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Leis, Provisões e Ordens 

Índice: 

. Alvará em que se confirma o mandato feito pelo Conselho da Fazenda aos contratadores dos 

terços 

. Ordem do Conselho da Fazenda sobre as condições dos contratadores dos terços 

. Traslado de uma ordem das propinas que as Câmaras pagam ao escrivão da Câmara dado que 

se pague uma pensão a D. Branca de Almeida viúva de João Oliveira Castelo Branco 

. Traslado de uma patente do Governador Mor das Ordenanças da Câmara de Évora 

. Traslado de uma lei da forma que tinham de fazer os inventários 

. Carta de Sua Majestade em que confirma as mercês feitas pelos reis seus antecessores 

. Lei de Sua Majestade sobre o lançamento das éguas 

. Lei de Sua Majestade sobre os Inventários 

. Lei de Sua Majestade para que neste reino corram patacos1 e meios patacos 

. Lei de Sua Majestade sobre as pessoas que entraram em conventos de freiras 

. Lei sobre se correrem falhas aos que se livrarem informar que quando se puserem em 

Livramento não lhe fique outra culpa por livrar 

. Alvará que se escuse a cobrança aplicada pelas Câmaras para a arca da Universidade de 

Coimbra a favor dos médicos 

. Ordem para as pessoas que se quiserem embarcar para a Índia 

. Ordem pelo Conselho da Fazenda para que as pessoas que tiverem juros nos almoxarifados2 

apresentem seus padrões 

. Carta de Sua Majestade ao Provedor da Comarca de Évora para que possa pagar a quem 

matar lobos o estipêndio destinado pelas Câmaras 

. Informação feita a Inácio de Figueiredo, escrivão dos órfãos desta em virtude de uma 

nomeação que tinha o conde 

. Ordem do Provedor da Comarca para que os Almotacés não tirem devassas dos rendeiros 

. Ordem que veio do Provedor da Comarca para quem quiser ir para a Índia 

                                                           
1
 Moeda corrente: 1 pataco = 4 centavos 

2
 Depósitos 



. Ordem do Governador das Armas ao Corregedor da Comarca para que mande alistar todas as 

carruagens 

. Ordem do Corregedor da Comarca para se prenderem os vadios para a Índia 

. Ordem do Corregedor da Comarca para que se alistem todas as pessoas que foram soldados 

antes e depois da aclamação 

. Ordem de Sua Majestade para tomar o pão a todas as pessoas que o comprarem o 

revenderem pelo mesmo preço 

. Ordem do Governador das Armas para se tomarem todas as cavalgaduras para conduzirem 

pão para provimento do exército 

. Provisão de Sua Alteza para não se tomar pão a Aires Botelho da Herdade da Fuzeira 

. Ordem do Corregedor da Comarca para se tomarem os cavalos que se venderam a 

particulares quando não tinham mandado fazer 

. Ordem do Provedor da Comarca para os Carreteiros pagarem coimas 

. Ordem do Governador de Évora pelo que teve do Governador das Armas para nesta vila se 

fazerem seis fardos 

. Ordem de Sua Majestade para se remeterem à relação as apelações dos casos crimes que por 

inércia dos escrivães não se remetiam 

. Ordem para não se tomar o pão que for necessário para sua casa a Henrique de Melo 

. Ordem do Governador das Armas para na Comarca de Évora se fazerem fardos 

. Traslado de uma provisão que alcançou D. Joana da Silva para poder aforar terra da Herdade 

deste termo para farrejais e vinhas 

. Traslado da patente de Sargento-mor das Ordenanças da cidade de Évora 

. Para que ninguém use de bacamartes3 

. De privilégio dos cativos de Manuel Nunes de Serra  

. Ordem de Sua Majestade sobre a confirmação das pazes deste reino e o de Inglaterra 

. Ordem de Sua Majestade ao Corregedor de Évora para que faça livrar e prenda os amiziados 

. Ordem de Sua Majestade sobre a cobrança das décimas 

. Ordem para que todas as pessoas que têm machos e mulas tenham cavalos 

. Lei para que nenhuma pessoa desmanche armas de fogo 

                                                           
3
 Arma curta, de cano largo e curto. 



. Mercê feita por El Rei D. Afonso ao senhor D. Duarte do condado desta vila em 1661 e cópia 

da sentença que o dito senhor alcançou contra D. Luís Coutinho que pretendia entrar na 

sucessão do dito condado e a cópia das doações do dito Conde e a cópia das mercês e doações 

que no ano de 1785 fez El rei D. João II o qual Vasco Coutinho, Conde de Borba e Alcaide Mor 

do Concelho de Estremoz e alvará pelo qual o dito conde deu a Jorge de Melo a Alcaidaria Mor 

de Beja, pelos alcaidarias mores de Redondo e Pavia na era de 1786 e o alvará porque El Rei 

fez mercê ao Conde de Borba da vila de Redondo e Pavia em lugar da de Borba no ano de 1512 

e o alvará pelo qual El Rei fez mercê aos Condes de Redondo e Pavia em lugar da alcaidaria 

mor de Estremoz e direitos de cada ano na Alfândega de Lisboa 

. Mercê que o conde fez a Manuel Fernandes Orvalho da Alcaidaria desta vila 

. Provisão por que fez o conde Ouvidor desta vila a Vicente Barbosa 

. Patente pela qual o Conde fez mercê a Manuel Cardoso Caldeira de Capitão Mor desta vila 

. Provisão porque o Conde fez mercê a Francisco da Rosa de Escrivão das armas 

. Ordem do Conselho da Fazenda para se lançarem sisas dobradas 

. Ordem do Provedor da Comarca para se lançarem sisas dobradas 

. Provisão para que o Vedor Geral nomeou Meirinho do Apenso desta vila a Manuel Das Ferro 

. Provisão porque o Conde de Chamberg nomeia Vicente Barbosa Ouvidor nesta vila para da 

gente de guerra da mesma 

. Ordem do Governador das Armas sobre os atrasadores do pão 

. Provisão porque o Conde nomeia Luís Ferro de Sousa Alcaide Mor desta vila 

. Lei de Sua Majestade sobre o acrescentamento da moeda 

. Patente porque o conde nomeia Capitão-mor desta cidade a Vicente Barbosa 

. Carta de Sua Majestade ao Corregedor da Comarca de Évora que todos os clérigos que forem 

deste reino ao de Castela a tomar ordens não tenham benefícios e sejam deitados deste reino 

para o de Castela 

. Ordem de Sua Majestade para que todas as informações que foram para o Desembargo do 

Paço vão remetidas a Francisco Pereira de Castelo Branco 

. Traslado de uma ordem do Conde de Chamberg para se fazerem soldados 

. Provisão porque Sua Majestade fez mercê de dois meses de provimento para servir de 

Ouvidor Vicente Barbosa 

. Traslado dos privilégios de Mamposteiros4 dos cativos concedido a António Rodrigues  

. Traslado do privilégio de Mamposteiro pequeno de S. Miguel do Adaval 

                                                           
4
 Recebedor de esmolas 



. Traslado da provisão porque a Senhora Condessa do Redondo como tutora de seu filho fez 

mercê a Vicente Barbosa de Carvalho Ouvidor desta vila e da de Pavia 

. Traslado das patentes de Capitão-mor desta vila Rodrigo da Silveira 

. Traslado de uma ordem de Dinis de Melo Governador das Armas que nenhuma pessoa 

compre bestas nem carretas alistados com pena de as perderem 

. Carta de vizinhança de Bartolomeu Gomes da cidade de Évora 

. Traslado da sentença que alcançaram os Almotacés desta vila sobre poderem levar 

almotaçarias 

. Traslado de um alvará que se revistou nesta Câmara a requerimento do Padre Manuel de 

Oliveira da Silva concedido a Câmara de Évora para que não possam ser eleitos para Almotacés 

nem vereadores homem que tenha ofícios mecânicos nem pessoas de noção reprovada 

. Traslado de uma ordem do Doutor Mateus Gonçalves Mouzinho com a cópia de um alvará 

porque Sua Majestade manda que se ponha em pregão e continue o real d’ água e se tirem 

devassas dos fardos que nele se fizerem 

. Traslado de outra ordem do Doutor Mateus Gonçalves Mouzinho para se reporem por conta 

dos vereadores do ano de 1674 

. Traslado das doações e mercês que Sua Majestade fez mercê a D. Francisco Castelo Branco 

do condado desta vila no ano de 1673 

. Carta do Conde pela qual nomeia juízes e vereadores para esta vila 

. Provisão porque o dito Conde nomeia José Rodrigues Escrivão da Câmara 

. Provisão porque o dito Conde nomeia António Coelho de Carvalho Escrivão de almotaçaria 

. Traslado de uma carta precatória sobre os barretes dos estudantes e sobre as cartas das 

pessoas que cobram fazenda real  

. Traslado da patente porque Sua Majestade fez mercê do Ajudante da Ordenança da cidade 

de Évora 

. Traslado de uma provisão porque o Conde nomeia Juiz dos Órfãos a Manuel de Mira 

Vermelho 

. Carta de vizinhança desta vila com Vila Viçosa 

. Traslado de um alvará de Sua Majestade sobre as denunciações do tabaco 

. Traslado de uma ordem de Sua Alteza sobre os ciganos 

. Sentença que esta Câmara alcançou contra Tomé Piteira Vidigal pelo qual se mostra se pode 

lançar sisas aos dízimos desta vila 



. Carta de Sua Alteza para o Conde do Redondo pelo qual se lhe declara se ordena a Dinis de 

Melo levante gente e que passe as ordens para que na vila de Redondo e Pavia se levante 

também 

. Patente porque o conde fez mercê de Capitão-mor desta vila a Francisco Anes Galego 

. Traslado de uma petição que João de Almeida de Carvalho fez ao Conde para descurar do Juiz 

dos Órfãos, ao qual escusou e nomeou Tomé Pires 

. Traslado de quitação geral que o Corregedor deu a Manuel Rodrigues desta vila 

. Ordem do Conselho da Fazenda ao Provedor da Comarca de Évora para que deixe entrar 

neste reino e correr todo o direito de Castela 

. Traslado de uma provisão para servir mais seis meses de Ouvidor Francisco Anes Galego 

 

 

 

 

 

 


