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. Provisão sobre os enjeitados 

. Carta ou privilégio do Padre António de Lisboa concedido a Manuel Rodrigues, lavrador da 

Gordez, freguesia de S. Miguel do Adaval 

. Carta de mercê feita a Sebastião Vicente Leal dos ofícios de execução da Câmara, Almotaçaria 

e Celeiro Comum desta vila 

. Alvará de mercê que fez Sua Majestade a D. Ana Gertrudes Paula, do privilégio exclusivo de 

vender atanados1  

. Cópia da conta que deu o Tenente General o Conde de Sampaio Recebedor das Armas de 

Trás-os-Montes sobre a prisão dos presos a resolução da mesma 

. Carta de lei sobre as entradas de arroz de fora do reino e seus domínios 

. Decreto da condenação e absolvição do Marquês de Pombal 

. Carta e resolução de Sua Majestade sobre a extinção dos Sargentos-mores das Câmaras, 

conservando-se-lhes os seus salários 

. Ordem do Doutor Provedor desta comarca sobre o manifesto de carnes de toda a qualidade e 

suas pertenças 

. Lei da criação do Proto –Medicato e extinção dos empregos de Físico Mor e Cirurgião Mor 

. Alvará pelo qual são graduados com o Predicamento de Castelo Branco o Provedor do Algarve 

e Corregedor de Tavira 

. Alvará pelo qual foi ampliada a ordem a favor dos oficiais das Secretarias de Estado 

concedendo-lhes o privilégio de poderem trazer seus contendores à corte 

. Alvará pelo qual foi criado um Juiz de Fora na vila da Póvoa de Varzim 

. Alvará pelo qual foi unido à dignidade de Prior da Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo o 

título de Conselho de Sua Majestade 

. Alvará pelo qual Sua Majestade por graça especialíssima concedeu à Priora e Religiosa do 

Convento do Coração de Jesus o privilégio de trazerem seus contendores à corte e de ser seu 

Juiz privativo o Corregedor do Cível da Corte da 1.ª Vara e que as suas rendas se cobrem 

executivamente na Fazenda Real 

. Alvará porque foi criada uma aula de Desenho, da Vistoria e Figuras e de Arquitectura Civil 

debaixo da Inspecção da Real Mesa Censória 
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. Cópia de uma provisão e Decreto sobre o privilégio dos Pedidores dos meninos órfãos da 

corte e cidade de Lisboa 

. Carta do Governador desta província com as cópias das Ordens de Sua Majestade expedidas 

pelo Governador das Armas o Conde da Azambuja sobre os Sargentos-mores das comarcas 

. Cópia da carta do Governador das Armas desta Provedoria aos oficiais da Câmara desta vila 

sobre as eleições dos postos de Capitães das Ordenanças estranhando-lhe o modo de proceder 

nas ditas eleições 

. Provisão da Mesa do Desembargo do Paço em consequência do aviso do Secretário de Estado 

dos Negócios Estrangeiros para que o Juiz de Fora desta vila não se escuse de servir de Auditor 

nos Conselhos de Guerra, sem causa que o justifique 

. Provisão pela qual os Congregados da vila de Estremoz podem adquirir por qualquer título 

bens de raiz e reter até à quantia de seis mil cruzados, ficando isentos de pagar novos decretos 

. Ordem do Intendente Geral da Polícia para se estabelecer nesta vila um berço para os 

enjeitados, dirigida ao Doutor Provedor da comarca 

. Cópia do aviso do Secretário de Estado dos Negócios de Guerra dirigido pelo Governador das 

Armas desta província para não pagarem carceragem os Soldados e Auxiliares, presos por 

ordem dos seus Comandantes 

. Cópia do decreto pelo qual foi nomeado para superintendente das Fábricas dos Lanifícios 

desta Provedoria Bento Pedrosa Pereira Barreto 

. Alvará pelo qual se ordena que ninguém apanhe ou conduza as searas nas queimadas das 

coutadas reais, com pena de prisão por seis meses e perdimento dos carros, e cavalgaduras da 

condução  

. Carta da Mesa da Santa Casa da Misericórdia à Câmara desta vila para se por o berço dos 

Enjeitados na referida Santa Casa 

. Cópia das ordens de Sua Majestade dirigida ao Governador das Armas desta provedoria sobre 

o privilégio dos Auxiliares 

. Provisão do aumento do partido médico desta vila o Doutor Matias José de Oliveira Galvão 

Fonseca 

. Cópia da ordem e aviso de Sua Majestade e que deu ao Governador das Armas desta 

provedoria pelo seu Secretário de Estado dos Negócios de Guerra sobre os crimes dos 

Sargentos-mores e Ajudantes dos Auxiliares que devem gozar do privilégio de foro da tropa 

paga 

. Provisão pela qual Sua Majestade determina que as Câmaras dêem esmolas para os lugares 

da Terra Santa 

. Alvará de Declaração Constituição e Providência pela qual Sua Majestade há por bem que o 

Bispo do Funchal não pode por si só jubilar ou dar licença às dignidades e Cónegos da Sé, nem 



aos Vigários, nem Beneficiados para deixarem de residir ou se ausentarem que todos os 

benefícios das colegiadas são curados 

. Ordem que emanou da Correcção desta comarca para se levantar todo o impedimento que 

tivessem os trigos para não serem conduzidos para a capital de Lisboa dando as providências 

que na mesma se declaram  

. Alvará pelo qual ocorrendo-se às dúvidas que se começaram a executar sobre a conciliação e 

artigo 18 de Guerra e a lei de 21 de Abril de 1763 e alvará de 14 de Fevereiro de 1772 da 

competência do foro militar aos crimes de furtos cometidos em dano da Real Fazenda por 

pessoas que tenham praça nas tropas pagas; se determinou e declarou que pertence ao foro 

militar o conhecimento destes furtos sendo em armamentos, munições e apetrechos e sendo 

feitos nos quartéis e alojamentos 

. Carta de lei perpétua sobre os esponsais2, regulando a forma e solenidade com que devem 

ser contraídos ocorrendo aos abusos dos esponsais clandestinos  

. Ordem do General desta província sobre os ciganos 

. Alvará pelo qual removendo-se as dúvidas sobre a competência de Jurisdição e castigo que 

deve impor-se aos Pavianos, que por qualquer forma resistirem aos oficiais de ordenança em 

auto de suas diligências se amplia a estes casos a disposição do alvará de 15 de Julho de 1763, 

para os réus serem julgados pelos concelhos de guerra regimentais  

. Decreto que regula os salários que se devem levar pelos dinheiros que se conduzem ao Real 

Erário e aviso sobre o Correio Mor 

. Carta de El Rei D. João pela qual fez a praça aos Reverendos Padres de S. João Evangelista da 

cidade de Évora para que nenhuma pessoa corte lenha ou madeira na sua Herdade do Azinhal 

termo desta vila de Redondo e Évora Monte 

. Decreto pelo qual Sua Majestade há por bem perdoar aos criminosos que no mesmo se 

declaram por ocasião dos felicíssimos Depositários do Infante D. João com a Infanta D. Carlota 

de Espanha 

. Alvará pelo qual a Casa do Infantado goza dos mesmos privilégios que tem a Casa de 

Bragança e obriga aos Ministros da Coroa cumprir as ordens da referida casa e apresentarem 

certidões para que suas residências serem sentenciadas 

. Cópia da carta do General desta província e aviso da Secretaria de Estado dos Negócios de 

Guerra sobre as mostras das ordenanças 

. Provisão da Mesa do Desembargo do Paço que lembra aos Ministros a cumprimento das reais 

ordens, expedidos para aquele Tribunal, com pena de se lhes negar certidão 
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. Provisão da mesma Mesa do Desembargo do Paço para se não embaraçarem antes de se dar 

todo o favor aos Comissários da Junta do Proto-Medicato 

. Cópia de uma carta de aviso que veio a este Juízo pelo senado da Câmara de Lisboa para que 

os porcos se não vendam sem guia, afim se evitarem as travessias 

. Carta da nomeação de Juiz de Fora desta vila o Doutor José Gomes Junqueiro 

. Alvará com força de leis, pelo qual Sua Majestade deu providências finais perniciosas dúvidas 

entre os Bispos dos seus reinos e seus domínios e as ordens militares, como no mesmo se 

declara 

. Carta, provisão e decreto pelo qual o Arcebispo de Tessalónica contrapôs que foi da Rainha 

Nossa Senhora 

. Alvará com força de lei sobre o subsídio literário 

. Cópia da ordem que emanou da Superintendência das caudelarias desta Câmara sobre as 

fazendas que são obrigadas as éguas  

. Provisão da Real Mesa da Comissão Geral sobre o exame e censura dos livros pela qual se 

manda que os vinhos verdes são unicamente os que se chamam de inforcado e que os mais 

vinhos são mais inferiores se devem contemplar nos arrolamentos, na classe dos maduros, por 

não serem isentos de colecta 

. Edital da mesma Real Mesa sobre o mesmo assunto 

. Registo da Patente do Capitão José Lopes Gapete 

. Confirmação da nomeação de Alferes a Pedro Lopes Gapete 

. Provisão da Real Mesa sobre o exame e censura dos livros pela qual é nomeado para 

substituto da cadeira de Gramática Latina António Francisco Marmontelo 

. Ordem da Correcção desta comarca e avisos nela isentos sobre a saída do trigo para fora das 

terras 

. Confirmação de Alferes da ordenança desta vila em Vicente José Caldeira 

. Ordem do Juízo da provedoria desta comarca e provisão da Mesa da Comissão Geral sobre o 

exame e censura dos livros a respeito do subsídio dos vinhos, Recebedores e Escrivães de sisas 

. Traslado da petição que fizeram à Câmara os religiosos de Santo António desta vila para 

haverem a esmola dos sermões das Quaresmas, onde ofereceram na mão um alvará régio para 

este fim, o qual o Escrivão da Câmara teve preguiça de trasladar 

. Provisão da Junta dos Três Estados para os Escrivães da Fazenda ou Justiça com provimentos 

daquela Junta antes de fundarem os três provimentos com informação dos Ministros com 

quem servem 



. Alvará pelo qual se ordenam e regulam as províncias sobre o Livramento dos presos, evitando 

os seus retardamentos  

. Carta de Instituição, Declaração e Constituição pela qual Sua majestade há por bem declarar 

dirigir e regulamentar o Estabelecimento da Casa e Estado do Infantado 

. Provisões para que os Ministros não se embaracem com os correios nas funções do seu 

cargo, nem se embarguem bestas dos estafetas  

. Traslado da carta, pela qual foi nomeado Juiz de Fora desta vila o Doutor Cipriano Dionísio da 

Silva por decreto de 11 de Junho de 1790 

. Carta de lei pela qual Sua Majestade expulsou, declarar e regulou jurisdições dos donatários 

neste reino abolindo as ouvidorias, e isenções de Correcções  

. Traslado da carta que escreveram o Juiz de Fora, Presidente e mais oficiais da Câmara ao 

Doutor Matias José Galvão Fonseca, Médico Partidista desta vila para o exortar a que se 

cumpra com os seus deveres no Curativo dos doentes e se abstenha de desordens e excepções 

com os seus companheiros partidistas  

. Traslado da carta que escreveram o Juiz de Fora, Presidente e mais oficiais da Câmara ao 

Doutor Matias José Galvão Fonseca, Médico Partidista desta vila para o exortar a que se 

cumpra com os seus deveres no Curativo dos doentes e se abstenha de desordens e excepções 

com os seus companheiros partidistas 

. Cópia da carta do Doutor Provedor da Correcção para a prisão secreta dos ciganos, vadios e 

desertores e recomendação da lei da Polícia  

. Provisão da Junta dos Três Estados sobre o Real d’ água 

. Provisão do Juízo da Represália e consulta da Junta dos Três Estados e Edital do Doutor 

Provedor da comarca sobre os bens represados, suas aquisições 

. Provisão vinda pelo Juízo da Correcção desta comarca que emanou da Real Junta do 

Comércio, Navegação, Agricultura e Fábricas para se remeter mapa individual de estado da 

fábrica desta vila 

. Provisão pela qual Sua Majestade manda adiantar a execução da carta de lei de 19 de Julho 

de 1790 

. Provisão da Mesa do Desembargo do Paço para que os Juízes de Fora, e oficiais da Judicatura 

não levem mais salários, que os taxados pelas leis, ordens, provisões e regulamentos 

. Provisão que alcançou a Câmara desta vila para dos sobejos das sisas das calçadas da mesma 

factura de uma ponte na Ribeira da Silveira 

. Provisão para o Alcaide da Vara desta vila Miguel António da Rosa levar de ordenado dez mil 

réis anuais, pelos bens do concelho 



. Provisão para o Escrivão das Armas desta vila Manuel Cardoso levar de ordenado dez mil réis 

anuais pelos bens do concelho 

. Provisão do Conselho da Fazenda para que os Marchantes de Lisboa ainda os da Nova 

Companhia pagarem sisas dos gados que comprarem 

. Provisão da Junta dos Três Estados que determina que nenhuma classe de pessoa nem 

religião qualquer que seja está isenta de pagar Real d’ água 

. Cópia do conhecimento do dinheiro das sobras dos bens de raiz que foi remetido para cabeça 

de Companhia 

. Patente do Capitão-mor José Joaquim da Rosa Seda Rocha 

. Pauta do ano de 1794 

. Recibo da derrama do ano de 1793 

. Patente do ajudante António Mendes Letras 

. Ordens do Marquês Mordomo Mor sobre as sobras das sisas desta vila 

. Provisão do Conselho da fazenda para que os Juízes de Fora das terras da coroa ou de 

Donatários da alta hierarquia presidam ao lançamento das sisas 

. Patente do Capitão Manuel Dias Queimado 

. Carta de lei da abolição da Real Mesa da Comissão Geral sobre o exame e censura dos livros, 

dando as providências a este respeito 

. Pauta do ano de 1795 

. Alvará pelo qual se prorroga por mais seis anos a suspensão do maneio 

. Ordem do Juízo da Intendência Geral da Polícia sobre as águas estagnadas 

. Carta de privilégios do Marquês de Lavradio 

. Ordem do Marquês Mordomo Mor, Presidente do Real Erário para se dar parte da 

interrupção ou suspensão das cadeiras das escolas menores 

. Provisão do partido da Câmara do Cirurgião José António Madeira 

. Carta do Governador das Armas desta província aos oficiais da Câmara desta vila sobre as 

eleições dos Sargentos-mores e Capitães das ordenanças 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


