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. Carta de Manuel Freire que governa as armas para se devassar contra os ladrões que levam 
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. Provisão para as sobras dos bens de raiz se gastarem em calçadas 

. Provisão para os lutos do rei D. João V 

. Traslado do privilégio de familiar de Sargento-mor João Vicente Leal 

. Alvará em que Sua Majestade há por bem distinguir os Juízes e os oficiais das contas 
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. Ordem que veio para se fazerem os lançamentos das sisas até ao fim de Março de cada ano 

. Traslado da pauta do ano de 1754 

. Provisão sobre os salários dos ofícios das almotaçarias 

. Ordem sobre os vereadores não poderem dar terras do Concelho 

. Provisão que veio para se pagar as levas dos presos que vão para a Índia pelos bens do 

concelho e não havendo pelos bens de raiz 

. Ordem que veio para se guardarem os privilégios da real casa de Santo António e Igreja de 

Lisboa 

. Alvará que Sua Majestade manda para que todos os proprietários de Justiça sirvam os seus 

oficiais 

. Ordem que veio por um alvará para que todas as fazendas do Conde de Vila Nova sejam 

privilegiados 

. Carta de Diogo de Mendonça por ordem de Sua Majestade ao Doutor Juiz de Fora para não 

sair pão e mais mantimentos para o reino de Castela 

. Provisão para se mudarem os açougues da carne e do peixe 

. Alvará que sua Majestade mandou sobre os incêndios de fogo e não se vender pólvora senão 

fora do povo 

 

 

 

 

 



 


