de muitas Freguezias da Ilha, 
onde pastào e se crião gados de todas as 
qualidades, sem trabalho, e que por tanto 
muito convem 'conservar, em quanto as 
terras inferiores, oii situadas por baixo 
delle se não acharem povoadas na devida 
proporcào. 

Para se proceder coiri a conveniente 
legalidade a taes divisões, e eniprasamen- 
tos; Sou Servido Authorisar a Junta, que 
Mandei estabelecer pela já referida Carta 
Regia de vinte de Julho de mil oitocentos 
e dez, dirigida ao Governador e Capitào 
General da Iltia da Madeira, a fim de que 
sem despeza, nem demoras, e delongas, 
se proceda ao exame de taes.divisões, e 
afforamentos, coni a precisa circumspec- 
cào e sqjào devidamente confirinados, 
na fórina determinada pela mesma Carta 
Regia, que Mando que religiosaineiite se 
execute, e observe. 

E querendo Eu que os Meus Vassallos 
se não des~niniem de entrar na pretenqão 
de arorar, e eniprasar taes Baldios, pelo 
temor das despezas, e delongas, qiic po- 
deriào soffrer pela distancia dos recursos; 
Hei por beni Declarar, como por este De- 
claro, que não podendo effectiiar-se os af- 
foramenios dos bens vinculados eim Hor- 
gado, ou Capella, quer sejào feitos eni fa- 
bteosim, quer em vidas, pois se não po- 
dem fazer eálidainente, sem imrnediata 

Licenca Minha, por ser prohibida pelas 
Leis deste Reino toda e qualquer aliena- 
ção delles, Sou Sekvido, em contempla- 
cão ao beni geral, e pessoal dos Meus Vas- 
sallos, e eiii vista de animar, e promover 
a Agricultura, e prosperidade Nacional, 
Authorisar aquella Junta, que Mando 
se intitule, da data deste em diante. - 
Junta do hlelhoramento da Agricultura 
das Ilhas da Madeira, e Porto Santo.= 
CORI plena Jurisdicciio para conceder por 
si só, e sem dependencia de Resolucào 
Minha, oii intervericão da Meza do De- 
senibargo do Paco, as precisas Licencas 
para se celebrarem quaesquer afforamen- 
tos de Baldios, sitos nas Ilhas da Madeira, 
e Porto Santo, qiie se pertenderem affo- 
rar, e forem vinculados, expedindo para 
este fim as competentes Provisões, na fór- 
ma, com que se expedem pela Meza do 
Deseiiibargo do Rqo ,  para serem incor- 
poradas nas Escripturas dos afforainen- 
tos; e serão as ditas Provisões assignadas 
pelo Governador e Capitão Ge~ieral, como 
Presidente da Junta, sem eliiolumento al- 
gum, livres de todos os Direitos novos, e 
Chancellaria, que se costurriiio pagar em 
outras circumstancias, das que silo ex- 
pedidas pela Meza do Desembargo do 
Paqo, para mais facilitar estes afforamen- 
tos, supposta a indigencia dos habitantes 
das ditas Ilhas. 

Para se expedireu? taeb Provisões de- 
ver4 a Junta mandar informar os Reque- 
rimentos dos pertendeiites pelo Correge- 
dor da Coiiiarca, ouvindo os Administra- 
dores, e os fulrrros Successores dos res- 
pectivos vinculos, por escripto, fazendo 
medir, confrontar, e avaliarjudicialmente 
os terrenos que se pertenderern afforar. 
e a iinporiancia dos fóros annuaes, quc 
rrierecerein, trazendo-os depois em pre- 
@o por trinta dias na fórma da Lei, e 
interpondo finalmente o seu parecer coni 
o innior, c i~iais seguro Lanqo ciue houver. 
c coiii especifica declaracão de utilidade, 
ou prejuizo, que dos pertendidos affora- 
mentos se póde seguir á Lavoura, aos 
Agriciiltores, 5 Creacào dos gados, cori- 



servaciio, e plantacão das niattas e ar-  
voredos; para que informada cabalmente 
aJunia cle todas as cnnveriientes circiim- 
starrcias, ha.ja de conceder ou negar as Li- 
cenças pedidas, como for justo, e provei- 
toso ao interosae publico, e bem geral dos 
Povos; e csta inesrtia formalidade se de- 
verá observar nos afl'oramentos dos Bal- 
dios, pertenceDtes á Minha Real Corôa, 
com a unica dirtereqa de qiie, em lugar 
de serem ouvidos os Adniinistradores, e 
fiitiii.os Successores dos Morgados, o seja 
sótnente o t'rocurador da Corôa cFazeiida 
da Capitania. EQuerendo Eu facilitar por 
todos os inodos convenientes os einprasa- 
mentos de  terrenos incultos aos habitan- 
tes, qil"ela sua pobreza nào poderiào 
participar do geral beneficio, que a 10- 
clos OFcreyo, e Permitto: Ordeno: Pri- 
meiro: Qite as partilhas e afforarnentos 
se façào gra~uitaiuente. Scgui2do: Que 
os Prazos assiin constituidos nào paguem " tributo a lg*~in,  e srjão isentos até dc Di- 
zinio por teinpo de dez annos. Terceiro: 
Que os I'razos sejuo etn fateosim, e perpe- 
tuos; que as pensões se regi~lein coiii 
eco:ioniicba c prudente moderacho, accoin- 
modadas ás circiiiristancias de cada Iium 
dos ditos Prazos; que osLaudemios sejiio 
todos de quarentena; e que os respecti- 
vos Concelhos fiquem directos Senhores 
delles, o qiic muito lia de  coiivir aos Meus 
Vassallos, pois que por este meio ficào os 
Concelhos nas circumstancias de pãder 
fazer bemfeitorias publicas, que a todos 
aproveitào, e muito adiantão os progres- 
sos da coltura. Quarto: Em quanto ás 
terras, que andão no dominio, e posse dos 
particulares, a titulo de Morgado, e Ca- 
pellas, ficarão os antigos Senhores de to- 
dos os Prazos, que se constituirem em 
terrenos particulares, com o Dominio di- 
recto dosmesmos Prazos, seusrespectivos 
Lâudemi~s,  e mais Regalias proprias do 
Contrwto Ernphyteutico. E Havendo Eu 
disposto pelo paragrafo X do Alvará de 
vimte e sete de Novembro de mil oito- 
centos e quatro, que nos bens partieu- 
lares os pequeno@ arrendainentos de ter- 

renos incultos, que naio excederem a d e  
geiras, ainda que sejào de Morgados, 
pellas, bciis de Corôa ou de Ordens, sendo 
feitos por seus legitinios Adininistrado- 
res, o o20 havendo fraude, ser20 válidos, 
sem dependencia de  Provisão de Licença, 
ou de ConFirmactio : Queibendo Eu que es- 
ta Disposiçào geral se applique ás c i rcum 
stancias particulares da Ilha da Madeira; 
Ordeno que a9 Adcninisiradores dos so- 
breditos bens fiquern obrigad~s a da-los 
de emprasamento, na fórma acima de+- 
rada ; seiido a isso coiripellidos, logo que 
tenha finalizado o prazo, dado pela Or- 
denaqào para o aproveitaiiicnio das ter- 
ras baldias, que. de novo se haverá por 
assigriado, e deverá correr do dia, em que 
se forinar a diinta do il.lellioraniento da 
Agriculi ura das Ilhas da Madeira, e Porto 
Santo, que por este Meu Alvará Masdo 
crear; Lein entendido qiie pata se evi? 
tarein estes emprasanientos, não bastará 
qiialqiier cultiira, mias siin a necessaria, 
propria, c conveniente do Liigar, e Dis- 
tricto. 

Mais longese esteriderião as MinhasGe- 
oerosas, e Paternaes Disposicões, a bem 
do inelhoraniento, e progressivo auginerr- 
to da Agricult~ira, mediante outras g r e  
tificacões, e munificencias addicionaes,se 
o estado da cruel, c destructiva Guerra, 
que afflige a humanidade, e se tem es- 
tendido até o centro da Monarquia, pre- 
servada pela inconiparavel fidelidade, e 
iritrepidez, assim dos Meus determinados 
Vassallos, como dos Meiis constantes, e 
valorosos Alliados, se nGo oppozesse irmp 

periosainente, nas actuaes circumstan- 
cias, á applicacào de meios, que Tinha 
destinado, e disposto para o allivio, e au- 
xilio dos Meus Vassallos; mas em quanto 
a Providencia niio facilita o grande bo 
neficio da restaiiraciio da Paz, deverá corra 

I tudo a Junta propor á Minha Reêl Consi- 
deracào, pela Minha Secretaria de Estado 

, dos Negocios da Marinha e Dominios U-i- 
tmrnarinos, aquelles meios, yue, na pce- 
sente conjunctura das corisas, parecerem 
praticaveis, e conducentes a preencher 





Meus Paternaes Desejos de fazer felizes 
os Povos, que o Omnipotente Confiou á 
Minha Direccào, e Regimen; transrnit- 
tindo naquella occasião huina conta mui- 
to circumstanciada dos terrenos que se 
afforarão; do fôro que se lhes impoz; da 
qualidade de cultura que se Ihes deu, e 
do seu producto naquelle anno; e a estas 
noções unirão todas aquellas que sejào 
conducentes a dar hurna perfeita idéa 
do melhoramento progressivo da Agri- 
cultura, obtido por effeito destas Mi'nhas 
Paternacs Providencias. E Propondo-Me 
E u  Ter em grande conta, e premiac o 
zêlo dos Empregados, que procurareni 
agradar-Me neste particular, e distincto 
Scrvico, que Recompensarei com demons- 
tracões proprias da Minha Real Miinifi- 
cencia, Me Darei por mal Servido, e in- 
correrão no Meu Real Desagrado todos 
aquelles que se niostrarein ornissos, e 
frouxos na execuciio de deveres, que inui- 
to  Ihes Hei por reconimendados. 

Pelo que Mando 6 Meza do Desenibargo 
do Paco, e da Consciencia e Ordens; Pre- 
sidente do Meu Real Erario; Regedor da 
Casa da Supplitaçào; Conselho da Minlia 
Real Fazenda; Real Junta do Commer- 
cio, Agricultura, Fabricas e Navega520 
deste Estado; Governadores e Capitàes 
Generaes, e mais Governadores dos Meus 
Doininios Ultramarinos; e a todos os Ma- 
gistrados, e pessoas a quetn pertencer o 
conhecimento e execu~ào deste Alvarií 
coin força de Lei ; qiie o ciimprào, e gtiar- 
dem, e façào cumprir e guardar, como 
nelle secontém, seili duvida ou embargo 
algum, qiialquer que elle seja, nào ob- 
stante quaesquer Leis, Alvarás, Regi- 
mentos, Decretos, ou Ordens cin contra- 
rio, porque todos e todas Hei por bem 
derogar para este effeiio sbmente; e Hei 
outrosim por bem que este Alvará valha 
como Carta, aindaque nào passe pela 
Chancellaria, posto que o seu effeito Iiaja 
de durar mais de hum anno, nào obsiante 
a Ordenacào do Liv, 11. Tit. XXXIX e XL 
em contrario. 

Dado no Palacio do Rio de Janeiro, 

ein 18 de Setembro de 18 1 1. = PRIN- 
CIPE. = Conde das Gabveas ('). 

ALVARA DECLARANDO O DE 3 DE JUNHO DE 4809 
PARA QUE A SIZA DAS COMPRA8 DOS BENS DE RAIZ 

NO ULTRAMAR SE PAGUE A PRASOS. 

Eu o I'rincipe Regente Faco saber aos 
que este Alvará de declara~ào virem : 
Que havendo Eu determinado, pelos jus- 
tos e ponderosos inotivos expressados no 
Alvãrá de  3 de Junho de 1809, que de 
todas as cotnpras, vendas e arremata- 
cões de bens de raiz, que se fizerem em 
todo este Estado, e Dorninios Ultraina- 
rinos, se pagasse para a Minha Real Fa- 
zenda, Siza de clez por cento do prcco da 
compra, sem quede4ta contribuicão fosse 
isenta pessoa, ou corporacào alguma por 
mais caracterisada, oii privilegi, '1 d a, ein 
conforniidade do que se achava estalie- 
lecido nos Alvarás de 24 de Outubro de 
1796, e de 8 de Julho de 1800: Àtten- 
dendo a que esta Minha Real Disposicào 
póde obstar ás transacjões comincrciaes, 
1111e pela falta d,e cabedaes são feitas a 
pagarrieiitos em prnsos estabelecidos nas 
compras dos bens de raiz: E desejando 
Eii sempre conciliar os interesses da causa 
Publica, com o comtnodo dos riieus fieis 
Vassallos, e facilitar por todos os modos 
as suas trai-isagões no trafico ordinario 
da vida civil com plena liberdade do di- 
reito da pfopriedade, quanto é conipa- 
tive1 com a manutcnc$o, e conserracào 
doÉstado: Hei por bem, Declarando oso- 
bredito Alvará nesta parte sóiiiente, fi- 
cando em tudo o mais no sei] inteiro vi- 
gor, ordenar que d'aqui em diante o pa- 
gamento da siza das compras, e arreina- 
iações dos bens de raiz se faca sómente . 
da quantia que se pagar á vista, conti- 
nuando a fazer-se na occasiào dos paga- 
meritos futuros, conforme fôr ajusiado, 
em consideracào 6 quantia delles, que só- 
mente p o d e r à ~  ser feitos por quiiações 
lavradas em Juizo no iraslado da Escri- 
ptura principal da compra, em que o Es+ 

(1) No Supplemento d C~ l l e rçáo  de Delgado - 
Vol.  5:, pag.  487. 



crivão declare, que foi paga a respectiva 
siza, com pena de nullidade de taes pa- 
gamentos, e da niesma Escriptura prin- 
cipal, na f ó r ~ a  do paragrapho 8.' do so- 
bredito Alvará, incorrendo tambem os Es- 
crivàes, que o contrario fizerem, nas mais 
penas impostas pelas Minhas Leis. Este 
se cumprirá como nelle se contém. Pelo 
que: Mando á Meza do Deseinbargo do 
Paco e da Coi-isciencia e Ordens ; Yresi- 
dente do Meu Real Erario; Conselho da 
Jlinha Real Fazenda ; Regedor das Jiis- 
tiças; e a todas as mais pessoas a cjuein 
pertencer o conheciniento deste Meu Al- 
vará de declaraçào, o cumprào, e guar- 
dem, como nelle se contém: E valerá co- 
inoCarta passada pela Chancellaria, posto 
que por ella nao h?de passar, e que o seu 
efyeito haja de durar inais de hum anno, 
sem embargo da Ordenação em contra- 
rio. 

Dado no Palacio do Hio de Janeiro, 
ein 2 de Outiibro de 18 1 1 .-Com a as- 
signatura do Principe Regente, e a do Mi- 
nistro ('). 

DECRETO DECLARANDO O PABAQllAPIIO V I N T E  B OITO 
DO A L V A R ~  DE 4 DE F s v e e e I s o  DESTE ANNO, 

s o w E - c o u a i r a i c i o  R N A V E C A Ç ~ O .  

irangeiras, além do Cabo da Boa Espe- 
ranca, e Mares do SUL : e tendo-Me sido pre- 
sente liaver entrado ein duvida, se a clau- 
sula expressa na citada Disposicão de que 
os Navios empregados na Navegacão men- 
cionada no já referido paragrapho vinte 
e oito, houvessem de ser construidos nos 
Portos, e Estaleiros dos Meus Doniinios, 
se devia, ou nào entender. a respeito 
daquelles Navios de construcção Estran- 
geira, comprados por Vassallos Meus, an- 
tes da publicacão do Alvará de quatro dc 
I'evereiro do corrente anno: Sou Servido 
Declarar, posto que tal declaração riào 
fosse essencialniente necessaria, seiido as- 
saz clara, e definida a Disposicão do ci- 
tado parographo vinte eoito daquellc Al- 
vará, que a Minha Real Resolução rela- 
tivamente á clausula de que se trata no 
mesmo paragrapho, de que os Navios ha- 
jam de ser construidos nos Portos e Es- 
taleiros dos Meus Dominios, ainda que 
dirigida a favorecer a construccào Nacio- 
nal, se não deve enkender a respeito das 
Embarcacões Estrangeiras, que se acha- 
vam já compradas, na fórma das Minhas 
Leis pelos Meus Fieis Vassallos, quando 
Mandei publicar o mencionado - Alvará 
de qiiatro de Fevereiro ; deverido perina- 

Na Collec~ão de Delgado - Vol.,ô.", pag. I (4) Na Colleecõo de Delgado - Vol. 6.", pog. 
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Havendo Eu Determinado pelo para- 
grapho vinte e oito do Alvará coin forca 
de Lei de quatro de Fevereiro do pre- 
sente anrio, que nenhum Navio, nerii Em- 
barcacào, niio sendo portiigueza, ~ e r t e n .  
cente a Vassallos portuguezes estahele- 
cidos nos Meus Estados, construida nos 
Portos e Estaleiros dos Meus Doniinios, e 
navegada por Mestre, e tres quartas par- 
ies de Vassallos Meus, e devidamente niu- 
nidosdeseuseompetentes Passaportes, se- 
rào admittidos a importar nos Portos de 
Portugal,.BraziI, Ilhas dos Açores, Madei- 
ra, Cabo-Verde, Portos da Costa de Africa 
Occidental, e Ilhas adjacentes, sujeitas á 
Rlinlia Real Corda, I'roducções, ou Ma- 
nufactiiras da Asia, e China, oii dejual-  
quer porto, ou Ilhas Nacionaes, ou Es- 

I 

necêr a prohibicào sómente a respeito 
daquelles Navios Estrangeiros, que fo- 
rem comprados depois da publicacào do 
citado Alvará, os quaes ficarão sujeitos 
irreiiiissivelmente ás penas, que lhe sào 
impostas. A Real Jiinta do Cominercio 
o tenha assim entendido e o faca publi- 
car, para que chegue á noticia de todos. 

Palacio do Rio de  Jaceiro, em 19 de 
Novembro de 1 8 1 1. -Com a rubrica do 
Principe Regente ('). 

AVISO ~ E U C A  DA I S E M ~ Ç Ã O  D E  DIREITOS i( ENHARClA 
DA FABIIICA D E  PEDROUÇOS. 

IllustrissimoeExcellentissinioSenhor. 
-Tendo Sua Alteza Real o Principe Hc- 
gente Nosso Senhor concedido áJabrica 
de Erixarcia de G ta ry ,  estabelccida no si- 



tio de Pedroucos, o Privilegio de livrar de 
1)ireiios de Entrada-toda a Mniiufactura 
da mesina Fabrica, que se iiiiporta rios 
Portos do Ultramar: E Querendo Siia Al- 
teza Real que de semelhante Graca se não 
abuse, podendo introdiizir-se a Enx'Jrcia 
Estrangeira corno Nacional: Ha por beiri 
Determinar que o Conselho da Fazenda 
ordene ao Adniinistrador Geral da Al- 
fandega Grande de Lisboa, e ao Prove- 
dor da Casa da India, que ouvindo sein- 
pre o Inspector da Cordoaria Real sobre 
o niiinero de operarios, qiieoccupa a riics- 
ma Fabrica para se calcular a quantidade 
de Enxarcia, que  póde inariufacturar, e 
verificando-se ter  sido ali manufacturada, 
sb assim lhe conceda o despacho para a 
sua introduccào nos Doipinios Ultrdnna- 
rinos, a cujos Governadores se expederii 
erri consequencia ordens nesta conforrni- 
dade. O qcie participo a Vossa Excelleri- 
cia para que, sendo presente no sobredito 
Consellio, assim se execuie. 

Deos Guarde a Vossa Escelleiicia. - 
Paco de Queluz, em 12 de Novembro 
dc 1 8 1 2. = D o m  Rodrigo de Sousn Cou- 
tinho. = Illi~strissirno Senhor Y isconde 
de Balsemào ('). 

DECRETO PBOVIDENCIANDO A PROMPTA E X E C U Ç ~ O  

DO ALVARÁ DE i 7  D E  JUNHO D E  1809. 

Sendo conveniente promover com toda 
n cí'ficzcia, e zêlo a arrecadacào das ren- 
( I ~ s ,  que constituern o Patriinonio Regio, 
seiii vexame dos Collectados, e nas épo- 
chas mais opportunas, mas corii um sys- 
ienia tal, que' nào dependa sórnente da 
vontade daquelles a verificacào das en- 
tradas, difficultando-se ás Authoridades 
co.mpetentes os exames necessarios, para 
atalhar os abusos, que pela inaior parte 
costumão introduzir-se com o lapso do 
tempo: Hei por beiri, e Me Praz, que os 
Juizes das contas de todos os Tesianien- 
tos, que se comprehenderem no Alvari 
de dezesetc de  Junlio de mil oitocentos e 
nove, apenas os abrirem, e tomarem del- 

h70 Supplemento a Collecção de  Delgado- 
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les conhecirnento, remettào ao Meu Real 
Erario Certidào Authentica de quaes- 
quer artigos, que incluso disposicòes a 
favor deHerdeiros, e Legatarios, que nào 
sejào descendentes, ou ascendentes do fal- 
lecido; estendendo-se esta participacão a 
todos os Testamentos, que ora estào sujei- 
tos.ao mencionado Alvard; e ficando na 
intelligencia, assini os referidos Juizes, 
como quaesquer outros a que haja0 de 
expedirdse pelo Erario Regio Certidões 
de corrente, que nas niesnias se h a  dees- 
pecialinente fallar da ornissào, einque ti- 
verem cahido, sobre a inteira execuciio 

des te  Meu Real Decreto, e dos AlvarAs 
de dezesete de Junho de mil oitocentos 
e nove, e dous de Outubro de mil oito- 
centos e onze. O Conde de Aguiar, do 
Conselho de Estado, e Presidente d6 Meu 
Real Erario, o tenha assim entendido, e 
faca executar com os Despachos necessa- 
rios, por este Decreto sómente, sein em- 
bargo de quaesquer Leis, Ordens, ou Dis- 
posicòes em contrario. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 27 de 
Novenibro de 18 12. -Com a Rubrica 
do Principe Kegente Nosso Senhor('). 

. DECIIETO PARA OS LANÇAIEATOB E COBHANÇA 
D E  DECIMA S E  F I Z E I I E I  POH SEMESTRES. 

Não sendo compativel com as actuaes 
urgencias da Moiiarcl-iia alongar as co- 
braiicas das Rendas Reaes, que achando- 
se consignadas a nào interrompidas Des- 
pezas, devern recolher-se quanto antes 
no Real Erario; e havendo inostrado a 
experiencia, clue da Disposição do Alvará 
de ires de Dezembro de niil oitocentos e 
dez, concernente a fazer-se hurn só laii- 
camento, e huma só cobranca eni cada 
anno, da Iniposiçào da Decima nos Pre- 
dios Urbanos, que pelos Alvarás de vinte 
e sete de Junho de mil oitocentos e oito, 
e tres deJunho de mil oitocentos e nove, 
Fui Servido estender a todos os Meus Do- 
miniÒs Ultramarinos, com exclusiio só- 
mente dos da Asia, nào se tem derivado 

(4) Na Collecç@ ds Delgado - Vol.  6.", pag. 
204. 



beneâcio geral dos Meus Fieis ~assal los ,  
o promover, e adianiar a riqueza Nacio- 
nal, aniiilarido, e favorecendo a Industria 
e NIanufacturas nas diversas partes dos 
Meus vastos Estados, e Dominivs; e De- 
se jado  faicilitar, quanto ser possa, os 
uteis esfogus, que se hajam d e  fazer pa- 
ra o auginento, melhoria, e maior valor 
dos g e m s  e productos da Agricultura 
e das Artes: Tendo a k m  disto em con- 
s i d e r a @ ~  os justos, e ponderosos moti- 
vos, que delerminaram os Senhores Reis 
Meus Augustos Predecessores, e Avós a 
isentarem de Direitos, assim os Assuca- 
a, cbmo as inemadorias e productos da 

r 
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r ti cesbPancb a m o  pressamerite deihradglgo Aord da 81- 
r ec#, calkclabss i> methodo fandega da mesma Ilha, que nesta par- 

Fizesse especial rnencào. E esle valer5 
como Carta passada pela Chancellaria, 
posto que por ella ngo hade passar, e que 
o seu efI'eito haja de durar mais de  hiim 
anno, sem embargo da Lei e m  contrario. 

Dado no Palacio- do Rio de Janeiro em 
20 de  Setembro d e  1 8 1 3. Com a Assi- 
gnatura do Principe R e g e n ~ e  Nosso Se- 
nhor, o a do Ministro ('). 

ntaquesik rcsponsavciã : De- 
pggpadta o p p f o  primeiro do rnencio- 
nado A4vmá de tres & Dezembro de mil 
situamtas e Qcz, na parte respectiva á 
cofitariqa e laiicameato: Hei por bem de 
Iwtaarar  o paragrafo dezewve do de 
vinte e sete de, Junho de inil &tacentos e 
oito, para que se i- os m f d o s  lan- 
GarneiigQ, e whnças a semestres, des- 
tine&se para estas os wezes de  Juriho 
e Deccinbro, e procedendo-se áquelles 
com a maior exaqão, e brevidade; fi- 
a n d o  em tudo o niais no seu inteiro vi- 
gos o sobredito Alvará do anno d e  inil 
oitocentos c dez. O Consellio da Fazenda 
o tenha assim entendido, por este Decreto 
s ó i n e n ~ e , ~ m c t n b a r g ~  de  qiiaesquer Leis, 
Ordens, ou Disposições em contrario. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 27 de 
Novernbrò de 1 8 12. -Coni a Rubrica do 
Principe Regente Nosso Senhor L i ) .  

ALVARA ISENTANDO DE QUAESQUER DIREITOS DE EN- 

TRdDA OU SIHIDA O SABÃO D E  AZEITE DE PALMA, 

E O ~ ~ B S B I O  AZEITE DA ILHA DE S.  THOM*. 

Eu o Principe Regente Faqo saber aos 
qrie o presente Alvará com forca d e  L& 
virem: Que sendo huw dos primeiros ob- 
iectos da Alinlia Paternal Sollicítude, em 

A L V A R ~  REGULANDO A AUQUEAÇÃO DOS NAVIOS EMPRE- 

GADOS N A  CONDUCÇÃO DOS NEGROS DE AFAICA.  

Eu o Principe Regente Feco saber aos 
que este Alvará com f q a  d e  Lei virem, 
que tendo tornado na Miiiha Real Consi- 

te  Sou Servido suscitar, e M d a r  p h  
ern exacta observancia : Por todas estas 
mui aitendiwis rasões, Hei por bem, e 
Me praz isentar siinilhantemento ele Di- 
rei&- qaaesquer, d e  Entrada ou Sahida, 
em todas as Alfandegas d e  Meus, Esta- 
dos, a s  Manaifa~turas de  Sabiio de  Azei- 
t e  de Palma, e o imsmo Azeite da refe- 
rida Ilha, para que dalli possam livre- 
inente ser exportadas para qualquer par- 
t e  que for, e quando importadas ern al- 
guina parte dos Meus Estados, não ten- 
do d e  satisfazer csnw ou encargo algum 
Qsua entrada, possiio sustentar a concor- 
remia no Mercado, e chegas 6 perfeicão 
de quc  siio susceptiveis, 

Pelo que : Mando á Meza do Desem- 
bargo do Paco, e da Consciencia c Or- 
dens; Presidente do Meu Real Erarío; 
Consellio da  Minha Real Fazenda ; Real 
Junta do Cornmercio, Agricultura, Fa- 
bricas e Navegaqão; e a todos os mais 
Tribunaes, e I)essoas a quem locar o c +  
nheciniento, e execuciio deste Alvará, o 
o u m p à o  e guardem,e facão intairamen- 
t e  cumprir, e guardar, sem einbargo de  
quaesquer Leis 'ou Ordens em contrario, 
que todas Hei por derogadas para este 
effeito sómente. como se de  cada huina 

I *'*h CollwçEo &e Delgadb -701. 6.0, pag. 
a%. d 1Ya.CoUsc~ãè dC Ddgade -rol. 6.", p. 270. 
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deracão os Mappas de Ijopulqtâào deste 
Estado do Brazilfque Mandei subir á Mi- 
nha Real Presenca, e manifestando-se á 
vista delles, que  o numero dos seus ha- 
bitantes ngo he ainda proporcionado á 
vasta extensão dos Meus ~ o m i n i o s  nesta 
par te  do Mundo, e que he por tanto in- 
sufficiente para siipprir, e efieituar com 
a promptidão, quc Tenho i-ecoinmeiida- 
do, os importantes trahallios, que  en-i 
inuitas partes se ter11 já realisado, taes 
como de aberturas, dc comniuiiica~ões 
interiores, assini por terra, como pclos 
Rios, eiitre esta Capital e as differentes 
Capitaniasdestc Imperio; o aoginento cla 
Agricultura; as Plantações de Canhamos, 
de  Especiarias, e dc outros Gcneros de  
graiidc importancia, e de  corihecida uti- 
lidade, assirii para o consurnmo interno, 
como para expor ta~ào;  o estabelecimcii- 
i o  de Fabricas, que Teriho Ordenado; a 
exfiloracào, c extraccão dos preciosos 
Productos dos Reinos Mineral, e Vegetal, 
qileri'enlio aniiiiado, e protegido; artigos 
de  que abunda este ditoso, e opuleiito 
Paiz, especialmenie favorecido na distri- 
buicào das riquezas repartidas pelas ou- 
iras partes do Globo: E que Tendo con- 
siderado siinilhantemente que as Dispo- 
sicoes providentes, que  Tcnlio Ordenado 
a bem da Populacào destcs Mcus Domi- 
iiios, nàopódein repentinamenteproduzir 
os seus saudaveis effeitos, por depcnde- 
rein do succcssivo tracto do tempo, iiào 
sendo por isso possivel facilitar o siippri- 
mento dos operarios que a eiiferinidade, 
c a morte diariaínciite inhabilitào, ou 
cxtiiiguem: se Mc fez inanifcsta a iirgen- 
i e  necessidade dc permittir o orl~itrio, 
até agora praticado, de  conduzir, c cx- 
portar dos Portos de Africa, Bracos que 
liouvessem de auxiliar, e promovcr o aii- 
ginento da Agriciiltura, c da Indusiria, 
e procurár por huma maior inassa dc  Ira- 
ballio, inaior abundancia (Ic Produccões. 
Mas, tendo-Me sido presentc o trataincn- 
io  duro e inliuniano, que no transito dos 
Portos Africanos para os do Brazil sof- 
frein os Negros, que delles se extrahcm; 
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chegando a tal extremo a barbaridade, 
e sordida avareza de  muitos dos Mestres 
das Embarcacões, que os conduzem, que, 
sedusidos pela fatal ambicão de  adquirir 
fretes, c de  fazer maiores ganhos, sobre- 
carregiio os Navios, admittindo nelles 
inuito maior numero de  Negros, do que 
podem convenientemente conter; faltan- 
do-llws com aliinentos necessarios para 
a subsistencia delles, n.;io só na quanti- 
dade, mas até na qualidade, por lhes for- 
necerem generos avariados c corruptos, 
que  podem haver mais ein conta; resul. 
taiido de Iiuni tào ahominavel trafico, 
que se não póde encarar sem horror, e 
indignacào, inanifestarem-se enfeririida- 
des, quc por falta de curativo, e conre- 
niente tratamento, nào tardão a fazerem- 
se epidemicas, e mortaes, como a expe- 
riencia infelizmente tem inostrado: Nào 
podendo os Meus Constantes, e Naturaes 
Sentimentos de Humanidade, e Benefi- 
cencia tolerar a continuacào de  taes ac- 
tos de barbaridade, cominettidos com 
manifesta transgressào dos Direitos Di- 
vino, e Natural, e Regias Disposicões dos 
Senhores .Reis, Meus Augustos Vrogeni- 
tores, transcritas nos AlvarAs de dezoito 
de Marco de mil seiscentos oitenta e 
quatro, e na Carta de Lei do primeiro 
de Jiilho de niil setecentos e trinta, que 
Mando observar cin todas aquellas par- 
tes, que por estc Mcu Alvará não forem 
derogadas, ou substituidas por outras 
Disposicões mais conformes ao presente 
estado das cousas, c ao adiantamento, c 
perfeiyio, a que tem cliegado os conhe- 
ciiiientos pliysicos c novas descubertas 
cbimicas, maiormentc na partc que res- 
peita ao importante objecto da Saude 
Publica: Sou Servido Determinar, e Pres- 
crever as segi~intes Providencias, que in- 
violavelinente se deverão observar e cum- 
prir. 

I. Convindo para a saude, e vidas dos 
Negros, que dos Portos de Africa se,con- 
duecm para os deste Fstado do Brazil, 
que eUes tenhiio, d u p n t e  a passagem, 
lugar siifliciente, em que se possam re- 



costar, e gosar daquelle descanco indis- 
pensavel para a conservação delles, não 
devendo as dimenções do espace neces- 
sario para aquelle fim, depender do ar- 
bitrio, ou capricho dos Mestres das Ein- 
barcações, suppostos os motivos, que j5 
ficào referidos: Hei por bem Determi- 
nar, Conforrnando-Me 6s-proporcões que 
outrosEstados illuminndoscstabelecerão 
relativamente a este objecto, e que a ex- 
periencia constante manifestou corres- 
pondcr aos fins, que Tenho ein vista; que 
os Navios, clue se empregarem no trans- 
porte dos Negros, não hajão (Ie receber 
maior numero dclles, do que aquellc cjue 
correspontlerá proporcão de cinconegros 
por cada duas Toneladas; e esta propor- 
cào só ter5 liigar até a quantia de du- 
zentas c Iiuina Toneladas; porque a res- 
peito: das Toneladas addicionaes, alérn 
das duzeiitas e huma, que acima ficr'io 
mencionadas, Perinitto que soniente se 
adinitta um Negro por cada Tonelada ad- 
dicional. E para prevenir as fraudes que 
se poderiãt, praticar coiiduzindo maior 
nuniero de individuos, do que os que 
ficão regulados pelas estabelecidas 1)is- 
posições, e acautelar similhantemente os 
extravios dos Meus Reacs Direitos, e en- 
ganos, que corrimettem alguns Mestres 
de Eiiibarcacôes, que conduzindo Ncgros 
por sua conta, c por conta de Particula- 
res, costumão supprir a falta dos seus 
proprios Ncgros, quando esta acontece 
por n~olestja, 011 oiitro qualquer infortu- 
nio, apropriaido-se dos Negros de ou- 
tros Yroprieiarios, c fazendo iniqria, e 
dolosarncntesoffrer a estes a perda, quan- 
do só devia rccahir sobre o Mestre: De- 
terinino q i ~ b  cada Emharcacào haja de 
tcr  hiiin Livro de Carga, distribuido da 
inesina fórina dos que servem para as 
Fazendas; qiic na inargem esquerda des- 
te Livro sc carregue o numero dos Afri- 
canos qiic emtarc5r20, com a distinccào 
do Sexo: declarando-sc se são adultos, 
ou criancas; a quem vem consignados, 
e indicando-se a Marcadistinctiva, queo 
denote; dcvcndoscr na columna, ou mar- 
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gem do lado direito, que se faça em frente 
a Descarga do  Ind iv iho  que Fallecer, 
declarando-se a sua qualidade, Marca e 
o Consignatario, a que era ~emettido. E 
repugnando altamente aos sentimentos 
de Humanidade, que se permitta, que 
taes Marcas se iniprim2o com ferro qrven- 

t e ,  Determino qiie dão barbaro invento 
mais se não pratique; d&vcndo substi- 
tuir-se por huina manillia ou colkeira ein 
que se grave a Marca, que haja de ser- 
vir de distinctivo; ficando siijeitos osque 
o contrario praticarem 6 Pena da Orde- 
nacão Livro qiiinto, Titulo trinta e seis, 
Paragrapho priiileiro, in p~.incipio. Ya- 
ra a devida legalidade da Escripturacão 
acima indicada, Mando que o Livro em 
que ella se fizer,seja rubricado pelo Juiz 
da Alfandega, ou quem seu lugar fizer, 
no Porto de cjue sahir a Einbarcacão; 
devendo os Mestres, logo que derem en- 
trada nos Portos deste Estado do Brazil, 
apresentar este Livi.0 ás Inspeccões, e 
Auctoridades, que Eu para isso Hoiiver 
de estabelecer: E succedendo que, em 
transgressão do que Tenho determinado, 
se introduza maior numero de Negros 
a bordo do que aquellc, qiie fica estabe- 
lecido, incorrerão os Transgressores nas 
Penas declaradas pela Carta de Lei do 
priineiro de Julho de mil setecentos e 
trinta, que nesta parte Mando que se ob- 
serve, como nella se contém : E para que 
possa legalmente constar se se observa 
esta Minha RcaI Detcrininn~ão: Mando 
que as 13mbarcacões crnpregadas nesta 
conducc;iio c transporte, sejào visitadas 
ao teinpo da sahida 30 Porto, ern que 
carregárào, e o da chegada 5qiiclle, a qiie 
se.dcstinão, pelos respectivos ,liiizcs da 
Alfandega, Intendencia, o11 dacliiella Au- 
ctoridade, que Eu Houver de destinar 
para aípielle etfeito. 

11. Importando similhantemente para 
a conservacão da saude, e para a precaii- 
@o, e curativo das iiiolestias a assisten- 
cia de hum liabil Cirurgiào: Ordeno que 
todas as Embarcações destinadas para a 
conducçãodosNegros, Icvein hum Cirur- 



giGo e bliando este, w Urbs s h  
pffl i i t . i r6 Q S i w a .  ECOBV~& premiar 
iqwlles,  que pela sua pericie, desi* 
e Iiumanidade contribuirepl pra a con- 
servyiio da saude, e par1 o w a t i v o ,  a 
restabeleciinento dos+Ncgt&, que se can- 
duirirern para estes PQP~S do Bracii : Sou 
Servido Deierininer que succededo não 
exceder de d w s  por cento o niimero das 
que  morrereai na passagein dos Portos 
de Africti para os do Brazil, haja de se 
premiar o Mestre da Embarcacào com a 
Grati-ficacào d c  duzentos e quarenta mil 
reis, c de cento e vinte o Cirurgiào; c 
não excedendo o numero dos mmrtos de 
ires por cento, se concederá assiiii ao 
Mcstre, como ao Cirargiào rnetade da  
GratiGcacão, que acima fica indicbda, a 
qual ser5 paga pelo Cofre da Saude: E 
quando succcdâ quc o numcro dos ilior- 
tos scja tal, que  faça suspeitar descuido, 
ou na execucão das Providencias desti- 
nadas para a salubridade dos Passagei- 
ros, ou nos curativos dos Enfermos: Dc- 
termino que o Ouvidor do Crime, a qciein 
Mando sc aprgseiitein os Mappas Necro; 
[sgicos de cada Embarca+o, haja d e  pro- 
ceder a hbma r i p c s a  Devassa, s fiin 
de serein punidos severamente, na w n -  
forinidnde das Leis, aquetles que se pro- 
var terem deixado de  executar as Minhas 
Rcaes Orclens relativas ao cuinprimeato 
das obrigaçòes qilc ihes siio inipostas so- 
bre huin tiio iiiiporiante objecto. 

IIIL Para melhor, e rnais regular tra- 
tamento dos Enfermos. e para acautelar 
a communicacáo das molestias, que por 
falta de convenientes precaucões se po- 
dciil constituir cpidetnicas, ou tornarem- 
se mais graves por se prescindir do pre- 
ciso tracto, aceio e l'ornecimento de ali- 
mentos proprios : Determino que no Cas- 
tello de Prôa, ou em outra qualquer 
parte do Navio, que se julgar mais pro- 
pria, se estabeleça liuma Enferniaria, 
para onde hajão dc ser conduzidos os 
Doentes, para n'ella serêm tractados, na 
fórrna que Tenho Mandado praticar a 
bordo dos Navios dc  Guerra: E nzo sen- 

do pssivel que o c u i M a ,  e tractlãieri- 
to dos ~nkrraios se sgtveguem a pes- 
qae iocumbidas -ele outros servips, nãO 
pdorn ctsistir na $nfecmária com aquel- 
la -*idade, q u e  convém: Determino, 
Ampliando o íkpitulo deaimo da Lei de 
ckaofto d e  Meirgo de mil seiscentos oi- 
tenta e quatro, qiie se destinem duas, 
tva ,  ou .mais pescas ,  segundo o nume- 
ro dos Doent* p c a  que ha jào de se oc- 
cupar do tvactammito d'elbs, e que para 
isso sejào dispensadas d e  todo, e qiial- 
quer servico. 

IV.  Para acautelar sirnilhantemente 
a introducçào dc  molestias a bordo: De- 
termino qne se &o adinitta a Embarque 
pessoa alguma que padecer molestia con- 
tagiosa, para cujo effeito sc deverão fa- 
eer os campetentes exarnes pelo Delega- 
do do Physico Mhr do Reino, quando o 
haja, e seja da Profissiio, pelo Cirurgiiio, 
ou Medico, que se achar no Porto de 
Einbarque, ou pelo Cirurgiào do Na- 
vio. 

V. Concorrendo essencialniente para a 
conserva~ão, e existencia dos Individuos, 
q~ se exportgo dos PwtosdeAfsica,qw 
~~Comest iveis ,  queos l e s t r e s  das&nhr-  
c a ~ õ e s  devem fornecer á Guarniciio, e Pas- 
sageiros, sejáo de boa qualidade, e y iic na 
distribuicào delles se forneca a cada huin 
a sufficientc quantidade: Ordeno que os 
Mantimentos, que os Mestres se propo- 
zerem a eiribarcar, haai.do de scr primei- 
ro  approvados, e examinados em terra na 
presenca do Delegado do Physico Mór do 
Reino, havendo*, do Medico, ou Cirur- 
giáo, que houver no lugar do Porto de 
Embarque, e do Cirurgião do Navio, e 
sendo approvados os Manti ~ e n t o s ,  assirn 
pelo que respeita á qualidade, como á 
quantidade, se requererá ao Governador 
u competente l i cen~a  para os embarcar; 
e por taes exames, visitas, e licenças niio 
pagr~riío os Mestres euiolumentos alguns. 
E regugnando aos Sentimentos da -Hu- 
manidade que se tobre* em' quanto a 0s- 
ta parte, 10 mais leve desvio, e negligen- 
cia, e mais ainda que fiquem impunes 



taes condescendencias na approvaçào dos 
Comestiveis, que de ordinario procede 
de principias de venalidade, peitas, e ga- 
nhos illicitos, approvarido-se os que de- 
veriào ser rejeitados como nocivos; Or- 
deno mui positivaniente aos Governado- 
res e Capitàes Generaes, Governadores, 
ou aos qiie siias vezes fizerem, niio con- 
cedào licenca para que se eniharquem 
taes Mantimentos, constando-lhes qtic a 
a p p r o v ~ à o  nn&o fòra feita com a devida 
sinceridade; mas antes fai;ào proceder a 
nouo exame, participando-Me o resulta- 
do, a fim de que sejào puiiidos na con- 
forniidade das Leis os Transgressores 
dellas: E Recoinmendo aos Governado- 
res mui effieazinente, qiie hqjào de com- 
parecer, todas as vezes que as suas oc- 
cupacòes lho permittirein, a tacs averi- 
guacòes, visitas, e exames a fim de que 
os Enipregados subalternos Iiajào de scr 
mais exactos, e pontuaes no cumprinien- 
to  das obrigacões, que lhe sào impostas, 
na esecuçào das quacs iaiito interessUo 
a Humanidade, e Bein do Meu Real Ser- 
viqo. 

VI. Posto que o Feijào seja o princi- 
pal alimento, que a bordo das Embarca- 
còes se fornece aos Africanos, teiido-se 
rcconliecido pela experiencia que estes 
o repugnào, e rejeitào passados os pri- 
ineiros dias da Viagem, convém que sc 
reveze, dando-lhes huina porjào de Ar- 
roz ao incnos huma vez por semana, e 
inisturando o Feijào com o Milho, ali- 
ineriio que os Negros preferem a qual- 
quer outro, nào sendo o Mendoby, que 
entre elles tcni o primeiro lugar,.e que 
por tanto se llies deve facilitar; forne- 
cendo-se a competente porcào de Peixe, 
e Carné secca, que igualmente dever5 
ser de boa qualidade; c para preparoda 
comida se ernyregarào Caldeiròes de fer- 
ro, ficando reprovados os de cobre. 

VII. Sendo a falta de liuma sut'ficien- 
te porcào de Agua a qiie mais ciista a 
supporiar, priiicipalmen~e a bordo dos 
Navim sobrecarregados de Passageiros, 
e em quanto se na20 afmstGo das adustas 
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Costas de Africa ; e tendo-se reconheci- 
do que de huma tal falta ~esu l tào  ordi- 
nariamente as molestias, e a morte de 
hum grande numero de Negros, victirnas 
da inhumanidade, e avidez dos Mestres 
das Embarcacòes; Determino que a Agua- 
da haja rlc regular-se na razcio de duas 
Canadas por Cabeca em cada Iium dia, 
assim para beber, como para Cozinha; 
regulando as viagens dos Portos de An- 
gola, Hciiguella, e Cabinda para este do 
Rio dc Janeiro a cincoenta dias, daquel- 
les iiiesrnos Portos para a Bahia e Per- 
nainbiico de trinta e cinco a cluarenta 
dias, e de trcs inezes cluando o Navio vc- 
nlia de Woca:nbiquc; e da sobredita por- 
cào dc Ag ia  se deverá fornecer a cada 
Individuo impreterivelrriente Iiuina Ca- 
nada por dia, para beber; a saber, i~ieia 
Canada ao janlar, e ineia Canada 5 cêa; 
E,Qucrendo que iiiais sc iiào pralique a 
harbaridadc, corii quc sc procedia na 
distribiiicào da Agua, chegando a iiiliu- 
riianidade ao poiito de espancar aquel- 
les, cliic, mais afflictos pela sêde vinliào 
rriui apressadamente saciar-se: Deterini- 
no, que, coiiservantlo-se a pi-atica esta- 
belecida para a comida dos Negros, di- 
vidindo-se estes em Ranchos, de dez ca- 
da huni, se forneca sirriilhaiiteinentc a 
cada Rancho a porçào de Agua, que lhe 
'toca, a razào de meia Caiiada por Cabe- 
$a, assim ao jantar como 6 cêa, forne- 
cendo-se a cada Rancho liuin Vaso de 
Madeira,oiiCassengos, clueconterilia cin- 
co Canadas de Agua. 

VIII. Dcpendendo a conservacào da 
Agua, assiin pclo que respeita ií siia 
quantidade, coiiio á sua qualidade, de 
que. as Vasilhas, Pipas, ou Toncis cste- 
jào perfeitamente rebatidas, e \vedadas, 
c perfeitctincii~e liiiipas: Deierinino que 
se nào admiltào para Aguada cascos, que 
nào tcnliào aquclles requisitos; devendo 
excluir-se todos aquelles, 4ue tcniiào ser- 
vido para Vinlio, Vinagre, Aguardente, 
ou para qtialquei- outro usò, que possa 
coii tri biiir para ;i corrupçào da Agua : 
E no cxarnt? c10 estado de taes Vasilhas, 
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Ordeno que se proceda e m  a rareia.icigo- 
roas inèegea 

IX. Tendo a- experiencka feito r- 
nhecer que do niaior cuidado, e v@&an- 
cia no aceio e limpeza das h h # i ò e s ,  
e da frequente mmva@o do ar d q e ~ f -  
de o nianuteqão da mude dos Nave- 
gantes, e ainda mesmo o ~ e m l  in- 
tenesse dus Proprietarios das Navios, por 
isso que n80 recebem frete pelo trans- 
porte dos Negros, que morrem na tra- 
vessia da Costa de Leste para os Portos 
deste Continente : Determino que Navio 
nenhuru destinado para a conduccão de 
Negros, haja de saliir dos Portos dos 
Meus Dorninios na Costa de Africa, sein 
que se proceda a hum severo exame so- 
bre o estado de aceio, em que se achar, 
negando-se as competentes licencas de 
Sahida áquelles, que não estiverem ein 
conveniente estado de limpeza; e hum 
similliante exame sc deveró praticar nos 
Portos onde o Navio, ou Embarcasào 
vier descarregar; ficando sujeitos ao 
mesino exaine os Capitàes, que transpor- 
tareni para os Portos do Brazil Negros, 
conduzidos de outros Portos; pois que 
n h  executando as Providencias ordena- 
das neste Alvará, ficarão sujeitos ás Pe- 
nas por elle declaradas quanto aos Tram- 
gressores. 

X. Dever6 o Capitão, ou Mestre do 
Navio ter particular cuidado em faztr 
ainiudadamente renovar'o ar, por meio 
de Ventiladores, que será obrigado a le- 
var para aquelle effeito, e deverá siini- 
lhantemente o Mest~e ou Capitão do Na- 
vio ou Embarcação fazer conduzir de 
manhã, e de tarde ao Tornbadilho os 
Negros, que trouxer a bordo, a fini & 
respirarem hum a r  livre; facilitando-lhes 
todos os  dias de inanhãa, que forem de 
neuoa, kuma conveniente porciio de 
Aguardente, pra beberem ; ob~igan- 
do-os a banharem-se pelo meio dia >ein 
agua salgada. 

XI. Com o mesmo strudavel intento 
de prevenir que as molestias se 
guem a bodo,  e se tomem contagiosas: 

Weroaim tpe na dtima Vieita epe tc 
tires a M e ,  antes da &ida do Nwitb, 
qae transportar N e ~ m  dos Meus h i -  

* 
m Cas%a de A â k a ,  se e x a m k  o 

err\ado, em que se âchào aquelles Ne- ' 

6- e qsre succedendo achar-se algum, 
ou ~ ~ e ,  Ehfmmes de molestia, que 
possa comniwniear-se, o11 exigir rnais cui- 
d a h  curativo, d e v k  Qesem barcar, pa- 
ra sepein c m h  em sem: E quando a 
Minha Reat Fazenda tenha ~.ecebido os 
Direitos de Exportagido: Mamkt que o 
Escrir& da Alfandega, oii quem 
vezés fizer, haja de passar as cautelas 
necessarias, para que se abonem a qnem 
tocar os Direitos, qtie tiver pago pelo 
Negro, ou Negros, que tiverem desetn- 
barcado, depois de os haver pago ; des- 
contando-se-llxs taes Direitos na Sahida 
de igual numero de Negros, que embar- 
carem nas stl bsequentes Emhrcações; 
bem entendido, qiie a esta ultima Visita 
e decisào dever40 assistir o Physico Mór 
do Districto, onde o ho~lver, na falta 
delle o Cirurgiào cla Terra, o do Navio 
e o Delegado do Physico Mór do Reino; 
e por estes Facultativos se passar4 hu- 
ma Attestqiio jtpwda, ein que se de- 
clarc ' a enfermidade, è mais signaes 
distinctivos &Negro, cjuemandáriio des- 
embarcar, e o niiiriero dos c~uc prose- 
guein Viagem; e chegando ao Porto a 
que forem destinados tws  Navios, deve- 
rá o Mestre, ou Capitão apresentar aquel- 
Ia Attestacão ao Governador e Capitào 
General, Cooernadw, que ali residir, ou 
a quem mas r e z a  fizer, para que este 
haja de a enviar á Minha Real P r e q x ,  
pela Secretaria de Estado dos Negocios 
da Marinha, e D m h  Ultramariilos; 
e deverá a Wre, rn Capittlo entregar 
h Bqdica8oth mesma Attwtqão  ao 
Delega& do Phy4WO M ó f  do Iteino, que 
se a c k  no  Porto do desembwqnç, ou 
a quem srxcre taes  &r; e ewtrmdo o 
Navio no LbsFim &ata &?a&, a m e  do 
Rio 8& heir@ 6arwf: 0 &i Ca- 
pitik mmgn a ul htt%staq$o mu me+ 
na kiatarie! Be mado dos Megocios 



dP Ymi* c? D O Q í a d  Utrailisrinos, 
er h r n  ~ k t n b  &h ao Phgske M6r 
& 3 M t i g i , * ~ e e l l ~ ~ a t l o s .  

XII, WBg sem& m.09 importamte oc- 
-r, e pmvatr que nio  soffra a Seu- 
de P&iea, por falta das nccessarias cau- 
t&s no exame do estado, em qiie che- 
gito os Negrm ao Porto do Desernbmqlut: 
E convindo que este se não permitb iwab 
tes das competentes Visitas th .%A, e 
de se reconhecer qae nào h molestias 
a borde, q w  sejh eúntagiosas: Ordeno 
que em to& os Portos deste Continen- 
te, e wtros ,  em que fôr permittido o 
desembarque dos Individuos exportados 
da Costa de Africa, liaja de cstabelecer- 
s e  hum Lazareto separado da Cidade, 
escolhendo-se huin lugar elevado, e sa- 
dio, em que deva edifgar-se; e naquelle 
Lazareto dejerão ser recebidos os We- 
gros%Fermos, para alli serem tractados, 
e curados, até que os Facultati~os, a que 
forem commettidas as Visitas do Laza- 
reto, e o curativo dos Doentes, os jul- 
guem ein estado de poderem sahir para 
casa das pessoas, a quem vierem consi- 
gnados; devendo estas concorrer cóin os 
meio6 necessisasios para a s u k t e m i a  dos 
Doentes, w d i m t e  hama c o n s i g m ~ i k  
diaria, que Mando seja arbitrada pela 
Minha Real Junta do Commercio. E pa- 
r a  que nào aconteca que se commet th  
peitas, f r a d e s ,  e prevaricaqões na exe- 
ct@o de tão necessariâs precaucòes, dif- 
f~cultando-se, ou demorando-se o desem- 
barque por capciosos pretextos eorn o 
r e p ~ o w d o  intento dc extorquir dos En- 
teressados G~atificações illkitas, para 
obterem mais prompto Despacho; Hei 
p m  n& r@commendads ao PhyalcaNífe 
do Reinu qw haja de -der errdi a 
mais escrupulosa i n d a g q h  na aeulho 
das pesoas, quc se destlaamn p m  si- 
rnilhantes Ernpregoe; vigiando se cum- 
prem com fidelidade, e desinteresse, que 
b e m ,  as suas importantes o b r i g a ç k ,  
e rqprwtitando-Bfe as e r t w h ,  e o e  
nalidades, que se commetterem, a fim 
de que os Delinquentes $a ser w 

tigakis &om ta* a *ar daj Leis. E pa- 
ra qne Me seja constante a exaccló, com 
q u e  se pratieào estas Minhas W w e i s ,  
e Patwnaes Prov ihe ias ,  c os &Feitos, 
qiie de1lrt.s resultão em benefitio da h- 
de YuMicl: Determino que o dito Ph5- 
aico Mór tlo Reino, por si, ou por seu 
Delegado, haja de pessar h i m a  Attesta- 
cão jissada, que deelase o wtrumo dos 
Iiàllecidw, e Daentes, que se acharàs a 
bordo no ~Pioinersio da chegada da Em- 
barcaçào; e q u e  esta seja remettide á 
Minha Real Yresenca pela Secretaria de 
Estado dos Ncgocia da Marinha, e Do- 
minios Ultrarnariilos. 

Pelo que: Mando á Meza do Desein- 
bargo do Paco; Presidente do Meu Real 
Erario; Real Junta  do Cornmereiõ, Agri- 
cultuaa, Fabricas, e Navegacão, Regedar 
da Casa da- Supplicaçào; ou quem suas 
vezes 'fizer ; G o v e r n a d ~ e s ,  e Capitães Ge- 
neracs ; ~ c s e m  bargadoves ; Otividores; 
Provedores; Juizes; Jiistiqas; Officiaes; 
e niais Pessoas dos Meus Reinos, e Do- 
minios, ás quaes o cumprimento deste 
Meu Alvará houver dc pertencer, que  o 
c u m p r i ,  e guardeni, e facào cumprir, 
e gmerdar tiío inviolnvel, e inteirameti- 
te, e m o  wlle se c o ~ é m ,  sem duvida, 
ou embargo algum qualquer que e l k  se- 
ja, e nào obstante quaesquer Leis, Regi- 
mentos, Alrarás, h c r e t o s ,  Disposicões, 
OU Est ib  eni contrario, que  todos, e to- 
d a  Hei por derogadas, como se dellcs 
Fizesse individual, e expressa rnenciio; 
ficando aliás sempre em seu v i g a  : E va- 
lerá como Carta passada pela Chaacelk- 
ria, posto que por ella não ha dc passar, 
e que o seu eReito haja de durar mais 
de hum anno, sem embargo da Ordena- 
ção ein contrario. Dado no Palacio da 
Real Fazenda de Santa,Cruz, acta vinte e 
quat ro  de Nmembro de mil &tocentos 
e trete. -PRINCIPE.- Condedas Gud- 
veus ('1. 
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CARTA 11EG14 PARA O AUOYaNTO DO8 EIOLUMENTOS 
A DOIS OFFICIAES DA ALFANDEGA DE IACAU. 

Juizes, Vcreadores, e Procurador do 
Leal Senado da Cainara da Ciòade d o  
Noine de Deus de Macóu: Eu o Principc 
Regentc vos Envio inuito Saad*. Sen- 
do-Mc presente a mancirà zelosa, c' acti- 
vti, corri que Nicoltío Tolentino de Yina, 
Porteiro da Alfandega dessa Cidade, e 
Joaquim Vieira Ribeiro, Escrivàoda aber- 
tura da mesiiia A1 faiidega , deseinpciihá- 
r i o  as Cominissõcs de que for20 cncar- 
regados, durante a expcdicào contra os 
Piratas Chinas, serido ao incstno teinpo 
exactos no cuiuprimciito dos deveres de 
seiis respectivos Empregos, pelos guacs 
vencerri niui inodicos ordenados : E Que- 
rendo portanto meltiorar a sua situacão 
de huina inaiipira, qiic iiào sc,ja gravosa 
,í. Kcal Fazenda: Soii Scrviclo Ordenar 
q11c essc Leal Senado, dc commum ac- 
cordo com o Oiividor Migiiel dc Arria- 
ga Bruiii da Silveira, llics haja de assi- 
gnalar aquellcs Emolunientos qiic pare- 
ccni proprios, segundo os Officios qiie 
exercem na Alfandega, sendo isto con- 
f o ~ m e  ao que se acha ein pratica em to- 
das as outras dos Meus Reinos, e Daini- 
nios. O que Me pareceu participar-vos 
para vossa intelligencia, e para qiic as- 
sim se execute. Escripta no Palacio do 
Rio de Janeiro, em vinte de Julho de 
mil oitocentos e qiiatorze.=PRINCIPE. 
Cotn Guarda.=Para os Juizes, Vcreado- 
res, e Procurador do Leal Senado da Ca- 
inara da Cidade do Norne de Deos de 
Rlacáu ('). 

OFFICIO AHPLlASDO O FAVOB DA CARTA REGIA ANTE- 

CEDENTE A TODOS OS OQFICIABS DA REPEIIIDA AI.- 
FANDEGA. 

Foi presente a Sua Alteza Real o Prin- 
cipe Rcgentc Nosso Senhor o officio de 
V. S." nuniero treze, que serve de  infor- 
inacào ao Rcquerimento dc JoaquimViei- 
ra Ribeiro, Vicente Caetano da Rocha, 
e Nicolio Tolentino de Pina, todos Offi- 

ciaes da Atáadega dessa Cidade, e como 
a i.e.qeito de doiis destes Officiaes, que 
forão empregados na expediqào contra 
os piratas, se expede ao Senado a Carta 
Rcgia, que em outro Officio coininunico 
a V. S.' por copia, pódc tornar-se aquel- 
Ia  dispsicào geral para todos os Officiaes 
da Artknclep, segundo V. S." ~rlclhor cri-' 
tender, sendo certo qiic! nào podcndo 
applicar-se e m  toda a extensão, o syste- 
ina, oti Regimento c l è E ~ l ~ a r c ~ r o s ,  que 
cxiste nesta A1 fandega, scr5 preferivel 
qiie ahi se cstabcleca acltiellc quc pare- 
ccr mais conforiiic ;í cxtetisào, c na lure- 
za do trabrillio, qiic tacs Eiiipregados 
tcni ncssa Alfandcga dc Rlacáu. O que 
participo a V. Saa  para qiic assiiii se cxe- 
ctitc, visto qtie pela já citada Carta Rc- 
gia se ordena ao Sciiado qiic proceda em 
tal assumpio dc accordo com V. S." 

Deos Guardc a V. S..- P:\lacio do Rio 
dc Janeiro ciri 5 de Agosto dc 18 14.-= 
Anton io  rle Arauy'o cle Azeverlo ( I ) .  

CAPTA DE RATIPICAÇ~O DO TIIATADO COM A GR.4M BHE- 
'TANHA, DE 22 DE JANEIUO DE (818, SODnE O TnA- 
PICO DE ESCRAVATUBA. 

Dom JOGO por Graja dc Oem Z'rinci- 
pe Regente de Portuga1,edos Algarves, 
d'aquem e d'alcm Mar, cin Africa de 
Guiné e da Conqiiista, Navcgacào, e coin- 
mercio da Ethiopia, Arabia, Ycrsia, e da 
India, etc. Faco saber a todos os que a 
presentecarta d e  Approl-aqào, coii firma- 
$50 e Ratifxacào virem, qiie ciii 22 de 
Janeiro do corrente anno se concluiu, e 
assignou na cidade de Vicnna entrc Mim, 
e o Serenissimo c t'otentissitna Principe 
Jorgc 111, Rei do Reino Unido da Gran- 
de Bretanha e Irltrnda, Meu boili Irmào 
c Primo, pelos respectivos Plenipotcn- 
ciarios, munidos de  coiiipetcntes Pode- 
res, kiim Tratado coiri o fiin dc effectuar, 
dc comnluin accordo com as outras Po- 
t e n c i s  da Europa, quc se preshriio a 
contribuir pMa csto fim boncfico, a a b -  
Igào i d i e t a  do Trafica de Eswavos 

i') No Supplemenlo (a- Collec~ão deDelgudo - I (4) ~ o ' ~ u p ~ l e t n ~ n l o  á ~ o l l c c ~ á o  de  Dclgado - 
Yol. 3.'. pag, 5.54. aol. 3.'. p g .  659. 



ein todos os Lugares da Costa de Africa, 
sitos ao Norte do Equador: do qual Tra- 
tado a sua fórrna c tlieor 11c a seguinte: 

Ein Noiiic da Santissima e Indivisivel 
'i'r indade: 

Sua Al tcz~  Real o Priricipc Regeiitc 
de  Portugal, tendo no Arligo dc~i t i iodo 
Tratado dc Allianca, feito no Rio de  .Ta- 
iiein, cili 19 de Fevereiro dc I8 10, de- 
clarado a Sua Real Resolução d e  Coope- 
rar  corn Sua Msgestade Britannica na 
Caiisa da Humanidade e Jiistica, Ado- 
ptando os meios mais eflicazes para pro- 
mover a abolição gradual do Trafico de 
Escravos: e Sua Alteza Real, em viriude 
da dita Sua I)eclaraç(o, Dcsejaiido cffc- 
ctuar, dc  cominuiii accordo corii Sua 
Magestadc Britaniiica, e coiii as outras 
Potencias da Europa, quc  sc prestar50 a 
contribuir para csic fini beiicfico, a abo- 
licUio iinmediata do referido l't-afico ciii 
todos os Lugares da Costa de Africa, si- 
tos ao Nortc do Equador: Sua Alteza 
Real o Principe Regente de Portugal, e 
Sua Magestade Britannica, ambos igual- 
inente animados do sincero desejo de  ac- 
celerar a dpaca, em que as vantagens de 
liuiiia Industria pacifica, e d e  hum com- 
inercio iiinocente, possão vir a prorriover- 
sc por toda essa grande cxteiisão do con- 
tincrite Africano, libertado cstc do nial 
do 'l'ráfico de Escravos; ajustarão fazer 
huiiiTratado parna esse f i r i i ,  c Noriicarào 
nesta conformidade para Scus Plcnipo- 
teiic.iãi.ios ; a saber: Sua AI icza Iicíil o 
Priiicipe l i cge i~ t r  de Poriiigal, os Ilkis- 
1rissiiiios e Tlxcclleritissiiiios, Doin 1'cdi.o 
dc Sousa Holslciri, Condc de t'alii~cllíi, 
do Scu Consellio, Coiniiiciidatloi~ tl:i 0i.- 
derii dc Clirislo, CupitSo da Siia Giiarda 
Rca\ hleinà; Aiitonio dc Saldanlia (1;i 

Gania, do seu Consellio, r do da Siia 
Rcal Fiizcnda, Coriiiriciidador da Orcleni 
Iliilitai- dc  Sào Bento dc Aviz; c Doiii 
Joaquiiri Lobo da Silveiroa, do Scu Con- 
selho, Coniiliendador da Ordciii de Cliris- 
to; todos t res Seus Plenipotenciarios ao 
Congresso de Vienna; e Sua Magestade 
E\-Rei dos Reinos Unidos da Grande 
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Bretanha e Irlanda, o Muito Horirado 
Robcrto Stewart, Visconde Castlereagli, 
Cavallciro da Bluito Nobrc Ordem da 
Jarreteira, hlcrnbrodo Horirosissimo(kn- 
sellio Privado dc Sua dita Magestade, 
Menibro do Parl~rnento,  Cororicl do Re- 
giincnto de  nlilicias dc 1,oiidondcrry. 
Priiicipal Secretario de Estado dc Siia 
dita Magestade para os Kegocios Estraii- 
geiros, e Seu Ylenipotenciario ao G n -  
gresso de  Vienna; os quacs havendo rc- 
ciprocamentc trociido os Plenos I'odcres 
respectivos, que  sc achárào ein boa e de- 
vida fórma, convicrào nas Artigos se- 
guintes: 

-4rtigo I. Que desde a Raiifica$io dcs- 
te  Tratado, e logo depois da sua piibli- 
cacào, ficará sendo proliibido a todo e 
qualqiier Vassallo da Corôa dc Portugal 
o coinprar Escravos, ou traficar iiclles 
erii qualqiier parte da Costa de Arrica 
ao Nortc do Equador debaixo de  qual- 
quer  pretexto, oii por qualqucr modo 
que seja; exceptuantlo coliituclo aqiielle, 
o11 aquelles Navios que tivcreiii saliido 
dos Portos do Brazil, antes que a sobre- 
dita Ratificacão haja sido publicada; com 
tanto que  a viagem desse, ou desses Na- 
vios se não extenda a mais de  seis ine- 
zes depois da mencionada piiblica~ão. 

Artigo 11. Sua Alteza Rcal o Principe 
liegente de  Portugal, Consente, c Se 
obriga por esle Artigo a Adoptar, dc  ac- 
cordo corii Sua Magestadc Britaniiica, 
aquellas riicditlas qiie possào nicllior c-on- 
tribiiir paiBa n cscciicào eftectivri do 
;!iiistc precederite, coiiForinc ao scu vcr- 
dadciro objecto, c liitcral iiitelligeiicia : 
c Siia Blagestadr: Eritannica Se obriga a 
tliir, dc  accorda coiii Sua Altczn Real, as 
ordeiis qiic foreiii iliuis adecliiadas para 
cffcctiraiiicnte iiiipc(lir, qiic, tliiraiiic o 
tciiipo cin qiic ficar sendo licito o conti- 
iiuar- o 'l'rafico de Escravos, seguiido as 
Leis dc Portugal, e os Tratados subsis- 
teiites ciitre as duas Coroas, se cause 
qualqucr cstorvo iís Einharcações Portu- 
guezas que se dirigirem a fazer o coin- 
mercio de bcravos ao Sul da Linha; ou 
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seja nos actuaes Domiiiios da C O A  de 
Portiigal, ou nos Territorios s&re os 
quaes a niesma Corba reservou o seu Di- 
reito no mencionado Tratado d e  AI- 
liança. 

Artigo 111. OTrratado de Alliança con- 
clriido no Rio de Janeiro o 19 de fPm- 
rciro dc  18 10, sendo fttndado em cir- 
ctiinstancias tcmporarias, que  felizinen- 
t c  dcixarào d c  existir, se declara pelo 
prcscnte Ar t igopor  nullo c d e  nenlitim 
effcito cin todas as suas partes; sem que 
por isso coiii tiido sc invalidem os nnti- 
gos Tratados dc  Allianca, Ainizade, e 
Garantia, qnc por tanto teinpo e tão fc- 
lizmcnte tcm subsistido cntre as duas 
Coroas. e que sc renovão aqui pelas duas 
Altas I'nrtes Contratantes, e se rcconhc- 
cem ficar cm plcna forca e vigor. 

Artigo IV. As Duas Altas Partes Con- 
tratanics Se Rcscrvão c Obrigào a fisar 
por um Tratado scparado o periodo em 
que o Continercio d e  Escravos haja dc 
cessar univcrsalinente c d e  ser proliibi- 
do ein todos os Dominios de  Portugal e 
Sria Alteza Real o Principc Regente de 
Portugal Renova aqui a Soa anterior 
&ciorac.ào, c Ajuste d e  que, no inier- 
vallo qric decorrer atd qrie a sobredita 
aboliciío geral e final se verifique, nào 
será licito aos Vassalios Port~igriczcs o 
comprarem oii traficareni em Escravos 
ein qudqricr partc cla Costa dc Africa, 
qrie 1150 scja ao Sul da Linha Eqiiino- 
cial, como fica cspccificado no scgundo 
Artigo d'estc Tratado; iiein tào pouco o 
ernprchenderem este Trafico dcbaixo d e  
Bandeira Portugueza para oiitro fim que 
nào sc,ja o dc supprir tlc Escravos as Pos- 
sessòes 'I'raiisatlanticns da Corôo de Por- 
tugal. 

Artigo V. Siia Magestadc Britaniiica 
Convêm, desde a data ein que for publi- 
cada, da maneira mencionada no Artigo 
priineiro, a Ratificario do presente Tra- 
tado, ein Desistir da Cobrança d e  todos 
os ~)agamenios, que  ainda restem por 
fazer para a complcta solução d o  En>- 
prestimode scis centas mil Libras Ester- 

linas, contrahido em Londres por conta 
dc 'Portugal no a m o  dc  1809, cm con- 
sequencia da Convene3o assignada aos 
2 1 de Abril do mesma anno; a qual Con- 
venção, dcbaixo das coiidicões acima es- 
pccificadas, se declara pelo prcwnte Ar- 
tigo nulla e de nenhuin effcito. 

Artigo Vf. O presente Tratado se r5  
ratificado, c as Ratificacõcs trocadas no 

I Rio de Janeiro dentre no capaco dc cin-. 
co mezes, ou antes se possird for. 

Eni R! e Testernlinho do qiie, os Ple- 
nipotenciarios respectivos o assignsrzo, 
e tirmárào coin o Sêllo das stias Ar- 
nias. 

Feito ein Vicnna aos vinte c dois d e  
Janeiro do Anno do Nascirriento de  Nos- 
so Senhor .Icsu Christo tle mil oitocen- 
tos e quinze. 

(L. S.) Coiidc de Palmella. 
(L. S.) Antoiiio de Saldanha da Gama.. 
(I,. S.) D. Joaquiin Lobo da Silveira. 

ARTIB3  ADDICIONAI.. 

Convcncionou-se que, no caso de al- 
giim colono Portuguez querer passar dos 
Esta bclecimenios da Corôa de  Portugal 
na Costa d c  Africa ao Norte do Equa- 
dor cotn os Negros bonn firie seus domes- 
ticos para qualqricr outra Possessão da 
Corôa tlc Portiigal, tcrá a liberdade d e  
fazc-10, logo quc 1150 scja a bordo dc Na- 
vi» armado c preparado para o Trafico,. 
c logo quc venha munido dos compcteti- 
tes Passaportes c Ccrtidòes, conformes 6 
norma, que se ajustar entrc os dous Go-- 
ver nos. 

O l~resentc Artigo Addicional terá a 
mesma força c vigor coiiio se fosse in- 
serido palavra por palavra no Tratado. 
assignado n'cste dia ; c scrá ratificado, 
c a Ratiricacào trmada ao inesmo teinpo. 

Em I;e c Testemunlio do que, os Ple- 
nipotenciarios respcct iros o assignfirão e 
firin6rZo com o S l l o  das suas Armas. 
Feito em Vienna aos vinte e doris d e  Ja- 
neiro do Anno do Nascimento de  Nosso 
Senhor Jesu Chrisio de  niil oitocentos e 
quinze. 

(L. S.) t ~ n d e  d e  I'almerlla. 



(L: S.) Antonio de Saldanha da Gama. 
(L. S.) L). doaquim Lobo d i  Silveira. 
E Shido-Me presente o mesmo Trata- 

&, ciijo tlicor lica =mia inserido, e bem 
visto, considerado, c? exíirninado por Mim 
tuds o que n'elic se contem, c no Arti- 
go Addicional qtie faz parte integrante 
do mesino Tratado, o Approvo, Ratifico, 
c Confirmo, sssini no tido, emno em ea- 
da uma das suas partes, elaiiszilas, e es- 
t i p u l e s ;  e pela presente o Dou por 
firme e válido, para haver de produzir 
o seu devido effcito; Pmnettendo em F6 
e Palavra Real observa-lo ecumpri-10 in- 
violavclmente, c fàze-lo cumprir, e ob- 
servar por qualquer modo que possa ser. 
Em testernunlio e firmeza do sobredito, 
Fiz passar apresente Carta por Mim as- 
siviada, passada com o Sêllo Grande das 
Minhas Ariaas, e referendada pelo Meti 
Secretario, e Ministro de Estado abaixo 
assignado. 

Dada no Palacio do Rio de Jaiieiro 
aos 8 de Junho do Anno do Nasciiiiento 
de Nosso Senllor Jcsu Christo de 18 15. 
=Com a assignaiiira do Principc Re- 
gente, c a do lblinisiro. (I) 

O I'rincipc Regente Nasso Senhor, 
ConforrnaiidoSc coin o parecer do Con- 
xllio da Fazcnda em Consulta de vinte 
e seis do mez p r~x imo  pnssado, sobre a 
Representaciio dos Negociantes interes- 
sados no Coininercio clo Bmzil, em qiie 
se queixiio da desigiialdade com que na 
Casa da Indio sc dduzcm os Biieitos do 
Arroz vindo bos Portos da Asia, compa- 
rativamente 30s que se p a g o  na Alfan- 
dega Grande, pdo que  vem de Portos 
Estrangeiros: Manda que todo o arroz 
que tiver Despacho na Casa da India, 
pague os mesrnos Direitos q i ~ e  actual- 
mcntc se cobriio do arroz Estrangeiro, 
que se despacha na Affandega Grande, 
observando-se a respeito das Bddeaçòes 
do mesmo genero s Disposiçào do Alva- 

r á  de vinte e seis de Maio: de mil oito- 
centos e doze, que abrange tados osob- 
jectos commerciaes. O Conselho & Fa- 
zenda o tenha assim entendido, e o %a 
executar. Palacio do Governo em I9 de 
Aposto de t 8 I 5.- Corn duas Kribricas 
dos Senhores Governadores do Reino. (9 

A L V I O ~  c a w m  EAW HUM LOCAR DE W ~ ~ J I ~ A ~ O A -  
W P  PARA CDA, E H 0 1  LUGAR DE OUVIDOR DA PYO-  
VINCIA DE BABúBZ. 

Eu o hincipe Regente F a ~ o  saberaos 
que este Alvar6 coiii f o r p  de Lei vi-, 
que constando na Minha Real Presença, 
que não siío bastantes os quatro Drisem- 
bargadores, qoc ha na Relacào de Goa 
p a n  a decisào dos n e p i o s  forenses, que 
occorrem, havendo por isso militas se 
ees empates, que se não pdern termí- 
nar, e resolver; c ainda votando o Chan- 
celler falta o numero de seis Juizes, n o  

,cessarios noscasosdegravidade,cotno " 
dctertliinào as Minhas Leis: E qiie não 
se administra outrosim a Justica nas 
Provincias de Salsete e Barciez, depois 
da extinccào das Magistrados, quc as re- 

com a exactidiio, e imparcialidade, 
que convém ao bem público, e no inre- 
msse particular dos kLeus fiéis Vassallos; 
porque os Juizes das Conimunidades, e 
Ouvidores dellas nào s h  sufficientes por 
falta de conhecimento das Leis, e por se- 
rem naturaes, e doiniciliarios do Paiz, 
com rela~òes de amizade, e pareritesco; 
Querendo prevenir estes, e oiitros incon- 
venientes, Sou Servido Determinar o se- 
guiiite : 

Haverá mais um Desemlmrgador da 
Rela~ão de Goa, qtte scrá nella Estrava- 
p o t e ,  e servirá de Juiz das Coriitnuni- 
dades, c Oiividor da Provincia dc Salse- 
te, vencendo, aldm do Ordenado da Re- 
lacào, o que percebi50 os referidos Juiz* 
e Ouvidor, a qiietxi rae substituir, e tw 
dos os emolitmentos, e propinas, que 
mrnpctião. 

Para administrar Ji~stigi na Pmviucia 



de Badez, Hei por bcm crear uin Lugar 
triennal de Ouvidor, e Juiz das Coinmu- 
iiidadcs, quc scrá reputado do Primciro 
Banco; c o Magistrado, quc o servir, te- 
r á  accesso imrnediaio á Relaçlo de Goa, 
quando, findos os trcs rinoos, c tendo 
Succcssor, Eii Hqivcr por hrn Nemcri- 
10; e servirá tainbeiii de Ouvidor das 
Ilhas de Gôa, e de Auditor da Gente de 
Guerra, venccndo os Ordenados, quc per- 
cebião o Juiz das Cominunidades, Ouvi- 
dores, c Auditorcs, havendo-se por aho- 
lidos, e extinctos os sobreditos Lugares, 
que hlo-de ser suppridos por estcs Ma- 
gistrados, que Sou Servido Crear. 

Pclo que: Mando á Meca do Desem- 
bargo do Paço; Prcsidentc do Meu Real 
Erario; Consellio da Minha Real Fazen- 
da; Vice-Rei c Capitào General de Mar 
e Terra do Estado da Iiidia; e a totlos 
os Tribuaaes, RiIiiiistros de Justica, e 

s- mais pessoas, a clueiri o corilicciiiiento 
d'este Alvarií pertencer, o cumpiQão, e 
guardein, sern einbargo de quacsqucr 
Leis, que o contrario deterniiriem. E va- 
lerá como Carta passada pela Clianccl- 
laria, posto qtic por clla nlo ha de pas- 
sar, e q ~ i c  o seu cffcito haja dc durar 
inais dc huni íiiiiio, scnl ciribargo da Or- 
denaclo em contrario. Dado no Palacio 
do Rio de Janeiro aos 25 de Janeiro dc 
1816.-Coin a assigiiatura (10 I'riricipc 
Rcgeritc, e a do Miiiistro. (') 

CARTA DE B A T I F I C A Ç ~ O  U.4 COSBESÇÁO DE 28 DE JC- 

LHO U E  1817, QUE 11E ADUIClOS.4MERTO 4 0  TItA- 
TAUO DE %C! DE JAXEIBO DE 1818. 

Doin Joào por Graqa dc Dcos, [lei do 
Reino Unido de Portiigal, do Brazil c (10s 
Algarvcs, d'aquciii, c d'alciii Mar, ciii 
Africa Senlior de Giiiiié, e da Concluisia, 
Navcgncào, e C:oiiiincrcio da I<ihiopia, 
Arabia, Pcrsia e da India, ctc. Fayo sa- 
ber aos que a presciitc Carta de Coiifir- 
macào, Approvaqào e HaliGcaçQo vircin, 
que e111 riiitc e oito de Jullio do corrente 
anno se contiliiio, c assigiiou na Cidade 

(1) .?r, Collecção de Delgado, - Yol.  6.", pag. 
381. 

de Londrcs, entre Miiri, c o Sem'kimo 
c Potentissimo Principe, Jorge 111, Rei 
do Reino Unido da Gram-Brcianlia e Ir- 
landa, Meu Bom Irmão e Pririio, pelas 
wpoctivos Plenipotenciarios, iriunidos 
de competeiitcs Podercs, Iiuiníi Conveii- 
çào Addicional ao Tro~ado de vinte c dois 
dc \Janeiro dc iiiil oitocentos e quinze, 
com o fim de preenchcr ficlnicnte e em 
toda a sim exteiisiio ris niutiias obriga- 
còes, qiie Contractainos pelo s&-edito 
Tratado, da qual Convenqàa a sua fúrina 
c tlieor he a seguinte: 

C O S V E N ~ Ã O  ADI>ICIONAL A O  TRATADO DE PX DE I A N R I R O  

DE 1018, ENTRE SUA MAGESTLDK PIl>RLI%SIMA E SUA 

MACIESTADE BRITAANICA, PARA U FIM UE IYI'EDIR 

QUALQUER COYMRBCIO ILLICITO DE EYCRiVOS POR 
PAUTE DO8 BRUR RESPECTIVOS VASSALLOS. 

Sua Magestade EGKci do Reino Unido 
dc Portugal, do Brazil, e dos Algarves, 
c Sua Magestadc El-Rei do Kcirio Unido 
da Griim-Bretaiiha c Irlanda, Adherindo 
aos Priiicipios qiic inaiiifesiarão na De- 
claraçào do Congresso J c  Vienna de 8 de 
Fevereiro de 1 8 1 5; c L)csqjarido precn- 
clicr fielrneiitc , c eni toda a siia cxten- 
são, as iniituas obrigaçòes, que contra- 
tárão pclo Tratado de 22  de Janeiro dc 
1 8 1 5, em quanto n5o chega a epoca 
em que, segundo o theor do Artigo IV, 

,do sobredito Tratado, Sua Magestadc 
Fidclissinia Se Reservou dc fixar, de 
accordo coin Sua Magestadc Britannica, 
o tenipo eiii que o Trafico de Escravos 
dcvcrií cessar iiitcirariicnte, e ser yrolii- 
Lido iios sciis Doiriiriios; I!: Siia Alages- 
tadc ELRei do llciiw Ilnido de Poriugal, 
do Brazil, c Algarves,rI'endo-se obrigado, 
['elo Airiigo 11. do iiiciicioii;ido Triitatlo a 
L h i .  as providcriciíis neccssarias para iin- 
pedir aos Sciis Vassallos todo o coriiiiier- 
cio illicito de Escravos; E Tendo-Se Sua 

. 

hlagestade El-Rei do Reiiio Unido da 
Graiii-Bretaiihn e Zi*laiida Obrigado da 
Sua Partc a adoptar, dc accordo coin 
Sua Magcstadc Fidclissinia, as .medidas 
necessarias para impedir, que os Mavios 
Portpguezesque se cinpregarem no Com- 
mcrcio dc Escravos segundo as Lcis do 



&* l$&, e ~Troeadas jcrgtitiMcs ido, IEica.cpx3 sc a&& pro8ilidirs cin ~lrtk 
e ,wdJ e .mxsatreiri csiorvaf da d c  c10 'Artigio I do .Tratildo, dc rdo- 
p e  &s Cru&wes IkitamjCQs: ! h i s  e BaaLE &Jancifs demil si tocea~s 'c 
W s  .~gea&s i)etccmiaiirict F m  
buw Ceaveqio para @C h; G Ha- Liaixo de Bandeira Yortugueza 

-Nora& Se LLS I'bnipote&rias aia,  q m d o  por c ~ n t  a de Vas- 
ad &a, a .sahr: mlbs de wtra Puterzcia. 
* .  Sua Aiagesdade El-Rei do Rci no U&lo N a v i a  Portuguezes qilc e 
de Pwlugal, clo Brasil  is Algarves, sw para lium Porto qualquer 
Ilhstrissiuio e Esdbeatissim fnxRer miaios de Sua Blagcstade 
h Palro de Swsa e Holsteio, Coade 
& PIbdla, do &u Go.wscl.lm., Capitiio Territorios nas q u ~ s  sc- 
.da Sua Guarda Real da Giripalliia do clc su12c c dous dc Ja- 
AUemã, Conimendador da Ordeci~ dc t w r ~ i o s  e quinze, o Coiii- 
flarisio, Grà  Criie da Ordem d e  Car- ros lica smdo licito para 
10s 111, eiii Hespanliri, r: Seu Enviado Sua Magsestadc Fidtilis- 
E s t r d i u a r i o  c Ministro Plenjydm- 
ciario junto a Sua Rlagestade Britaasica; ior-ios cjuc P brha do 
e Sua Magesiadc fil-Rei do Keiiio Unido nas Castas d:Africli ao 
da Grain-Bretiinba c de I r l a ~ d a  a o  M iriio a sahr  : ua Tusii Orick 
Horirado l i o h r t o  S~ewart ,  Viwuuclr) dc  Terri iwio  coiiiprrhii- 
Castlcreagh, Geii.wlliciro dc  Sua Diia D d g d o  c a Babia dc 
&Iagesiadc a o  Seu Conscllio Privado, ; c a a  Costa Occidcn- 
Meialrro do Sco l'arlamcntn, C~roliel  do aio coruprclicud ido cn- 
Regiiiicnio dc Milicias de Loi-idonclcrrj, n ~ o  ajfavo gr50 de la- 
Cavalleiro da Muito N d x c  Ordcri~ da 
Jarreteira, e Seu principal Secrelari os da Gosta d'Afica 
de E a o  Eicarregado d r sobrc os qiiaes &a 
dos Negocios Estrangeiros: os q , w s ,  inia Dcclaroai Rcscr- 
pois de havct*em trocado os Seus Ple 
Poderes respectivos, que se acliáriio 
boa e devida fóriiia, corivierào nos 
guiniç Artigos: 

Artigo I. O ohjecto d'cs!a Ckmvcri 
Iie, por paric (Ic A : n h  os Gover 
vigiar mutuaruciitc que osscusVass 
Resptxlivos não faq2-o o oominerci 
cito de Escravos. As I1~ia.s Altas 
Contraciarites Declarão: que Ell 
siderao coino Trafico iliicito & 
o que, para o fitturo, houre 
zer c113 taes circunistaixe'as 
gwinies, a saki.: turo, fizcreiii huuz Trafico illiciio d c  Es- 

1 ." E L ~ I  Navios, c ilcbaixo 
Britanilica, ou por coiiia rk 
taiinicab eni qrialquer Naoi 
idc p l q u e r  Bandeira que se$, 

2.' ' Ein Na r i a  lJor t ~ i  
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a L c g i s l q h  P o r t u g a a ã  com a Legisla- 
$&o actual da Gram-Bretanha. 

Art. JV. Todo o N a v i o P o r t u p a , q u e  
se tlesiiiiur para fazer o C o m m e d o  dc  
Escravos ciii c~ualquer parte da Costa 
d'Africa cm qrH: csie Conimercio fica 
scndo licito, devcr;í i r  miinido de htttii 
Passaporte Real. conforiie ao Forinula- 
rio aniiexo 6 presente Convcnçào, da 
clild o oiiesiiio Portnrilario Faz paric in- 
tegrante: o Pass~porte  deve scr escrito 
c111 Portiigucz, corn a traduccào aiiilicn- 
tica eiri Inglez tinida ao dito Passaporte, 
o qtcd dcvcrá sei- assignado pclo Miiiis- 
tro da Rliiriiilia, pelo qiic rcspeiia aos 
Ravios cltic saliireiii do Rio do Janeiro; 
para ou Navios tluc saliirein dos olitros 
l'orios do Brazil, c iiiais 1)oiiiiiiios~le Siiii 
hlagcstade Fidclissiiiiu f6ru díi Ilurol~a, 
os qiiaes se dcuiiiiarcrii para o dito C:oiii- 
mercio, os 1'ass:il)ortcs serio iissignatlos 
pelo Govcriiador e Capiiào Gciicral da 
Capitania aqtic ~)crtciiccr O Poria. E para 
os Navios, tloc saliindo (10s Portos tlc Por- 
I iigal, se dcstiriarciii ao 'l'i.afico, o Passa- 
porto devcrfi scr assigiiado pclo Secre- 
tario do Governo da Repartirfio da Ma- 
rinlia. 

Ari. V. 11s IJiias Alias Parics Con- 
tríictuiiics, para inelhor conscgiiirerii o 
f i i i i  que  Sc l>ropòciii, de iiiipcdir todo o 
Coiiiiricrcio illicito dc Escravos aos Setis 
Vassallos respectivos, Consenicin iiiutiia- 
ii~ciiie cni qiic, os n'avios de Guerra dc 
AriiLas as Rlariiilias Iieaes qiic, para 
cssc fiiii, se ricliarciii iniinidos das Ins- 
i r i i c~õcs  cspcciacs tlc qiic abaixo sc 
1:ii.d iiicric;.ào, possào visitar o3 Navios 
iiiercantcs dc aiiiL:is as Eacòcs clue Iioii- 
vvr iiioiivo razoavcl dc sc suspeitar ic- 
T . O I I ~  a bortlo Escravos ad(luiri(los por 
I i i i i ~ i  Coiiiiiiei*cio illicito: os incsmos Ka- 
vios de 1'7uci*r~ ~,otlerào [iiias sóiiicnic 
rio caso ciri cjiic dc facto se aclicireiri . 
Ibcrsvos ;i bordo) deter c levar os (litos 
Navios, a fi i i i  tle os L~zcr julgar 
Tribiinacs esiabelccidos para csic eft'eito, 
como abaixo será dcclarado. Bcm cntcn- 
dido, que os Coiiiiiiandantcs dos Navios 

' de a m h s  as Marinhas Reaes, que a* 
cerem esta Commissão, deverão obser- 
var, stricta e exactamente, as Instruc- 
@es de que  serio niunidos para este 
eReito. Este Artigo, sendo inteiramente 
recipmco, as Duas Altas Paries Coritra- 
tantes ,Se Obr igo ,  Iiurna para coni a 

1 outra, ií indeninisaçào das Perdas qiie 
aâ SeiisVassalloci respectivos hoicvcrcm 
de  soffrer injustanientc p l a  dcienc;ào 
arbirraria e sem causa legal, dos seus 
Navios. Beiii enteiidido, qiie a i&ni- 
sacio x r h  sciril)rc ií cusia do Governo ao 
qual pcrtcricer o Cruzador que tivci-coin- 
mettido o mio de arbiiraricdade. Bein 
cnienditlo taiiibciii, quc a visita e a dc- 
tencào dos Navios dc b:scravatura, con- 
I'oi.iiic se dcclaroii ii'cstc Artigo, só pode- 
riio cfl*iiiiar-se pelos Navios Portiigiiezcs 
ori Dritaiiriicos tlric pertenccrcm a qual- 
quer das tliias Muriiilias Reacs, e tltic sc 
acliarciii iiiiinidos das Insiriicqfies cspc- 

. ciacs aiiiies;is 6 prcseriic Coiivcnc20. 
Art. VI .  Os Critzadorcs Portciguczcs 

OLI Briiannicos riào poderào deicr Navio 
alguin dc 15scruvatiira, ciri qiie actiial- 
iiicnic iiiio se acharciii llscravos a bordo; 
c ser6 yrcciso, para legalisar a detcnqiio 
de qualqucr Navio, o ~ i  sc,ja Portiigucz, 
oii Britannico, qric os Escravos, ~ I I C  se 
acliareiii a seu bordo, syjào cffcctiva- 
incnic coridtizitlos para o 'l'rufico, c que 
aqiiellcs qiic sc acliarcrn a lmrdo dos Na- 
vios I>ortiiguczcs, Iiqjào sido tirados d'ii- 
quella parie da Cosia d'Africa ondc o 
Trafico foi proliibido pclo Tratado dc 
viritc c dous de Janeiro de iiiil oitocen- 
1 0 4  e (liiinzc. 

Art. VII. 'rotlos os Navios tlc Guerra 
das duas Nacòcs que, para o ftitiiro, 3e 
destinareiri para iiiipcdir orfrafico illicito 
dc Escriivos, Iiirào ii~iinidos, pclo seli 
prolirio Govcrno, tlc Iiiiii~a Copia das 
Insiruc~òcs aiincxas ií prescntc Convcn- 
$20, c cliic seriio consideradas conio partc 
iiitcgraiitc dclla. ICstas Instriic~õcs scrào 
escritas em Portiigtiez c cni Inglcz, e 
assignadas, para os Navios de cada Iiiima 
das duas 130tencias, Ministros res- 



pectivm da Marinha. As Duas Altas.Par- 
tes Contraetantes sc Reservão a facill- 
da& de mudarem, em todo ou parte, 
as ditas Instruccões, conforine as cir- 
cumstancias o exigireni. Bem entendido, 
todavia, que as ditas niudancas mio se 
podcrào fazcr scnào de commum accor- 
do, c coii~ o conscatimento das Duas 
Altas Partes Contractantes. -. 

Art. VJH. Para julgar com mems de- 
nioras e ikonvenientm os Navios q u e  
poder30 .& detidos corrio cinpregados 
em hum Cornmercio illicito de Escravos, 
sc csiabelccerào (ao mais tardar dentro 
do cspaco de huni anno, depois da troca 
das Rati lic~qões da presente Convençào; 
duas Commisds  iilixtas, coinpostas de 
hum igual nuinero dc indiuidiios das 
duas Nações, noineados para esic eiTeito 
pclos Sclis Soberanos respectivos. &ias 
Co~iiirrissõcs residir80, huma nos Doiiii- 
nios dc Sua Magcdadc Pidclissima, e a 
oiitra nos tle Sua Mngestadc Briiaiinica. 
E os Ih i s  Governos Decl:irar50 na epoca 
da troca das P~alilicaçõcs da prcsciitc 
Convcnc~o, Cada huiii pclo cliic diz res- 
priio aos Seiis proprios Ihniinios, os 
Lugarcs da residencia das sobrcdítas 
Coriiiriissõe~: Reservando-se cada liuma 
das Duas Altas Partes Contractintcs, o 
llireiio .de riliidar, a Scii Arbitrio, o Iii- 

gar tla rcsidcnEia da Comiriissào que re- 
sidir nos Seiis Estados. Bcrii cnicndido, 
todavia, qiic Iliiiiia das duas Com~nissòcs 
dcvcrá seinprc residir iio Brazil, e a 011- 

t ra na Costa d'Africa. 
Estas Coiniiiissôcs ,iulgarào, scin appcl- 

la$o, as Causas qite lhcs forcin aprc- 
sentadas. c bnformc ao Regulamento; c 
Insiriiccòcs anriexas á prcscntc Conven- 
qào, c que scrào considcradascoino paric 
integraiiic dclla. 

Art. IX. Sua Magesiadc Britannica, 
cni conformidade ao qiic foi estipulado 
no Traiado dc vinte c doiis de Janciro dc 
mil oiioccriios c cliiinzc, Sc Obriga a Con- 
ceder, pelo modo abaixo explicado, in- 
dernnidades siifficientcs a todos os Do- 
nos dc Navios l'oriugiiczes e siias car'gas, 

I I aprezodas pelos Cruzadores Britannicos, 
desde a cpoca do prinieiro de Junho d e  
mil oitocentos e quatone, a té  a epoca 
em que as duas Commissões indicadas 
no A r t i g ~  oitavo da prcscntc Convcnç30 

,se acllarem reunidas nos scus lugares 
respcct ivos. 

I 
As Diias Alias Partes Coiiiract antes ' Convieriio, qiie todas as reclamqòes na ' natiirczn acima apontada, w r l o  recebi- 

das e liquidadas por liuina Coininissão 
mista, cluc rcsidirii ein Londrcs, c que  
ser5 coinposia de uin niiincro igual d e  
individiiosnor~icadospclos SeiisSoberenos 
respectivos, c debaixo dos iiiesiiios princi- 
pios estipulados pelo Artigo oitavo dcsta 
Convcncào Addicional, c pelos tle::~ais 
Actos q i ~ c  formào parte integrante della. 

A sobincdita Coiiimissào entrará cni 
cxcrcicio seis inezcs depois da Troca das 
Ra~ificacões da prcsciitc Convcncào, oii 

'antes se for possi,-cl. 
As Diias Altas Partes Contractantes 

Convicrào ciii que os Donos dos Navios 
toiiicados pelos Criizadores Britannicws, 
nào 110s.o reclamar indemnidades por 
hunl maior numero dc Escravos do que 
2quellc que, segiindo as Lcis Portu- 
guczas existcntcs, Ihcs scríí permittido 
iransporiar, coriforiiic o nuiiicro dc to- 
neladas do Navio aprczado. 

As Duas Altas Partes Coniractaiites 
igiialincntc Convicrào, que todo o Navio 
Portugiicz aprczrido coin Escravos a 
Lordo para o 'Fralico, os quaes legal- 
ineilté sc provasse terein sido cmbarca- 
dos nos Territorios da Costa d'dfrica 
situados ao Nortc do Cabo de Palmas, 
c nào perlcnccntcs á Corha dc Poriiigal; 
assirn conio qtic iodo o Navio Yortugiiez, 
aprezado coiri Escrava i lira a borclo piira 
o'i'rafico, seis iiiczcs dcpois da troca das 
Katificacòcs do Tratado dc vinte c dous 
dc Janciro dc inil oiioccntos c quinzc, e 
ao qiial sc podér provai*, quc os ditos 
Escravos houvesscin sido cri) barcados em 
paragens da Cosiri d'Africa situadas a o  
Nortc do Equador, iiào terào dirciio'a 
reclaiiiar indcnlnidadc algiima. 



AW. X. Soa M a p t a d e  kitanhica Sc 
Obriga a Pagar, o mais tardar no a- 
pco  dc litirii aono, &pois que cada Seu- 
tcnça for dada, as s a n t m s  que, gclu 
Com~nissões mencionadas nos Ardgos 
preccdeii tes, foietri concedidasios ib8jvi- 
duos quc t:vcreiii direito de as reqlainpr. 

Art. XI. Sua Magesiadc Britaiinica 
Sd Obriga forinalmcnte a Pagar asltre- 
zestas sini 1 Lif~ns Esterlinas de i~idcmni- 
dade, estipuladas pela Convcncào dc virite 
e Iiurn deJmeiro dc iiiil oiloccntos equin- 
ze, a favor dos Doiios dos Navios Porlu- 
gumes aprezados pelos Cruzadores Britan- 
nicos, até 5 e p c a  do prirneiro de Janeiro 
de mil oitocentos c c~oatone, uos terixaos 
seguintes a saber: 

O pricneiro pagailaento, de  cento c 
cincoenta inil Libras kkterliiias, seis me- 
zes depois da- lròca das Ratificações da 
preselite Conven$io; c as cento c cin- 
coeilla iriil Libras Eslcriinas restantes, 
assirn .como os j m s  de cinco por ccnlo 
devidos sobre toda a soinina desde o dia 
da troca das Rai if iqõcs da C;oiiveiicào 
de vinte e liuni de Janeiro de iuil oito- 
centos e quinze, serão pagas nove mczes 
depois da troca da Raiiíicacào da prer 
sente ConvenqGo. Os Juros devidos serão 
abonados até o dia do uliirrio pagarneitto. 
Todos os sobreditos pagamentos serào 
feitos em Londrcs ao hliiiistro de Sua 
Magcsiade Fidelissiiíia junto a Sua Ma- 
gestadc Brilarinica, ou 5s I 'es~ns, quc 
Swa filagcsiade Fidclissiilia bolivcr por 
bela Auiliorisar parri esse clTciio. ' . 

Art. S I I .  Os Actos ou Iusirun~ciitos 
arinexos á presente Convcnçào, c que 
formão parte integrante della, siio os sc- 
,pintes : 

i ' 1 . O  I ." Foririulario de Passaportes para 
os Navios,Mercaiites Porlriguezcs qiie se 

c scravíi- dcsrina&fr(rTraIio licito dc L. 
fura* 
N." 2." Insiriic@ks para os Savios de 

Gtwrra das duas f i @ s  que forem des- 
tiaados a impedir o Trafico illicito dc 
Escravos. 

N." 3." Kcg~tktnento para as Cotn- 

mis- iapixtas que rèsAitSo np Ce@.a 
cl'ACrica, ho-~k.ad, c eiri bndres. 

Art. &lu. A'presentc C~nvenqiíoioseri 
Raiiíiida, c as R;~tiTic~i@s ser50 tro- 
ca& no Rio dc Janeim, no tertno de 
-quatro mezes, o. trmis siaidar, depois da 
I .  

&a do dia da sua assignatiira. 
Eiri fé do que as Qcaipotciiciarios res- 

pectivas* as$@aaae e sellariio coili o 
Selle dqfksuaa Alyms. * . . , 

Feita strl Londrm aoe 58 'dSaa.de mçã 
de dullio do anno do Nasc 
Senlior Jcsu Chrislo de 1 8 1 7 .  (L S,),- 
Conde c/c Pnlwzelln. 

FQIUULA~IO DE PI.%APOISRS ~ n n 4  AS snnrr.c~cõm rcwm 
GIIE7AS QUE 88 D B S T I N A R Ç U  AO T P A b I C O  L I C I T O  III:  Eá- 
(AIAVOS. 

(Lugar das Amias R m . )  

I 

F. . . Ministro e Secretario de Estado dos 
Ncgscios da Marinliii e Doniiiiios U1- 
trairiarinos ctc. etc. (ou Gorerriador ou 
Secretario do Govcriio de I'or~ugal). 

N." 1. 

Faco salcr a todos quc o presente 
Passaporic v i r e~ i ,  .que o Navio denoiiii- 
nado. . . de. . . Toiidadas, Iccando. . . 
hoineiis de tripulaliio, c.  . . passagei- 
ros; dc qric lic Nestrc. . . e Doiio. . . 
Por tuguc.zcs c Vassallos deste Heino Uni- 
do, scgrie viageili para os Portos de. . . 
c .  . . c Costa de. . . d'oirdc lia de voltar 
para. . . Os clitus Mestre e Doiio ha- 
vendo prirneiro prestado o jt~raoieiito 
ncccssario licraiitc a Rcal Jor:ta do Goin- 
rnercio desta CUpiral (ou Meza da Itis- 
peccào desla Capirarii;r) c tcndo pro\ado 
legalrncnte qiic rio dito Navio c &írga 
niio tein parte pctssoa algiiina Estran- 
geira, conm se i~iosira pela Certidào da 
incsina Real Juilta (ou da Meza da Ins- 
pec)ào) qut \-ai annexa a este Passaporte. 
i)ls,ditos. . . ACcstre e .  . I Dono do dito 
Navio ficando obrigados a entrar cinica- 
mente nea@lles Portos da C1hsi.a de 
Africa d e  o Traâlro da Escravatura ke 
ps@rait&4o aos Vasmilos do Reina de Por- 
t d ,  & Braril, c A karvm, e "a .a~lhr 



de iá 1 ~ r q u a 3 q w r  das Portos deste 
Reino, ande iinicameiitc lhes' será per- 
rnitlido deseriibárcar os Escravos que 
tmuxcrem, depois de ter  satisfeito ás 
form~lidades riecessarias para riiostrar 
que  se tein ein tudo conforiiiado com 
as  Delerininacões do Alvará de 24 i% 
Novei~ibro de 1 8 1 3, pelo qiial Stia Ma- 
gcstade Foi Servido Regular o trans- 
porte de Escravos da Costa de  Arpica 
para os Seus Dominios do Brazil. E dei- 
xaiido elles & ciimprir qualquer desias 
condicões ficar80 sugeitos ás penas iiii- 

postas pelo Alvarb deti)contra aqucllcs 
que fizerem o Trafico dc Escravos de  
huma maneira illicita. E porqiie lia liida 
ou v01 ta póde ser cncoi~trads eiii qiiaes- 
quer mares ou portos pelos Cabos e Offi- 
ciaes das Náos, c mais Embarcacõcs do 
mesmo Reino: Ordena El-Rei Nosso Sc- 
nhor que lhe nào ponhiio impcdiniento 
algum, e Recommenda aos das Arina- 
das, Esquadras, -e mais Embarc.acões dos 
Reis, Priricipes, Repiiblicas, Poteniados, 
Amigos c Alliados desta Coroa, que lhe 
não embaracem seguir a sua viagem, 
antes para a fazer lho dêein a ajuda e 
favor de  que necessitar, na certeza de  
que aos recommendados pelos Seus Prin- 
cipes se fará pela nossa parte o mesmo 
e igual tratamento. Em fé do que Sua 
Riagestade Ihe Maiidou dar este Passa- 
porte por mim assignado e sellado corn 
o Sêllo Grande das Armas Reaes; o qual 
passaporte valerá sómcnte por. . . e só 
por huma viagem. Dado no Palacio de. . . 
aos. . . dias do mez de.  . . . . do ailno 
do Nascimento de  Nosso Senhor Jesus 
Christo. 

F* S.) 
Por Ordem deSua Excellencia. O Ofi- 

cial que  lavrou o Passaporte. 
Este Passaporte (N.". . .) authorisa o 

Navio nelle mencionado a levar a seu 
bordo d e  Iiuina vez qualquer numero de 
heravos  nào excedendo. . . sendo. . . . 

C11 lbta Alvará &verá ser promulgaüo em qm- 
s e ~ a d  do artigo 3 . O  da Cpnvenção Addicioiial 
betb ás de f8lã. 
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por tonelada, con'forme bc pennit t ide 
pelo Alvará de ( O .  . . exceptuando sem- 
pre os Escravos empregados conio Mafi- 
nheiros o11 Criados, e as criancas nas& 
das a bordo duranie a viagem. 

(Assigiiado como Passa1)orie pelas Au- 
thoridadcs Porliigiiezas res[)cct ivas.) 

Co~zrZe rle PdneZZa. 

~ ~ ' E T H L C C ~ S S  D E S T I Y h l ) h S  P 4 l i t  O S  N i L V l O j  DC GUCRRA POR- 
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O C O N U E R C I U  II.I.ICIT0 D 6  E S C H A V O I .  

9 'm 

Arligo I. 'I'odo o Navio de  Guerra 
I'or*iiigiicz ou Britannico ler5 o direito, 
iia coi~forinidatle do Artigo qiiirito da 
Coiivei?cào Addicional dc data tlc Iioje, 
de visitar os Navios bfercantes de Iiuma 
ou de ouira Potencia que  fizcrcin real- 
mente, ou foreiii suspeitos de  fazer, o 
Coinrnercio de Negros; c se a bordo delles 
sc acliarcrn Escravos, coi-iforine o iheor 
do Artigo sexto da Convencào Addicio- 
iial aciina nnencionatla, e p ~ l o  qiie diz 
rcsj)eito aos Navios Portuguezes, se hou- 
verem inoii\os para se si~speitar  que os 
sobreditos Escravos fossein enibarcados 
en-i Iiiim dos pontos da Costa de Africa 
onde este Corrimercio não Ihcs hc  j' a 1 3er- 
mittido, segundo as Estipulacõcs exis- 
tentes entre as Duas Altas Potencias: 
neste caso tào sómente, o Commandante 
do dito Navio de Giierra os poderá de- 
ter; e havendo-os detido, deverá con- * 
duzi-10s o mais promptan~ente  que for 
possivel, para serem julgados por squella 
das duas Cornmissões inixtas, cstabele- 
cidas pelo Artigo oitavo da Convencáo 
Addicional da data d e  hoje, de  que esti- 
verem mais proximos, ou á qual o Com- 
mandante do Navio aprezadorjulgar, de- 
baixo da sua responsabilidade, g,ue póde 
mais depressa chegar desde3@ ponto 
onde o Navio da Escravatara houver 
sido detido. 

Os Navios a bordo dos quaes se nãs 
a 

(1) kto he o Alvari de 24 de Novembro de 1813, 
w outra qualquer Lei portugueza, que haja de ss 
pPomulgar para o hturo em bgar desta. 

82 



acharem Escravos destinados para o l'ra- 
fico, tiào poderào ser detidos debaixo 
de nerihuin pretexto ou n~otivo qual- 
quer. 

Os Criados ou Marinheiros Negros que 
sc acliareiii a boido desles ditos Navios, 
nào starào, eiri caso nenhiiiii, hum motivo 
siifficietite de detencào. 

Art .  11. Nào podcrlí scr visitado ou 
detido, t l~baixo de qiialqiicr pretcxto oti 
moii to cltie se-ia, Navio :ilguiri Mercante 
ou eililwcgaclo iio Coiriiiiercio de Negros, 
erri quaiito csiiver dentro de hurii porto 
oai eiiscatl- iwrteilccnte n hiima das 
Duas Alta. '2s Contractaiites, o11 ao 
alcance d e  tiro de peca das baterias de 
terra;  nias dado o caso quc fossein en- 
contrados nesta situaqãu Na vios suspei- 
tos, podcriio kzer-se as Lieprescntacòes 
convenicnies ás Autlioritlades clo Paiz, 
pedinclo-lhcs cluc tornern medidas efli- 
cazes piira obstar a siiiiill-ianies aliisos. 

Art. 111. As A l ~ a s  Partes Contraciac- 
tes, coiisiderando a iiniiiensa cxtcnsào 
das Costas de Rfrica ao Norle do Equa- 
dor, ondc esle Corriniercio fica prohi- 
bido, e a facilidade que haveria de fazer 
huni Trafico illicito naqtiellas paragens, 
onde a falta total o11 talvez a dis~aneia 
das Aiitlioridades coinpetentcs impe- 
disse, de se recorrer a estas Authorida- 
des para se opporei-ii ao dito Coininer- 
cio; c para inais facilmenle alcancarem 
o firn iitil que tem cin vista, Convierão 
de  conceder, e com effeito se concedem 
mutiiainente a faculdade, sem prcjudi- 
carern aos Direitos de Soberania, de visi- 
t a r  e de  deter, corno se se encontrasse 
no rnar largo, qiialquer navio que for 
achado com Escravatiira a bordo, ainda 
mesmo ao alcance de tiro dc peca de 
terra das Costas dos scus territorios 
respectivos no continente da Africa ao 
Norte do Equador; huma vez que alli 
nào haja Aiiihoridade local á qual se 
possa recorrer, conio fica dito no Artigo 
antecedente. No caso sobredito os N a v i ~ s  
visitados poder50 ser condiizidos perante 
as Coniniissões mixtas, na fórnia estipii- 

lada no Artigo primeiro das, presentes 
Instruccões. 

Art. IV. Nào poderào ser detidos, de- 
baixo de pretexto algum, os Navios Por- 
tuguezes Mercaiites, o11 empregados no 
Coinrnercio de Regros, que forein encon- 
irados em qiialttuor paragciri que seja, 
quer perto de terra, qiier no mar largo, 
ao Sul do Equador, a menos que  não 
s ~ j a  em corisequencia de se l h a  haver 
coiiiecado a (lar caca ao Norte do Equa- 
dor. -. 

Art.  V. Os Navios I'ortuguezes, mu- 
nidos de hiiiii I'assaport e eiii regra, que 
tiverem carregado a seii bordo Escravos 
nos I'ontos da Cosia de Africa, onde o 
Coiniricrcio de Negros Iie perinittido aos 
Vassallos Portiiguczl-s, e que depois fo- 
rem cncontrados ao Dorte do Eqiiador, 
niio dcverào scr detidos pelos Navios de  
Guerra das duas RTacões, quando rnesino 
estejào rriiinidos das presentes Instruc- 
cões, coin tanlo cluc jtisiifiquem a sua 
derrota, seaja por ter, scgiiudo os usos 
da Navegag.ào Poritigucza, feito hum 
bordo para o Norte de alguns griíos, a 
fim de i r  buscar ventos favoraveis; seja 
por outras causas legitimas, coiiio as 
fortunas do mar, clevidamente provadas; 
ou se,ja fiiialmentc no caso eiii que os 
seus Passaportes moslreni que elles se 
destinão para algum dos portos perten- 
centes ií Coròa de I'ortugal, que estào 
situados f6ra do Coiltinente da Africa. 

Bem entendido que, pelo que respeita 
aos Navios de Escravatura que forem 
detidos ao Norte do Equador, a prova da 
legalidade da viagein deverá ser prodii- 
zida pelo Navio detido; e que ao contra- 
rio acontecendo que huin Navio de  Es- 
cravatiira seaja detido ao Si11 do Erjuador, 
conforme a Estipulacão do Artigo prece- 
dente, n'este caso a prova da illegalida- 
de deverá ser produzida pelo apreza- 
dor. 

He igualmente estipulado que, ainda 
mesmo quando o nuncro  de Escravos, 
que os Cruzadores acharem a bordo de 

i t 0  corres- hum Navio de Escravatura, n' 
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p d e r  ao que declarar o scu Passaporte, 
será este motivo bastante para jus- 

tificar a detençào do Navio, mas n'este 
qaso o Capitào e o Dono do Navio dcve- 
f io  ser denunciados pc>r:intc os Trilii- 
naes Portugiiezes tio Rra~il, ]!ara alli se- 
rem castigados conforiiic as Leis do 

Artigo VI. Todo o Navio Portuguez 
que se destinar a Fazer o Coiiimcrcio l i -  
cito de Escravos, dcbaiso dos principios ' 

declarados na Convencào Addiciorial da 
data de hoje, dever5 ter  o Capiião e os 
dous tercos, ao menos, da Tripulac,.iio de 
Naçiio Portugueza. Bein cntendido, que 
o ser o Navio de Constrricjiio Estran- 
geira, nada implicará CO:I~ a sua nacio- 
nalidade; e qiie os Mariiiheiros Negros 
serào sempre considerados conio Portu- 
guezes, corn tanto que (se forem Escra- 
vos) periencào a Vassal!os da Coroa tle 
Portugal, ou que tenhào sitlo forrados 
nos Dorninios de Sua Magestade Fidelis- 

Artigo VII. Todas as vezes qrie huma 
Embarcaciio de: Gucrra cnconirar hum 
Navio Mercante, quc eslivcr no caso de 
dever ser visitado, aquella deverá com- 
portar-se com toda a moderaciio, e com 
as attencões dcvidas entre as Nacões 
Amigas e Alliadas; e em todo o caso a 
visita será feita por hum Official que te- 
nha o posto ao menos de Tenente dc Ma- 
rinha. 

Artigo VIII. As Einbarcacões de Guer- 
ra, que, debaixo dos principios declara- 
dos nas presentes Instruccões, detiverem 
os Navios de Escravatura, dever50 dei- 
xar a bordo toda a Carga de Negros in- 
tacta, assim como o Capitão, e liiima 
parte ao menos da tripulacào do dito Na- 
vio. 

O Capitào far5 huma d e ~ l a r a ~ i i o  au- 
thentica por escripto, que mostre o esta- 
do em que elle acholi a EmbarcaFào de- 
tida, e as altèraSões que n'ella tiverem 
havido. Deverá tariibem dar ao Capitão 
do Navio de Escravatul-a huin Certifica- 
do assignado dos oapeis qne houverem 

$do apprehendidos ao dito Navio, assim 
coiiio do Nuinero de Escravos achados 
a bordo ao teinpo da detencào. 

Os Negros nào serào desembarcados 
senào clriando os Navios, a bordo dos 
quacs se acliào, clicgarrru ao Iiigar onde 
a validade da Iircza cleve ser julgada por 
Iiiiriia das diias Coiriiriissòes niixtas, ,para 
que, rio caso (pie tiao sc.jào julgados de 
boa prcza, a perda dos Donos possa mais 
Tacilriienie ressarcir-se. Se porém hou- 
vereiii motivos urgentes, procedidos da 
diiracgo cla Viagcin, do estado de saude 
dos Escravos, ou oulrus cpaesqiier que 
exijão que os Negros sejoo desernbarca- 
dos todos, ou ein parte dellcs, antes d e  
poderem os Navios ser condiizidos ao lu- 
gar da residericia de huma das mencio- 
riadas Cornniissões, o Commaiidante do 
Navio aprezador poderá tomar. sobre si 
csta Fesponsalilidade, coin -tanto porém, 
que aquella nccessidade seja coiistada 
por hun-i Aitestado em fórina. 

Artigo IX. iYào se poderá fazer trans- 
porte algiiiii de Escravos, conio ob- 
jccto de Coinmercio, de hum para ou- 
t ro  porto do Brazil, ou do Continente c 
Ilhas na Costa da Africa para os Domi- 
riios da Coroa dc Portugal fóra da Ame- 
rica, seiiào em' Navios i~iunidos de Pas- 
saportcs'od'koc do Governo Portuguez, 

Feito em Londres aos vinte e oito dias 
do mez de Julho do Anno do Nascimen- 
to de Nosso Senlior Jesus Christo de mil 
oitocentos e dezesete. 

(L. S.) Conde de Palmella. 

N.O 3 

REGULA>IEE;TO PARA AS C O I N I 1 E Ò E S  MIXTAS,  QUE D E V E B  n E -  

,,,, , ,,, ,o,TL ,, Bn. ,z l l , ,  E 

Artigo I. As Commissões inixtas, es- 
tabelecidas pela Convencào Addicional 
da data de hoje na Costa de Africa, e no  
Bnzil, sào destinadas para julgar da ]e- 
galidade da detengão dos Navios empre- 
gados no trafico da Escravatura, que o s  
Cruzadores das duas Nações houverem 
de deter em virtude da mesma h ~ v e n -  



çáe, por fazerem liiam Comme~cio illick 
to de Escravos. 

As sobredi ias Coinmissòes julgarào, 
sem appcllacào, conforme a letra e es- 
pirito c10 Tratado de viiite c dois de Ja- 
neiro de mil oitocentos e qiiirize, e da 
Convencào Addicional ao iiicsiiio Trnta- 
do, assignada em Londres 110 dia vintc 
e oiio de Jullio dc mil oitoceriios e clcze- 
sete. - As Coininissòes tlcvcrào dar as 
suas Seiiieiiqas tào surrii.r?ariaiiiei~ic(~uan- 
to fur possivel; c Ities lie prcscril)to o 
decidirem (seiiiprc que for lsaticavcl) 
no espqo  de vii~te rlias, roiit:idos daquel- 
le em que cad:i Nnrio detido for condu- 
zido ao porio da sua rcsidcncia: 

1 ." Sobre a Icgitiinidade da Captura. 
2." Sobre as ii:deriinidrides qiie o Na- 

vio aprezado dever5 receber, iio c3so de 
se lhe dar a liberdsxlc: 

Ficando es~ipiilado, que, ein iodos os 
casos, a Senten~a fitial não 1)oder5 ser 
din'crida aléln do teriiio de dous mezes, 
quer seja por causa de ausencia de ies- 
teniiinlias, o11 por h l ~ a  de outras pro- 
vas; exccpto a requciqirnento de alguiria 

.das partes interessadas, com tanto qiie 
estas dêerri fianca suí'ficienie de se cncar- 
regareili das despezas e riscos da demó- 
rã, no qual caso os Cornmissarios pode- 
rùo á sua discricào conceder huina de- 
mora addicional, n qual nùo passará de 
quatro mezes. 

Artigo 11. Cada huma das sobreditas 
Commissòes mixias, que devein residir 
na Costa de Afiqica, e no Brazil, serd com- 
posta da irianeira seguinte; a saber: 

As Duas Altas Partes Contractantes 
nomearào, cada huina dellas, Iium Com- 
missario Juiz, e hiim Commissario Ar- 
bitro, os quaes scrào auihorisados a ou- 
vir e decidir, sem appellacào, todos os 
casos de  Captura dos Navios de Escrava- 
tura, que Ilies possào ser submettidos, 
conforme a ~ s t i ~ u l a ~ i i o  da Convencào 
Addicional da  data de hoje. Todas as 
partes essmciaes do processo perante es- 
tas Commissões mixtas dever20 ser fei- 
tas por escripto, na lingua do Paiz onde 

' residir a Commisst?~. Os CommissarPas 
, .luizcs, c os Coinniissarios ArLiiros, pres- 
tarão jiirainento, perante o Magistrado 
principal do Paiz onde residir a Cunimis- 
sào, de bem c Gelineiite jiilgnr; de ntio 
dar preferencia algiiinn, nern aos Rccla- 
madores, nciii aos Cíiptores; e dese giiia- 

1 reiri em todas as suas 1)ccisòes 1)clas Es- 

I tipulacòes do Tratado de vinte e dois de 
Janeiro de iiiil oitocentos e quinze, c da 

1 Coilvciicào Addicional ao mcsiiio Tra- 
1 tado. 

Cada Coiai i i i  issào terá hiim Secreta- 
rio, oii Offici~il de Rcgisio, norrieado pc- 
lo Sobei,ano c10 Paiz oiidc residir a Com- 
inissào. Este Ofliciril deverá 13cgisiar to- 
dos os Ac~os  da Coniiiiissào; e antes de 
tomar posse do lugar dever5 prcsinr ju- 
rariiento, ao menos perante hurii dos Jiii- 

I zcs Coiiiniissarios, de se comportar com 
I rcspeiio 5 sua riutlioridadc e de jbroceder 
coin fidelidade cni iodos os Negocios 
[ierrcnccnics ao sei1 ernprcgo. 

Arligo 111. A fórriia do P'roccsso scrá 
como se scgiie: 

Os Coniiiiissarios Juizes das dita? Na- 
çóes dcverào, em primeiro lugar, proce- 
der ao exame dos papeis do Navio, e r 6  
ce1,cr os depoiinentos, debaixo de Jura- 
rnenio, do Capitào, e de dois oii tres, 

1 pelo inenos, dos principnes individuos a 
bordo do Navio rletido; assim como a de- 
claracào do Captor debaixo de Jurainen- 
to, no caso qiie pareca necessaria; a 6in 
de poder julgar e decidir, se o dilo Na- 
vio foi dcvidamentc detido, ou nào, se- 
gundo as Estipulações da Convencào Ad- 
dicional da data de hoje, e para que, 6 
vista deste Juizo, seja condemnado, ou 
posto em liberdade. E no caso que k 
dous Coiii missarios.Tuizes nào concordem 
lia Sentenca que deverao dar, já seja so- 

l bre a legitirnidadc da detencão, já sobre 
a indemnidade que se deverá conceder, 
ou sobre qualquer oritra duvida, que as 
Estipulações da Conveqào desta 
possio suscitar nestes casos, &r?? tirar 
por sorte o nome de hum Bos dous Cem- 
missarios AAitros, o quat, Bepsis &e ba- 



ver tomado conhecimento dos Autos do 
Processo, deverá conferir coin os sobre- 
ditos Coinmissarios Juizes sobre o caso 
de qlie se trata;  e a Sentença final se 
pronunciará conforme os votos da maio- 
ria dos sobreditos Commissarios Juizes, 
e do sobredito Corninissario Arbitro. 

Artigo IV. Todas as vezes qrie a Car- 
ga de Escravos, achada a hordo de  hriii) 
Navio de Escravatura Portugriez, houver 
sido embarcada em qualcluer Ponto da 
Costa de  Africa, onde o trafico de Es- 
cravos he licito aos Vassallos dcSua Ala- 
gcstade Fidelissima, huin tal Navio nào 
poderá ser detido debaixo do pretesto 
de terem sido os sobreditos Escra\os 
trazidos na sua origeini por tcrra de ou- 
t r a  qualquer parte do Continente. 

Artigo V. Na declaracão aiiihentica 
que o Captor deverá fazci. perante a 
Cominissão, assim coriio na Certidào dos 
papeis apprehendidos, que se deverá 
passar ao Capitào do Navio aprezado 110 
momento da  sua dclencào, o sobredito 
Captor será obrigado a declarar o seu 
nome, e o noine do seu Navio, assim co- 
mo a latitude, e longitude da  paragem 
onde tiver acontecido a detencào, e o nu- 
mero de Escravos achados vivos a bordo 
do Navio ao tempo da detencào. 

Artigo VI.  Irnmediatamente depois 
de dada a Sen tenp ,  o Navio detido (se 
for julgado livre), e quanto resiar da sua 
carga, serào restituidos aos Ilonos, os 
quaes poderào reclamar perante a mes- 
ma Commissào a avaliação das indemni- 
dades a que terão direito de pretender. 

O mesmo Captor, e, na sua falta, o 
seu Governo, ficará responsavel pelas so- 
breditas indemnidades. 

As Duas Altas Partes Contractantes 
se obrigào a satisfazer, no prazo d e  hum 
anno desde a data da Sen ten~a ,  as in- 
demnidades que forem concedidas pela 
sobredita Coinmissào. Bem entendido, 
que estas indemnidades serão sempre á 
custa d'aquella Potencia 5 qual perten- 
cer o Captor. 

Artigo VII. No caso de  ser qualquer 
BOL. DO C. ULTR.-LEG. ANT. -VOI.. 11. 

Navio coiidemnado por viageni illicita, 
serào declarados boa preza o Casco, as- 
sim coiiio a Carga, qualquer que ella se- 
,ia; 6 excepcào dos Escravos que se acha- 
reiii a bordo para ob,iecto de  Coniriier- 
cio; e o dito Navio, e a dita Carga serào 
vciid;dos em leilào put~lico a tciicficio 
dos dous Governos: e quarito aos Escra- 
vos, esies deverào receber da Corriiiiissão 
riiixia tiuiiia Carta de Alforria, e serào 
consygnados ao Governo do Paiz em que 
resldir a' Comniissão qrie tiver dado a 
Scriiciica, para serein empregados em 
(liialidade de Criatlos ou de tra1)alhado- 
rcs l i \  rcs. - Cada hum dos dous Gover- 
nos sc Obriga a garantir a liberdade da- 
cliiella porcão destes individuos que llie 
for rey)ectivarneriie corisigiiada. 

Art igo VIIZ. Qualquer reclamacão de 
indeiiinidade, por~)erdasoccasionadasaos 
Niivios suspeitos de fazerein o Cominer- 
cio illicito d e  B1:scravos, que não forem 
condemnados conio boa preza pelas Coiii- 
riiissôes rnixtas, deverá ser igualmente 
recebida, e julgada pelas sobredi tas Corn- 
missòes na IXrrria especificada pelo Arti- 
go 3." do presente Regiilamento. 

E ein todos os casos em que se passar 
Sentenja de restitiii<j.iio, a CommissAo ad- 
judicará a qualquer Requerente, ou aos 
'seus Procuradores respectivos, reconlie- 
cidos como taes em devida fórina, Iiiima 
justa e completa indemnidade, eni bene- 
Gcio da pessoa oii pessoas que fizeretri as 
reela macòes : 

1." Por todas as Custas do Processo, 
e por todas as perdas e damnosque qual- 
quer  Requerente ou Requerentespossào 
ter  soffrido por tal Captura e Detencào; 
isto he, no caso de  perda total, o Reque- 
rente ou Requerentes serào indemniza- 
dos; 

1 ." Pelo casco, massame, apparelho, e 
mantinieiitos. 

2.' Por todo o frete vencido, ou que se 
possa vir a dever. 

3." Pelo valor da sua Carga de generos, 
se a tiver. 

4." Pelos Escravos que se acharem a 
83 



CÉDULA PARA REGULAR A ESTALIA, OU COMPENSAÇ~O DIARIA DAS OESPEZAS DA DEMORA. 
Libras Estrelinas. 

Por um navio de 100 toneladas at8 120 inclusivb.. ............... 
n 12i dito a i50 dito ................. 6 
Y 1 dito a 170 dito ................. 
1) 171 dito a 200 dito ................. 1 
n 101 dito a 220 dito ................. i 
u 1 dito a 930 dito ................. 1 
u 231 dito a 270 dito ................. 14 
lJ 271 dito a 300 dito ................. I6 

e assim em praporgo. 

bordo no rnomenio da detenção, segon- 
do o calculo do valor dos sobreditos Es- 
cravos rio Iiigar do seu destino; dando 
sempre porein o dcscoiito pela mortali- 
dade qiie naturaltneiite teria acontecido, 
se a viagem niio tivesse sido interroin- 
pida; e aleiri disso por todos os gastos e 
despezas qiie se liajào de incorrer com a 
verida de taes Cargas, incluitido coiri- 
missão de venda, quando esta haja de se 
pagar. 

5." Por todas as demais de'spezas'or- 
dinarins cm casos sioiilliari~es de pcnda 
total. 

E cm outro qiialquer raso em qiie a 
perda não scja tolal, o Requerenie ou 
Reclucreiites serào iiidemnizados: 

1." l'or iodos os damnos e despezas 
espcciaes, occasionadas ao Navio pela de- 
tens.50, e pela pcrda do frete vencido, 
ou que se possa vir a dever. 

2." Hurria soiiima diaria, regulada pelo 
nuniero de tonèladas do Navio, para as 
despezas da deiiiora, c~~iai-ido a Iioiiver, 
segui-ido a Cédula aniiexa no 1,resenie 
Artigo. 

3." EIuina soninia diaria para manii- 
tenciio dos Escravos, de hiirri shelling 
(ou ccnio e oitenia réis) por cabeca,seiri 
distinccão de sexo, nenr de idade, por 
tanios dias cliiantos parecer á Coi~iniis- 
s5o que a Viagem haja sido,ou possa ser, 
retardada por caiisa da detencão; e tarn- 
bem: . 

4." Por toda e qualquer deierioracão 
da Carga ou dos Escravos. 

5.' Por qiialquer dirninuicào iio valor 
da Carga de Escravos,l~orefi['eitode tnor- 
talidade augmeniada além do computo 
ordiriario para taes Viagens, ou por causa 
de molesiias occasionadas pcla detencào; 

este valor deverá ser regulado p e \ e - d  
c1110 do preco que  os sobreditos Esm- 
vos teriào no logar do seu dcsiiiio, 
mesina fórma que no caso precedenteda 
perda total. 

6." Hum juiqo de ciiico por cento so- 
bre o iniporte do Capiial ernprcgado na 
compra, e inanulencào da Carga, 
1)eriodo da demora occasiotiadu l,ela de- 
tencào. 

E 7." Por todo o premio de Seguro so- 
bre o aiigir~ento de risco. 

O Requerente ou Requerentes podo- 
rao outrosiin pretender hiiin juro, a 
razão de cinco por cento por aiiito, sobre 
a soniiria adjuclicada, até qiic ella tenha 
sido paga pelo Governo a que pertencer 
o Navio qiie tiver feiio a preza. O im- 
porte total das taes ideinnidades deverá 
ser c;~lculndo na moeda (10 Paiz a que 
pcriencer o Navio detido, e liquidado ao 
csarri bio correrite do dia da Seiiienca da 
coiiiinissào, excepio a totalidade da ina- 
niiteiicào dos Escravos, qiie será paga 
ao par, c01110 aciina fica estipulado. 

As Duas Altas Partes Contractantes, 
Desejando evitar, quanto for possivel, 
toda a especic de fraudes na execucão 
da Coi-ivei~cào Addicional da data de 
Iroje, Conrierào que, no caso em que se 
provasse de hiiina nianeira evidente e 
convincei~te para os Juizes de ainbas as 
Nacòes, c seiii lhes ser preciso recorrer 
á decisão do Coinniissario Arbitro, que 
o Captor fòra induzido a erro por culpa 
voluiitaria, e reprehcnsivel do Capitão do 
Navio dctido; n'esse caso sómente, n'io 
terá o Navio detido direito a receber, 
durante os dias de detencão, a compen- 
sacãopela demora, estipulada no presente 
Artigo. 



Artigo IX. Quando o Dono de  qual- 
quer Navio suspeito de fazer Coinmercio 
illicito dc Escravos, quc  tiver sido posto 
cln liberdade, em coiiseqiiericia de Seii- 
t e n p  de  Iiuina das Coiniiiissòcs rnixtas 
(ou no caso acima cspccificatlo de pci-da 
toia\) reclairiar irideirinicladcs pela perda 
d e  Escravos rliic posa l i a ~ e r  solifrido, 
nunca cllc potlcrá prctendcr iiinis I3scra- 
vos aléiii do nuiiiero qiie o seu n'avio ti- 
nlia dirciio de transportar, conhriric as 
Leis Portriguezas, o (lira1 niirt?ci+o dcvcli-8 
seniprc ser cstip~ilado iio scii Passnporic. 

ArtigoX. A Coinriiissiio riiixta esiíibe- 
lecida ciri 1,oridrcs pelo Artigo 1X da 
Convencào da daia dc Iiosjc, rcccLcr.5 c 
decidir5 todas as Rcclaiiin(;õcs feitas 
ácerca dc Navios Poriiigiiczes, c siias Car- 
gas aprczadas pclos Crrizatlores Briiali- 
niccts por motivo de Co!niiicrcio ii!icito 
de Escravos, desdc o priinciro tlc .lilnlio 
dc  riiil oitoccnios e qiiatorze, alé 5 Epo- 
ca ein qiic a Convcnçao da data de Iiqjc 
tiver sido posta eiii plcna cscçiiyão, ad- 
jiidicaiido-lhcs, cin coiiforiliitla(l,: do Ar- 
tigo 1X da dita Corivcii@o Add icional, 
hiiina iridemnisacào jiista e cornple~a, 
conforme as bases eslabclccidas nos Ar- 
tigos prmeden~cs,  tanio iio caso dc per- 
da ioial, coiiicj por dcspczas feitas c pre- 
juizos soRi.idcis pelos Doiios, c outros l r i -  
teressados nos ditos Navios c Cargas. A 
sobredita Comiliissio estabelecida em 
Londres será composta da inesma ma- 
meira, c scr i  guiada pclos iiicsinos prin- 
cipios jrí eiiuiiciados nos Artigos I, 11, 
III dcstc Regulamen~o para as Coinmis- 
sõcs esiabclecidas na Costa dc Africa, e 
no Brazil. 

Artigo XI. Nào será perinittido a ne- 
nhum dos Jiiizes Commissarios,ncm aos 
Arl i t ros ,  nem ao Secretario d e  qualquer 
das Cominiss6es mixtas, debaixo de qual- 
quer pretexto que seja, o pedir ou rece- 
ber, de nenhuma das Parles interessadas 
nas Seniencas que derein, emoluinentos 
alguns em razão dos deveres que lhes 
são prescriptos pelo presente Regula- 
mento. 

Artigo XII. Quando as Partes inte- 
ressadas jiilgarem ter niotivo d e  se quei- 
xar. de cjrialclucr in,justi~a evidente da 
parte das C;oinrriissòcii inixtas, poderão 
i.~prcseriia-Ia aos seus Governos respe- 
ctivos, os qiiaes sc Resrrvào o direitode 
se Eri ~cndcrcni  niu t uaiiicnte 1)ara mu- 
dar, quando o Julgarcrii coiivenicnte,os 
iiidividuos dc qiie se coiiipozerem estas 
Commissòcs. 

Artigo XIZI. No C3SO que algum Na- 
v io  srja cleiido iiidevi(laincntc coni o pre- 
tcxio díis 12.iti0iilacòes da Corivencào Ad- 
tliciorial da data de hoje, e sem que o 
Captor se ;ichc aiiilior.isado, nem pelo 
I hcor da sobrcdita (:oiivcriyào, ncrn pc- 
Ias Iiistruccòcs a clln aiiriesas, o Gover-, 
iio no qual pertencer o Navio detido, te- 
r i  o direito dc 1)cd;r r.cl,;:ra@o; e em tal 
caso, o (2ovcroo ao qual pcrtciicer o c a -  
j~!or, se Obriga a Mandar proceder cffi- 
caznicrite a Iiuiii csaine do motivo d e  
cliieixa, c a fazcr coin qric o Captor re- 
ccba, no caso dc o ter  nicrecido, hum 
castigo ~~roporcioiiado á iiifraccào em 
(liic houver caliido. 

Artigo XIV. As Duns Altas Partes 
Contraciaratcs Convicrio que, no caso d a  
irioric dc  buin ou varios dos Comrnissa- 
rios Jiiizes c Arli iros qiie compõcrn as 
sobrccliias Cooiiriissòes mixtas, os seus 
liigarcs çcr5o siippridos, ad interim da 
inancira seguinte: 

Da parte do Governo Britnnnico, as 
vacancias serão substituidas successiva- 
rnentc, na Commissiio que residir nos 
Domii-iios dc Sua Mageslade Britannica, 
pelo Govcriiador ou Tenente Governa- 
dor residente naqiiella Colonia, pelo prin- 
cipal Magistrado do I,ugar, c pelo Secre- 
tario: no Rrazil, pelo Consul Britannico 
e Vice-Consul, que residirem na Cidade 
onde se achar estabelecida a Commissão 
iiiixta. 

Da parte d e  Portugal, as vacancias s e  
r20 preenchidas, no Brazil, pelas pessoas 
que o Capitiio General da Provincia no- 
mear para este effeito; e vista a dificul- 
dade que o Governo Portuguez acharia 



d e  nomear pessoas adequadas para siib- 
stituir os Iiigores ctuc possào vagar na 
Coinniissào rcsitlcntr: nos Ilominios Bri- 
tannicos; conveio-se quc,  succe(lendo 
inorrercili os Coiiiinissari«s I'ortiigiie- 
zes, Juiz ou Arbiiros, o resto dos indivi- 
(luos da sohredita Coiiiinissào deverá pro- 
ceder igualmente :i jrilgar os Navios de 
Escravatura que forciri roiaduzidos pc- 
rante ellcs, r: 5 execucào d a  sua Seiitcri- 
$a. Todavia nesic caso sóirienie, as Par- 
tes inleressadas lci.ào o direito de appcl- 
lar  da Scntcnca, sc I M : I I ~  Ilies parecer, 
para a Q~oiiiis-iissàio que residir no Brazil; 
e o Covcriio ao qiiaI pcriciic(lr O Captor, 
tirar6 obrigado a satisfazer p!ei-iamcntc 
as indeniiiid:ides que sc dcvercin, no ca- 
so cluc a a[)pe!lacão scjli jiilgada a favor 
clos Rcclairiadon~cs; bciii cii~cncliclo, qiie 
o Navio, c a b:ai~ga Iicarào, coi qrianio 
durar  csla appcll;i~$o, no lugar da rcsi- 
dencia da priniclrri Co:i!inissào, peraiiic 
a tiiid ~ivereiri sido coiadiizidos. 

As AIlas 1':ii'~cs Cori~rac~aii ics Se0bi.i- 
@o a l~rcciiclier, o iiiais deprcssa que 
seja possivel, qrialquer vacancia qiic 
possa occorrcr nas sobreditas Cominis- 
sões; por causa dc  morte, ori qiialquer 
outro iiiotivo. li; no caso quc a vacancia 
cle cada lauin dos Coiiiniissarios Por~ i i -  
guezes qiic resiclircrii lios Doininios Bri- 
taniiicos, não csle,in preenchida rio fim 
clc seis ixiezes, os Navios íliie alli forcin 
conduzidos depois dessa Epoca, para sc- 
rcin julgados, ccssarào de Lcr o direito 
cle appellaciio acinia estipulado. 

Fcito eiii Londres aos vinte e oito 
dias do iriez de Jiillio do anno do Nasci- 
niento de Nosso Senhor Jesu Christo de 
niil oitocenlos e dezesete. 

(L. S.) Conde de  Palmella. 
E Sendo-Me prcscnie a mcsma Con- 

vencão Addicional, cujo theor fica aci- 
ma inserido, e bem visto, considerado, 
e examinado por Mim tudo que nella sc 
contém, a Approvo, Ratifico, e Confirmo 
ein todas as suas partes, e pela presente 
a Dou por firme e válida, para haver de  
produzir o seu devido effeito; Promet- 

tei-ido eiii Fé, e Palavra Real de Obser- 
va-la, e Curirpri-Ia inviolavclirienie, e Pa- 
ze-la cumprir e observar por qiialqiier 
modo que possa ser. Eiii testeiriunlio e 
firmeza do sobreclilo, Fiz passar a pre- 
sente Carta por Miiii assigiiad;~, passada 
com o Sêllo Graiidc (Ias Rliiihas Arliias, 
e referendada pclo RJeli Serreiario c Mi- 
nistro dc Estado abaixo ossignado. 

Dada iio Palacio do Rio tle ,laneiro 
aos oilo de Novembro do Aiino do Nas- 
ciinento dc Nosso Sciilior desii Christo 
de iriil oitoccritos c (lczcse~c.==Com a 
Assignatura dc Sua Magesiatlc, e a do 
Rlinis'ro. ( I )  

CARTA D E  P.ATIIIICAÇÃO DO ANTIGO SBI'BRADODA CON- 

VENÇÃO DI? 28 DI< J U L H O  D E  1017, ADDICIONAL AO 

TRATADO D E  88 D E  J 4 N E l I i O  D E  1 3 1 5 .  

Doiri Joào por Graca de Dcos, Rci do 
iieiiio 'IJirido de  Por~ugn\ ,  (10 Brazil, e 
111garvcs, (tl'aqiicrn c d'íilci~i filar, cri1 
Aí'rica Senlior dc GuiriC, c (Ia Conc~riista, 
Navega~ào, c ~oiiiiiicrcio da Eihiopia, 
Arabia, l'crsia, c da Iniclin, cic. Faco sa- 
her aos qiic ;i prescnic Carla de Conlir- 
maqào, ApprovaqSào, e Ratificacão vireni, 
quc aos onze dias do mez de Scteinhro 
do corrciitc anuo se concluiu, e assignou 
ira Cidade tlc I,ondrcs entre D%iiir, e o Se- 
rcnissinao c l~otciriissiriio Jorge 111, Rci 
do Kciiio Uriiclo da Grandc Bretanha e 
Irlanda, Meu boiri Iriliào c Primo, pelos 
Piespectivos Ylenipotenciarios, Rlunidos 
de coiiipetentes Poderes, hiiin Ariigo 
Separado da Convencào assignada em 
Londres aos vinte c oiio de Julho deste 

I mesmo aiino, Addicional ao Tratado de 
vinte e dois de Janeiro de iiiil oitocentos 
e quinze; do qual Artigo a sua fórma e 
tlieor lic a seguinte: 

ARTIGO SEPARADO 

Logo qiie se verificar a total aboli@o 
do Trafico da Escravatura para os Vas- 

1 sallos da Corôa dc Portugal, as duas Al- 
tas Partes Contractantes convem eni ada- 
ptar, de cotnmuiri accordo, ds novas cir- 

(1) Na Collecção de Delgudo - r o l .  6.", pag.  
584. 



curnstmeks: as2 Eaipubcã&;dri. Convm- 
cãb ~ddÍcional ,  e~sig%& em W d r e d  e m  
i 8  de Julho p~lrh+tYt passado ; mas qoan; 
do não seja possixel c o n m d a r  em outro 
s jus te, a ~ o n r e ~ ~ b ~ d d i c i o n a t  d ' aqwl~h  
data ficar4 sendo +alida até á expiracilo 
dequinze annos, contados desde o dia em 
qire o Trafico da Escravatura for totab 
mente ah l ido  pelo Governo Portuguez. 

O presente Artigo separado ter4 a 
mesma forca e vigor coino se fosse inse- 
rido, palavra por palavva, na sobrcdita 
Convencão Addicimal ; e será ratificado, 
e as Ratificncões serão irocadas o mais 
cedo que for possivel. 

Em fé do que, os Plenipo.tenciarios 
respectivos o sssignárào, e seltárào COA] 

os Sellos das Siias Armas. 
Feito ein Londres aos onze dias do 

iiiez de Setembro do anno do Nascimento 
de  Mosso Senhor Jesus Christo d e  mil 
oitocentos e dezesete. 

(L. S.) Conde de Palmella. 
E Sendo-Me presente o mesino Artigo 

separado, ciijo iheor fica acima inserido, 
e beni visto, considerado e examinado 
por Mim; o Approvb, Ratifico, e Con fir- 
mo, e pela prcsctfie O Dm por firme, e 
valido para haver 86 p M u z i r  O seu de- 
vido effcito; Prorricttendo ein Fé  e Pala- 
vra Real de Observa-lo, e cumpri-lo in- 
vide~&rnente,  e Faze-10 Cumprir, e ob- 
seahp6wqaa lquer  niodo que possa ser. 
Ern testemuaho e firmeza do sobredits, 
Fiz passar a presente Carta por Mini as- 
signada, passada com o Sllo.Grande das 
Minhas Armas, e referendada pelo @eu. 
Secretario e Ministro d e  Estado abaixo 
assignado. Dada no Palacio do Rio de 
Janeiro ads 9 dia$ do hez de Dezembm 
do a&nb do Mascihetitò de 8 o S h  9&tidr1 
Jesus Christo dc 18 17.-Cbhi i b'assi- 
gnatura dc  Siia M a p t a d é , '  e a do Mi- 
nistro. (') 

ALVARA. E S T A ~ L E C E N D O  PENAS CONTRA os Q U E  PI- 
2$PElll  C O M I E B C I O  P I I O H I B I D O  D E  EGCPAVOB. 

Eii El-Rei Faco sabet aos que este Al- 

(4) Na Col lee~ão  de l k l g a d q - . m l .  6 . O ,  

600. ;* 
BOL. DO C. OLTR.-LEG. ANT. -YOL. 11. 

oará caril Fscn de Lki- ti~-ewr: Que; ktc 
tendendb a que a1 p&aBi$& dwCatn4 
rnercio de Escravos, em todos os porto@ 
da Cosia de  Africa ao Norte) db I3ipa- 
dor, estabelecida pela Ratificacão do 
Tratado de  vinte e doiis cie Jãneim de 
mil oitocentos e quinze, e da Convenciio 
Ad&cional d e  vinte e oito de Julho de 
mil oitocentos e deeesete, exige novas 
providencias, que, prescrevends as. jus-  
ias e proporcionadas penas, que hào de 
ser irripostas aos trailsgreswres, sirvàa 
de regra certa de julgar, e decidir nos 
casos occorrentes sobre este objecto, aos 
.Juizes, e mais pessoas encarregadas da 
sua execucào: Hei por bem .Ordenar o 
segdMilie: 

I. Todh as  pessoas d e  qualquer qi~âli-  
d&le e condicào, que sejão, que fizerem 
armar e preparar Navios para o Resgaie 
e Compra de  Escravos e111 qiialqucr dos 
portos da* Costa d e  Africa, situados a o  
N o ~ t 6  'tio Equador; iricorrerào na pena 
d e  p d i m e n t o  dos Escravos, os quaes 
immediatamente ficarào libertos, para 
terem o destino abaixo d d a r a d o :  E lhe 
serdo confiscados os Navios empregados 
nesse trafico com todos os sens appare- 
Ilios e pertences, e juntamente a Carga, 
qualqoer que seja, que  a seu bordo es- 
tiver por conta dos donos e fretadores 
dos mesinos Navios, ou dos Carregado- 
res de Escravos. E os Officiaes dos Na- 
vios, a saber, Capiiso ou Mestre, Piloto, 
e Sobre Carga, ser30 degradados por  cin- 
co *nos pam- M o ç a ~ q u e ,  e e d a  hum 
pagar& hntila mutra equivalente á solda- 
dk, e mais interesses que haveria de  ven- 
cer na viagem. Mo se poderão fazer Se- 
guros sobre taes Navios, ou sua carrega- 
çIb;  6' fazendo-se serão nullos; e os Se- 
gtrradoiies, tlue scientemenve os f i m m ,  
seHe eorídemnados no tresdabmdd pre- 
mio estipulado para o caso de S d s t r o .  

11. Na mesma pna .de per&mmto 
dos Escra+m, pa* fiam l ib r tos ,  e te- 
rem s Mim abaixo. d t i c l a e ,  i n c o ~  
M u d d ~ g l ~ m  l q s  de  qmlqaer qua- 
. M d +  ,a eotfdi$io, q u e  os mdwziirern a 
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qualquer dos portos do Brazil ein Na- 
vios com bandeira que nào seja Portu- 
gu eza. 

111. Todos os sobreditos casos serào 
objecto de  denuncia. E no caso de t e r  
havido confisco de Navio e de  sua Carga, 
ametade dc todo o preso, que  se reali- 
zar em arrematacào publica, bem como 
.anietadc das outras penas pecuniarias, 
será para os denunciantes, e a outra ame- 
tade para a Minha Real Fazenda, á qual 
pertencerá tudo, quando não Iiouver de. 
nunciante. No caso porém de ter  havido 
preza de  Navio, feita por Embarcaciio de 
guerra ; a respeito delle, e sua Carga se 
observará o que he prescripto pelo Ard 
tigo setiino do Regulamento para as 
Cominissões mixtas, addicionando em nu. 
mero terceiro a sobredita Convcncào de 
vinte e oito de Julho do mil oitocentos 
e dezesete. Porém só poderio ser deman- 
dados dentro dc  trcs annos, contados na 
caso de preza ou confisco do Navio, da 
dia da entrada do Navio no porto da 
descarga, e findo este espaco, ficarão 
prescriptas, e extinctas as Accões. 

/V. As L)enuncias c todos os Autos 
do Processo até sentença final e sua exe- 
cucào, serào feitos perante os Juizes dos 
Contrabandos e Descaminlios do Lugar 
ou Disiricto, onde os Escravos forem can- 
duzidos, ou perante qualquer outro Ma- 
gistrado ou Juiz, q u e  essa jurisdiccào 
exerci tar,aos quaes Hei por bem commet- 
ter  esta jurisdiccào, bem como a neces- 
saria para executarem as Sentencas pro- 
feridas pelas Commissões rnixtas, nos 
casos do seu conhecimeiito, e para jul- 
ga r  e conhecer dos outros casos, que oc- 
correrem, e suas dependencias, dando 
os competentes rccursos na fórma da Or- 
denaçb.  Qualquer das partes porém po- 
derá requerer 6 Commissào mixta, para 
que julgue se he, ou nào caço d e  prohi- 
biciio; e n'este caso se lhe remetterào os 
Autos no estado em que  c s t i v p i n :  E o  
que por ella for decidido, se executará. 

V. Os Escravos consignados á Minha 
Real Fazenda pelo modo prescripto no 

sobredito setiino Artigo do Regulamento 
para as Commissões rnixtas, e todos os 
mais Libertos pela maneira acima decre- 
tada, por não ser jiisto que fiquem aban- 
donados, serào entregues no Juizo da Ou- 
vidoria da Comarca; e onde o rrio hou- 
ver, naquelle, qiic estiver encarregado 
da Conservatoria dos Indios, que Hei 
por bem ampliar, unindo-lhe esta juris- 
diccào, para ahi serem destinados a ser- 
vir como Libertos por tempo de quator- 
ze annos; ou de algriin serviço píiblico 
de  mar, fortalezas, agricultura, e de of- 
ficios, como nlelhor convier, sendo para 
isso alistados nas respectivas cstacões; 
o11 alugados cm praqa a particulares de 
estabelecirnento e probidade conhecida, 
assignando estes Termo de os aliixientar, 
vestir, doutrinar, e ensinar-lhe o officio, 
ou trabalho, que se convencio~iar, c pelo 
tempo que for estipulado; renovando-se 
os Termos e Condicões as vczes quc for 
necessario, a te  preenclier o sobrcdito 
tempo de  cluatorze annos: Estc tempo 
porém poderá ser diminuido por dous 
ou mais annos, áquelles Lil~ertos, que 
por seu prestimo e bons costurnes se fi- 
zerem dignos de gozar antes delle do ple- 
no direito da sua Liberdade. E no caso 
dc  serem destinados a servico público 
na maneira sobredita, quem tiver au- 
thoridade na respectiva cstacào nontcará 
huma pessoa capaz para assignar o so- 
bredito Termo, e para ficar responsavel 
pela educaçào e ensino dos mesmos Li- 
bertos. Terào hiim Curador, pessoa de  
conhecida probidade, que ser l  proposto 
todos os triennios pelo Juiz, c approvado 
pela Meza do Desembargo do Paco dcsta 
a r t e ,  ou pelo Govcrnador c Capiiào 
General da respectiva Provincia ; e a seu 
oficio pertencerá requerer tudo o que 
for a bein dos l,ibertos, e fiscalizar os 
abusos; procurar que no tempo compe- 
tente se lhe dê resalva do serviço; e pro- 
mover geralmentc ein seu beneficio a 
observancia do qoe  se acha p r e s c r i p t ~  
pela Lei a favor dos OrfGos, no q u e  111es 
poder ser applicado, para o qiic será 



menio das niolestias, de que ordinaria- 
mente são infcctados os ditos Escravos, 
e no conhcciinenio dos remedios pro- 
prios e adequados, de que elles usào erri 
seus curativos: porque em todos estes 
objectos tem mostrado a experiencia ser 
necessario declarar as providencias da. 
das naquelle Alvará, que se observará 
(com as sobreditas explicacões) em tiida 
o mais, que rielle he disposto. 

VII. Attendendo a que a miidanca e 
a l t e y ã o  superveniente ao Commercia 
dos Escravk pelas restriccões, ajustadas 

sempre ouvido em tudo, o que ácerca 
delles se ordenar pelo sobredito Juizo. 

VI. Nos portas ao Sul do Equador, 
em que he  permittido o Commercio de 
Escravos, se observará o que está orde- 
nado pelo Alvará de vinte e quatro de 
Novenibrode mil oitocentos e treze, com 
as modiGca$ies e declarações seguintes, 
a saber: Ficará abolida a distincqâo en- 
tre toneladas, que excederem o numero 
de duzentos e h u m ,  e que nào excede- 
rem este numero; e sem effeito o que 
ácerca destas ultirnas Iic ordenado no 
dito Alvará, para ser regulada a carga 
de Escravos, a razào de cinco por cada 
duas toneladas do porte de qualqiier 
Navio, medida pelo antigo p?drào. Da 
prohibicào das niarcas feitas com f e m  
no corpo dos Escravos, serào exceptua- 
das e perinittidas as marcas inipressas 
com carimbos de praia. Será licito aos 
donos ou fretadores dos Navios ernpre- 
gar no servico destes caldeiras de ferro 
ou de cobre indistinctamente; coiiitanto 
que estas sejào todas as Viawens estanha- 

b. 
das de novo, o que se fiscalizar5 nas \i- 
sitas, que se hào de fazer a bordo dos 
mesmos navios. E quando a bordo destes 
nào possào andar Cirurgiões para ciirar 
os Escravos, pelos nào haver, ou por ou- 
tra razão equivalenic, serào os donos ou 
fretadores obrigados a trazer a bordo 
dos ditos Navios pretos Sangradores, in- 
telligentes e experioientados no trata- 

A L V A R . ~  EXTINGUINDO O LUGAR DE J U I Z  DO C R I M E  DE 
ANGOLA, R E U N I N D O - O  A O  D O  C I V E L ;  E O DO J U I Z  

DA A L F A R D E G A  AO D O  O U V I D O R .  

alterem e modifiquem as dispUsicões das 
antigas Leis a este respeito feitas, sein 
attencào áqiiella posterior mudanqa, p e b  
qual muitas até ficarào seiii ter  appli- 
cacào ; Hei por bem ordenar, que em to- 
dos os portos do Brazil seja liciio impor- 
t a r  Escravos trazidos dos portos em que 
for licito este Cominercio: E cjiie os 
fretes fiqueiri 5 disposicào e convencào 
das partes. 

Este se cuinprirá como nelle se con- 
tém. Pelo que, Mando á Meza do Des- 
embargo do Paco e da Coiisciencia e Or- 
dens; Presidente do Meu Real Erario; 
Conselho da Minha Real Fazenda; Re- 
gedor da Casa da Supplicaciio do Brazil; 
Governador da Relacào da Baliia; Go- 
vernadores e Capitàes Gerieraes; e mais 
Governadores do Brazil, e dos Meus Do- 
ininios Ultramarinos; e a todos os Ali -  
nistros de Jostica, e rnais Pessoas, a 
cjuein pertencer o coiiheciinento deste 
Alvará, o cuniprào e guardeili, nào oh- 
stante qiialqucr Decisiio enl contrario, 
que Hei por derogada para estc cffeito 
sómentc: E valerá como Carta passada 
pela Cliancellaria, posto que por ella nào 
ha de passar, e que o seu eff'eito haja de 
durar mais de hiim anno, sern embargo 
da Lci em contrario. 

Dado no Palacio do Rio deJaneiroein 
26 de Janeiro de 18 18. = Com a Assi- 
gnatura de Sua Magestade, e a do $li- 
nistro. (') 

E u  El-Rei Faco saber ao cjiie este Al- 
vara virem: Que, tendo rnostrado a ex- 
periencia ser desnecessaria em Angola, 
para a boa e prompta adniiiiistracào da 
Justiça, a separacão que se fez da Vara 
do Crime, da do Civel, e que sem incon- 
veniente do Meu Real Serviço, do inte- 

dos P o ~ o s ,  c da segurança pública, 
odeni m b a s  estar unidas, e conhecer 

de Fóra do Civel das Causas Cri- 
no sobredito Tratado, e Convekào Ad- 
dicional, exige que em grande parte se 



im r Hc$Ppi~r bem Entiwgriir o Lrigar 
de Juim d e  Fora do Crime de Aiipln,  
ficando de ora em diante remida, cumo 
de antes, a Jurisdiccào crim2inal ao 3a'n 
d e  Fóra do Civel, e exercendo o Ottvi- 
dor  daqiiella Colnamã o L~rg.;ir de Juiz 
da Alfandega. 

I'elo qiie: Mando 5 Meza do Desein- 
h r g o  d o  Paco, e da Conscieacia e Or- 
dens; Presidente do Meu Real Erario; 
Conselho da Fazenda; Regedor da Casa 
da Supplica$io; c ao Governador e Ca- 
pita0 General do Rcino d e  Angola; Ma- 
gistrados; Jus t ips ;  e outras quaesquer 
Pessoas, a qtlcni o conhecimento deste 
Alvará pertencer, o cuinpráo e guardem, 
e facaio cumprir e guardarcoino n d l ~  se 
contém; não obstantes yuaesqner Leis, 
Regimentos, ou ordens cin contrario; 
porque todas e todos Sou Servido de- 
rogar, como se delhs e delles Fizesse cx- 
pressa e individual n i e n ~ à o ,  para o re- 
ferido effeito sómente, ficando alirís sem- 
pre em sei1 vigor. 'E este valerá como 
Carta passada pela Chanccllaria, posto 

rio. 
Dado no Palacio do Rio dc Janeiro 

em 6 de  Fevereiro de 1 8 1 8. =Com a 
Assignattira de  Sua Magestade, e a do 
Ministro. (') 

Eu El-Rei Faqo saber aos cjuc este 
Alvar5 virem: Que  Quereiido dar  hiirn 
authentico testerniinho ao Leal Senado 
da Cainarn da Cidade de Macáo, da Con- 
4 i m q i I o  que elle merece pelos servicos 
que Me+ tem prestado no desempenho 
das Commiss6es de  que se aclía encar- 
regade, e especialmente pelos fieis sen- 
timetitos d e  Amor e Lealdade$ ie mos- 
trou, d Minha Real Pessoa, i&ndode 
tào longe hum Depirtado para fi1icitm'- 

Me pela Minha Esaltaclo aõ TTim& e 
pata prestarr $4~'  elle o Juramento & 
Preiro e Homenagem, rrestc Faustissimo 
Dia da -Minha Cotoac.do: Hei por bem 
,Fazer-lhe AIercê do  Tratamento de Se- 
nhoria. 

E; esze se cumprir5 como nelFese con- 
tdm, niio obstantes quaesquer Leis ou 
disposicões e m  contrario; e valerá corrio 
Carta passada i]rela Ch~ncellaria, posto 
que por ella n lo  ha de passar; e o seu 
effeito haja de durar inais de htlrn e, 
inuitos annos, sern embargo das Ordè- 
iiacões em contrario. 

Dado no Palacio do Rio de Janeiro em 
6 d e  Fevereiro de 18 1 S.=Coin a As- 
s.ignatura de Sua Mages~adc, e a do Mi- 
nistro. (') 

CARTA DE LBI ELEVANDO 6 CATBBORIA DE c t n i l a i r  
A VIELA DE BIOÇAEBIQUE. 

Dom Joào, Por G n c a  de Beos, Rei 
do Reino Unido d e  Portugal, e do Bra- 
zil, e Algarves, d'aquern, e d'além Mar, 
cm Africa Senhor de  Guiné, c da Con- 
quista, Navegacão, e Commercio da 
Ethiopia, Arabia, Persia, e da India, 
etc. Paco saber aos que esta Carta de 
Lei virem: Que sendo-Me presente em 
Consulta da Meza do Meu Desembargo 
do Paco o inuito que convinha Erigir 
em Cidade a Mocatnbique, Villa Capital 
da Capitania, e Bispado do mesmo no- 
me, por quanto, Tendo os Senliores Reis 
Meus liuguçtos Predecessores concedido 
por similhante predicado a outras Villas 
destes Reinos aquelle titulo, e gradua- 
ção d e  Cidade, se achava elia por este e 
outros respeitos, dignos da Minha Real 
Consideraclo, nas circumstancias de ine- 
recer hurna igual Craca. E Attendcndo 
ao referido, e ao mais, quc se Me expoz 
na mencionada Consulta, em que foi ou- 
vido o Desembargador Procurador de  
Minha Carôa e Fazenda, e com o Pare- 
cer,'da qual Houve por bem Çonfokmar- 
Me. Elyoí. Folgar de Fazer Honra e Mer- 

(O Nã CotrecpEu de Delgado - Vol. 6.', pag. 
61 4 .  

(4) N& Cdleccíio de Delgado - V O Z .  6.", pag. 
lE f2 .  



. (1) Na Collecçiío de Delgado - Yol. 6.", pag. Na Collecção de Delgado - uol. 6.", pag. 
648. 

á sobredita de Mocambique: 
por bem e Me Praz Erigi-la em c i -  

dade; e que  do dia da  publicacào desta 
em diante seja por tal  havida e rcconhe- 

cogi a denotniiiacão de Cidade de  
M ~ ~ a r n b i q u e ,  e haja tcdos os Fóros, e 
Prerogativas das outras Cidades dos Meus 
Reinos; concorrendo com cllas em todos 
os Actos pullicos, e gozando os Cidadàos 
e moradores della d e  todas as  distinc- 
cões, franquezas, privilegias, e lilerda- 
dcs, de que gozão os Cidadàos e riiora- 
dores das o ~ i t r a s  Cidades, scni differenca 
algiima, porquc assim lic RIinha Vorita- 
dc c Rfcrcê. 

Yclo que  : Mando 5 Pcza do Meu Dcs- 
embargo do Paço, c da Conscicncia c 
Ordcns; Presidciitc c10 RIeu Real Erario; 
Conscllio da Minlia Real Fazenda; Rcge- 
dor da Casa da Supplicacào; Governa- 
dor e Capitiio Gcncral da Capitania dc  
iliocailihiquc; c a todos os inais Govcr- 
nadores, Tribunaes, I\linistros de Justi- 
ca, c cluaesrluer outras Pessoas, a quem 
o corihecinicnto dcsta Minlia Carta haja 
de  pertcnccr, a cumprào e guardcni, c 
facào cuinprir e guardar coirio nclla sc 
contém, n#o obstante qiiaesquer Lcis, 
Alvarás, Regiinentos, Dccretos, ou O r -  
deiis em contrario, porquc todas c todos 
Hci por derogados, corno sc dellas e dclles 
Fizesse expressa c iiidividual incncUo 
para o referido eKciio sótncnte, ficando 
aliás sempre etn scu vigor. E ao Rlonse- 
nhor  Miranda, Dcscinbargador do l'aco, 
e Chanceller 316r do Rcirio do Brazil, Or- 
deno, que a faca publicar na Chancella- 
ria; e que  clella se enviem copias a to- 
dos os Triluiiacs, c Rlinistros, a quem 
se costuinão enviar siinilharites Cartas; 
registando-sc etn todas as Estacões do 
estilo; e reinettendo-se o Original 5 Ca- 
inara da dita nova Cidade para seri Ti- 
tulo. 

Dada no Rio dc  Janeiro a 1 7 de Se- 
tembro de  t S 1 S.= Coni a Asçigiiatura 
de Sua Wagcsiade('). 
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A L V A R A  DEROGANDO O DECRETO D E  13 D E  MAIO E 

CARTAS Y E B I A S D E  30 D E  MAIO,  E I BE J U N H O  DE 

i810, S O B R E  O C O I M E R C I O  D E  MACAO. 

E u  El-Rei Faco saber aos q u e  este 
Alvará virein: Quc havendo a cxperien- 
cia iiiostrado a inefficacia das Disposi- 
cões do Decreto dc  treze dc Maio d e  inil 
oitocentos e dcz, e das Cartas Regiasde 
trinta dc Maio, e dois dc Junho do iiies- 
rno anno, que  tanto parccêrào favorecer 
o Cominercio de Macáo: e Conhecendo- 
sc igualincnie q u e  esta Legislacão tem 
tido ent re  outras perniciosas consequen- 
cias a dc  havcr intiniidado todosos mais 
Capitalistas n5o Moradores dc Macáo, a 
ponto dc  achar-se inui con~ideravelincnte 
restricto aquclle Coiiimercio, coin grave 
detr i i~iento da prosperidade publica, que  
tanto Desejo Prornovcr: Hci  por bem 
Dcrhogrir os referidos Dccrctos, c Cartas 
licgias, ficando de  ora c m  diante os ge- 
ncros da Cliina coinprcliendidos na ge- 
neralidade da disposicão do Paragrafo 
priineiro do Alvarfi com forca dc Lei d e  
vintc e cinco dc Abril de  inil oitoccntos 
e dezoito. 

Pclo que  M a a o  ao Presidente do  Meu 
Real E r a r b ;  Conselho da Minha *a"l 
Fazenda; Real Junta do  Coiiimercio, 
Agricultura, Fabricas e Navegacào dcste 
Reino c Doininios Ultraniariiios; Vice- 
Rei, e Capitão General de  Mar e Terra 
do Estado da India; Governadores, Ma- 
gistrados, e mais pessoas, a qiiein o co- 
iiheciinento desle Alvará possa ou deva 
pertencer, que  o ,cuinprào, c giiardem, 
e faca0 c u n ~ p r i r ,  e guardar  coino nclle 
se contém, sem dúvida, ou einbaraco 
algum : E valer4 como Carta passada 
pela Chancellaria, posto quc  por ella não 
h a  de passar, e que  o seu effeilo haja de  
durar  mais de  hutn e muitos annos, nào 
obstante as Ordenacòes em contrario. 

Dado no Palacio do Rio d e  Janeiro 
em 26 de Agosto de 18 1 g.=Coin a As- 
signatura de  Sua Magestade, e a do Mi- I nistro. ('1 



CANTA REGIA DESANNB%ANDO O LUGAR DII O U V 1 9 0 9 6 A  
CIDADE D p  r h c i o  D o  DE ADMINiSTaAWR DA 4L- 
FANDEGA nA r B s v a  c i n n n E .  I 
Juizes, Vereadores, e Procurador do 

Leal Senado da Carnara da Cidade do 
Nome de Deos de Macáo. Eu  E\-Rei vos 
envio muito saudar. Nào podendo dei- 
xar de reconhecer-se que as militas e 
diversas incumbencias, que se ach8o at- 
tribuidas ao lugar de Ouvidor Geral 
dessa Cidade, além d'aquellas que ex- 
traordinariamente se commettem ao zelo 
e cuidado do Conselheiro Miguel de Ar- 
riaga Brum da Silveira, não permittein 
que elle tenha aquella constante e assi- 
dua residencia 110 Despacho d'Alfandega 
que tanto convem á regularidade do ex- 
pediente daquella Estaciio, c a fiscal ar- 
recadacão de Meus Reaes Direitos. Fui 
Servido Desannexar do lugar de Ouvi- 
dor, o Officio proprio de Administrador, 
o qual Mando nesta occasião conferir ao 
Morador Domingos Pio Marques com o 
ordenado annual de mil Taeis; entenden- 
do que o seu reconhecido zêlo e intelli- 
gencia mercantil, o constituem digno da 
escolha que delle faco para aqiielle em- 
prego, que havers de servir debaixo da 
Superintendencia do mesmo Ouvidor, 
que como Juiz continuará a dirigir toda 
a marcha daquella Keparticão. O que 
me  Pareceu participar-vos paba vossa 
intelligencia, e para em virtude desta 
mesma Carta Regia, sCmente se lhe haja 
de expedir o Titulo e Ordens necessa- 
rias, nPo obstante quaesquer Leis, ou 
Regimentos em contrario. 

Escripta no Palacio do Rio de Janeiro 
aos quinze de Abril de mil oitocentos e 
vinte. -REI. - Para os Juizes Verea- 
dores, e Procurador do Leal Senado da 
Cidade do Nome de Deos de Macáo. 

ORDEW DAR CÔIITEU A REGBNCJA, PARA QUE 0 8  a* 
VERNADOEES DAS P%OVJNÇIAB ULTRAIARINA8 SE 
NÂO DENOMINEI C A P I T ~ E S  GENERAES, IAS 9 6 -  

e Extraordinarias da Nacào Portuguezz 
Ordenão, que os Governadores das Pro- 
vincias Ultramarinas se não denominem 
d'aqui em diante Capitiies Generaes, e 
usem sórnente do titulo de= Governa- 
dores. - O que V. Excellencia fará p r e  
.sente na Regencia c10 Reino para sua in- 
tclligencia e execucão. Jleos Guarde a 
Vossa ExcdBocia. 

Paco das Cortes etn 4 de Junho de 
1 82 1 .==João Baptista Felgueiras ('1. 

CARTA DE L 8 1  DETERMINANDO A I A N E l ü A  POR QUE 
PROVISORIAMENTE DEVE SER CONSIDERAIiA A FOR- 
ÇA PERMANENTE DE TERRA DO REINO UNIDO, E O 
MODO POR QUE HA DE SER EMPREGADA. 

Dom João, por Graca de Deos, e pela 
Constituicão da Monarquia, Rei do Reino 
Unido de Portugal, Brazil e Algarves, 
d'aquern e d'alem mar em Africa, etc. 
Faco saber a todos os meus Subditos que 
as Côrtes decretarão o seguinte: 

As Côrtes Geraes, Extraordinarias e 
Constituintes da Nação Yortugueza, re- 
conhecendo a necessidade de estabelecer 
huma regra certa sobre a consideracão 
que de futuro deve dar-se á força per- 
manente de Terra do Reino Unido de 
Portugal, Brazil e Algarve, e sohre o 
inodo de ser empregada eni qualquer 
parte onde convenha ao Servico Nacio- 
nal, coiiciliando quanto seja possivel com 
o systema Constitucional a disciplina mi- 
litar, e actual organisaçiio da mesma 
forca, em quanto este objecto 1i.20 he 
mais amplamente regulado pelas Orde- 
nanças Militares, que nesta parte ficão 
dependentes da reunião em Côrtes dos 
Deputados das Provincias Ultramarinas, 
decretão provisoriarriente o seguinte : 

1 .O Toda a Força permanente da 'ferra 
do Reino Unido de Portuga1,Brazil e Al- 
garve, ser8 considera* desde a promul- 
gaçgo deste Decreto em diante, como 
formando hurn Exercito, com a denomi- 

IENTB QOYERNADORRB. 

PARA O CONDB DE SAMPAlP. I nação de Exercito Portuguez do Reino 
Unido. A presente disposiçàio não se en- 

111."" e Ex."" Sr. -As Côrtes Gemes 
(1) No Supplemalo 6 Collec~Go de Delgado- [ (L) Na cdlec~ão doa D ~ s m t  &i Cdrtu, do Dr. 

Vol. 5 . O ,  pag. 646. Leitão Coutinho, parte I.', pag. 87. 



tende a respeito das promosões, as quaes 
continuarào a fazer-se separadamente. 

2." Qualquer parte do Exercito Por- 
tuguez do Reino Unido, que sahir de  
Portugal para ser empregada em qual- 
quer Provincia Ultramarina, ou que sa- 
hir  do Brazil para fazer servico em qual- 
quer outra parte do Reino Unido, será 
considerada corno forca destacada. 

3." Os destacanientos mencionados 
no Artigo antecedente nunca excederão 
o tempo de quatro anilos, desde a saida 
a té  ao regresso aos seus Quarteis fixos. 

4." Jáinais se darào Postos de accesso 
por occasiào dos ditos destacamentos ou 
expedições eutraordinarias; mas durante 
este servico vencerão os Officiaes, além 
dos soldos acluaes, a terca parte rnais 
do rnesrno soldo, e as rações de forragem 
de Cainpanha; e os Officiaes Inferiores e 
Soldados o soldo do tempo de Campa- 
nha, e todos etape, em quanto de ou- 
t r o  modo nào for prescripto pela Or- 
denanca; e quando assim o exigir a na- 
tureza da expediqão, serào arbitradas 
ás clas,ses dos l'ostos, e não ás pessoas, 
ajudas de custo proporcionadas á quali- 
dade do Servico, ao logar e á distancia; 
incluindo-se as comedorias a bordo na 
fórrna usada. E quando o Servico para 
que se destinarem fôr extraordinario, 
serào promettidas distincções honorificas 
áquelles que d'ellas se mostrarem dignos 
nas classes de Officiaes, Officiaes Infe- 
riores e Soldados, e se verificarão depois 
em virtude da proposta do General, ou 
Commandante em chefe. 

5." Os sobreditos destacamentos ou 
expedicões se formarão de Batalhões dos 
Regimentos, de maneira que fique sem- 
pre hnm Batalhào do Regimento no seu 
Quartel fixo. 

6." Da d i ~ ~ o s i ç à 6 ~  do Artigo prece- 
dente ficào exceptuados os Destacamen- 
tos que presentemente vão ser mandados 
para as Provincias do Brazil, os quaes 
poderio ser formados de Companhias 
dos Regimentos, e de Praças de todos os 
Corpos d i  Exercito. 

7.' Os Batalhòes de que trata o Ar- 
tigo 5." serão designados por escala de 
Regimentos, para quc todos fajam igual 
serviqo. 

8." O Batalhão que destacar será com- 
posto de todas as P r a p s  do Regimento, 
que voliintariainente se offerecerem, e 
dos OfficiBes Inferiores e Soldados, ciijo 
tempo de prasa, junto áquelle que tem 
de durar o Destacamento, não exceder 
os annos de Serviço que se achão de- 
cretados. Quando poréin se offerecerem 
ficar20 em todo o caso sujeitos a servir 
por todo o tempo da expedicào, dando- 
se-lhes depois, em attencào ao excesso 
de tempo, aquellas consideracòes que a 
Ordenanca designar. 

Paco das Côrtes em 2 8  de Julho de 
182 1. 

Portanto Mando a todas as Authori- 
dades, a qiiem o conhecimento e exe- 
cucào do referido Decreto pertencer, que 
o cumprão,e executem t i o  inteiramente 
como nelle se contém. 

Dada no Palacio de Queluz aos 2 8  
dias do mez de Jullro de 182 1 .-EL-KEI 
com Guarda.=Ignacio cdn Costa Qui~z- 
tella . 

Carta de Lei, por que Vossa Magestade 
Manda executar o Decreto das Côrtes 
Geraes, Extraordinarias, e Constituintes 
da Nação Portiigueza, sobre a conside- 
racão que de futuro, e provisoriamente 
deve dar-se ;i Forca permanente deTcrra 
do Reino Unido de Portugal, Brazil e Al- 
garve, e sobre o modo de ser empregada 
em qualquer parte onde convenha ao 
Se rv i~o  Nacional, tudo na fórnia acima 
declarada. Para Vossa Magestade v&.= 
Thomaz Prisco da Moltn Mango, a fez ('). 

OHDHIII DAS CORTES AO GOVEBNO ÁCEBCA DA VENDA 
E MEBCADO DA URZELLA DAS ILHAS DE CABO VERDE. 

PARA PRANCISCO DUARTE COELBO. 

111."" e Ex,"O Sr.- As CGrtes Geraes 
e Extraordinarias da Nação Portugueza, 
tomando etn consideraçgo o que lhe foi 

(4) Na collscç& da Legislapk da8 Chtes, de 
1824 a 4823, pag.  89. 



representado pela Junta do Governo Yro- 
visorio e Cainarasdas Illias dc G b o  Verdo 
ácerca da vcnda e it-iercado da Urzella : 
Ordciião qiie a coiiipra da Urzella se faca 
pelo prcco dc 40  réis o arratcl, sendo 
teiii liiiipa e apurada de tiido o que póde 
auginciitar o seu peso; que o seu irier- 
cado se frija nesta P r a ~ a  de Lisboa, en- 
trando o prod ucto rio Tliesouro Nacional, 
sobre o qual poderá a Junta daqricllas 
Illias, rio caso dc que os seus rendimentos 
nào clicguein para as despezas; saccar le- 
tra a prazo regular de  tres inezes pela 
í~ inn t i a  CIUC faltar; e que a lelra dos 
4 00$,000 réis, saccada ein conscclueiicia 
da Provisào de 18 de Setembro de 1 S 1 S,  
seja paga pelo niesmo Tliesouro. O que 
V. Excellct-icia levará ao coiilieciii~eiilo 
dc Sua SIages~ade. 

Dcos Giiardc a V. Excelleiicia. Paco 
das Côrlcs cin 30 dc Agosto dc 182 1 ,  
= Jono Buptistn Iíelgueiras ( I ) .  

c. inT, i  D B  LEI D E T E R D I L X A N D O  Q U E  OS K I ~ G O C I O S  DO 

ULTEAIAR, QUE ATÉ ALI EilARl l'0DOS EXPEDIDOS 

I ~ E I . . ~  SECRETARIA DA IAIIINH.\, LHE PIQUEX PEn-  

TENCENDO, OU AS OUTRAS, SEGUNDO A SUA NATU- 

REZA. 

Doni João, por Grnca dc Dcos, e pela 
Coiistituicào da Monarquia, Rei do Reino 
Unido dc Portugal, Brazil e Algarvc, 
d'aqiiein e d'alciri Mar ein Africa, etc. Fa- 
qo saber a todos os ineiisSubditos, que as 
Cortes Decretarão o seguinte : 

As Cortes Geraes, Extraordinarias, e 
Constituintes da Nacào Portugueza, at- 
teiidendo a que a accumu1ac;ào dos Ne- 
gocio~ do Ultrarnar na Secretaria de Es- 
tado da Rfarinlia deinanda conhecinien- 
tos e traballios superiores ás forjas dc 
Iiuiii lioiiieiii só, Decretiio o seguinte: 

1 ." Os Negocios das Yrovincias Ultra- 
iuarinas, que até ao presente tem estado 
annesos á Secretaria de Estado da Mari- 
nha, fica0 pertencendo a cada huma das 
diversas Secretarias de Estado, segundo 

. a sua natureza for, do interior do Reino, 

(I)  Na collecção dos Dec~elos das Cô~tes ,  do DT. 
Leilão Coutinho, parte 2.a, pag. 488. 

da Justica, da Fazenda, da Guerra e Es- 
trangeiros. 

2." Á Secretaria de Estado da Mari- 
nlia ficào eiii coiisequencia coinpelindo 
sórnentc aí~uelles Ncgocios, que forem 
relativos á Reparticào da Marinha no 
Reino Unido de Portugal, Brazil e Al- 
garve; c quanto até agora dizia respeito 
ao Ultramar correrá daqui cm diante 
pelas niesmas Reparticões, por onde se 
expedcin os negocios de Portrigal e AI- 
garvc. 

3." Todos os Livi-os, Docuirientos, e 
mais papcis, que ria Sccreiaria de Es- 
tado da Rlariiilia se acliareiii pertencentes 
ao U1 ~raiiiar, scrào classificados, distri- 
buidos, e reiiiettidos, segiindo o seu oh- 
jecto, ris respectivas Secretarias de Es- 
tado. 

4 . O  Fica iicsta parte revogado o Al- 
vará dc viiiie e oito de Julho dc inil 
Setecentos trinta e scis, c clualqiier ou- 
t r a  Legislacão contraria á disposicào do 
presente Decreto. 

Paco das Corlcs, em seis de  Noveiiibro 
de mil oitocentos vinte e Iiuiii. 

Portanto Mando a todas as Autliori- 
dades, a quem o conhcciniento, e exe- 
cucão do referido Decreto pertencer, que 
o crirnprào, e esecutciii tão inteiramente , 

coiiio nelle se coiitéiii. 
Dada no Palacío dc Queluz,aos 8 dias 

do inez de Novembro de  f 83 1. = EL- 
REI, coiii Guarda. = liilippe Eérreil-~r. 
de Ara-o e Casti*o. 

Carta de  Lei, pela qual Vossa Mages- 
tade Rlanda execiitar o Decreto das Côr- 
tes Geraes, Extraordinarias, e Consti- 
tuintes da Na@o Portugueza, que or- 
dena fiqriein pertencendo ás diversas Se- 
cretarias de Estado do iriteriordo Reino, 
da Justica, da Fazenda, da Giierra, e Es- 
trangeiros, segundo as suas aitrihuicões, 
os Negocios das I'rovincias Ultramarinas, 
cjue até agora iêern estado annexos á Se- 
cretaria de Estado da Marinha, á qiial 
ficiio pertencendo aquelles que sáo rela- 
tivos á Marinha no Reino Unido de I'or- 
tugal, Brazil, e Algarve, tudo na fórma 



acima declarada.-Para Vossa Rlagestade 
v6r.-Gnspar Iieliciano de Mornes, a 
fez ('). 

CARTA D E  L E I  A D I I T T I N D O  PARA  CONSUMO^, EY TO- 
DOE 0 8  POBTOS DO BEINO UNIDO,,FAZENDAS DA 

ASIA MANUFACTURADAS C O P  COPES, P I C A N D O  O 

'IBIBUTO A H I  DETERMINADO. 

Doin Joiio, por Graca dc  Deos, c pela 
Constitui~ào da Monarquia,Rei do Reino 
Unido dc Portugal, Brazil, e Algarvcs, 
d'aqiieni c d'alcin Mar em Africa, etc. 
Paco saber 9 todos os meus Subditos ciiic 
as Cortes Dccretárào o seguinte: 

As Côrles Geraes, Extraordinarias, e 
Constituintes da Nacio Porlugucza, con- 
siderando que a proliibicão estabclccida 
no paragrapho trinta c quatro do illvar5 
dc (liiatro de Fevereiro de inil oilocentos 
c onze Iic dainnosa nas preseiitcs cir- 
cu~ns~anciasdoCoinniercioNacional,por- 
quc ao inesnio passo que difficiilta aos 
I'ortuguczcs o Coininercio da Asia, fííci- 
lita a importacào de Fazendas inteira- 
111eiitc seinclliantes faljricadas lia Europa 
e adinittidas, scgiindo o Tratado de inil 
oitocentos e dez, ein todos os Portos do 
Reino Unido dc Portugal, Brazil e AI- 
g a n e ,  Decrclio provisoriaincnle O se- 
guiiile : 

I ." Terão despaclio para consuiiio, nas 
Alfaiidegas de Portiigal, Brazil, Illias dos 
Aqores, Madeira, Illias de Cabo Verde, 
Portos da Costa de Africa Occider~ial, e 
Illias adjacciites, pertencentes ao Rcíno 
Unido de Porlugal, Brazil c Algarves, ns 
Fazendas da Asia, manufacturadas com 
cores, se,jiio tecidas, pintadas, ou estam- 
padas, sein depcndencia de virein despa- 
cliridas pclas Alfííndcgas de Goa, Diu, e 
Darnào, o11 de quaesquer outros Portos 
I'ortuguezes alem do Cabo de  Boa Espe- 
ranca; c pagar20 os Direitos que pagão 
as demais Fazendas da Asia v i d a s  de 
Portos Es~rangeiros. 

2." A disposiciio do presente Decreto 
compreliende as Fazendas acima men- 

cionadas, que  ao tempo da  sua publi- 
cacào se acharem depositadas em-quaes- 
quer Alfandegas do Reino Unido, ou ve- 
nhào em caminho para ellas. 

3.' Ficiio portanto suspensas quaes- 
quer disposicoes contrarias á do presente 
Decreto. 

Paco das Cortes, em 22 d c  Dezembro 
de 1521. 

Portanto Maiido a todas as Authori- 
dadcs, a quem o conheciinento c exe- 
cilcão do referido Decreto pertencer, que 
o ciiiiipriio, c executem tão inteiramente 
como nelle se contém. 

Dada no Palacio de Queluz, ciri 28 de  
Dezembro de 1 8 2 1. = E L R E I ,  coin 
Guarda.== JosL: Ignncio da Costn. 

Carta de Lei, por que Vossa Magestade 
Manda executar o Decreto das Cortes 
Geraes, Extraordinarias, e Constituintes 
da Nacào Por~iigueza, Ordenando ílue 
tenhão despaclio para consuino, nas Al- 
fandegas de  Portugal, Brazil, lllias dos 
Aqores, Madeira, Illias de Cabo Verde, 
Portos da Costa de  Africa Occiden~al, c 
lllias a?jacentes do Reirio d e  Portugal, 
Brazil c Algarves, as Fazendas da Asia, 
manufacturadas com cores, se,jani teci- 
das, pintadas, ou cstarnpadas, seiii de- 
pcndencia de  ~ i r e r n  despachadas pelas 
Alfandegas de Goa, Diu e Dain30, ou de 
quaesquer outros Porlos Poiltugiiezes 
aleindo Cabo de Boa Esperanca, pagando 
o inesmo cjue pagso as Fazendas da Asia 
vindas de  outros Portos Estrangeiros, 
tudo na fórina acima declarada. -Para 
Vossa Magestade vêr. =José Maria de 
Ahreu, a fcz ('). 

ORDEM DAS CORTES, PARA QUE AS J U S T A S  PROVISO- 

RIAS DO GOVERNO DAS PROYINCIAS ULTRAMARINAS 

P O S S ~ O  CREAR ESCHOLAS. 

PAUA PILIPPE FERREIRA DE ARAUJO E C.4STRO. 

I1l.mO c Ex."" Sr.-As Còrtes Geraes 
c Extraordinarias da Nagào Portugueza, 
toiiiando cin consideracào o que  Ihes foi 
representado pela Junta Provisoria da 

(4) Na Collecção d a  Legislação das Cu'rtes, d a  (4) Na Collecção d a  Imprensa Nuciona'l, pag. 
Imprensa, pag. 78.  1 86. 
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Paraiba eiii data de 1 O de  Novembro de 
182  1, &cerca da consideravel Tal ta de e+ 
cholas elementares naquelle Pmvineiri, 
e da necessidade em que se  vio, de of- 
ferecer o ordenado de L50$000 réis a 
qucin podesse servir urna das cadeiaas 
de Pririieiras letras, que alli ha, c seacha 
ha muito t e i ~ p o  vaga pelo ienue orde- 
nado, que lhe correspondia: atienta a 
grande distancia, ein que se acha0 as 
Provincias Ultraiiiarinas: Resolveiii que 
as Juntas Provisorias do Governo, alli 
estabelecidas, Gqiiorri authorisadas para 
podereni crear aquellas Escholas, cIue 
julgarem i-iecessarias, participando ás 
Cortes a siia creacào e orderiados,a res- 
peito dos quaes se conservará presente- 
mente o qiie já foi arbitrado pela refe- 
rida Junta do Governo da Paraiba, até 
que por uiiia Lei geral se regule este 
objecto; e que as mesmas Jiintas ficlueiii 
eneafregadas de vigiar pelo boin desein- 
penho dos E'rofessores, e de proceder na 
conformidade das Leis contra aquelles, 
que não satisfizereiii as suas obrigacões. 
O que V. Excellencia levará ao conho 
cimento de Sua Maestade. 

Deos Guarde a V. Excellencia. Paco 
das Cortes, eiii 26 de Marco de 1823.- 
João Bnptistn Eelg.uei?.as (I). 

, 

CARTA DE LEI DETERMINANDO O IMPOSTO SOBRE AS 
FAZENDAS DE COR QUE se IUPORTXO DOS PORTOS 

a q i t A d a r i n o s  DE ASIA. 

Doin Yaào, por Graca de Deos, e pela 
Constitiii$Go da Monarquia, Rei do Reino 
Unido de Portugal, Brazil, e Algarves, 
d'aqiieiri e d'alern Alar em Africa, etc. 
Fato saber a todos os meus Subditos que 
as Cortes Decretárào o seguinte: 

As Côrtes Geraes Extraordinarias e 
Constituiiites da Nacào Portiig-ueza, que- 
rendo combinar quanto seja possivel a 
protecçào da industria nacional coin a do 
Cornmercio e Navegacào da ksia, De- 
c r e t a ~  e seguinte: 

(1) Na C o l ~ ã o  dos Decretos da8 CGrtes, do.&. 
Leitão Coutinho, parte 5 . O ,  pag. 385. 

1 .O On Diseilos estabcleciclos s o h  as 
Pazendas, que se importiio da Asia, e 
vein despachadas pelas lllfandegriç de 
Goa, Diu, ou Damão, coiitinuào em seu 
vigor; rnas as Fazendas de cor inanwfa- 
cturadas, que se importarem dos Portos 
Estrangeiros da Asia, e nào vierem des- 
pachadas por alguma das referidas Al- 
fandegabas, paga~iru, sendo tecidas, vinte 
por cento; sendo tinaas, vinbe e doi161)or 
cento ; e sendo estampadas, quareritp por 
cento. 

3." Fica desta maneira determinada a 
dis~)osicão do Decreto de vinte e dous de 
Dezembro de mil oitocentos e vinte e 
liuni, e revogada c~iialquer Legisla~iio em 
contrario. 

3.' A disposiq~o do presente Decreto 
sóiriente comprehenderh aquellas embar- 
cacòes, que sahireni dos Portos Portu- 
guezes depois da siia publicacào. 

Paco das Cortes, ein 3 de Abri1 de 
1823. 

Por tanio, &laudo a todas as Autho- 
ridades, a quem o conhecin-iento, e exe- 
cucào do referido Decreto pertencer, que 
o cumprilo, e executem tào inteiramente 
como nelle se contém. 

ardia no Palacio de Queluz, ein 4 de 
Abril de 1 822.=EL-REI, coin Guarda. - Seb~zstiZo José cZe Carvalho. 

Carta de Lei, pela qual Vossa Mages- 
tade inanda executar o Decreto das Cor.- 
tes Geraes Extraordinarias e Constituin- 
tes da Najào Portugiieza de ires do cor- 
rente,   elo qual se determina que as Fa- 
zendasde côr manufactiiradas, que forem 
importadas dos Portos Estrangeiros da 
Asia, e nào viereiii despacliadas por al- 
guiria das All'andegas de Goa, Diu, ou 
D ~ m à o ,  paguem, sendo tecidas, os Ui- 
reitos de vinte por cento; sendo tintas, 
vinte e dous, e sendo estampadas, qiia- 
renta ; tudo na f6rma aciina declarada. 
-Para Vossa Mages tade vêr. =Antonio 
Mazziotti a fez 'I'. 

(4) ifu Collecção d a  Imprensa Nacional, pag. 
98. 



D E C R P T O  DECLARANDO Q U B  SE P O D E I  A D M I T T I R  A 
D E S P A C H O  F A Z E N D A S  D O S  P O R T O 8  D B  A L E S  D O  C.+- 

BO DP. BOA E S P E R A R Ç A ,  CARREGADAS E M  N A V I O  D E  
PORTUGUEZ, AINDA Q U E  DE c o n s T a u c ç K o  ESTRAN- 

G E I R A .  

Tendo as Cô~tes  Geraes e Extraordi- 
narias da Nacão Portugueza mandado clc- 
elarar em 10 de Abril do corrente anno, 
sobre a Consulta da Junta do Conrniercio 
de 28 deMarco antecedente, a respeito do 
Recluerimento de Manoei Teixeira Basto, 
qiw pretendia fazer navegar o seu riavio 
Luzitnnin, para os portos do Malabar, 
que não só o dito navio, mas os de qual- 
quer oiitro cidadào fiqueili iiiteiraiilente 
dispensados ila f a l ~ a  da qualificacào da 
construccào nacional, qiie se ciieontrc 
nelles, para serein admittidas n despacho 
nas Alfandegas do Reino Unido as Fa- 
zendas qiie carregarem lios portos aleni 
do Cabo de Boa Esperaiica: Hei por bem 
faze-Ia assim presente a todas as Autho- 
ridades, a qiiein competir, para sua in- 
telligencia, e devida cxecucào. 

Palacio de Queluz, ein 2 de Maio de 
1822.-Coin a rubrica de Sua &!ages- 
tade.=l;il+pe Ferreirn d' A~crujo e Cns- 
tro (I). 

DECRETO DECLARANDO QUE OS NAVIOS QUE N~VEMO 
P A R A  A ASIA NZO S E J Z O  ODRIGADOS A L E Y A R  M A I S  

DO Q U E  UM C I R U R G I Á O  E UM AULISTA.  

Tendo as Cortes Geraes c Extraordi- 
narias da Na550 Portugueza mandado 
declarar em 9 de Abril do corrente anno, 
ií vista da Consulta da Junta do Commer- 
cio de 20 de Dezeinbro de 1821, sobre 
o requerimento de Antonio José Baptista. 
de Salles, relativamente ao sei1 navio de- 
noniinado Grum Cai-etn, attentos os fun- 
damentos da mesina Consulta, que as- 
sim. o dito Navio, conio os mais, que na- 
vegarem para a Asia, não 3ejào de ora 
em diante obrigados a levar mais do.que 
h11111 Cirurgiào, e Iium Aulista : EIei por 
bem faze-10 assim presente a todas as Au- 
thoridades, a cloem competir, para sua 
inteltigencia , e devida execiicào. 

Palacio de Queluz, em 2 de Maio de 
(4) Na Collecçiio da Imprensa Naeional,pag.400. 

1822.-Com a rubrica de Sua Mages ' 

tade.=liilippelierrei?-a de Q r a u .  C ~ J -  
t7.0 (i). 

CARTA D R  L E I  D A N D O  N O V A  F O ü P h  A 0 6  G O V E R N 0 S . O E  
AFRICA,  II FORÇA Q U E  A111 D E V E  SKB IIMPREC 
GADA. 

Doili João, por Grnca de  Deos, e pela 
Constituicão da Monarquia, Rei do Reino 
Unido de Portugal, Brazil, e Algarves, 
d'aqi1eii-i e d'aleiil Mar ein Africa, etc. 
Faco saber a todos os i i~cus  Subditos que 
as Côrtes Decretárão o seguinte: 

As Cortes Geraes, Estraorclinarias e 
Constituintes da Nacào Yortugueia, to- 
niando eili coi-isideracão o Officio do Go- 
verno, expedido pela Secretaria de  Es- 
tado dos Negocios da Guerra eiil data dev 
quinze do correiitc inez, Acerca da ne- 
cessidade de mandar para as Possessões 
Portuguezas na Africa huina forca regu- 
lar, 6 qiial se concedào algumas vanta. 
gens; atiendendo a que o Governo está 
ein plena liberdade de prover, segundo 
julgar con~enieilte, dentro dos limites 
cle sua coiiipeteilcia, sobre a segiiranca 
e defeza de quaesquer Provincias Portu- 
guezas, e a que clas Cortes sóniente de- 
pende a parte legislaiiva, Decretão o se- 
guinte: rl 

1 .O Os Governadores das Provincias 
de Africa, que até agora se denominavSo 
Capitanias Geraes, serào Militaresde pro- 
fissão, e ficarào Presidentes das Juntas 
de Govcri-io, que alli se acharem instau- 
radns, em quanto d o  se estabelecer riova 
fórma de Governo para aquellas Pro- 
vincias, ircai~clo todavia independentes 
das incsnias Juntas na Administracão de  
todos os otjectos iiiilitares: e vencerão 
niensalmente a quaiitia de duzentos mil 
réis a titiilo de graiificacào, alem do 
soldo dc soas patentes; ficando assiinde- 
clarada a resolucão das Cortes dada em 
onze de Fevereiro do presente anno, c 
quaesquer ordens, que e m  lopi~ude della 
se expedisseni. 

2." Aos Ofliciaes Militares destacados 
(4) Na Collecyão da Imprensa Nacio~al, pag. 404. 



- na Africa, afóra os vencimentos, e con- 
sidera@es, que Ihes pertencerem, se- 
gundo o Artigo quarto do Decreto de 
vinte e oito de Julho de mil oitocentos 
e vinte e huin, se contará dobradootempo 
daqiiclle serviço, assim para as reformas 
como para as coinpeteiites condecora- 
cões. Nesta disposicào se co~nprelietidem 
os Officiaes da Arinada, que servirem 
nac[uelles Paizes, ou qiic por niais de 
liiiin anno estiverem cstacioiiados rias 
suas costas. - 

3." 0 s  Officiaes Inferiores dos Destn- 
cainentos na Africa vencerão soldo do- 
brado, e ciapc ; e os soldados perceberio 
os vencimentos designados no'citado Ar- 
tigo quarSto do Decrcio de vinte e oito 
de Jiilho; e servirào síiiiicntc por espaco 
de ires aiiiios, findos os quacs o Goucr- 
nador, e Coiii liiaiidaiiic do Loiapo, Ilies 
dariio suas I~aixas, sc as requcrercin, fi-  
cando a cargo do Gorcrno o scii traiis- 
porte para h r i uga l .  

4." Sc porém OS sol~recliios Officiacs 
Piiferiorcs, e Soldados, obtidas siias bai- 
xas, qiiizerein continuar a residir em ter- 
ritorio de Africci, terào prcferencia em 
todos os oft'icios e cuipregos, para que 
foreni aptos, ou se Ilics iiiinistrarào os 
meios possivcis para o seu est~beleci- 
niento. 

5." 0 s  Destacainentos destinados para 
a Africa poderão scr forinados de coni- 
panhigs provisorias, formadas rlc pragas 
de todos os Corpos do Exercito, 110s tcr- 
mos do artigo oitavo do mencionado De- 
crcto, e serào depois organisados da ilia- 
neira que se achar adequada á natureza 
do servico. 

6." Ficão revogadas quaesquer dispo- 
sisões na parle cin quc forem contrarias 
ás do presente Decreto. 

Faco das Cortes, cri1 24 de Maio de 
1822. 

Portanto Mando a todas as Autliori- 
dades, a quem o coiihecimento, e exe- 
cucão do rcferido Decreto pertencer, 
qiie o cumprão, e executem tào inteira- 
mente conio nelle se contém. 

Dada no Palacio de Qiieluz, em 29 de 
Maio de 1822.=EL-REI, com Guarda. - Candido Jose' Xnvier. 

Carta de Lei, por que Vossa Mages- 
tade Manda executar o Decreto das Cor- 
tcs Geraes, Extraordinarias e Constituin- 
tes da Nacào Por~ugucza de vinte e qua- 
tro do corrente inez, que díí nova fórma 
aos Governos das Provincias de Africa, 
e Forcas Militares, que nellas se empre- 
garein; tudo na fbriiia acima declarada. 
-Para Vossa Magestadc vêr. - Anos- 
tncio José Perlrozn, a fez ('). 

CARTA DE LEI R E G U L A N D O  O VENCIMENTO DE SOLDO 

DOS OFFICIAES RBGnESSdDOS DO U1.TRAIAR. . 

Doni Joào, por Graça de Deos, e pela 
Coiistituiçào da Rlonarquia, Rei do Rcino 
Unido tlc l'oriugal, Rrazil e Algarves, 
d'acliimn e d'aleiii Mar cm Africa, etc. 
Fnyo sahcr a todos os iiicus Subditos qrie 
as Côrtcs Dccrelárào c, scgliililc: 

As Côrlcs Geracs, Extraordiiiarias c 
Constiiiiiiites da Na@ I'ortugucza, at- 
tcnclciiclo á necessidade de regular os veii- 
ciinciitos, que dcvein competir aos Of- 
ficiaes Rliliiares, quc têein vindo do U - 
traiiiar, Decrclão o seguinte: 

1 .O Os Officiacs Generacs, Officiaes 
Siiperiorcs, e Officiaes, que Icgaliiiente 
tivcrcni regressado do Ul iraniar, ven- 
ceriio por iiiteiro os Soldos das suas Pa- 
tcii les. 

2.' SSào exceptuados da disposicão do 
Artigo anteccdenic: I .", aqucllcs que 
vierào com licenca, ou que tendo vindo 

1 e111 Coriiniissões, depois a ohtivcrão do 
1 Governo, os quaes vencerào sómente a 
metade do Soldo, em qiianto nào rever- 
tcrcin a seus deititios; 2." aquelles que 

I alcancárào as Patentes, e111 que actual- 
mente se achào, sem effectivo cxercicio 
no Servico Militar, os quacs nào perce- 
bcrão algiiiii Soldo. 

3.O Ficào revogadas quaesquer dispo- 
sicõcs*no que forem contrarias ás dopre .  
serite Decreto. 

( i)  Na Collecção da Imprensa Nacional, pag.404. 



Paço das Cortes, em 13 de Julho de 
1822. 

Portanto Mando a todas as Authori- 
dades, a quem o conheciinento, e exc- 
cu@io do ref'e~ido Decreto pertencer, 
que a curnprão e executein tào inteira- 
niente como nelle se contéin. 

Dada no Palacio de Queluz, aos 17  dc 
Julho de 1 S22.=EL-REI, com Guarda. - Ca~~rlirIo Jose' Xavier. 

Carta dc Lei, pela qual Vossa Mages- 
tade Manda executar o Dccrcto das Cor- 
tes Geraes, Extraordinarias e Constituiii- 
tes da Naçào Portugueza, que regiila os 
vencimentos, qiie devem compciir aos 
Officiaes Rlilitarcs, que lêem vindo do 
Ultrainar, tudo lia fórma aciiila decla- 
rada.-Para Vossa RIagestade v&.= nfi- 
gueldntonio Ribeiro a fez ('). 

ÇABTA DE LEI PIIOVENDO SOBRE V A l l 1 0 S  llAB10S D E  
ADNINISTRAÇAO NAS ILHAS DE CABO VIZRDI:. 

Doin Joào, por G r a p  de Deos, e pela 
Constituição da lionarquia, Rei do Reino 
Unido de Portugal, Brazil c Algarves, 
d'aclucm c d'alein Mar em Africa, etc. 
Faco saber a todos os meus Su bdi tos qiie 
as Cortes Deeret&rio u seguinte: 

As Cortes Geraes Extraordinarias e 
Constituintes da Naçào Portiigucza, at- 
tendendo á necessidade de prover sobre 
diversos rainos de Adininistração publica 
nas Ilhas de Calo Verde, Decretão o se- 
guinte: . 

1 .O Fica ex tincta na Provincia de Ca- 
boVerde a .Junta de Fazenda, c ccii seu 
lugar instaurada a aritiga Provedoria. Os 
Membros, e Einpregados da Junta ven- 
cerào arnct.de de seus ordenados em 
quanto nàa obtiverem outros empregos, 
dando-se-llics pref~reiicia, eni igualdade 
de circumstaucias, no proviinento da- 
quellcs pnra que f w  aptas. 

2." A Provedoria de Cabo Verdc nada 
&pender5 sein ordem geral, ou parti. 
cular, do Presidente clo Thesouro Na- 
W,. ande dar i .  contas, e doncle só- 
mente receberá ordens no que tocar á 
(')Na Collecção da  Imprensa Nacional, pag. !#, 
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Fazenda Pullica. O Governo deternii- 
nará a quantia tolal, que a Provedoria 
poderá annualtnente applicâr a despezas 
miiidas, sem depcndencia de ordeii~ es- 
pecial do Thesouro. Em cada anno se 
destinari lium conto de réis-em bene- 
ficio publico da Ilha dc S. Vicenie. 

3." Será arreinatada a Urzclla, c o 
Governo fica authorisado para conven- 
cionar coiri os Adrriinistradores do Banco 
do Rio dc Janeiro sobre u indcmnisacã~ 
dos dous por cento, qiie a tiiiilo de com- 
missiio percebia pela venda exclusiva da- 
quelle gcnero, dando d e  tudo conta ás 
Cbrtcs. 

4." Fica suspenso o proviiiiento dos 
Canoiiicatos, e inais Beneficias da Cathe- 
dral de Cabo Vcrdc, nos termos do Ar- 
tigo primeiro do Decreto de 2 8  de Ju- 
nho de 1822. Cada um dos Conegos 
actuaes receberá a Congrua que indivi- 
dualinente lhe competir, nào tendo lu- 
gar o direito de accrescer, salvo no caso 
de se mostrar concedido por Bulla Apos- 
tolica. 

5.' As Congruas dos Paroclios nas Ilhas 
de Cabo Verdc consistirão na quantia de  
oitenta rnil réis e as dos Coadjuciores na 
de quarenta inil réis. Se huns, ou outros, 
tendo a aptidào neccssaria , quizerem re- 
ger Aula publica de Primeiras letras, re- 
ceberiio, além da Congrua, a gratificação 
aiinual d a  quarenta mil réis. O Bispo da 
Iliocese fará reduzir os direitos de estola 
aos terinos justos, de iiianeira que os Pa- 
rochos tenlião sómente o necessario para 
sua decente sustentação. 

6." telha, ferragem, e todos os ma- 
teriaes necessarios para a construcção de  
casas nas Ilhas dc Cabo Verde, sendo ex- 
~ ~ o r t a d o s  de portos Portuguezes pelos 
Const ructores di~cctamente,  ficão isem- 
pios dc direitos, assim de salida corno 
dc entrada.. Não gosnrUo porém deste h- 
neficio aquelles dos referidos g e n w s ,  
que forem irnptadas para objecto do 
Coininercio. 

7 ." O Geverw fará promover a pes- 
I ~ar+ia da balêa, e mais pescarias em Cabo 
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Verde, por meio de huina Companhia, 
a qual proporá as condicões do contrato, 
que serio traiismittidas ás Côrtes para 
serem tomadas em consideracão. 

8." Todo o peixe salgado, ou escalado, 
e bein assim o azeite de peixe, que se 
exportar das Illias de Cabo Verde, será 
por espaco de  cinco annos livre de  di- 
reitos de  entrada em todos os portos 
Portuguezes. O rriilho que se transportar 
de huma para outra Illia, fica livre de 
quaesquer direitos de saliida. 

9." Fica prohibida nas Ilhas de Caho 
Verde a importacso dos seguintes gene- 
ros estrangeiros : tabaco, algodão, viiiho, 
aguardente, e quaesquer licores espiri- 
tuosos. 

1 0." Sóinente os navios de construc- 
$20, e propriedade Portugueza, poder50 
fazer o coinmercio ciitre as Illias cle Cabo 
Verdc, e as rriais PossessõesPortugiiezns. 
Todos os navios de const ruc~ao estran- 
geira, cjue forern propriedade I'ortugueza, 
ao tempo da poblicac2o deste Decreto, 
serào considerados como se fossein de 
construccão nacional. A disposicaio deste 
Artigo, e a do Artigo anteccdenic, ter20 
sómente vigor, passados trinta dias de- 
pois da publicaqão do presente Dccreto 
na Provincia de  Cabo Verde. 

1 1  .O Fica imposto nas vendas de na- 
vios ein as Ilhas de Cabo Verde o direito 
da Siza, que se paga no Paco da Madeira. 

12." O Ca~itiio-mór de qualquer Ilha 
nunca poderá exercer siinultaneainentc 
o officio de Feitor da Fazenda. 

13." A Camarn da Villa da Praia po- 
der6, se lhe convier, estabelecer por seus 
rendiinentos partidos para Medico, Ci- 
rurgiuo, e Boticario. 

14." Fica livre ao Povo da Illia do 
Fogo o liso do montado chan~aclo Real, 
para nelle pastarem os gados, os quaes 
ngo poder50 ser introduzidos em pro- 
priedade particular. 

15." Os fóros nacionses impostos nas 
terras novamente roicadas, como em a 
nova povoacão da Cova dn Figueira, ou 
que dc futuro se rotearem, seriio rcgu- 

lados pelos das Ilhas de  S. Nicoláo, e 
Brava. 

16." O Governo empregarli os ineicis 
necessarios para ampliar á Provincia de  
Cabo Verde a graca do Rescripto Apos- 
tolico que perinittio erri Portugal o tra- 
balho em certos dias santos. 

17." Fica o Governo arithorisado pa- 
ra extinguir o segundo Regintento de 
Milicia de Infanteria, denoiiiinado da 
Villa da Praia, se assim convier, e para 
fazer as despezas necessarias para que  
hiim Naturalista, e hum Engenheiro viio 
exai~iinar as produccões, e fortificacões 
das Illiasde Caboverde, a fiin de coriimu- 
nicarein ao Governo as inforinacões con- 
venientes, e immediatarncnte ao Gover- 
nador as que forcm de sua coinpctcncia. 

18.O Ficlo revogadas quaesquer dis- 
posicões ein quanto forcm oppostas ás 
do presente Dccreto, o qual dc nenliuma 
inaneira se enteiiderií quc altera os tra- 
iados existentes. 

Paco das Côrtes, ern 16 de Julho dc 
1822. 

Portanto Mando a todas as Autliori- 
dades, a quem o conheciriiento e ere- 
cuc5o do referido Decreto pertencer, 
que o cumprào e execiitern, tào inteira- 
mente como nelle se contéiii. 

Dada no Palacio de Queluz, aos 20 
dc Julho de 1822. = EL-REI, com Guar- 
da.=SeJnstiZo José de Cnrvnlho. 

Cnria de Lei, pela qual Vossa Mages- 
tade, Manda cxccutar o Dccreto das Côr- 
tcs Geraes, Ex traordinarias e Constituin- 
tes da  Nacào Portugircza, extinguindo 
na Provincia de Cabo Verde a Junta de 
Fazenda, instaurando ern scu lugar a an- 
tiga Provedoria, c dando outras mais 
providencias; tudo na fórma acima de- 
clarada. - Para Vossa Magestade ver.- 
Anselmo Mngno de Sousrc Pinto a fez ('). 

DECRETO DANDO DIVERSA8 PROVIDENCIA8 BELATIVAB 
is i s s ~ ~ n s  no U L T I I A ~ A I I .  

Por quanto as Cbrtes Gemes, e Ex- 

(1) Na CollecCáo da h p r m r a  ~ ~ ~ i ~ n a l - p a g .  
r37. 



(1) n7a Collctção d a  Impronsa Naciohal -pbg. ('1 Na Collecção d a  Iinprensa n'acional-pag. 
444. I 444. 

traordinarias da Naçiio Portugueza, to- 
mando em consideraciio o Officio do Go- 
verno expedido pela Secretaria deEstado 
dos Negocios da Justica ein data de 27 
de Fevereiro proximo passado, expondo 
a necessidade de se declarar: 1 ." se a Or- 
dem de 26 de Junho de 183 1 ,  que  man- 
doi] siispender provisoriamente as colla- 
ções de todos os Beneficios Ecclesiasticos 
até ao estabelecimento do novo Plano do 
Regulamento das Parocluias deste Reino, 
comprehende as Igrejas tlo Ultrarriar ; 
2.O na hypotliese de terem sido exclui- 
das, qual deve ser o moclo de  proceder 
ás apresentacões dos Paroclios para al- 
gumas, quc se achào vagas: Resolvêrào 
pela sua Ordem de 13 de Marco proxi- 
mo preterito, qiianto ao primeiro artigo, 
que as Igre,jas Ultramarinas, escepto as 
das Provincias da Madeira, e Acòres, não 
siio c~rn~rehendidas  na disposiciio da ci- 
tada Ordcin; e qiianto ao segundo, que 
attentas as vantagens, que devem resul- 
tar  aos Povos do Ultramar de terem Pa- 
rochos da siia confianca, e cuja dignida- 
de teiilia sido examinada em concurso, 
feito perante os Bispos Diocesanos, se 
adoptem as providencias, que estiio pre- 
scriptas para as Igrejas do Padroado da 
Coroa, ou as que se achào estabelecidas 
no Alvará dc 1 4  de Fevereiro de 1800, 
e extinctas as formalidades de virem as 
propostas dos Bispos dirigidas 6 Mesa da 
Conscicncia e Ordens: Hei por bem or- 
denar ás Authoridades, a quem o co-' 
nheciinento, e execucào desta Resolucào 
pertencer, que o tenhiio assim entendido, 
e executem. 

Palacio de Queluz, em 27 de Julho 
de 1822.-Coin a Rubrica de Stia Ma- 
gast ade. - José c/a Silva Cnrvalho ('). 

DECRETO ESTABI~LRCENUO O QUE SE D E I R  ABONAR 
AOS GOVERNADORES NOMBADOS PAPA O ULTRAMAR 
E OPPICIAES E M P R E G A D O S  NAS E X P E U I Ç ~ E S .  

Tendo as Cortes Geraes e Extraordi- 
narias da Nação Portrigueza tomado cm 

consideraciio o Officio do Governo, ex- 
pedido pcla Secretaria de Estado dos 
Negocios da Fazenda em data de 12 
do corrente iiiez, ficerca das gratifica- 
cões, adiantamentos de s o l h s ,  e aju- 
das de custo, quc se devetn abonar aos 
Governadores noineados para as Proviri- 
cias Ultramarinas, rcsolvido em data de 
34 do corrente: 1 ." que o Governo se 
regulc provisoriamente para com os Go- 
vernadores, qiie forcm para o Ultramar, 
pela disposicào do artigo 4." do Decreto 
das Cortes de 28 de Julho de  182 1, em 
quanto a respeito dos Officiacs empre- 
gados nos destacamentos, ou expedicões 
extraordinarias para as Provincias do U1- 
tramar, determinando que qriando assim 
o exigir a nat~ireza da espedicso, se ar- 
bitrem ás classcs dos postos, e nào ás 
pessoas, a j i ida  de custo proporcionadas 
á cliialidade do servico, ao lugar, e 5 dis- 
tancia, incluiiido-se as comcdorias a bor- 
do, na fórma usada; ficando todavia 5 
priidencia, e discernimento do Governo 
a designaciio das quantias, as quacs nUo 
poderão exceder a de rim coiito de réis, 
quanto aos noineados para as Provincias, 
que antes tinhiio Capitães Generacs; e a 
de quinhentos mil reis, quanto aos Go- 
vernadores das outras Provincias: 2.O que 
igualmente fica ao discernimeiito, e pru- 
dencia do Governo o adiantamento de 
soldo, que se Ihcs d c v ~  fazer, nùo po- 
dendo nunca exceder a seis inezes: 3 . O  
queotransporte dos mesinosGovernado- 
res aos seus destinos seja feito por conta 
da Nario: Hei por bcin que as Authori- 
dades, a quem competir, o ~ e n h ã o  assim 
entendido, e executem pela parte que 
lhes toca. 

Palacio de Queluz, em 39 de Jnlho 
de 1822. -Com a Rubrica de Sua Ma- 
gestade. = Seba.r~i2~ José & 
lho ('). 
CARTA DE LRI ESTABELECENDO DIVERSAS DISPOSIÇÕES 

some os LUGARES DE L R T R A S  DO ULTBAIIAR. 

Dom Joào por Graça de Deos, e pela 



Consiitui~Zo d a  Rfonarquia Rei do heino 
Unida dc Portugal, Brazil, e Algarves, 
d'aquem e d'alern Rlar eni Africa, etc. 
Faço saber a todos os meus Si~lsditos 
q u e  as Côrtes Dccretíírão o seguirite: 

As Côrtes Geraes, Extraordinarias e 
Constituintes da Nacào Portuguew, to- 
inando cin consideraqão o Ofticio do Go- 
verno, expedido pela Secretaria dos Ne- 
g o c i o ~  da J u s i i ~ a ,  ein data de dez d e  Riaio 
do presente anno, acoriipanhando a Con- 
sulta do Conselho de  Estado sobro a falta 
de  Oppositores nos Concursos para os 
Lugares do Ultrariiar, Decretão a se- 
guinte : 

1 ." Ficlo aaginentados coin liuma ter- - 
ça parte de suas actuaes quantias os orde- 
nados dos Magistrados do Ultrarnar, apro- 
veitando esta disposi~ao inesnlo áquelles 
que já se âchiio despachados. 

2." Os Baehareis, que  servirem Lu- 
gares no Ultramar, ter20 preferencia 
para 0 acccsso, concorrendo com outros 
de  igual graduac;zio, que não tenhào feito 
o mesmo servico. 

3." Quando por motivo de dissençães 
politicas em algumas Provincias Ultra- 
marinas for i rnpo~ive l  aos Bachareis, que 
ahi tiverem servido, dar residencia, e ob- 
t e r  Certidões de corrente do Thesouro, 
o Conselho de Estado, sendo informado 
do seu bom se rv i~o ,  e costiimes, os po- 
derá consultíir para novos Lugares, com 
tanto que apresentem Certidões de cor- 
rente das Juntas d e  Fazenda, e que  fi- 
queni obrigados a dar  residencia logo 
que as eircunistancias o permitião, 

&O O Conselho de  Estado deverti eon- 
sultar para as RelacQes do Brazil Bacha- 
reis, que  tiverem feito Lugar de  Pri- 
pieiro Banco; e só ein falta d'cstes po- 
derá propor aquelles, que houverem ser- 
vido maior nurzier9 de  annos, em Cor- 
reiciio ordinaria ; revogado n'esta parta 
o Alvará de seis de Fevereiro de mil oi- 
tocentos e vinte e hum, sem prejuizo, 
nem alteraçgo das competentw antigui- - - 

de Bachareis regularmente habilitados 
para os Lugares triennaes do Ultrõrnar, 
qiie ostiverein a concurso, poderá con- 
sultar aquelles, aos quaes couber a infe- 
r i m  graduação iiiimediata ; coiii declara- 
ç5a poréiii de qiie sómenta irào fazer o 
Lugar que Ihcs coinpetir, e não o que Iie 
proprio da graduaçào dos mesrnos Luga- 
rcs. 

I'aço das Côpies, em 8 de Agosto de  
1822. 

Por tanto Rlando a todas as Au~hori- 
dades, a quem o conhecimento, e execu- 
cão do referido Decreto pertencer, que 
o cuinpriio, e execiitem tào inteiramente 
coiiio n'elle se contém. 

Dada no Palacio de Queluz, aos 12 de 
Agosto de  1822. FEL-Rei, com Guarda. 
-José da Silva Cotwnl40. 

Carta de Lei, por que Vossa Mages- 
tade Manda executar o Decreto das Côr- 
tes de oito do corrente inez, que deter- 
mina sejão augmentados com liuina terua 
parte de suas actuaes quantias os orde- 
nados dos Magistrados do Ultramar, e 
outras providencias relativas ao provi- 
mento dos mesmos Lragares, tiida na fílr* 
ina acima declarada.--Para Vaçsa Ma- 
gestade ver, - Thontás Prisco da Horta 
Mango a fez (I). 

DECRETO AUTHOUISANW OADIANTASENTO DE $li18 MB- 
ZBS D E  ORDENADO A O S  iúAGl@TiiADOS DESPACHA- 
DOS P A R A  O ULTIIAIIIAII. 

As Côi-tes Geraes e Extraordinarias 
da Naçiio Porlugueza, tomando em wn- 
sideraciio o Officia do Gaverno, expedido 
pela Secretaria de Estado dos Negocias 
da Fazenda, com data de  de& de Setem- 
bro proxiino passado, Acerca do requeri- 
rne.nto de Antonio José Ferreira da Costa, 
despachado Desembargador para a Re- 
lacào do Maranhio, sobre algum adia* 
tamento por conta de sem ordenados : 
Resolvêrgo que o Governo ficasse autho- 
risado para adiantar seis mezes de ~rde- 
w d ~  aos Magistrados, que farena para Q 

dades. I 4') M Callmãe P4 I ~ W C ~ U I  NICOaJ -9ag. 
5." O Conselho de Estado, na falta 467. 



Ultramar, quando o requererem, e pres- 
tando as seguraiicas necessarias. 

Portanto, Mando a todas as Auihori- 
dades, a quem o conhecimento da sobre- 
dita Kesoluç50 pertencer, que o tenh5o 
assim entendido, e o execiltein. 

Palacio de Queluz, ein 24 de Outubro 
de 1 8 2 2 . C o i n  a Rubrica de Sua Ma- 
gestade. = Sebastiíio José de Carvalho (''. 

DECRETO DETEBIIII~ANDO A GRATIFIcAÇ~O QUE DEVEIII 
PERCEBER 0 8  GOVERNADOBES SUBALTERNOS DE 

APRICA. 

Havendo as Côrtes Geraes, Extraordi- 
narias c Constituintes da Nacào Portu- 
gueza tomado em considera~ào o Officio 
do Governo. expedido pela Secretaria de 
Estado dos Neg~cios da Guerra, em data 
de cinco do corrente mez, ácerca da gra- 
tificacào, que deve competir ao Comman- 
dante do Presidio de Bissaii, e a outros 
de iguaes pontos na Costa de Africa: 
Decretào que para cada hum dos referi- 
dos Governadores siibalternos fique ar- 
bitrada uma gratificacão mensal de cin- 
coenta mil réis, além de soldo que lhe 
competir, na fórma do que se acha de- 
terminado pelo Artigo 12." do Decreto 
das Cortes de vinte e nove de Setembro 
de mil oitocentos e vinte e huin, sobre 
o vencimento que devem perceber os 
Commandantes das Armas nas Provin- 
cias do Brazil. 

Portanto Mando a todas as Autlrori- 
dades, a quem o conhecimento, c execu- 
çào deste Decreto pertencer, que o cum- 
priio, e executem como nelle se contéiii. 

Palacio de Queluz, em 28 de Outubro 
de 1822. -Com a Rubrica de Sua Ma- 
gestade. = José da Silva Carvalho ('). 

CARTA DE LEI  MANDANDO ADIANTAR A QUABTA PARTE 

DOS ORDENADOS AOS EMPREGADOS CIVIS QUE FO- 
REM SERVIR NO ULTRAMAR. 

Dom J o ~ o ,  por Graca de Deos, e pela 

(i) Na Collecção da  Imprensa Nacional ~ p a g .  
4 67. 

(2) Na Coltecção da Imprensa Nacional d p a g .  
170. s 

Constituic50 da Monarquia, Rei do Rei- 
no Unido de Portugal, Brazil, c Algarves, 
d'aqiiern e d'aleni Mar eni Africa, etc. 
Faco saber a todos os meus Subditos que 
as Côrles Decre~árão, c: Eu sanccionei a 
Lei seguinte : 

As Côrtes decretào provisoriamente o 
segiiinie : 

1 ." A todos os Empregados civis, que 
forem despachados para o Ultramar, ain- 
da que tenhào graduacões militares, se 
adiantará a quarta parte dos ordenados 
annuaes, a qual lhes será descontada, 
apenas cheguem a seus destinos, pela 
sexta parte dos seus vencimentos men- 
saes. 

2." O transporte dos rekridos Em- 
pregados será feito á custa da Nacào; 
rnas nada se lhes dará a titulo de conie- 
dorias. 

3." Fic5o revogadas quaesquer dispo- 
sicões, na parte em que foreril oppostas 
á da presente Lei. 

Lisboa, Paco das Cortes, 2 1 de Dc- 
zembro de 1822. 

Portanto Mando a todas as Authori- 
dades, a queiii o conhecimento, e exe- 
cucào da referida Lei pertencer, qiie a 
cumpr50, e cxecuiein tão inteiramente 
como n'ella se coiriérn. 

O Secretario de Estado dos Negocios 
do Reino a faca irnpriiilir, publicar, c ' 
correr. 

Dada no Palacio da Ben-iposta, aos 24 
de Dezembro de 1822.- El-Rei, com 
Guarda. -Jose' da Silva Cai-valho. 

Carta de Lei, pela qual Vossa Mages- 
tade Manda executar a Lei das Côrtes 
sobre os adiantamentos, que se devem 
fazer aos Empregados civis, que forem 
servir no Ultramar, e sua passagem para 
os seus destinos; ria fóriiia acima decla- 
rada. -Para Vossa Magestade ver. = 
Oaspar Peliciano de Moraes a fez ('). 

(i) Na Collecção' da  Imprensa Nacional -pag. 
483. 
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CARTA DE LEI PBBMITTINDO QUE SEJAM PIIOVIDOB NO8 

LUGARES TRIENNAEBDE M A G I S T R b T U R A  DO ULTIIA- 

MAR QUAESQUER B A C H A R E l S  HABILITADO8 P A R A  

OS LUGARES DE LETRAS, E NO8 DAS R E L A Ç ~ E B  O S  

QUETIYEREM SERVIDOEIUM LUGARNOBEINOUNIDO. 

Dom doão, por Graca de Deos, c-pela 
Constitiiicào da Monarquia, Rci,do Rei- 
no Unido de Portugal, Brazil c Algarves, 
d'aqueni c d'além Mar em Africa, etc. 
Faqo saber a todos os meiis Subdiios 
que as Cortes Decretárào, Eu e sanccio- 
nei a Lei seguinte: 

As Cortes decretão provisoriamente o 
seguinte : 

1 ." Quarido para os lugares da Ma- 
gistratura do Ultramar faltarem Bacha- 
reis, que tenh;lo a graduacào deterini- 
nada pelo Decreto de 8 de Agosto de 
1822, serào consultados, e providos em 
os lugares triennaes quaesquer Bacha- 
reis habilitados para os lugares de letras; 
e em os das Relacões aquelles que tive- 
rem servido hum lugar no Keino Unido; 
ficarido hiins e outros com a graduacào 
competcnte ao lugar que forern servir. 

2." Ficào revogadas quaesquer dispo- 
sicòes na parte erii que forcm contrarias 
h da presente Lei. 

Lisboa, Paco das Cortes, 28 de Jab 
neiro de 182.3. 

Portanto Mando a todas as Authori- 
dades, a quem o coiihecimento, e cxe- 
cucào da referida Lei pertencer, que a 
cumprgo, e executem iào inteiramente, 
como nella se contém. 

O Secreiario de Estado dos Negocios 
da Justica a faca imprimir, publicar 
e correr. 

Dada no Palacio da Bemposta, aos 4 
dias do inez de Fevereiro dc 1823.- 
EL-REI, corn Guarda. -José da Silva 
Carvalho. 

Carta de ~ e i ' ,  pela qual Vossa Mages- 
tade Manda executar a Lei das Cortes, 
que ordena (no caso de faltarem Bacha- 
réis para os lugares da Magistratura do 
Ultramar, que tenhào a graduacào de- 
terminada pelo Decreto de 8 de Agosto 
de 1 822) sejào constiltados, e nelles pro- 
vidos aquelles, que estiverem habilita- 

dos para os lugares de letras, c bem as- 
sim ern os das Relacõcs aquelles, que ti- 
verem servido hum Iiigar no Reino Unido. 
-Para Vossa Magesiade ver. = Tho- 
mas Yrisco c l n  Mottn Manco a fez ( I ) .  

C A R T A  DE LEI VIXANDO OS VENClHENTOS DE DIVERSO3 

EBlPBEGADOB CIVIS E MILITARES QUE REGRESSA- 
REM DO ULTRAPAR.  

Dom João, por Graça de Deos, e pela 
Constituicão da Monarquia, Rei do Kei- 
no Unido de Portugal, Brazil, e Algarvcs, 
d'aquern e d'além Mar ern Africa, etc. 
Faco saber a todos os meus Subditos que 
as Côrtes decreiárào, e Eu sanccionei a 
Lei seguinte: 

As Côrtes decretào o seguinte: 
1 ." Vencerào interinapente meio sol- 

do os Officiaes Militares da Armada, que 
' tiverem regressado, ou rcgrcssarein do 
Ultramar. 

2." A disposicào do artigo antecedente 
he applicavel aos Empregados Civis de 
Marinha, cujos ordenados procederem dc 
Lei, ou Decreto. Os OMiciaes Marinhci- 

I ros do numero, e os Officiaes iiiferiores 
e Soldados da Brigada da Marinha per- 
ceberào os seus soldos por inteiro em 
quanto o governo os não empregar, ou 
Ihes nào der baixa. 

L 

3." Os Lentes jubilados vencerào, além 
do qrie lhes compete na conformidade do 
Artigo 1 .O, o ordenado por inteiro do sua 
jubilacào, uma vez que tcnliào exercido 
em Portugal por niais de dez annos as 
funccòes do mngisterio : aquelles pordm 
que nào tiverem os dez annos coinple- 
ias de servi(;o neste Reino, vencerào s9- 
mente metade da julilaçiio. 

4." Os Lentes não jiibilados da Aca- 
demia da Yariiiha do Rio de Janeiro, re- 
gressados, ou que regressarem a Portu- 
gal, ern quanto nào tiverem exercicio 
vericerào sórnenie os iiieios soldos das 
Patentes, na conforniidade do Artigo 1." 

5." A Comniissào creada por Ordem 
das Côrtcs de dez de Fevereiro do pr'e- 

9 



sente anno para classificar os Officiacs 
nào empregados do Exercito, fica iam- 
bein encarregada de propor os venci- 
tncntos qiie para a fiiiuro devem perce- 
ber os Officiaes a que sc refere o Artigo 
1 ." 

Lisboa, Paco das Cortes, aos 29  de 
Marco de 1823. 

Portanto Mando a todas as Authori- 
dadcs, a quem o conheciinento, e exe- 
cucào da referida Lei pertencer, que a 
cumpr";io e executein tào inteiramente 
conio nella se contém. 

O Secretario de Estado dos Negocios 
da Marinha a faca itnpriinir, publicar e 
correr. 

Dada no Palacio da Beniposta, aos 7 
dias do mez de Abril de 1823. =EL- 
REI, corn Guarda.= Ignacio da Costa 
Quintelln. 

Carta de Lei, pela qual Vossa Mages- 
tade Manda executar o Decreto das Côr- 
tes, que fixa os vencimentos dos Offi- 
ciaes Militares da Armada, e Emprega- 

: dos Civis da Marinha, que tiverem re- 
gressado ou que regressareili do Ultra- 
mar, na fórma acima declarada. = Para 
Vossa Magestade ver. =Joaquim Gui- 
lherme da Cos~a Posse?. a fez ('). 

CARTA DE LEI MANDANDO IIEVEIITEP i BECBETARIA 

DA MABINIIA O EXPEDIENTE DE TODOS OS NBGO- 

CIOS DO ULTRAMAR. 

Dom João, por Graca de Deos, Rei 
do Reino Unido de Portugal, Brazil, c 
Algarves, d'aquem e d'além Mar, em 
Africa Senhor dc Giiiné, e da Conquista, 
Navegacào, e Coinniercio da Etliiopia, 
Arabia, Persia, e da India, etc. Faqo sa- 
ber aos que esta Minha Carta de Lei vi- 
reni, que convindo occorrer aos gravis- 
siinos inconvenientes, que a fatal expe- 
riencin de perto de dois annos desgraca- 
damente tern provado seguirem-se da 
execucào da Carta de Lei de 8 de No- 
vembro de 182 1,  que dividi0 por todas 

as Secretarias de Estado os negocios e 
dependeneias Ultramarinas, que pelo Al- 
vará de 28  de Julho de 1736 dependiao 
na sua solucào e despacho só da Secre- 
taria de Estado dos Negocios da Marinha; 
pois de tào inal pensada desinenibracào 
tem resultado confusào no expediente 
dos iiiesmos negocios, delonga, e incer- 
teza no despaalio das partes; porque 
faltando assim um centro á melhor re- 
soluc20, que cumpre em taes objectos, 
nenhumas providencias a bem do resta- 
beleciiilento, e prosperidade dos Estabe- 
lecirnentos Ultramarinos destes Reinos 
se tem podido convenientemente adoptar, 
seguindo-se d'ahi a decadencia, e total 
perdiqào dos mesmos Estabelecimentos, 
que sào outros tantos trofeos ao valor, 
fidelidade, e honra da Nacào Portiigueza, 
tào desvelada em dilatar a Religiào Ca- 
tholica ás mais remotas Regiões, bem 
como em servir os seus Principes: F: por- 
que os ditos Estabelecimentos hoje tanto 
mais carecem de toda a devida provi- 
dencia, e se tornào dignos das minhas 
Paternaes sollicitiides, quanto maior é a 
desordem, que nelles promove0 o espi- 
rito faccioso do passado systema, de que 
a Divina Providencia livrou estes Reinos : 
por todos estes motivos Sou Servido Or- 
denar : 

I ." Qrie fica de nenhuni effeito a ci- 
tada Carta de Lei de 8 de Novembro de 
182 1; pois na conformidade. do que dis- 
põe o Alvará da creacào das Secretarias 
de Estado de 28  de Julho de 1736, to- 
dos os negocia do Ultramar volt20 a 
ser cla dependencia da Secretaria de 
Estado dos Negocios da Marinha e U1- 
trarriar. 

2." Que todos os despachos, requeri- 
mentos, e mais papeis pertencentes ao 
Ultramar, que neste intervallo dlallPti- 
nhào vindo, se reunào outra vez na men- 

6cionada Secretaria de Estado. 
3." Que sendo ahi competentemente 

exaininados todos os ditos papeis, se pro- 
ceda á informaciio, e proposta dos reme- 

d i o s  e providencias, de que necessitem 



os meus Po\los. habitantes do Ultramar. I D a c a E T o  o a o E N m o o  QUE SE ~ i o  I L L U M ~ N E M  AS p o a -  

a fim de que gostando da tranquillidade, 
e segurança de que necessitào, e sào di- 
gnos os seus moradores, se consiga a pros- 
peridade de taes Estabelecimentos em 
vantagem de toda a Monarquia Portu- 
gueza, objecto o mais constante dos Meus 
cuidad0s.e desvelos. 

Pelo que; Mando á Mesa do Desem- 
Largo do Paço; Regedor da Casa da  Sup- 
plicaçào, ou quem seu lugar servir; Con- 
selhos da Minha Real Fazenda, de Guerra, 
e do Ultramar; Mesa da Consciencia e 
Ordens; e bem assim a todos os Tribu- 
naes, e quaesquer pessoas, a quem o co- 
nhecimento, e execucào desta Carta de 
Lei pertencer, que a cumprào e guar- 
deni, tào inteiramente como nella se con- 
tém. E ao Doutor Rlanuel Nicoliío E s t ~  
ves Negrào, do Meu Consellio, Desem- 
bargador do Paco, e Clianccller Mór do 
Reino, Ordeno que a faça publicar na 
Ctiancellaria, e registar nos Livros aonde 
tocar, remettcndo iodos os respectivos 
exemplares della a todos os Tribunaes, 
Authoridades, e mais pessoas, a quem 
isso devidamente cumprir ; mandando 
tambem que se registe naquelles luga- 
res, aonde fôr estylo, e mandando-se o 
Original para o Meu Real Archivo da 
Torre do Tombo. 

Dada no Palacio da Villa de  Mafra, aos 
3 de Outubro de 1823.-=EL-REI com 
Guarda. = Conde de Sub-Serra. 

Carta de Lei, pela qual Vossa Mages- 
tade Ha por bem revogar a outra Carta 
de Lei de 8 de Novembro de  182 1 ,  que 
mandava dividir os negocios pertencen- 
tes ao Ultramar por todas as Secretarias 
de Estado; Ordenando agora qiie o ex- 
pediente dos mesmos negocios reverta 
novamente á Secretaria de Estado dos 
Nepcios da Marinha; tudo na fórma 
acima declarada. 

Para Vossa Magestade ver.=Joaquim 
Guilherme da Costa  posse^. a fez ('). 

TALEZAS, N E M  O S  OUTROS E D I F I C I O S  PUBLICOS DO 

ULTRAMAR, Á CUSTA DA FAZENDA PUBLICA, POR 
O C C A S l i O  DAS E N T R A D A S  E P O S S E S  D E  NOVOS G 0 -  

V E R N A D O R E S  OU P R E L A D O S .  

Para que produzào inteiramente seu 
saudavel effeito as Providencias qiie Fui 
Servido Dar, por Decreto de 19 de No- 
vembro proximo preterito, para econo- 
rnisar despezas superfluas de Minha Iin- 
perial e Real Fazenda: Hei por bem De- 
clarar, que as Providencias do citado 
Decreto se devem considerar extensivas, 
em tudo o que forem applicaveis, a to- 
das as Cidades, e Villas destes Reinos, e 
seus dominios; e que nos Ultramarinos 
quando as Cailiaras, por occasiào das en- 
tradas, e posses de novos Prelados, ou 
Governadores, mandarem, segiindo o cos- 
tume, que  os Moradores das Cidades, ou 
Villas, illumineili suas casas exterior- 
mente, as ditas illiitiiinacões se não pra- 
tiquem nas Fortalezas, nem nos outros 
Edificios Piiblicos, a expensas de Minha 
Fazenda. 

D. Migiiel Antonio de Rlello, do Con- 
selho de Estado, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocios da Fazenda, Pre- 
sidente do Real Erario, e nelle Lugar 
Tenente immediato á Minha Imperial e 
Real Pessoa, o tenha assiin eritendido, e 
faca executar, expedindo para esse efyeito 
as ordens necessarias. 

Palacio da Bemposta, em 3 1 de Ja- 
neiro de 1826. =Com a Rubrica de Sua 
Magestade Imperial e Real c'). 

ALVARA CONCEDENDO O TRATAMENTO DE SERHORIA 
AO SENADO DA CAMAHA D E  GOA. 

Eu a Infanta Regente Faço saber aos 
que este Alvará vireili, que, Attendendo 
á 12epresentacào do Senado da Camara 
da Cidade de Goa, á consideracào que 
merece, por fier a primeira dos Estados 
da India, e h s  circuiristancias das Pes- 

,soas, que nella costumiio servir: E De- 
sejando dar-lhe hum publico e perpetuo 
Testemunho de particular contempla~ào, 

9 

(1) Na Collecção da Impressão Regia- folheto .i ( ? - N a  Collecção da Impressão Regia- folheto 
4 .O, pag; 34. ..: 1 6 . O ,  pag. 9. 



e do quanto sào acceitos os seus servicos, 
e as suas constantes demonstracões de  
lealdade e amor á Real Dynastia de  Bra- 
ganca, e 5 Causa Publica, como louva- 
velmente tein praticado, e Confio conti- 
nuarií a praticar: Por estes respeitos, e 
para Honrar o mesmo Senado, Hei por 
bem, em Nome d'El-Rei, Fazer-lhe Grata 
e Mercê do Tractainento de Senhoria: 
E por firi~ieza do que dicto Iie lhe Rlan- 
dei dar este Alvará, por Miiri assignado, 
e que Mando assini se observe e m  tudo 
e por tiido, sendo registado ein todos os 
logares, onde necessario for. 

Dado nò Palacio da Ajuda, em nove 
de Abril de  iiiil oitocentos vinte c sele. 
= INFANTA Regente. =-I;r.nrzcisco, Bis- 
po de Vizeu. 

Alvará, por que Vossa AI teza Ha por 
bem, em Nome de El-Rei, Fazer Graça 
e Mercê ao Senado da Cainara da Cidade 
de Gaa do Tractamento desenhoria, na 
fórnia acima referida. =Para Vassa Al- 
teza ver. -Jose' Brrlbino de Barbosa e 
Araujo o fez ( I ) .  

A L V A B ~  OBDKNARDO QUE NOS POBTOS DA ASIA S E  
POSSA CONTINUAR A. NECOCIAÇAO DE LETRAS DE 

RISCO PAEA O A U G ~ E N T O  DE QUAESQUER N E ~ o -  
CIAÇÕES EMPREENDIDAS E COMEÇADIS EM LISBOA, 
EBTABELECEI~DO A ESTE 1iBSPBITO TODAS AS PHO- 
VIUENCIAS NECEBSARIAS. 

Eu El-Rei: Faco saber aos que este 
Alvará com força de Lei virem: Que 
sendo-Me presente, em Consulta da Real 
Junta do Comiiiercio, Agricultura, Fa- 
bricas, e Navegacào destes Reinos, e seus 
1)ominios as duvidas, que se tern movido 
sobre a preferencia ao pagamento pre- 
cipiio das Leiras, de dinheiros toinados 
a risco na Asia, na concorrencia coiii as 
destes Reinos, e o requerirnelito que, por 
parte dos interessados nas primeiras, foi 
inaiidado consultar ao mesvo T f i u n a l ,  
onde coin a udie~icia dos Deseinbargado- 
res, .Jiiiz dos Fallidos, e Procurador Fis- 
cal, inaduramente se examinou, e pon- 
derou toda a Legislaçào, que no caso 

(1) Na ColIecção da Impressiio Regia - follreto 
S . O ,  pag. 15. 

BOL. DO C. ULTR.-LEG. ANT.-VOL. 11. 

competia: E convindo desenilaracar a 
Coiriniercio d e  semelhantes du vidas, bem 
como ainplia-10, e occ,wrer ao credito, 
de  que  se devein achar auxiliados os 
Mestres, e sobrecargas dos Navios, no 
caso fortuito d e  arribada forcada, a fim 
de que possào obter os necessarios soe- 
corros para os reparos de  que necessi- 
tam para o proseguiinento e conclusào 
de suas viagens; Por todos estes motivos 
Sou Servido Ordenar : 

1 .O Que nos Portos da Asia se possa 
contiriuar a negociar Letras de Risco 
para o augmento de quaesquer negocia- 
cõcs empreendidas, e coineçadas e,m 
Lisboa ; bem entendido que a taes Le- 
tras nào fica competindo maior Privi- 
legio que ás destes Reinos, com as quaes 
serio pagas com igual preferencia, salvo 
se para o pagamento das primeiras vier 
logo destinada a especial hypotheca nas 
fazendas, que se carregarem a bordo 
coin esse designado fim, trazerido os vo- 
lumes, ou fardos marcas especiaes com 
referencia ás suas respectivas Letras, a 
que essas marcas correspondam. 

2.O Que todas as Letras, que disse- 
rem respeito ao soccorro ?e qualquer 
Navio, ein caso de  arribada forcada a al- 
gum Porto, e para o que tenha .prece- 
dido Protesto em devida ordem feito, re- 
ctificado depois em terra, perante a Au- 
thoridade, que  inelhor cuniprir para a 
sua authenticidade, segundo os usos 
e estylos inaritimos, e Regulamentos 
mercantis, sejão consideradas coin pri- 
vilegio de preferencia a todas as outras 
visto que a sua iniportancia foi empre- 
gada em beneficio coiiiiniim de todos os 
Capitaes, como deverá mostrar-se por 
I>ocriinentos aulhenticos; o que se ob- 
servará, ainda que os Armadores se te- 
nhairi apresentado fallidos na Real Junta 
do Coinniercio, não obstante o disposto 
em contrario pelo AlvarS de 13 de No- 
veinbro de 175G, que nesta parte só- 
mente Hei por bem revogar. 

Pclo cliie: Manclo á Meza do Desem- 
Largo do Paco, Presidente do Meu Real 
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Erario, e nelle Lugar Tenente immediato 
á Minha Real Pessoa ; Kegedor da Casa 
da Supplicacào, ou quern seu lugar ser- 
vir ; Conselho da Minha Real Fazenda, e 
do Ultramar; Real Junta do Comme- 
cio, Agricultura, Fabricas, e Navegacão 
destes Reinos, e seus dominios; Gover- 
nador da Relaciio, e Casa do Porto; e a 
todas as pessoas, a quem pertencer o co- 
nhecimento deste Alvar6, que o cum- 
prào, e guardem, e faciio cumprir, e 
guardar tào inteiramente como nelle se 
contém, sem duvida,ou embargo algum, 
qualquer que elle se,ja. E Ordeno ao h i i -  

tor Antonio Gomes Ribeiro, do Meu Con- 
selho, Desen-ibargador do Paco, e Chan- 
celler Mór da CBrte e Reino, cjue o faca 
publicar na Chancellaria, registando-se 
em todos os Iiigares, onde se costumào 
registar semelhantes Alvarás, guardali- 
do-se o Original no Real Archivo da 
Tome do Tombo. 

Dado no Palacio de Queluz, aos onze 
de Agosto de miloitocentose vinte e nove. 
-REI. -- Marqiiez Mordomo Mór P. 

Alvará com forca de Lei, por que 
Vossa Magestade He Servido Ordenar 
que nos Portos da Asia se possa conti- 
nuar a negociar Letras de  Risco para o 
augmento de quaesquer negociacões em- 
preendidas, e cornegadas ein Lisboa; 
estabelecendo para esse fim todas as niais 
providencias necessarias, como acima se 
declara. 

Para Vossa Magestade ver. - Por im- 
mediatas Resoluções de 20  de Novembro 
de 1826, e 6 de Julho de 1829, toma- 
das em Consultas da Real Junta do Com- 
memio.- dnselmo de Sousn Machado 
Corrkn e Mello o fez. -JosG Antonio 
Gonplves o fez escrever ('). 

EDITAL DO CON8ELHO ULTRAglARlNO RELATIVO d CON- 
CR8SbO DO DOMINIO UTIL DA ILHA DE GALLINHAS. 
NO ARCHLPELAGO DE B R l A 0 0 2 ,  A 1OAQUlnl ANTO- 
NIO DE aiATTOS. 

Et-Rei Nosso Senhor por Sua Regia 
Kesolucào de quatorze de Janeiro do cor- 

(I)  Na Collecção da  Impressão Regia - folheto 
II.", pag. 12. 

rente anilo, tomada etii Consulta do Con- 
selho Ult~arnarino de vinte e quatro d e  
Novembro do antecedente : Houve por 
bem acceitar, c Mandar encorporar nos 
Dorninios da Sua Real Corôa, em as par- 
tes dlAfrica Occidental, a Illia denomi- 
nadp de Caltinhas, hurna das do Archi- 
pelaga de B e j a p ,  adjacente á Praça de  
Bissau, Deteil.rnim&clue na mesma Illia 
se arvore a Bandeira Pcwtugueza ; e Hou- 
ve Sua Magestade outrosimparbemcopi- 
ferir o Senhorio honorifico d a q d l a  Itha, 
para o gosar uitaliciamente, ao Coronel 
de Milicias de Cabo Verde, actual Gover- 
nador da Praca de Bissau, Joaquim An- 
tonio de Mattos, que offereceo, e sujei- 
tou a dita Ilha á Real Corôa, tendo-a 
adquirido por doacào, que lhe fizera o 
Rei Damiáo de Canbabaca; bein como 
foi O Mesmo Augusto Sonhor Servido 
Dar toda a rneilcionada Ilha de Cailinhas 
ao dito Joaquim Antonio de Mattos de 
aforarnento ein fateosirn, que será feito 
perante a Jilnta da Fazenda das Ilhas de 
Cabo Verde coin todas as clausulas, e 
condicões, que sào do estylo em taes afo- 
rarnentos, e de mais com as seguintes : 

1 ." Que elle Joaquim Antonio de Mat- 
tos ein reconhecirnento do doniiiiio di- 
recto da mesma Ilha, a qual fica encor- 
porada na Real Corôa, pagará annual- 
mente de fbro o valor de um rnarco de 
prata, isto he, cinco mil e seiscentos rPis 
da moeda corrente nas Ilhas de Cabo 
Verde, o qiial Foro será pago no Cofre 
da Junta da Real Fazenda daquellas Ilhas 
da mesma maneira, que alli sào pagas 
todas as outras Rendas Reaes. 

2." Qiie será perante aquella Juiita 
que todos os successores daquclle Praso 
deverào ir fazer, na fórma do estylo; o seu 
reconhecimento dentro do prefixo tcrrno 
de seis 'mezes contados do dia, que nelle 
sticcederem, com a costumada pena de 
commisso. 

3." Que no caso de venda, ou de ou- 
tra quaiquer alienacão do dito Praso, as- 
sini como tambem no caso de hypotheca, 
dcverái preceder a competente licenca da 



mencionada Junta da Fazenda, pagando- 
se no caso da venda Laudemio de  qua- 
rentena ; com decla~aJo porém que  nem 
a Junta da Fazenda poderá m caso de  
venda negar a licenca, huma vez que 
nào haja dolo nem maliciâ, nem a Es- 
cr ip tuia  se poderá lavrar, sem que nella 
vá inserta a licenca da Junta, c! o conhe- 
cimento do pagamento do Laudemio, 
com a mesma costumada pena de com- 
rnisso. 
4f Que elle Joaquim Antonio de  Mat- 

tos, primeiro Emphytcuta, fica authori- 
sado em suã l i d á  a fazer naquelle Praso 
as subemphyteuticacões, que julgar lhe 
convem, devendo conitudo preceder li- 
cenca da Junta da Real Fazenda das Ilhas 
de  Cabo Verde, a qual. lhe não poderá 
ser negada, mas que deverá i r  inserta 
ira Escriptrira da subemphyteuticacão, 
pena de coinmisso, ficando em todo o 
caso estas subemphyteusis sujeitas em 
caso d e  venda ao pagamento do mesmo 
Laudemio de  qtiarentena á Real Fazenda 
das Ilhas de  Cabo Verde, devendo tam- 
bem para estas vendas preceder a com- 
petente licença da referida Junta da Fa- 
zenda, tudo como fica dito a respeito 
das vendas, alienações, ou hypothecas 
da emphyteuse principal. 

5." Que todas as culturas daquella 
Hha ficão isentas de  pagar Dizimos a té  
o fim do anno de mil oitocentos quarenta 
e hum, da mesma maneira q a e  por Car- 
tas Regias de treze de  Maio d e  mil sete- 
mtos e oito, de  cinco de  Setembro de  
mil aitocentose orne, e de onze de  Agosto 
de inil oitocentos e treze se estabelece0 
para os que fossem cultivar as margens 
do Rio Doce na Capitania de  Minas Ge- 
ram, e dos Rios Tocantins, Rlaranhào, e 
Gra,jaú na Capitania de  Goiaz, ficando 
as ditas curturas sujeitas aos outros di- 
reitos (inclusivè os de  exportacão) que 
se pagarem em Bissau. 

6.a Finalmente que acontecendo ha- 
ver  naquelIa Ilha alguma produc@o, que 
seja objecto de  Contracto Real, se pro- 
cederá a seurespeito da mesma maneira, 

por que se' procede nas outras Terras 
sujeitas a Bissau. :. . 

O que  o Conselho Ultramarino manda 
publicar por ordem do mesmo Augusto 
Senhor. Lisboa, vinte e seis de Fevereiro 
de mil oitocentos t r in ta  e u m . - A n t o -  
nio NicoZáo de Mourn' Stockler c'). 

DECRETO EXTINGUINDO O CONSELHO ULTBAMABINO. 

Attendendo á necessidade de simpli- 
ficar a Publica Administraciio, e de a col- 
locar em harmonia com a Carta ~ o n s t c  
tucional, a qual  nao reconhece a niulti- 
plicidade de  Tribuiiaes, que sem pro- 
veito das partes eram de evidente perda 
para o Thesouro Publico: Sou Servido, 
em Nome da Rainha, Decretar o se- 
guinte : 

Artigo 1." Fica extincto o Tribunal 
do Conselho Ultramarino, cujas attribui- 
ções contenciosas pertencer50 desde hoje 
aos competentes Juizes ; as d e  Adrninis- 
tracão de Fazenda ao Thesouro Publico ; 
e as de Jurisdicção voluntaria, e graciosa 
á respectiva Secretaria d'Estado dos Ne- 
g o c i o ~  da Marinha e Ultramar. 

Art. 2." Serào conduzidos ao Archivo 
da mesma Secretaria d'Estado todos os 
Papeis e Processos findos; devendo os 
correntes t e r  o destino indicado no ar- 
tigo antecedente. 

Art. 3." Piciio revogadas todas as Leis 
e disposi~õcs contrarias. 

O Ministro e Secretario dxs tado  dos 
Negocios da Guerra, Encarregado do Mi- 
nisterio da Marinha, o tenha assim en- 
tendido, e faca  executa^. 

Paco das Necessidades, em trinta de  
Agosto de mi1 oitocentos tr inta e tres. 
= D. PEDRO, Duque de Braganca. =. 

Agostinho José Freire ('1. 

(4) Na Collecção da Impressão Regia - folheto 
47, pag.  4. 

(i) Na Coèleeção de Delgado -Yol.  4 .O, pag. 
83, e na Collecção da Imprensa Nacional - serae 
5." pag. 24. 



DECRETO OCCOBBBNDO AO DEPLOBAVKL ESTADO 
EM QUE SE ACHAM A8 IGREJA8 

DE ASIA E APPICA. 

Tendo subido á Minha Presença, eni 
Consulta da Junta do Exame do estado 
actual, e llelhoramento Temporal das 
Ordens Regulares, encarregada da Re- 
forma Geral Ecclesiastica, de treze do 
corrente niez, o deploravel estado a que 
a usurpacão deixou reduzidas as Igrejas 
de Cabo Verde, do Continente de Bissau, 
e Cacheu, Ilhas de S. Thoiné e Principe, 
Angola, Mocainbique, e Rio de Sena, 
achando-se as Parochias sem Yarochos, 
e quasi sem oiitros Ecclesiasticos, qi'e 
instruam aquelles Fieis na Religiào, e na 
Moral, que lhcs préguem o Evangelho, 
e que finalmente lhes administrem os 
Sacrainentos; e igualmente o abandono 
ein qiie se acham os Templos e Altares 
desprovidos dos necessarios utensilios, e 
ornatos, para a celebracào do Culto Di- 
vino; sendo-me tambem presente, que 
é quasi igual o estado das Igrejas das 
Provincias da Asia ; e Querendo, coino 
me  cumpre, remediar tào grandes ma- 
les: Hei por bem, ein nome da Rainha, 
Decretar o seguinte : 

Artigo 1 .O Serio convidados duzentos 
Sacerdotes d'entre o Clero liegular e 
Seciilar, homens de reconliecida virtude, 
scíencia, e zêlo pia Religião, e bem es- 
trir de seus sirnilhantes, para passarem 
5s Provincias de Africa, e Asia, e alli, 
distribuidos pelos respectivos Prelados, 
ireiri parochiar nas Igrejas, prégar o 
Evangelho, e instruir aquclles Povos por 
espaco de seis annos, a contar do dia do 
seu embarque. 

Art .  2." Findo que seja este tempo, 
depois do qual serào aqiielles Sacerdotes 
substitiiidos por outros, e haveiido-se 
portado como é do seu dever, voltarão 
a Portugal, e serào providos ein Bencfi- 
cios coin preferencia a outros quaesquer 
Ecclesiasticos, sejào quaes forem, ou pos- 
sam ser os seus serviqos. 

Art. 3." Além das Congruas, que nas 
respectivos Provincias de Africa e Asia 

sào destinadas a estes importantissimos 
fins, c de  deverem os Ecclesiasticos ein- 
pregados ein tào interessante ministerio, $ 

ser transportados na ida e volta, por ' 

conta da Fazenda Publica, receberá cada 
um d'elles-uma gratificacào de cento e 
cincoenta mil réis, que será paga coin a 
maior pontualidade. 

Art .  4." Os Ecclesiasticos que nào fo- 
i rem einpregados no serviço das Igrejas 
1 vencer20 as mesmas congruas, e a gra- 
tificacào mencionada iio artigo ant,ece- 
dente, devendo empregar-se ein ensi- 
nar o Cathecismo, e a Lingua l'ortu- 
gueza ein esctiolas publicas. 

Art. 5.' As Arithoridades das Provin- 
cias de Africa e Asia receberào e trata- 
rào os referidas Sacerdotes como Minis- 
tros da Religião e Subditos fieis da Rai- 
nha Minha Augusta Filha, encarregados 
da mais Santa e nobre Missão; e por isso 
os deverào prover de todo o necessario, 
e os protegerão, sendo responsaveis pe- 
rante o Governo por toda a oinissào que 
nesta parte tiverem. 

Art. 6 . O  Os Ecclesiast icos Regulares 
e Seculares, dirigirio os seus requeri- 
mentos coin os necessarios documentos 

1 de sua habilitacào, pela Junta do Exame 
do estado actual, e Melhoramento Tem- 
poral das Ordens Regulares, encarrega- ' da da Reforma Geral Ecclcsiasiiea, a 

1 fim de me serem presentes, tendo Eu 
todo o lugar de esperar que esta digna 
porção de Subditos Portuguezes, colisa- 
grada por sua Profissào e Ordenacão ao 
servico c Ministerio da Religiào, se apres- 
sará cin dar-mc mais este testemunho do 
seu ainor á Religião e ao Thronn Legi- 
tiino. 

Art. i." Set.50 distribiiidos pelas Igre- 
jas das referidas Provincias de Africa e 
Asia os Vasos Sagrados, parainentos, r! 
utensilios do Culto, que pertenceram 
aos Conventos abandonados e srippri- 
midos. 

O Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negocios da Fazenda, encarregado inte- 
rinamente da Pasta dos Negocios Eccle- 



siasticos e de Justica, o tenha assim en- 
tendido e faca executar. 

Paco das Neceesdades, em vinte e oito 
d e  Dezembro de mil oitocentos trinta e 
tres. -D. PBDKO, Duque de Braganca. - Jod da Silera Carvalho ('). 

DBCRBTO PLRMITTINDO A 0 8  HAEITAKTEB DA6 I t E A S  
DE CABO VEIIDE IMPOPTAY Q U A E m * H  6 R N m O 6  
PAGAX1)O OS PESPECTlYOS DIBEITOS. 

tendido, e faca execiitar com os despa- 
chos necessarhs. 

Paco das Necessidades, em sete de Ja- 
neiro de rnil oiiocentos trinta e quatro. 

D. PEDRO, Duque de  Bragança. - 
José da Silva Cnrvulho ($1. 

P O R T A R ~ A  DI~CLABARDO QUB 88  nbo P o n n a  EM PRA- 
TICA O REGULAMENTO D E  i7 D E  SETEMBHO DE 1833 
EIQUANTO SE N 6 0  DETGRMINAR O EíODO bl bnlA 
APPLICLÇÃO. 

(4) Na Collecção de Delgado- Vol. 1 . O ,  pag. ('1 Na Collecção de Delgado-Vol. / .O ,  pag. . 257, e na Collecçiio da Imprensa Nacional - serze 267, e na Collecçúo da IR-prensa Nacional -seme 
3." pag. 97. 5.", pag. 1 4 4 .  

BOL. DO C. ULTR.-LEG. ANT.-\'OT,. 11. 90 

Sendo notoriamentecoi1stante<lue Por 
u m  daquelles actos arbitrarios, tantas 
vezes praticados l)elo governo do Usur- 
~ a d o r ,  se concedêra a um individuo, por 
titulo oneroso, ,3 faculdade de introdu- 
zir privativairieiite nas Ilhas de Cabo 
Verde diversos generos estrangeiros, cQ- 
nio Algodão, Tabaco, e Lictrcs es[)iri- 
tuosos, com manifeslo ~ r e j u i z o  da 
zenda Publica, e dos iilteresses partieu- 
lares dos hal~itantes daquellas 1lllas; e 
sendo e~~ressanientcprohibida 11elaCarta 
COnSti~~CiOnal a COIlcesS~O dos privilc- 
gios exclusivos, contrarios 6 liberdade 
de direitos dos Cidadàos I'oituguezes, e 

, declarados por irrilos, e de ne1111~1111 ef- 
feito, pelo de v i n t e  e 
Agosto de mil oitocento9 e trinta, todos 
os  Actos lAegisla<ivos do Governo do 
Usur~ador ,  P~~~~~~~~~~ ao dia vinte c 
cinco dc Abril dc mil oitocentos vinte 
e oiio: Hei por bem, e111 Noine da Rai- 
nha, declarar por abolido o referido Fri- 
vilegio exclusivo, ricando livre a < l ~ a l -  
'IuC' das Ilhas de Caboverde, 
desde o dia da publicac~o do presente 
Decreto, s6 Os ditos ge- 
neros, l1laS Outros quaesqIier de publica 
conveniencia, pagando Os 

direitos nas respectivas Alfandegas, e 
isto emquanto um novo Regu1aoiento 
n8o estabelecer a similhante respeito ou- 
tras disposicões em contrario. 

O e Secretario d'Estado dos 
Negocios da Fazenda assim o tenlia en- 

Manda Sua Magestade Imperial, o Dii- 
que de Braganpa, Regente ein Nome da 
Rainha, pela Secretaria d7Estado dos Ne- 
gpcios da Fazenda, Declarar ao Admi- 
,]istrador Geral das A1fandegas da Pro- 
Vincia de Cabo Verde, ein resoloFào de 
siia representncão do 1 .qo corrente, 
que deve ficar na ilitelligeneia de q u e  
lhe inculnt>e pôr em exeeucão todas as  
medidas que as I,eis determinzo para a 
Iiielllor fiscalisaçào dos Direitos que nel- 
ias se recebem, e que a escriptu- 
racgo dos seus rcndimentm se faGa com 
a e distincção devida ; sein com- 
ludo phr ein pratica os de ar- 
.rccadaçào, e despacho estabelecido no 
Dccreto de dezesete de Setemhro doanno 
proximo preterito; ainda que el- 
les se entenclào para todas as Alfande- 
gas, sua applicacã, cointrido depende do 
,exacto cont,ecimento de cada huina 
partiCLilar, e da sua importancia, e loca- 
lidade; de <Ille o mesmo ~ d ~ ~ i ~ i ~ ~ ~ ~ d ~ ~  
deve conhecer, paro. dar de tudo parte 
circurnstanciadamen&, pacticularisando 
os artigos formão o despacho de cada 
Alfandega, a organisapào desta, e o no- 
l e r 0  de seLls elnpregados, ordenado, e 
emolumentos de cada liiiiii dellcs, a fim 
de que com taes illlicidaeões, e do mais 
que occorrer-lhe possa, para a melhor 
fiscalisaçpo dos interesse, da ~~~~~d~ pu- 
blica, nas Alfandegas do seu Iiistricto, 
0 mesmo Illlperial Senhor possa Deter- 

a emissão das medidas que tem 



em vista, para pôr em harmonia com os 
principias estabelecidos, o expediente dc 
todas as Alfandegas do Reino. 

Paco das Necessidades, em quatro de 
Marco de mil oitocentos trinta e quatro. 
-José cla Silva Carvalho. 

Para o Administrador Gcral das Al- 
fandegas da Provincia de Cabo Verde ('). 

DECRETO DETERMINANDO QUE OS ESTADOS DE COA 

POSSAM NOMEAR, EM VEZ DE UM, 

TlIES DEPUTADOS. 

Tendo respeito a que nas Instruccõcs 
ordenadas  elo Decreto de 7 dYAgosto 
de  1 836,  para a Convocacào das Côrtcs 
Geraes da Nacào Portugueza se designa 
u n ~  só Deputado para osEstados de Gôa, 
o que nào póde ser de  modo algum con- 
forme, nein coni a representacào dcvicla 
á grande pop~ilacào daqiiella parte da 
Monarcliia, neiii com os seus interesses, 
pela possibilidade de fallar quem nas 
Sessões da Camara Electiva haja parti- 
cularmente de lhes advogar, ou seja por 
motivo de enicrniidade, ou por falleci- 
mento do seu Representante : Qiiercndo 
occorrcr a estes inconvenientes: Hei por 
bem, ein Nome drt Rainha, Decretar que 
os Estados de Gôa possam noiiiear, ein 
vez de iim, tres Deputados, ficando nesta 
parte revogada a Legislacào contraria. 

O Ministro e Secretario d'Eslado dos 
Negocios do Reino o tenha assiin ei-iteii- 
dido, e faca executar. 

Palacio das Necessidades, vinte e oito 
de filaio de rnil oitocentos trinta e qua- 
tro.= D. PEDRO, Diiqi~e d e  Braganqa. 
= Bento Pereip-cr clo Crzrnzo ( I ) .  

PORTARIA PnOVIDENCI.tND0 A GUARDA DOS PROCESSOS 

DO JUIZO DAS JUSTIFICAÇÓES ULTUADlAnlNAS. 

Foi presente ao Duque de Bragaiica, 
Regentc em Nome da Rairiha, a conta 
dada ein 2 deste mez pelo Coiisclhciro 

(1) Na Collecção de Delgado - Vol. f .O, pag. 
340. 

( 0  N a  Collecçíío de Delgado - Vvl. I . " ,  pag. 
453, e n a  Collecção da Imprensa Nacional - serae 
3.", pag. 4'79. 

Presidente da Relacào de  Lisboa, ponda 
rando as rasões, que  se lhe offerecein, 
para qiie o Cartorio do extincto Juizo 
das Justificacões Ultratnarinas fique an- 
nexo ao Archivo da mesina Relacào, e 
niio seja repartido pelos Juizes a que per- 
tença segundo a competencia do fôro: 
E Manda Sua Magestade Iniperial decla- 
rar  ao referido Coiiselheiro, que  os pro- 
cessos findos daquelle Car(orio podcin 
ser guardados no Archivo da sobredita 
Relacào, emquanto por pessoa legitima 
nào for recyiierida a reinessa delles pa r i  

Juizos para a sua continuacào ; cumyrin- 
do ao mesmo Conselheiro esclarecer os 
actuaes Encarregados desta distribuicaco 
quando tiverein duvida sobre qual seja, 
em alguns casos, o duizo competente, e 
podendo depois os intercssados discutir 
e liqi~idar pclos iiieios legaes essa cjues- 
tào como quacsquer outras. 

Paco dc Queluz, 18 de.Ju11-io dc 1834. 
= Joaquinz Antonio cle Aguiar('). 

1 
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DECRETO DIVIDINDO OS NEGOCIOS DAS PROVINCIAS 

ULTRAMARINAS PELAS DIFFERENTES SECBETARIAS 

D'ESTADO. 

os Jciizos, a que coinpetireni; e qiie os 
processos pendentes, ficando as clarezas 
necessarias, devem ser enviados a esses 

Attendendo a quc o iiiais seguro tncio 
de promover o regular ai-idaniento dos 
Negocios, e evitar os estorvos, que po- 
dem seguir-se da confusào dc attribui- 
qôes, é unia justa, c inethodica distri- 
b u i ~ à o  desscs iiiesinos negocios e aliri- 
huicõcs; httendendo outrosim ií suppres- 
siio dc varios Tribunaes, que cntcndiain 
privativamente nos Negocios do Ultra- 
mar:  Hei por bem, em Nome da Rainha, 
Decre~ar  o seguinte: 

Artigo 1 .O Os Negocios das Proviii- 
cias Ultrainarinas, que até agora têein 
estado annexos áSccrctaria d'Estado dos 
Negocios da Marinlia, ficam pertencendo 
a cada uiria das diversas Secretarias d'Es- 

(I) ,Ta Collec~ão de Delgado-Yol. I.', pag. 
1715. 



tado, segundo a sua natureza for, do in- 
terior do Reino, da Justica, da Fazenda, 
da Guerra, e Estrangeiros. 

Art. 2." A Secretaria d'Fstado da 
Marinha ficão em'consequencia compe- 
tindo sómente aquelles Negocios que fo- 
rem relativos á Reparticào de Marinha 
no Reino de Portugal, e seus Dominios; 
c quanto até agora dizia respeito ao Ul- 
tramar correrá d'ora em diante pelas 
mesmas Repartiqões, por onde se expe- 
dem os Negocios de Portugal. I 

Art. 3." Todos os documentos, e mais 
papeis, que na Secretaria dlEstado da 

a 

Marinha-se acharem pertencentes ao UI- 
tramar, serão classificados, distribuidos, 
e remcttidos segundo o seu objecto ás 
respectivas Secretarias dlEstado. 

O Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negocios da Marinha, e do Ultramar o 
tenha assim entendido, e faca executar. 

Pago de Queluz, ern vinte e oito de 
Julho de mil oitocentos trinta e quatro. 
==D. PEIIRO, Duque de  Braganca. = 

Francz'sco Simòes M a r g i ~ c h i ( ~ ) .  .FS 

(4) Na Collecçüo de Delgado-VOZ. I.", pag. 
636, e na Collecçáo da Imprensa Nacional -seria 
3.a, png. 250. 

FIM 00 SEGUNDO VOLUME. 




