




O R D E N A Ç O Ë S , 
E L E Y S ' 

DO REYNO DE PORTUGAL, 
Confirmadas, e eftabelecidas 

P E L O S E N H O R R E Y 

D . J O A Ô I V . 
N O V A M E N T E I M P R E S S A S , 

E accrefcentaãas com très Collée çoes ; a primeira, de Ley s Extravagantes; 
a fegunda, de Decretos, e Cartas ; e a terceira, de Afentos 

da Cafa da Supplicaçao, e RelaçaÔ do Porto. 

Por Mandado 
D O M U I T O A L T O E P O D E R O S O R E Y 

D. J O A Õ V , 
N O S S O S E N H O R . 

L I V R O S E G U N D O . 

L I S B O A , M . D C C . X L V I I , 

N o Morteiro de S.Vicente de F o r a , Camara R e a l 
de Sua Mageftade. 

Com as licenças necefarias, e Privilegio Real-
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I N D E X 
D O S 

T I T U L O S 
Do Livro fegundo das Or-

denaçoés. 
I T U L O I . Em que ca-

fes os Clérigos, e Reli-
giofos hat de refportder 
perante as J u/liças Se-
culares. Pag . I. 

T i t . I I . Como os Do/iatos 
de S. Joao , eos da ter-

ceira Ordem de S. Francifco, e os Ir-
mãos de algumas Ordens refponderáí 
perante as Ju/liças d El-Rey. 6 

T i t . III . Da maneira, em que El-Rey po-
derá tirar as coufas, que delle tiverem 
os que fe livrarem por as Ordens, que 
nao forem pelo Ecclefiajlico direitamen-
te punidos. ibid. 

T i t . I V . Quando os moradores da cafa 
d'El-Rcy de Ordens Menor es,ou Sacras, 
rejponderáõ perante as JuJliças Secula-
res. 7 . 

T i t . V . Da Immunidade da Igreja, ibid. 

Tit . 'VI. Como fe cumprirão os mandados 
dos Inquiftdores. 9. 

Tit. VII. Que fe faça penhora nos bens 
dos Clérigos, condemnados pelos Juizes 
Seculares. 1°. 

Tit. VIII. Da ajuda de braço fecular. ibid. 

Tit. IX. Dos cafos ntíjtifori. 12. 
Tit. X. • Dos excommungados appellan-

tes. 15. 

Tit. XI. De que coufas as Igrejas , Mo-
Jleiros, e pejfoas Ecclefiajhcas nao pa-
garão Direitos a El-Rey. ibid. 

T i t . X I I . Dos Commendadores, e Caval-
leiros das Ordens de nojfo Senhor Jefu 
Chriflo , San-Tiago , eAv/s. 14. 

T i t . X I I I . Dos que citao para Roma e 
dós que impetrai Benefícios de homens 
vivos, oa os accitao de Eflrangeiros, ou 
Procuraçoes. 15* 

T i t . X I V . Dos que public ao Inhibitor ias 

Tit. XV. Dos que impettao Provi foes de 
Roma contra as graças concedidas a 
El-Rey, ou á Rainha. 16. 

Tit. XVI. Que os Clérigos , e Ordens , e 
pejfoas Ecclefiajlicas nao pojfai haver 
bens nos Reguengos. ibid. 

Tit.XVII. Em (j Reguengos os Fidalgos, 
e Cavalleiros nao podem haver bens.ij. 

Tit. XVIII. Que as Igrejas, e Ordens 
nao comprem bens de raiz fern licença, 
d'El-Rey. ig. 

Tit. XIX. Que ninguém tome pojfe dos Be-
nefícios , quando vagarem ,fem licença, 
do Ordinário. 19» 

T i t . X X . Das eferipturas, que os Efcri-
vaís dos Vigários, Mofleiros, e Nota-
rios Apojolicos podem fazer ; e do fala-
rio , que hao de levar. 20. 

T i t . X X I . Que os Fidalgos, e feus Mordo-
mos nao poufem nas Igrejas,e Mo/leiros, 
nem lhes tomem Jlias coufas contra von-
tade dos^4bbades,cfeus Religiofos.ibid. 

T i t . X X I I . Que as Igrejas nao Jejuo tri-
butarias, por ejlareni em terra Reguen-
ga. 21 . 

T i t . X X I I I . Que os Prelados, ou Fidalgos 
nao façao defefas em fuás terras em pre-

juízo das Igrejas. ibid. 

T i t . X X I V . Quefenao poffa comprar,nem 
receber em penhor prata, e ornamen-
tos das Igrejas , ou MoJIeiros, fern li-
cença d'El-Rey. ibid. 

T i t . X X V . Como fe entender/á os Privilé-
gios dados ás igrejas, e MoJIeiros, para 

feus Lavradores, e Cafeiros. 22. 

T i t . X X V I . Dos Direitos Reaes. ibid. 

T i t . X X V I I . DosForaes, e determinação., 
quefobre e/les fe tomou. 24. 

T i t . X X V I I I . Oue as Alfandegas, Si fas, 
Terças,Minas,nao fe entenda ferem da-

fem licença d'El-Rey. 16, das em algumas Doaçoes. 
T i t . X X I X . 
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T i t . X X I X . Dos Re/egos. 26. 
T i t . X X X . Oue as herdades novamente 

adtjueridas por El-Rey nao jejuo havi-
das por Reguengos. ibid. 

T i t . X X X I . Que os (jue tem herdades nos 
Reguengos, naú gozem de Privilegio 
de Reguengueiros , fe nao morarem 
nellas. ' 27. 

T i t . X X X I i . Que os .Almoxarifes d'El-
Rey, ou d'outrem , nao tomem coufa 
alguma do Navio , que Je perder, ibid. 

T i t . " X X X I I I . Das Jligadas. ibid. 

T i t . X X X I V . Das minas,e metaes. 52. 
Tit. XXXV. Da maneira, (jue je terá na 

fucccjfao das Terras, e bens da Coroa do 
Reyna. 54. 

Tit. XXXVI. Como pela verbal incorpo-
ração fe unem á Coroa os bens conffca-
dos. 41. 

Tit. XXXVII. Das mulheres, (juetem 
coifas da Coroa do Reyno, e je cafaí 
fem licença d'El-Rey. 42. 

Tit. XXXVIII. Em tjire tempo as Car-
tas das doaçoSs, o mercês devem pajfar 
pela Chancellaria. ibid. 

T i t . X X X I X . Que fe nai faça obra por 
Carta, ou ^Alvará d'El-Rey, nem de 
algumfeu Oficial, fem fer pajfado pela 
Chancellaria. 45. 

Tit. XL. Que as coufas, cujo efeito ha de 
durar mais de hum anno, pajjem por Car-
tas , e nao por Alvarás. 44. 

Tit. XLI. Que fe nao faça obra por Por-
taria, (jue da parte d'El-Reyfe der. 45. 

Tit. XLIL Como fe devem regijlar as 
mercês , que El-Rey faz. ibid. 

Tit. XLIII. Das Cartas impetradas d'El-
Rey , por falfa informaçao, ou calada 
a verdade. ibid. 

T i t . X L I V . Oue fe nao entenda de roga-
da por El-Rey Ordenaçad , je da jub-

Jiancia delia nao fizer expreffa men-
ção. 4ó. 

Tit.XLV. Em (jue maneira os Senhores 
de Terras ufaráÕ da Jurifdição, (jue por 
El-Rey lhes for dada. ibid. 

Tit. XLVI. Que as pejfoas , (jue tem po-
der de dar Oficias, os nao vendao , nem 
lervem dinheiro por os dar. j j. 

E X. 
Tit. XLVII. Da Jurijdiçao dos Capitais 

dos Lugares de Africa. 56. 
T i t . X L V I I I . Que os Prelados, e Fidal-

gos nao façao novamente coutos , nem 
- honras em feus herdnmentos, e como 

nellas ufaraó defuas jurifdiçoes. ibid. 
T i t . X L I X . Que os Prelados, ou outras 

pejfoas uai lancem pedidos em fuas Ter-
ras , nem levem jerventias , nem apo-
fentadorias, nem recebao coufa algu-
ma. - 57. 

T i t . L . Que os Senhores deTerras, nem 
outras pefoas, nao tomem mantimentos, 
carretas, nem bejias,fem autoridade de 
Jujliça, contra vontade de feus donos.1} 9. 

T i t . L I . Dos Thefoureiros , e Almoxari-
fes , (jue emjirefaofazenda d'El-Rey, ou 
a pagai contra feu Regimento, ou dao o 
dinheiro ao ganho. 6o. 

T i t . L I I . Da ordem , (jue os Sacadores 
d'El-Rey terão nas execuçoês. 61. 

T i t . L I I I. Das execuções, (juefe fazem 
nos (jue devem á Fazenda cTEl-Rey. 65. 

Tit. LI V. De como a El-Rey fomente 
pertence apojentar alguém,por ter idade 
de je tenta annos. 6j. 

Tit. LV. Das pejfoas, (jue devem fer ha-
vidos por naturaes defes Reynos. 66. 

Tit. L VI. Em (jue modo, c tempo fe faz 
alguém vizinho, para gozar dos Privi-
légios dos vizinhos. ibid. 

Tit. LVII. Que o Privilegio da exce-
pção dado ao morador da Iberra, nao pre-
judique ao Senhor delia. 67. 

Tit. LVIII. Dos Privilégios concedidos 
aos Fidalgos, para feus Lavradores, 
Mordomos, Cafeiros, e Criados. 6 

Tit. LIX. Dos Privilégios dos Defembar-
gadores. * ibid. 

Tit . L X . Que os Cavalleiros nae gozem 
das Privilegias de Cavaliaria, jem fe-
rem confirmados, e terem cavallos, e 
armas. 7 1 . 

Tit. LXI. Que os Privilegiados tenhao 
lanças. 72. 

Tit. LXII. Do Privilegio dos Moêdeiros 
da Cidade de Lisboa. ibid. 

Tit. LXIII. Dos Privilégios dos Rendei-
ros d'EJ-Rey. 75. 

L I V R O 



LIVRO II. 

ORDENAÇOÈS. 
T I T U L O I . 

Em que cafos os Clérigos, e Religiofos hão ãe refponder -perante as 

Jujliças f e culares.* 

S Arcebifpos ; 
Bifpos, Abbades, 
Priores, Cléri-
gos, e outras pef-
foas Religiofas, 
•que em noflos 

CL í Reynos naõ terrt 
Superior ordiná-
rio , em qualquer 

feito eivei, que pertença a bens patrimo-
niaes, que elles hajaõ, ou devaõ haver, ou 
elles tenhaõ , e outrem lhos quizer de-
mandar , ou por dividas, que elles devaõ, 
por razaõ de fuás. peflbas, e bens patrimo-
niaes, que por alguma maneira tenhaõ, e 

Liv. II. ~ 

lhes psrtençaõ, que naõ faõ das Igrejas, 
nem pertençaõ a ellas $ e bem afli, por 
razaõ de alguns damnificamentos, fe no 
R e y n o os fizerem,pódem fer citados per-
ante quaefquer Juftiças, e Juizes leigos, . 
onde forem moradores , ou perante os 1 

Corregedores da nofía Corte , ou o Juiz 
das auçoés novas. Porque fem razaõ fe-
ria , naõ haver no Reyno quem delles fi-
zefle Ju (liça,e Direito: e por taes feitos os 
liirem demandar a Roma. E ido foi afli 
entre os R e y s noflos anteceífores, e os 
Prelados, c Clerefia deftes Reynos con-
cordado , e feitas determinações, e Capí-
tulos de Cortes, que fempre fe praticá-

A . raõ, 



i Livro fegunâo das Ordenações, Tit. i. 
raõ, c ufáraõ , aífi nefte cafo , como nos mandado , com as curtas, que fobre ello 
a b a i x o declarados nefta Ordenaçaõ, e em tiver feitas. E aífi fe faça ao leigo, que 

outras. fendo demandado por a coufa da Igreja , 
1 E fe o Clérigo citar algíí leigo per- e elle declinando o foro difler, que a cou-

ante o dito Juiz fecular, e o leigo o quizer fa he f u a , e naõ da Igreja, o j u i z Eccle-
reconvir perante o dito Juiz fecular, po- ílaílico o remetta logo ao Juiz fecular; e 
de-lo-ha fazer,e perante elle ferá o Clérigo fe perante elle fe provar, que a coufa he 
obrigado refpondcr, pois perante elle co- da Igreja, feja logo o leigo condemnado 
meçou a demandar o leigo. E iílo haverá em outro tanto, como lhe demandavaõ, 
lugar, quando a reconvençaõ for fobre e mai-; nas cuftas: e leja tudo para a parte, 
dividas, ou outras coufas, que civilmen- que a demandar: e ifto tudo a fora o prin-
te fe demandem, ou fobre pagamento, e cipal, que ficará para fe julgar, a cujo for, 
fatisfaçaõ de alguma injuria, ou emenda e pertencer de Direito. E neftes feitos naõ 
de algum damno, quando civilmente fe haverá mais que fó huma appellaçaõ no 
demandarem. R e y n o , convém faber, do Juiz E c -

2 E poderá o Clérigo fer citado , e clefiaílico para o Bilpo, ou Arcebifpo , e 
demandado perante o j u i z leigo,por qual- do fecular para Nós. O que aífi foi deter-
quer força nova (dentro de anno, e dia) minado pelos R e y s noífos anteceííores , 
que o Clérigo faça em qualquer coufa , com confentimento dos Prelados. 
alíi movei, como de raiz, poíto que a tal 6 E quando alguma Igreja pedir al-
coufa feja Ecclefiaftica. O qual Juiz lei- guns bens, dizendo , que faõ íeus, e que 
go poderá diíTo conhecer, para desfazer lhe pertencem, fem allegar outra qualida-
a força, e reftituir o forçado em todo o d e , e o leigo demandado confeífar fer o 
de que eíliver cíbulhado, e mais naõ. direito fenhorio da Igreja , mas que o útil 

5 E fendo algum leigo citado peran- he delle demandado, em tal cafo o conhe-
teJuiz fecular, onde com Direito, e ra- cimento pertence a o j u i z fecular, e nelle 
zaõ o devia fer, fe depois que aífi foi cita- deve o leigo fer demandado. Porem, fe 
do fe fez Clérigo, ferá demandado peran- no dito cafo a Igreja em feu libello alle-
te aquelle Juiz fecular, ante quem pri- gar tal qualidade, porque concilia a coufa 
meiro foi demandado. E ifto quanto ao ci- demandada naõ fomente fer fua quanto 
vil fomente, e mais naõ. ao direito fenhorio, mas também o util 

4 E todos os Clérigos de Ordens eftar com elle confolidado, por o leigo 
Menores, aífi folteiros, como cafados poífuir a tal coufa por força, fem titulo, 
com taes mulheres,que lhes as Ordens de- ou com titulo, que he nullo, conforme a 
vem valer, poderáõ fer demandados per- Direito Canonico,ou por as vidas do pra-
ante noíTas Juftiças em todos os cafos, zo ferem findas, ou por ter cabido em cõ-
e caufas eiveis. E elles feráõ obrigados a miífo, ou por outros çafos de femelhanté 
refponder perante ellas, quando alfi civil- qualidade, ou pedir rgftituiçaõ na fôrma 
mente forem demandados, fem poderem do direito contra o titulo,que o leigo tem: 
allegar feu Privilegio de Clérigos: falvo em taes cafos o conhecimento pertence 
nos cafos crimes, aífi civilmente , como ao Juiz Ecclefiaftico, onde o leigo ha de 
criminalmente intentados; porq neftes fe refponder. E o j u i z Ecclefiaftico hirá pe-
guardará o q dizemos ncfte Titulo no pa- la caufa em diante até final, pofto que 
ragrafo: Os Clérigos de Ordens Menores, as partes demandadas neguem as ditas 

5 E fe o Clérigo citar algü leigo per- qualidades. E achando que as ditas 
ante Juiz Ecclefiaftico, por razaõ de al- qualidades fe prováraõ, pronunciará em 
gum roubo, ou força, e outro femelhante final, como for juftiça. E achando que fe 
cafo, que diga lhe ter feito, pondo contra naõ prováraõ, fe pronunciará por naõ 
elle tal qualidade, porque de Direito deva J u i z , e naõ lhe pertencer o conhecimcn-
refponder perante o dito Juiz Ecclefiafti- t o , e remetterá a caufa a o j u i z fecular, e • 
c o , fe o Clérigo naõ provar a tal qualida- condemnará ao Au&or nas cuftas,e na pe- ( 
de , feja logo condemnado em outro tan- na do paragrafo precedente: e em cafo, 

t o , quanto demandava, para o leigo de- que o leigo pega renovaçaõ de algum pra-

• zo 



Em que cafos os Clérigos, e Religiofos haÕ de refponder ,Vâ. 5 
7.0 Ecclefiaftico, que pertenda lhe dever çaes, Thuribulos, Navetas , e outros or-
fer feita por direito, fe a peíToa a que qui- namentos, que naõ faõ íagrados; porque, 
zer demandar for Ecclefiaftica , deve re- quando o leigo for fobre eftas coufas de-
querer a renovaçaõ do dito Prazo peran- mandado, lia" de refponder perante o Juiz 
te as Juíliças Ecclefiafticas 5 e as Juíliças fecular. Salvo fe confeíTar, que a tal cou-
feculares , fe naõ entremetteráõ a conhe- fa he da Igreja, porque entaõ conhecerá 
cer do tal cafo: ifto naõ fendo a tal pcífoa o Juiz Ecclefiaftico. 
Ecclefiaftica exempta da jurifdiçaõ ordi- 11 E fe o Clérigo vendeo alguma 
liaria,e tédo Superior ordinário no R e y n o j coufa ao leigo, e o leigo he citado, e de-
porq fetal peííoa Ecclefiaftica for exem- mandado por ella, perante feu Juizfe-
pta da jurifdiçaõ ordinaria,e naõ tiver Su- cular, e o Clérigo for citado , e requerido 
perior ordinário no R e y n o , guardar-fe-ha pelo leigo, que lhe feja A u & o r , o Cleri-
0 que fica dito no principio defte Titulo, go o deve defender perante eíTe Juiz fe-

7 E havendo demanda fobre o direi- cular, onde o leigo he demandado, fe Au-
to do Padroado, o conhecimento perten- £tor quizer fer á dita demanda. 
ce ao JUÍZO Ecclefiaftico, pofto que feja 12 E os Clérigos, que naõ forem de 
Padroado da Coroa. Porém, quando a Ordens Sacras , podem fer conftragidos 
duvida for entre a Coroa , e as peííbas, por noíTas Juftiças, que vaõ ajudar a apa-
que delia o pertendem ter , ou entre dous gar algum fogo , quando fe accender no 
Donatarios da Corôa, ou outras peííbas, Lugar , ou T e r m o , onde faõ moradores, 
que delles tiveraõ caufa, ou for fobre for- E bem aífi , para defenfaõ da terra, quan-
ç a , o conhecimento em cada hum dos di- do a ella vierem inimigos. E para acudir 
tos cafos pertece ao Juizo fecular.E pelo em favor dajuftiça a alguns arroidos,para 
mefmomodo, fe a caufa for fobre bens, oseftremar, ou ajudar a prender os que 
a que fe pertenda fer annexo o direito do nos taes arroídos forem culpados. 
Padroado, o conhecimento pertence ao 1 ; E por quanto o direito natural 
Juiz fecular, o qual por via de declaraçaõ naõ contente condeninar-fe,nem infamar-
pronunciará,fe eftá annexo aos ditos bens, fe publicamente alguma peííoa, fem pri-
ou naõ. meiró fer ouvida , e convencida judicial-

8 E fe o Clérigo for herdeiro de al- mente, ou por fua confiííaõ, por o grande 
gum leigo, que antes de feu fallecimento efcanda-lo, e perturbaçaõ,que fe fegue na 
era citado por alguma divida , ou coufa Republica do contrario coftume, e opref-
outra, ferá o dito Clérigo obrigado pro- faõ, e damno,que recebem noíTos VaíTal-
feguir a caufa, e inftancia começada pc- los, a quem, como R e y , e Senhor, temos 
rante o Juiz leis;o, ante quem pendia a di- razaõ de acudir, os Prelados, e feus Offi-
ta citaçaõ. Porém naõ ferá citado para fe ciaes devem guardar em fuas Vifitaçoés a 
começar outra nova inftancia contra elle. forma do Direito Canonico, e o Decreto 

9 Se o leigo foi* rendeiro de alguma do Sagrado Concilio Tridentino , * naõ Coll. r. 
Igreja, ou tiver arrendada, ou emprazada procedendo a excommunhaõ, prifaõ, ounum-
alguma propriedade delia, ferá obrigado degredo contra os Barragueiros cafados, 
refponder por tal renda,ou foro,perante o ou folteiros , fem precederem primeiro as 
Juiz Ecclefiaftico, durando o tempo do tres admoeftaçoés do dito Decreto, as 
dito arrendamento, ou foro, e dous annos quaes devem fazer com o intervallo de 
álem. E depois de fe acabar o dito tempo, tempo, que lhes parecer,que convém para \ 
naõ refponderá perante elle , nem poderá bem das almas. E nos outros cafos fora 

fer perante elle citado , nem demandado, deftes, em que o dito Concilio lhes dá fa-
io Se algum leigo for demandado culdade para prenderem, ou penhorarem 

por algum C a l i z , Veftimenta , ou outra os leigos, por fe evitarem as cenfuras, 
coufa Sagrada, ou que já folie pofta cm devem guardar a forma delle, naõ pren-
poder , c Senhorio de alguma Igreja, 011 dendo , nem penhorando , fenaõ nos ca-

' peíToa Ecclefiaftica , de tal demanda co- fos, em que procedem judicialmente. Po-

1 nheceráõ os Juizes Ecclefiafticos. Porém rêm , fe os Prelados neftes crimes, ou em 
0 ifto fe naõ entenderá em Cruzes, Cafti- outros, de que conforme a direito podem 

L i v . II . *" A z . conhe-



Livro Segundo das Ordenações, Tit. i. 
quizerem proceder ordinaria- rendas, foros, e tributos, que nos deva pa-

gar. E bem aífi, fe o Clérigo tiver bens, ou 
terras da Corôa do R e y n o , aíli fobre os 

4 
conhecer 
mente fem prifaõ , penhora, ou degredo, 
antes de final íentenç a, p ode-lo-ha õ fazer, 
e noífiisjuftiças lho naõ impediráÕ. 

14 E mandamos, que aquelle, que ci-
tar , e demandar qualquer peífoa peraiwe 
a Jurtiça Ecclefiaílica no cafo , cm que a 
jurifdiçaõ a Nós pertença, pague trinta 
cruzados, ametade para a parte contraria, 
e a outra para os Captivos.E fe aparte cõ-
traria naõ quizer accufar, ferá a dita ame-
tade para quem accufar, e mais as curtas 
em dobro, q no dito cafo fe fizerem. E os 
R e o s , que aífi mefmo refponderem no di-
to cafo,haveráõ outra tanta pena. E man-
damos ás noífas Juftiças, que naõ dem á 
execução as taes fentenças, dadas pelos 
Juizes Ecclefiafticos. E para naõ cahirem 
nefta pena, poderáõ os R e o s , antes que 
refpondaõ , tomar inftrumento d'ante o 
Juiz Ecclefiaftico com o traílado da au-
çaõ , contra elles intentada , e o apprefen-
taráõ ao Juiz dos noflbs feitos je o que por 
elle em Relaçaõ for determinado,fe guar-
dará. E nas ditas penas incorrerá o Au-
étor, íe citar o R e o , e for a Juizo por fi, 
011 por feu Procuradorj e aífi o R e o , tanto 
que conteftar a demanda. 

15 E havendo duvida entre os Julga-
dores Ecckfiafticos, e feculares, fobre a 
qual delles pertence a jurifdiçaõ , os Jui-
zes de noífos feitos faõ competentes para 
conhecer, fe a jurifdiçaõ pertence a nof 
fas Juftiças , e lhes pertence a determina-
ção do tal cafo,fendo o Aggravante leigo. 
Os quaes procederão na maneira, que te-
mos dito no livro primeiro,Titulo.-Do Pro-
curador dos nojfos feitos da Coroa. O que 
foi aífi fempre ufado, e coftumado em 
noífos Reynos. 

16 Outro-fi , fe algumas peíToas Ec-
clefiafticas, Igrejas, ou Mofteiros, acqui-
rirem , e houverem alguns bens nos R e -
guengos,ou outros alguns, q fejaõ contra 
noífas Leys, ou dos R e y s noífos antecef 
fores, por qualquer modo que feja, feráõ 
citados, e demandados pelos ditos bens 
perante noífas Juftiças,e perante ellas ref 
ponderáõ. 

17 E f e o Clérigo tiver de Nós alguns 
bens patrimoniaes, poderá fer citado , e 
demandado perante noífas Juftiças , aífi 
por eífes bens, como pelos frutos novos, e 

ditos bens, e terras, quando febre ellas for 
contenda, como fobre as rendas delias, e 
fobre a jurifdiçaõ, fe a tiver , e delia ufar 
contra fôrma de fuas doaçoés, ou denegar 
appellaçaõ para N ó s , ou para os nofios 
Officiaes, para iífo deputados, ou tomar 
conhecimento das appellaçoés, que fahi-
rem d'ante feu Ouvidor, ou fe delia ufar, 
naõ tendo para iífo doaçaõ expreifa , po-
derá fer citado perante noífas Juftiças, e 
ahi ferá obrigado refponder. 

18 E o Clér igo, que lavrar algumas 
poíTeíToes fifcaes, ou reguengas, ferá cita-
do, e demandado perante as Juftiças fecu-
lares , por razaõ das taes poífeífoés, ren-
das , * cenfos, e direitos delias. Coll. 

19 I t e m , porcoufas, e direitos da n u m ' 
Alfandega , Sifas, Dizimas, Portagens, 
Aduanas, R e l e g o s , c por coufas defefas, 
fe as levarem fóra do R e y n o , ou mette-
rem nelle, c por outros noífos direitos, fe 
civilmente forem demandados, pódem os 
Clérigos, e peífoas Ecclefiafticas fer cita-
dos perante noífas Juftiças nos cafos, em 
que conforme noífas Ordenações, e di-
reito os deverem. 

20 Item , nos feitos de coimas, que 
pertencem á Almotaceria, os Clérigos, e 
peífoas Ecclefiafticas pódem, e devem fer 
citados perante os Almotacês , e abi de-
mandados , no que toca á pena eivei. E 
aífi em feitos de foldadas, e jornaes de 
mancebos ferviçaes, e jornaleiros, e ou-
tros mefteiraes , que lhes fizerem algum 
ferviço em fuas fazendas , e obras, pódem 
fer demandados perante os Juizes fecula-
res , como fempre fe coftumou. 

21 E fe alguma peífoa houver Bene-
fício depois de commetter hum delido, e 
fer infamado delle, e bufeado pela Jufti-
ç a , ferá obrigado a apparecer ante o Juiz 
fecular, em cujo Juizo eftiverem as cul-
pas,por naõ íer notoriamente Beneficiado, 
ou Clérigo de Ordens Sacras. E perante 
o mefmo Juiz fecular moftrará , como lie 
Clérigo de Ordens Menores, e como he 
verdadeiramente Beneficiado, para haver 
de fer remettido ao foroEcclefiaftico. 

22 E quanto he aos Clérigos de Or-
dens Sacras, ou Beneficiados, que houve-

rem 

—\ 
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Em que cafos os Clérigos, e Religiofos hao de refponder, 0'c. 5 
rem de feus Prelados, ou de feus Vigários Sacras, ou Beneficiado forem tomadas al-
Cartas de feguro, para eftarem diante del-
les a direito, mandamos ás noíTas Juftiças, 
que lhas guardem. E os Corregedores de 
noíTa C o r t e , fendo para iíTo requeridos, 
lhes dem noíTas Cartas para todas nofias 
Jufliças, que os naõ prendaõ, e lhes guar-
dem as ditas Cartas de feguro de feus Pre-
lados. E poílo que taes Cartas noíTas naõ 
tenhaõ , naõ feráõ por iíTo prefos, mas 
guardar-lhes-haõ as ditas Cartas de fegu-
r o , que de feus Prelados tinhaõ. E iílo fe 
fará aí f i , quando notoriamente forem co-
nhecidos por Beneficiados, ou de Ordens 
Sacras , ou naõ fendo notoriamente co-
nhecidos por taes, fe elles perante noíTas 
Juftiças fizerem c e r t o , que faõ verdadei-
ramente Beneficiados por feu titulo, e por 
teftemunhas, como eftaÕ em poíTe dos 
Benefícios, ou que faõ de Ordens Sacras, 
moftrando feu titulo fomente. 

23 Outro-fi , os Clérigos de Ordens 
Sacras, ou Beneficiados, que notoriamen-
te forem conhecidos por taes,mandamos, 
que, tanto que prefos forem, fem hirem á 
c a d ê a , os entreguem a feus Prelados, ou 
a feus Vigários. E naõ fendo conhecidos 
por de Ordens Sacras, ou Beneficiados, 
tanto que fizerem certo perante noíTas 
Juftiças , que faõ verdadeiramente Bene-
ficiados, ou tem Ordens Sacras,na forma, 
que acima di tohe, logo fejaõ remettidos, 
fem da tal remiíTaõ haver appellaçaõ,nem 
aggravo. 

24 E fendo pelos Juizes Ecclefiafti-
cos requerido ás noíTas Juf t iças , que lhes 
enviem o traílado das querelas, e inqui-
rições, que de taes. Clérigos,ou Beneficia-
dos tiveçem, mandamos, que fe lhes dê , 
no que aos ditos Clérigos,ou Beneficiados 
tocar fomente, e naõ 110 que tocar a ou-
tras pefloas. 

25 E quando algum Clérigo de O r -
dens Sacras, ou Beneficiado, que for livre 
por fentença final de feu Juiz Ecclefiafti-
c o , pedir aos Corregedores da Corte,que 
lhe nYandem guardar fua fentença, fazen-
do elle c e r t o , comohe de Ordens Sacras, 
ou verdadeiramente Beneficiado, e eftá 
em poíle ,'de feu Beneficio, pela maneira, 
que dito h e , fer-lhe-ha dada nofía C a r t a , 

rp;porq lhe guardem a fentença do feu Juiz . 
"j 26 -E fe a algum Clérigo de Ordens 

gumas armas, por f e r achado com ellas ás 
horas , que aos leigos faÕ defefas, ou por 
fazer com ellas o que naõ deve , naõ lhe 
ferá por iíTo levada a pena da Ordenaçaõ, 
nem a do fangue, fe com ellas ferir, fo-
mente ficaráõ perdidas as armas, que lhe 
aífi tomarem. E os Prelados naõ devem 
confentir, que os Clérigos tragaõ armas, 
nem as devem trazer, porque lhes he por 
direito defefo. E quanto he aos Meiri-
nhos , e Carcereiros dos Prelados, man-
damos naõ lhes tomem fuas armas, fe c õ 
ellas naõ fizerem o que naõ devem, nem 
as trouxerem ás horas defefasjporèm con-
fiando que vaõ fazer alguma diligencia 
por mandado de feus Superiores, as pode-
ráõ trazer a todo tempo. 

27 O s Clérigos de Ordens Menores, 
cafados, e folteiros, por quaefquer male-
fícios , fe delles for querelado, ou por al-
guma inquirição, devaíTa, ou judicial, fe 
provar tanto contra elles, porque devaõ 
ler prefos, poderáõ perante os Juizes fecu-
lares fer citados, prefos, accufados, e de-
mandados , aífi pelas partes, a que a accu-
façaõpertencer, como pela nofia Juftiça, 
fendo o cafo tal, em que ella haja lugar. E 
quando declinarem noíTa jurifdiçaõ, alle-
gando que faõ Clérigos de Ordens Meno-
res, e pedirem,que os remettaõ a feusjui-
zes Ecclefiafticos na forma do Sagrado 
Concilio Tridentino, mandar-lhes-haõ as 
noífas Juftiças, que formem difíb artigos, 
e offereçaõ fuas Cartas de Ordens. E o 
que vier com artigos de cafado , deve ar-
ticular, como calou com liuma fó mulher 
virgem ao tempo de feu cafamcnto, e 
como ao tempo , que foi commettido o 
malefício, de que for accufado, e aífi ao 
tempo da prifaõ, andava, e foi achado em 
habito, e tonfura. E o que fizer artigos 
de Clérigo folteiro , baftar-lhe-ha provar, 
como ao tempo da prifaõ foi tomado em 
habito, e tonfura. E fe os accufadores en-
tenderem provar, que as taes Cartas faõ 
falfas, ou que elles faõ bigamos, ou anda-
vaõ fora do habito, ou naõ traziaõ coròa 
aberta, feráõ a iflo recebidos. 

28 E da fentença,que quaefquer pef-
foas, que jurifdiçaõ de N ó s tiverem,ou os 
Juizes, Ouvidores, e Corregedores, ácer-
ca da dita remiíTaõ derem , pofto que no 

cafo 

f 



6 livro Segundo das Ordenações, Tit. i.,e 3. 
c a f o , porque faÕ remettidos, tenhaõde ou Beneficiados , que acharem commct-

N ó s alçada,fempre íeappellará para N ó s , 
e noflos Defembargadores, a que o co-
nhecimento de taes feitos pertencer. E a 
fentença, que por elles for dada, fe cum-
prirá , e dará á execução. 

29 E as noífas Juftiças poderáõ pren-
der quaefquer Clérigos de Ordens Sacras, 

tendo taes malefícios, porque devaõ por 
direito fer prefos. E tanto que forem pre-
fos , os entreguem a feus Prelados,ou V i -
gários. E naõ poderáõ prender os que naõ 
acharem commettendo os malefícios, fal-
v o por mandado de feus Prelados, que os 
mandem prender. 

T I T U L O II. 
Como os Donatos de Sao João, e os da Terceira Ordem de SaÕ Francifco, e os Ir mitos 

de algumas Ordens, refponderáo perante as JuJliças del-Rey. 

PO r quanto alguns Priores, e Com-
mendadores da Ordem do Hof-
pital de Saõ J o a õ de Jerufalem, 

lançaõ muitos hábitos da dita Ordem a 
homens, aífi cafados , como folteiros, a 
que elles chamaõ Donatos, para terem os 
Privilégios delia , e fe exemptarem de 
noífa jurifdiçaõ , os quaes por direito naõ 
faõ verdadeiros R e l i g i o f o s , nem devem 
gozar de Privilégios delles , mandamos, 
que naõ fe guarde Privilegio a l g u m , que 
por razaõ dos ditos hábitos alleguem ter, 
a nenhum dos fobreditos. E Tem embargo 
delles, fe faça delles J u f t i ç a , e direito, 
como fe taes hábitos naõ tiveífem. 

i E por quanto algumas peífoas, íè 

fazem da Terceira Ordem de SaÕ Francif-
c o , ou Irmaõs de algumas O r d e n s , para 
fe efeufarem de fervir nas coufas, que por 
noífo ferviço, e bem do R e y n o lhes man-
daÕ fazer , e para fe exemptarem de noífa 
jurifdiçaõ, mandamos, que cm nenhum 
modo fejaõ efculos de fervir , e lhes naõ 
guardem Privilegio,que alleguem, poraífi 
ferem da Terceira O r d e m , ou Irmaõs de 
algumas Ordens. P o r é m , fe alguns da 
Terceira Ordem viverem em Comunida-
de em algum Oratorio juntamente com 
autoridade do P a p a , ou do Prelado, aos 
taes havemos por bem, q lhes fejaõ guar-
dados feus Privi légios, fegundo for acha-
do por direito. 

T I T U L O III. 
Da maneira em que El-Rey poderá tirar as coufas , (]ue delle tiverem os que Je livrarem 

por as Ordens, que naoforem pelo EcclefiaJlico direitamente punidos. 

EL - R e y D o m AfFonfo V . com a- e juftiça deveriaõ fer , e o dito Senhor o 

cordo de alguns do feu Confe- foubefle em c e r t o , elle n a õ , como J u i z , 
lho, c Defembargo, determinou, mas como feu R e y , e Senhor, por os ca-

e ordenou (naõ para que fe publicaífe por ftigar, e evitar que taes malefícios fe naõ 
L e y , mas para ufar da tal determinaçaõ, commetteí fem, os lançaria de feus mora-
em quanto a achaífe boa , e proveitofa ) dores, e tiraria as Terras, Jurifdiçoés, Ca-
que,quando em feus R e y n o s , e Senhorios ftellos, Officios,Vaífallagens, Privilégios, 
alguns Clérigos de Ordens M e n o r e s , ou Tenças, e Moradias, que delle,ou de feus 
Sacras, ou Beneficiados, Comendadores, anteceífores de graça, ou em quanto foífe 
e outros R e l i g i o f o s , e peífoas da jurifdi- fua mercê, tiveífem,que em íuas vontades 
çaõ Ecclefiaft ica, foífem culpados em eftiveífe de lhos tirar, naõ lhes tendo ou-
maleficios, e julgados pelo Ecclefiaftico, tra obrigaçaõ de lhos deixar ter, falvo por 
enaõ foífem punidos, como por direito t antes lhes ferem ejadoç de m e r c ê , pofto 

que 



Da maneira em que El-Rey poderá tirar as coufas,£fc. 
que nas cartas das ditas coufas naõ foíTc 
declarado, que as tiveíTem,em quanto fua 
mercê foffe. O que poderia fazer tiran-
do-as em parte, ou em todo, a certo tem-
po , ou para fcmpre. E os trataria fegun-
do a qualidade dos malefícios, e das pef-
loas, contra quem íe commetteílem, e le-
gundo fofíem por feus Prelados punidos, 
ou naõ, como elle entendeíTe,que o devia 
fazer para bem commum de feus Reynes. 
E ifto naõ por via de jurifdiçaõ , nem de 
juizo , mas por ufar bem de fuas coufas, 
e afaílar de fi os malfeitores, e que naõ 

houveffem delle fuftentaçaõ , nem mer-
c ê s * Porque,onde os malfeitores faÕ fof- Coll.2. 
fridos, e haõ mercês, e favor, álem do ef- nuh1-1-
canda!o,que geralmente fe fecebe,os bons 
faõ offendidos , e affrontados 5 a qual de-
terminação temos por boa, e mandamos, 
que fe cumpra , como nella fe contêm. 

i E determinamos,que qualquer nof-
fo Official, de qualquer forte, e qualidade 
que fe;a,q le chamar ás Ordens, e jurifdi-
çaõ Ecclefiaílica, perca por iífo o Oíficio, 
que de Nós tiver ; e ifto por fe afli exern-
ptar da noíTa jurifdiçaõ. 

T I T U L O IV-
Quando os moradores da Cafa del-Rey de Ordens Menores, ou Sacras, refponderái5 

perante as Jitjliças Jccu/ares. 

Uando algum noflo morador,que 
andar em noíTos livros, e for 
Clérigo de Ordens Sacras , ou 
Menores, ou Beneficiado, com-

metter algum crime, refponderá perante 
as noflas Juftiças, quanto ao civi l , que 
defeender de alguns damnos, ou crimes 
por elle commettidos , para fatisfaçaõ da 
parte. E naõ querendo refponder, ou fa-

tisfazer ao que por noflas Juftiças fobre 
os ditos cafos for mandado, N ó s , naõ 
como Juiz, mas como feu R e y , e Senhor, 
por o caftigar , e evitar que taes coufas fe 
naõ commettaõ, lhe tiraremos a moradia, 
tenças, e quaefquer outras coufas, que 
tiver de N ó s , ou de noíTos anteceíTo-
res , de graça , ou cm quanto for noíTa 
mercê. 

T I T U L O Y . 
Da Immunidade da Igreja. 

W 

Orque fempre foi nofla tençaõ , e 
he com a graça de D e o s , honrar 
muito a Santa Madre Igreja , e 

obedecer a feus Mandamentos , manda-
mos , que a Immunidade da Igreja haja 
lugar em qualquer Igreja, ainda que naõ 
feja Sagrada com tanto que feja edifica-
da por autoridade do Papa, ou Prelado, 
para nella fe celebrar o Offício Divino. E 
porque a Igreja fomente defende o mal-
feitor,que tem feito tal malefício, porque 
merece haver morte natural, ou civil, ou 
cortamento de membro, ou qualquer ou-
u a pena de fangue 5 e naõ cabendo no 

Malefício cada huma deftas penas, a Igre-
0 naõ defende, ainda que fe acoute a 

ella ; em tal cafo o Juiz fecular poderá ti-
rar delia o malfeitor, e fazer delle juftiça, 
dando-lhe pena de degredo, ou qualquer 
outra pena de direito. 

1 E fe algum Judeo, ou Mouro, ou 
outro infiel,fugir para a Igreja, acoutan-
do-fe a ella , naõ ferá por ella defendido, 
nem gozará da fua Immunidade, porque 
a Igreja naõ defende os que naõ vivem 
debaixo de fua Ley,nem obedecem a feus 
Mandamentos. Porém, fe elle fe quizer 
logo tornar Chriftaõ, e de feito for torna-
nado á Santa Fé de noíTo Senhor J E s U 
CHRISTO , antes que parta da Igreja, po-
derá gozar da Immunidade delia, aífi, e 
taõ cumpridamente , como fe ao tempo, 

que 

L 
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8 Livro fegundo da ( 
que fc acoutou á Igreja, fora já Chriftaõ. 

2 O que commetteo malefício na 
Igreja,tendo d'antes deliberado para nella 
malfazer, ainda que fe acoute á Igreja , 
naõ ferá por cila defendido, nem gozará 
de lua Immunidade. 

3 O ladraõ publico,teedor das eftra-
das, ou caminhos, que cm ellas coftumou 
matar, ferir, ou roubar ; e o que de pro-
pofito põem fogo aos paês fegados , ou 
por fegar, em qualquer tempo, que feja , 
ou outros frutos de qualquer natureza, 
que forem,ainda que fe coute á Igreja,naõ 
ferá por elía defendido,nem gozará de fua 
Immunidade. 

4 E todo o que de propofíto, ou in-
fidiofamente commctte alguma grave of-
feuía, porque mereça haver pena de mor-
te natural, ou c iv i l , ou cortamento de 
membro, ou qualquer outra pena de fan-
gue, fe fe coutar á Igreja,naõ ferá por elía 
defendido. E ifto fe deve entender no ma-
lefício , que de propofíto he fe i to , princi-
palmente por offender a outrem porque, 
fe foífe feito principalmente a outro fim , 
e o malfeitor lè acoutaífe á Igreja, pode-
ria fer por ella defendido. Póde-fe pôr 
exemplo no ladraõ , que furta, e no que 
commette adultério com mulher cafada , 
que fem embargo que de propofíto,e com 
deliberaçaõ façaõ o m a l , fe á Igreja fe a-
coutarem, gozaráõ de fua Immunidade; 
porque fua tertçaõ naõ foi principalmente 
fazer oífenla a algum : mas o propofíto 
principal do ladraõ, foi haver o alheyo, e 
do adúltero fatisfazer ao carnal delejo. E 
por tanto dizemos, que fe algum homem 
de propofíto roubaífe outro forçofamente 
do f e u , ou lhe tomaífe forçofamente fua 
mulher,commettendo com ella adultério, 
cm taes cafos, ainda que o malfeitor fe a-
coutaífe á Igreja, naõ gozará de fua Im-
munidade. Porém o que forçar mulher 
virgem, ou o que por força, e com armas 
a tomar, e levar a outro lugar, e a corrom-
per forçofamente , gozará da dita Immu-
nidade, por aífí fer determinado por Direi-
to Canonico. 

5 E fe algum matar fua mulher , ou 
outrem com ella, por dizer, que lhe fize-
raõ adultério; e pela devaífa, que fobre a 
morte fe tirar, fe achar, que a matou com 
deliberaçaõ, e naõ accidentalmente; a tal 

rdenaçaÕ, Til. 5. 
morte feja havida por de propofíto, e aífí 
como fora propofíto, fe os matára outra 
peífoa , que naõ fora feu marido. 

6 I tem, fe o eferavo ( ainda que feja 
Chriftaõ) fugir a feu fenbor para a Igreja, 
acoutando-fe a ella , por fe livrar do ca-
ptiveiro,em que eftá, naõ ferá por ella de-
fendido, mas ferá por força tirado delia. 
E defendendo-fe e l le , fe de fua tirada fe 
lhe feguir a morte, por d'outra maneira o 
naõ poderem tirar,naõ haverá feu fenhor, 
ou quem o aífi tirar (fendo feu criado, ou 
fazendo-o por feu madado) pena alguma. 

7 E para as Juftiças faberem a manei-
ra , que haõ de ter em tirar das Igrejas os 
malfeitores nos cafos, em que a Immuni-
dade delia lhes naõ vai, mandamos, que, 
fe fobre os malefícios for tirada alguma 
inquirição , porque fe moftre ferem de 
propofíto, ou de tal qualidade, para deve-
rem fer tirados da Igreja, as noífasJufti-
ças as moftrem ao Vigário do Prelado 
do L u g a r , e onde o naõ houver, ao R e i -
tor da Igreja, a que o malfeitor for aco-
lhido , antes de o delia tirarem. * E fc ao Coll.; 
tempo, que fe acolher á Igreja, naõ hou-num> 1 

ver tal inquirição,perguntem-fe logo fum-
mariamente tres, ou quatro teftemunhas, 

que mais razaõ tenhaõ de faber, como o 
tal malefício foi commettido, fem fer ne-
ceífario citar-fe, o q eftá acolhido á Igre-
ja , fendo primeiro o V i g á r i o , ou Rei tor 
requerido,para as ver jurar,e examinar. E 
naõ fe achando o V i g á r i o , ou Rei tor na 
Igreja, ou em fua poulada, feja apregoa-
do á porta da dita Igreja, para que as vá, 
ou envie ver jurar, e examinar. A qual 
inquirição o Vigár io , ou Reitor poderá 
v e r , fe quizer, quando naõ for prefente ao 
tirar delia, para faber, antes que o malfei-
tor feja tirado da Igreja, fe he cafo para 
gozar da Immunidade delia: e ifto ferá , 
vindo o Reitor, antes que o malfeitor feja 
tirado. E por elle fe naõ efpcrará mais 
que até fe fazerem as ditas diligencias. E 
tanto que feitas forem,achando que o mal-
feitor naõ deve gozar da Immunidade, 
ferá logo tirado da Igreja. E vindo o R e i -
tor , depois que o malfeitor for tirado del-
ia , querendo ver a inquirição , amoílrar-
Iha-haõ, para faber, como o malfeitor por 
fuas culpas naõ devia gozar da Immuni-
dade.- E cm outra maneira naõ tirem o<. 

mal-



Da Immunidaâe da Igreja, 9 
malfeitores das Igrejas , a q fe coutarem, de fer tirado, e prefo, fizer artigos de Im-

Coll. 
11 um. 

E em quátofe fizer cftefummario conhe-
cimento, feja o malfeitor bem, e honefta-
mente guardado, em maneira q naõ fuja. 

8 E fe depois de vifta a inquirição , 
que mandamos, que fe veja para determi-
nar , fe ao malfeitor vai a Igreja, ou naõ, 
forem concordes, o Juiz com o V i g á r i o , 
com o Reitor da Igreja -7 o em que íe con-
cordarem, fe guardará, fem mais appella-
çaõ, nem Aggravo. E fe forem em difFc-
rença, por hum dizer, que lhe v a i , e ou-
tro , que naõ , faça-fe auto de ccmo faõ 
difFerentes, o qual com a inquirição o 
Juiz enviará ao Corregedor da C o r t e , ou 
ao Corregedor da R e l a ç a õ do Porto, fen-
do 110 diftri&o delia, ou a algum r.oflo 
Defembargador, que andar ccm alçada 
mais perto do L u g a r , onde eftiver a Igre-
ja , a que fe o malfeitor acoutou , cu ao 
Corregedor da Comarca, qual mais perto 

5. eftiver.*E o que cada hum delles por fi fó 
determinar,fe guardará. E cm quanto naõ 
for determinada adita differença, o Juiz o 
tirará da Igreja, para fomente eflar guar-
dado na cadêa , e naõ por via de prifaÕ ; 
porque feria grande oppreflaõ haver-fe 
de guardar na Igreja tanto tempo, pois fe 
lia de efperar pela dita determinaçaõ.E en-
tre tanto o Juiz naõ fará execução,pofio íj 
no cafo tenha alçada: o que fempre a(fi fe 
coftumou, e ufou em nofios R c y n o s . 

9 E pofto que pelo fummario conhe-
cimento , ou inquirição, que era feito , o 
malfeitor feja tirado da Igreja , fe depois 

munidade, fejaõ-lhe recebidos, e feja-lhe 
a elles dado lugar á prova , e recebidas 
tantas tefiemunhas, como por nofias Or-
denações he determinado, que fe pergun-
tem a cada artigo. E defta fentença, que 
o Juiz der febre a dita Immunidade, dará 
appcllaçaõ ás partes,ou appellará por par-
te da Juftiça nos cafos,cm q naõ tiver alça-
da fegundo o crime, porque for accufado. 

10 E ferá avifado o Corregedor da 
C o m a r c a , que 110 L u g a r , onde eftiver, 
quando houver c a f o , onde le requeira ti-
rar alguma pefioa da Igreja , mande ao 
Juiz, que com o Vigário,cu Rei tor delia, 
entenda ni f lo , e elle fe naõ entremetta 
nifib,fcnaõ quando forem difFerentes,para 
que pofia dar no cafo determinaçaõ final. 

11 E fe acolhendo-fe o delinquinte 
ao Adro de alguma Igre ja , houver duvi-
da , fe o L u g a r , a que eftá acolhido he 
Adro,ou naõ, para efieito de lhe valer, ou 
naõ valer a Immunidade, o conhecimen-
to diíTo pertence aos Juizes Ecclcfiaftico, 
e Secular juntamente, aífi como fica dito 
na Immunidade;como antecedente neccf-
fario, fem o qual a duvida delia fe naõ po-
de determinar. E fendo difFerentes, guar-
dar-fe-ha na determinaçaõ da tal difteren-
ça o rnefmo , q fica dito, quando ha difFc-
rença fobre valer a Immunidade, ou naõ. 
Pofto que , quando íè tratar, fe he A d r o , 
ou naõ, para todos os outros effeitos, o 
conhecimento pertence ao Juiz Ecclefi-
aftico fomente, conforme a direito. 

T I T U L O V I . 
Como fe cumprirão os mandados dos Intjuiftdores. 

V Endo N ó s a obrigaçaõ, que te-
mos de favorecer, e ajudar as 
coufas,que tocaõ ao Santo O f -

ficio da Inquifiçaõ, mandamos a todos 
nofios Officiaes da Juftiça, que, fendo re-
queridos pelo Inquifidor m ó r , ou pelo 
Confelho geral delia, e pelos Inquifidores 
feus fubftitutos, e delegados, ou por Car-
tas fuas , requerendo-lhes fua ajuda, e fa-

V o r , que cumpraõ feus requerimentos, e 
mandados, no que tocar á Santa Inquifi-

V ^ L i v . I I . 

çaÕ, e execução delia, prendendo, e man-
dando prender as pcflbas, que elles man-
darem que fejaÕ prefas, por ferem culpa-
das , fufpeitas, ou infamadas 110 crime da 
lierefia 5 e os tenhaõ prefos em fuas pri-
foés, ou os levem, onde os ditos Inquifi-
dores os mandarem eftar, ou levar. E bem 
aííi, façaõ citar, requerer, emprazar, e pe-
nhorar quaefquerpeíToas, efazerquaef-
quer outras diligencias, que por bem de 
feusOff ic ios , os ditos Inquifidores man-

B • darem 

S 
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i o Livro fegwido das Oi 
darem fazer. E iílo cumprirão as noífas 
Juítiças nos Lugares de fua jurifdiçaõ , 
cada vez que por fuas Cartas ligitima-
mente forem requeridos. 

i E mandamos aos noífos Officiaes 
dajuíl iça, que, quando olnquifidormór, 
Inquifidores, e Officiaes da Santa Inquifi-
çaõ , forem pelos Lugares de fua jurifdi-
çaõ, os recebaõ, e façaõ receber benigna-
mente. E naõ confintaõ fer feito algum 

lenaçces, Tit. 7., e 8. 
defaguifado em fuas peífoas, c coufas de 
feus Officios, e Familiares. E os tenliaõ 
fob noífa cuílodia, e encommenda, e lhes 
dcm todo favor, c ajuda, para feguramen-
te executarem feus Officios. E naõ o fa-
zendo aífi, alem de incorrerem nas penas, 
em que incorrem os tranfgreífores dos 
mandados Apoílolicos , no tal cafo N ó s 
os caítigaremos, como nos parecer, con-
forme a qualidade de fuas culpas. 

T I T U L O V I I . 
Que fefaça penhora nos bens dos Clérigos, condemnados pelos Juizes feculares. 

MUitas vezes alguns Clérigos , 
ou Beneficiados faõ deman-
dados civilmente perante nof-

fas Juítiças nos cafos , que fegundo direi-
to , e artigos fobre ido feitos, e acorda-
dos, o pódem, e devem fer. E fendo con-
demnados pelas ditas Juítiças , no que he 
achado por direito , ou em as cuílas, e 
querendo as ditas noífas Juítiças fazer 
execução pelas ditas fentenças em os bens 
dos condemnados, elles allegaõ,quea exe-
cução deve fer remettida aos Juizes Ec-
clefiaíticos, e que naõ deve fer feita pe-
los Juizes feculares. Pelo que ordenamos, 
que em todo o cafo , onde o Beneficiado, 
011 Clérigo de Ordens Sacras he por di-

reito , ou pelos ditos artigos obrigado a 
refponder perante noífas Juítiças , fendo 
por ellas condemnados , ellas poífaõ por 
fua audoridade mandar fazer a execução 
nos bens dos ditos Clérigos pelas quan-
tias, que aífi forem julgadas aos leigos, ou 
a quaefquer outros, em os bens, cm que 
fe deva fazer a dita execução, aífi como 
com juíla razaõ fe poderia fazer nos bens 
dos leigos, fe condemnados folfem: com 
tanto íj os bens naõ fejaõ verdadeiramen-
te da Igreja. E iílo aífi no principal, como 
nas cuílas,porq, pois o conhccimêto prin-
cipal da coufa demandada pertence por di-
reito ás noífas Juítiças,aífi lhes pertence a 
execução das fentéças, q fobre iífo déraõ. 

T I T U L O V I I I . 
Da ajuda de braço fecular. 

PAra que as fentenças, e Mandados 
dos Prelados, e de feus Provifo-
res, e Vigários, e Vifitadores, fe 

cumpraõ com mais brevidade,mandamos, 
que no conceder ajuda de braço fecular, 
fe tenha o modo feguinte. 

i Nos cafos,q fe proceífarem ordina-
riamente,cm q aos Prelados parecer q naõ 
convém proceder por cenfuras, moílrãdo-
fe os proceífos,e fentenças, o Corregedor 
da Comarca,mi os Ouvidores dos Meílra-
dos nos Lugares de fuas Ouvidorias,ou o 
Provedor da mefma Comarca, ou o Juiz 

de Fóra do Lugar, em q o houver,naõ fen-
do nelleprefente o Corregedor, ou Ouvi-
dor,achando q os ditos proceífos foraõ or-
denadamente proceífados, conceda ajuda 
de braço fecular. E querendo todavia os 
Prelados proceder por cenfuras , e depois 
delias pedir ajuda de braço fecular, mo-
ftrando os proceífos, fentenças, e os pro-
cedimétos até de participantes exclufive; 
e fendo juridicamente proceífados,fe lhes 
concederá a dita ajuda de braço fecular. . 

2 E nos cafos,cm que fe proceder por c 

via de vifitaçaõ geral, * ou de inquifiçaõ n 

parti-



Da ajuda do braço fecuíar, 11 
partitular, feita contra peíToas leigas, in- contra elle pedida, e impetrada ajuda de 

Coll. I 
n. i . e 
Coll. a 
num. i 

famadas publicamente nos de l idos , de q 
podem conhecer, moftrando-fe o traslado 
do fummario das teftemunhas com os ter-
mos da admoeftaçaõ , que já foi feita aos 
culpados, naquelles cafos, em que fe lhes 
deve fazer,com precatorios dos Prelados, 
ou de feus Officiaes, o Corregedor,Ouvi-
dor, Provedor,ou Juiz de Fóra concederá 
a dita ajuda de braço fecular, como acima 
dito he. * E na C o r t e , e cinco legoas ao 
redor a concederá pela dita maneira o 

[ Corregedor do crime delia,eftando a Cor-
te apartada d a C a f a daSupplicaçaõ. 

j E nos L u g a r e s , em que os Corre-
gedores naõ podem entrar por via de Cor-
reição , concederáõ ajuda de braço fecu-
lar os Juizes de Fóra,fe os nelles houver. 
E naquelles , em que naõ houver Juiz de 
Fóra, a concederá o Provedor da Comar-
c a . E tanto que aííi for concedida, cada 
hum dos ditos Julgadores dará á execu-
ção as fentenças dos ditos Prelados , ou 
de feus Officiaes com toda a brevidade , 
fem appellaçaõ , nem aggravo, em quaef 
quer penas, que forem condemnados. E 
nos cafos dos publicamente amanceba-
dos , ainda que fejaõ condemnados em 
qualquer pena de degredo temporal, dará 
á execução as ditas fentenças, fazendo 
prender, e penhorar, e executar os culpa-
dos nas penas conteudas nas ditas fenten-
ças , e viíitaçoés , até realmente , e com 
effèito ferem executadas. E nos cafos ei-
veis, q forem da jurifdiçaõ dos ditos Prela-
d o s , concederáõ ajuda de braço fecular, 
e ufaráõ da dita alçada contra os leigos cõ-
demnados, até quantia de trinta mil reis. 

4 P o r é m , no lugar , onde a Caía da 
Supplicaçaõ eftiver,ou a R e l a ç a õ do Por-
to, e cinco legoas ao redor, concederáõ a 
dita ajuda de braço fecular os Defembar-
gadores dos aggravos. E aííi o faráõ nas 
condemnaçoés eiveis, quando paíTarem 
da dita quantia de trinta mil reis, cada 
hum em feu diftrito. 

5 I t e m , fendo alguma peíToa denun-
ciada por excommungada ao povo nos 
lugares , onde fe deve denunciar por feu 
Prelado, ou por aquelle, que tiver poder 
para o excomungar, fe fe naõ abfolver, e 
fahir da cxcommunhaõ ao tempo,que lhe 
for aílignado pelo Ju iz Ecclefiaftico,e for 

braço fecular das noífas Relações, ou dos 
Julgadores,que as pódem conceder, man-
damos, que feja prefo por qualquer Juftiça 
de noífos R e y n o s , a que for requerido 
c õ a dita Carta,e pague dalii em diante de 
pena, por cada nove dias, que eftiver pre-
f o , cento e oito reis. E aífi pelo tempo, 
que na excommunhaõ eftiver, até que feja 
ablbluto. D a qual pena ferá a terça par-
te para a fabrica da Igreja, e a outra terça 
parte para o H o f p i t a l , que nefle lugar 
houver, e a outra para o Alcaide mór. O 
que fe entenderá nos lugares, onde por 
Foral naõ for em outra maneira ordenado. 

6 E aífi havemos por bem, que todos 
aquelles, que forem declarados por cx-
commungados por os Prelados , e Cabi-
dos,ou fuas Juftiças, e Officiaes (naõ fen-
do porém Juizes Apoftolicos) aífi por di-
vidas f que aos ditos Prelados, Cabidos , 
e peíToas Ecclefiafticas deverem, como 
por quaefquer outras coufas, porque hou-
verem de fer prefos, conforme ao que 
diffemos no paragrafo precedente, o fe-
jaõ , e paguem as penas nelle declaradas ; 
naõ fendo porém as ditas peflbas declara-
das por excommungados , Juizes noí fos , 
nem Officiaes alguns outros da nofla J u -
ftiça ; porque neites fe naõ entenderáõ as 
ditas penas. E as peíToas , que forem ex-
commungadas por deverem as ditas divi-
das , e naõ as pagarem, naõ fe lhes daráõ 
Cartas tuitivas , para naõ ferem prefos; e 
levando-as, naõ lhe feráõ guardadas íèm 
pajfc noflo. 

7 E quando quer que os Prelados, 
Cabidos, ou feus Officiaes, e Juftiças, ti-
verem procedido contra alguma peífoa 
até de participantes,naõ ficando mais pro-
cedimentos , que fó pôr i n t e r d i t o , fendo 
requeridas noflasjuftiças para lhes darem 
ajuda de braço fecular, fendo os autos fei-
tos , e proceflados em tal maneira, que fe- ^ ^ 
gundo noflas Ordenações, e Eftylo das 
Relações , fe lhes devia conceder, fe o in-
t e r d i t o fora poftoj ainda que o interdito 

fe naõ ponha, fe lhes conceda ajuda de 
braço fecular, aífi,e da maneira,que felhes 
concedêra, fe o interdito fora pofto: o 
que aífi havemos por bem, por fazer mer-
cê aos Prelados, e peíToas Ecclefiafticas 
de no fios R e y n o s . 

B 2 T I T U -
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1 2 Livrofegunão das Ordenações, 

T I T U L O IX. 
Dos cafos mixti fori. 

PAra que ceifem duvidas, que po-

de haver , fobre quaes faõ os ca-

fos , e delidos mixti fori, em que 

os Prelados , e feus Officiaes podem co-

nhecer contra le igos, naõ fendo preventa 

a jurifdiçaõ pelas noífas Juftiças nos taes 

cafos: declaramos,que os ditos cafos mix-

ti fori faõ os feguintes. Quando fe proce-

de contra públicos adúlteros, barreguei-

ros, concubinados, alcoviteiros e os que 

confentem as mulheres fazerem mal de íi 

e m fuas ca fas , inceftuofos, feit iceiros, 

benzedeiros, facrilegos, blafphemos, per-

juros , onzeneiros , f imoniacos, e contra 

quaefquer outros, que commettercm pú-

blicos delidos, que conforme a direito fe-

jaõ mixti fori. E bem aíil contra os que 

daõ publicas tabolagens de jogo em fuas 

cafas 5 porto que nefte cafo houveífe du-

vida , fe era mixti fori, ou naõ. Pe lo que, 

mandamos ás noílas Juftiças, que, quando 

os ditos Prelados,e feus Officiaes procede-

rem cõtra quaefquer leigos,infamados nos 

ditos d e l i d o s , lhes naõ ponhaõ a iffo im-

pedimento,naõ fendo a jurifdiçaõ em taes 

cafos por as ditas noífas Juftiças preventa. 

1 E porque fomos informados , que 

alguns Prelados pertendcm de em feus B i f 

pados eftarcm cm poífe de executarem 

fuas fentenças contra leigos,culpados nos 

ditos delidos mixti fori, ou em outros ca-

fos e ive is , que conforme a direito faõ de 

feu foro , moftrando elles em que cafos, e 

del idos ha o dito coftume, e poífe imme-

moria l , que naõ foífe contradita por nof-

fos Of f i c iaes , e foífe confentida pelos 

l l e v s noífos anteceífores, mandamos lhes 

feja guardada fua juftiça inteiramente. 

2 E porque entre os Prelados, e feus 

Officiaes fe movem algumas duvidas com 

os Provedores das Comarcas fobre o pro-

vimento , e cumprimento dos encargos 

das C a p e l l a s , H o f p i t a e s , A lbergar ias , 

Confrarias , e Lugares p ios , por os ditos 

Prelados quererem indi(lindamente pro-

ver, entender, e e x e c u t a r , aíli nos encar-

gos profanos , como nas obras pias, con-

teúdas nas inftituiçoés, o que os ditos Pro-

vedores , e noífas Juftiças lhes contradi-

zem : queremos que ácerca diífo fe guar-

de o que fica dito no L i v r o primeiro, T i -

tulo : Dos Provedores, e Contadores : na 

parte,que trata das Capellas,e Hofpitaes. 

E no cumprimento das obras p ias , con-

teúdas nas inftituiçoés das Capellas, H o f -

pitaes, Albergarias , Confrar ias , e L u g a -

res p ios , em que ha lugar a prevençaÕ , 

fe cumprirá o que temos dito no m c f m o 

T i t u l o no paragrafo: Porem. 

3 E fendo algum Clérigo de Ordens 

Sacras, R e l i g i o f o , o u Beneficiado, ferido, 

cfpancado , ou injuriado , inda que feja 

verbalmente,por alguma peífoa leiga, po-

der-fe-ha queixar, e demandar fua injuria, 

emenda, e fatisfaçaÕ , perante o J u i z E c -

clef iaft ico, ou í è c u l a r , qual mais quizer. 

E tanto que perante hum delles requerer, 

naõ poderá variar, nem tornar a requerer 

perante o outro; porem, fendo o ca fo tal, 

de que conforme as noífas Ordenações 

as noífas Juftiças tirem devaífa , c nella 

fejaõ culpadas algumas peífoas le igas , li-

vrar-fe-haõ perante nofias Juftiças ; ante 

as quaes as ditas peífoas Ecclefiafticas po-

deráõ requerer feu direito , e naõ perante 

as Juftiças Ecclef iaf t icas; por quanto a 

jurifdiçaõ he já preventa no fecular. E 

quanto ao facr i legio , e excommunhaõ , 

no cafo, em que fe nella incorreo, fe pro-

cederá no Juizo Ecclefiaftico. 

4 E nas reílftencias, c oífenfas feitas 

aos Meirinhos,* e Officiaes dos Prelados, Q>II. I. 

nos cafos , em que podem prender leigos, num. i. 

ou penhora-los, havemos por bem, que os 

delinquentes fejaõ caftigados por nofias 

J u f t i ç a s ; e fe proceda contra elles c o m 

as mefmas penas , com que por noífas 

O r d e n a ç õ e s , e direito, fe procede con-

tra os que refiftem , ou defobedecem 

ás noífas Juftiças , para que a Juí l iça 

Ecctefiaftica feja favorecida , e feus man-

dados fe cumpraõ, como convém. 

T I T O 



T I T U L O X. 
Dos excommungados appcllantes. 

15 

MAndamos, que, fendo alguma 
fentença dada por Juiz Eccle-
fiaílico contra algum Cléri-

g o , ou Beneficiado , ou contra leigo no 
c a f o , em que he de fua jurifdiçaÕ , porto 
que a fentença,dada contra o Clérigo,naõ 
feja fobre poífe de Beneficio, fe o Cléri-
go,ou leigo appellar para a Corte de R o -
ma no cafo , em que podem appellar, e 
antes que o tempo do feguimento delia 
feja acabado, pedir C a r t a , porque pen-
dendo a appellaçaõ, íè naõ proceda con-
tra elle por noíías Juftiças,nem feja prefo, 
nem evitado, nem lhe levem penas de ex-
commungado, havemos por bem de lhe 
fer dada a cada hum delles , quando mo-
ftrarem por eícriptura publica, que appel-
láraõ , e feguem fuás appellaçoés, pofto 
q lhes naõ fejaõ recebidas,por quanto afii, 
foi fempre ufado, e praticado, e fe coftu-
mou a femelhantes Cartas ferem dadas 
pelos nOffos Defembargadores do Paço. 

i E a parte, que pedir Carta tuitiva 
appellatoria , fará petiçaõ aos Defembar-
gadores do P a ç o , em que declare o cafo, 
e a fentença , que nelle fe deu , e porque 
Julgador, c como appellou em tempo, e 
lhe naõ foi recebida appellaçaõ,fendo por 
direito de receber: com a qual petiçaõ of-
ferecerá inftrumento publico,porq confie 
do fobredito com a reporta da parte , e 
do Julgador , que lhe denegou a appel-
laçaõ , e com o traflado dos autos , que 
lhe parecei em necertarios,porque outro-fi 
confie , que fegue fua appellaçaõ , e tem 
fobre iífo feito as diligencias neceífarias} 

e confiando que he afii, como diz, e rno-
ílrando inílrumento, como pedio a o j u i z , 
diante de quem appellou,que lhe mandaf-
fe dar certidão, como fizera as ditas dili-
gencias, e o trafiado dos autos, e que lhos 
naõ mandou dar em tempo, que por di-
reito era obrigado, em maneira que íe 
moftre,que naõ ficou pela parte offerecer 
as ditas diligencias, lhe ferá a dita petiçaõ 
havida por juftifieada, e fe lhe paflará 
Carta tuitiva appellatoria em forma. 

2 E naõ moftrando todas as diligen-
cias acima ditas,para a Carta logo lhe ha-
ver de fer paífada , e pedindo tempo para 
as offerecer, lhe ferá aífignado termo con-
veniente fegundo a diftancia do lugar, 
naõ paflando de trez mezes: fazendo po-
rem certo por inftrumento publico , de 
como appellou , e lhe naõ foi recebida a 
appellaçaõ, e no feguimento delia faz di-
ligencia,e lhe ferá paífada Carta para naõ 
fer tirado de fua porte,e fer mantido nella, 
durando o dito tempo. E naõ fe moftran-
do pelas taes diligencias , o que lhe he ne-
ccflario, para lhe a dita Carta ferpafiada, 
como acima dito he, lhe ferâ denegada, e 
fe porá defpacho dirto nos Autos; de q fe 
paífará Carta á parte contraria, fe a pedir 
para fazer execução pela fentença, porto 
q naõ feja acabado o tempo,que foi dado 
á parte para offerecer as ditas diligencias. 

3 É as ditas Cartas fe naõ paflaráõ 
aos que forem excommungados por divi-
das , que devaõ aos Prelados, Cabidos, e 
peíToas Ecclefiafticas, como fica dito no 
Titulo : Da ajuda do braço fecular. 

T I T U L O XI. 
De ij coufas as Igrejas,MoJleiros,e pejbas Ecelejiajlicas nao pagarão direitos a Eí-Rey. 

— C 

POrque nofla tençaõ he favorecer, 
quanto em Nós for , as Igrejas, c 
peffoas Ecclefiafticas, havemos 

por bem, que as Igrejas, e Mofteiros, arti 
de homens, como de mulheres, e as Pro-
víncias, em que ha Ermitães, que fazem 

voto de Profiífaõ ; e bem afii os Clérigos 
de Ordens Sacras, Frades, Freiras, e Er-
mitães, que fazem o dito voto, e os Bene-
ficiados, que vivem, como Clérigos, e por 
taes faõ havidos, pofto qu* naõ fejaõ de 
Ordens Sacras, fejaõ exemptos, e excufos 

de pa-

V 



H Livro fegundo das Ordenações, Tit. ii., e 12. 
de pagarem dizima, e portagem, eaquella 
parte de Sifa, que, fegundo os Foraes, e 
Artigos de Sifas de noífos R e y n o s , eraÕ 
obrigados a pagar, de todas aquellas cou-
fas , que trouxerem, comprarem, ou ven-
derem para fuás ncccífidades fomente, e 
daquelles, que com elles viverem, a que 
continuadamente derem de comer, e bem 
aííi, do que venderem de íuas novidades, e 
rendas de feus Benefícios, e bens patrimo-
niaes , moveis, e de raiz, e naõ de outra 
coufa alguma. E a outra parte, que, fe-
gundo os Artigos de Sifas carrega fobreos 
leigos, fe arrecadará dos leigos para Nós. 

1 Porem, fe qualquer das ditas pef-
foas comprar, ou vender quaefquer coufas 
por trato de mercadoria, ou por via de ne-
gociaçaõ, ou fe comprar bens de raiz, pa-

Coll. 1. gará Sifa,como fe fora leigo.* Salvo fe fo-
11 I e -- rem cafas para fuà morada, e ufo, e outros 

bens de raiz, que, fegundo a qualidade de 
fua peífoa, fomente para fua mantença, e 
fuftentaçaõ lhe forem neceífarios: porque 
da compra das taes coufas, naõ pagaráõ 
Sifa, nem outro direito. Mas das coufas, 
que venderem por maneira de negocia-
çaõ,ou trato de mercadoria,pagaráõ Sifa, 
conforme aos Artigos das Sifas, porque 
conforme a direito faõ a iífo obrigados. 

2 E pofto que as peífoas acima ditas 
naõ paguem Sifa, Dizima,nem Portagem, 
naõ deixarão todavia de o fazer faber aos 
noífos Oífíciaes, e de levarem ás caíãs das 
Alfandegas, Portagens, e Sifas, as coufas, 
que devem fer á ellas levadas, aífi as que 
trouxerem por mar, ou por terra, como as 
que comprarem, ou venderem, fegundo 
nos Foraes, e Artigos he declarado, e ahi 
lhes feráõ defpachadas, fem pagarem di-
reitos, e iílo por fe aííi efeufarem enganos, 
e conluios,que a noífas rendas fe poderiaõ 
fazer em outra maneira, e fem ferem ou-
tro-fi obrigadas a lealdar em tempo algum. 

j E queremos, que, comprando cada 
huma das ditas peífoas alguns panos de lãa 
de fóra do Reyno,o védedor pague fua a-
metade da Siía,e a tal peífoa Ecclefiaílica, 
q cõprar,ferá efeufa de pagar fua ametade. 

4 E por fe efeufarem alguns enganos, 
que fe poderiaõ fazer, fe cada huma das 
peífoas exemptas por efta Ordenaçaõ,quã-
do compraífe, ou vendeífe alguma coufa, 
fe obrigaífe de a fazer forra , da parte da 
Sifa,que a outra parte era obrigada pagar; 
mandamos,que ifto fenaõ faça,e fazendo-
f e , todavia a dita Sifa , fe arrecadará da 
peífoa, que comprar , ou vender, a cada 
huma das ditas exemptas, ou pela mefma 
coufa , que fe vender. 

5 E por quanto o Clérigo, ou peífoa 
Ecclefiaílica , he obrigado conforme a di-
reito, jurar, fe as ditas coufas faÕ para fuas 
neceífidades,ou faõ de fuas rendas, fe lhes 
o tal juramento for pedido, eftará em c f 
colha do Rendeiro, ou de noífo Official, 
de o provar, ou de o deixar em feu jura-
mento, qual maisquizer. Ejurando, fer-
lhe-ha crido. Salvo fe as coufas forem taes, 
que havendo refpeito á qualidade de fua 
peífoa, naõ feja verifimil,que faõ fuas,ou 
que lhe faõ neceífarias. E a meíma manei-
ra íê terá na Dizima , e Portagem. 

6 E fendo cafo , que alguma parte 
venda alguma coufa a qualquer peífoa das 
acima ditas,e naõ fe ache o vendedor para 
por elle fe arrecadar a Sila,arrecadar-fe-ha 
pela meíma couía, que for vendida a cada 
huma das peífoas exemptas,como fe arre-
cadaria pelo vendedor, fe fofle achado: e 
i f to , naõ fe achando outros bens do ven-
dedor, porque fe poífa arrecadar. 

7 E tudo, o que acima dito he, quere-
mos, que haja lugar nos Comendadores, e 
Cavalleiros da Ordem de noífo Senhor 
JESU CHRISTO, que tiverem Commendas, 
ou tenças, com o Habito da dita Ordem. 

T I T U L O XII. 
Coll. i. Dos C6mendadores,e Cavalleiros das Ordens de N.S. jeju C/iriJlo, San-Tiago,e lAviz. 
num. r. 
e feg . M Andamos a todos noífos Offi-

ciaes de Juftiça, que, quando 
.xumprir para boa adminiftra-

çaõ delia, ferem perguntados por teíle-

munhas, aífi em cafos crimes,como eiveis, 
alguns Commendadores , ou Cavalleiros 
do Habito de cada huma das Ordens de 
noífo Senhor JESU CHRISTO, San-Tiago, 

ou A v i z j 

1 



Dos Commendaãores, e Ct 
ou Aviz , naõ fendo de Ordens Sacras,que 
os conílranjaÕ a iíTo,porquãto Nós,como 
Meftre das ditas Ordens, temos para iífo 
concedido licença aos ditos Commenda-
dores, e Cavalleiros. E elles feráõ obriga-

* dos a teftemunhar, fob pena de perderem 
o que na dita Ordem tiverem : e naõ ten-
do nella Commendas, ou tenças , de pa-
garem cem cruzados para o Hofpital de 
todos os Santos. 

i E os ditos Comendadores,e Caval-
leiros das tres Ordens Militares,refponde-
ráõ nas caufas eiveis, q naõ defeenderem 

mlleiros das Ordens, 1$ 
de crime, perante as Juftiças feculares.1* Coll.}. 

2 E declaramos, que nenhumas pef-num-I< 

foas, que forem providas dos Hábitos das 
Ordens de noífo Senhor JESU CHRISTO , 
San-Tiago, e A v i z , gozem de Privilegio 
algum delias ( poílo que feja Privilegio 
do foro ) falvo aquelles , que com o Ha-
bito tiverem Commenda , ou tença, que 
com elle lhes feja dada, ou mantença tal, 
com que fe poífaõ governar: o que aífi de-
claramos , por fer conforme a huma Bulla 
do Santo Padre Leaõ X . concedida aos 
R e y s deíles Reynos . 

T I T U L O X I I I . 
Dos que citao para Roma: e dos que impetrai Benefícios de homens vivos; ou os 

aceitai de Ejlrangeiros, ou Procuraçoês. 

Or fe evitar a grande vexaçaõ, 
que fe dá aos Beneficiados de 
noífos Reynos, por peífoas, que 

eítaó na Corte de R o m a , ou fóra delia, 
lhes impetrarem feus Benefícios, vagando 
por certo modo ; e por algumas maneiras 
exorbitantes os fazerem citar para a dita 
Corte de Roma:ordenamos,que qualquer 
peífoa natural de noífos R e y n o s , e Se-
nhorios , que impetrar Beneficio de ho-
mem vivo , ora feja por certo modo , ora 
por qualquer outra maneira, por eífe mef 
mo feito, feja defníturado de noífos R e y -
nos , e Senhorios, para nunca poder ufar 
dos Privilégios , graças, mercês, exem-
pçoés , franquezas, de que por direito, e 
coftume ufaõ os naturaes delles : e incor-
rerá em todas as penas,que faõ poftas por 
noífas Ordenações aos que de noífos 
R e y n o s faõ defnaturados. E tendo nelles 
Benefícios alguns , mandamos , que lhe 
fejaõ por eífe mefmo feito embargados, e 
fequeftrados os frutos, e rendas delles, e 
lhe naõ fejaõ entregues fem noífo efpe-
cial mandado. E fendo leigos os que as 
taes citações fizerem, fejaõ prefos, e naõ 
fejaõ foltos fem noífo efpecial mandado. 
E fendo Clérigos, fejaõ aífi mefmo prefos 
por noífas Juftiças, e entregues a feus Pre-

lados. E queremos, que ifto fe entenda 
nos cafos expreífos neíla Ordenaçaõ fó-
mente,* e naõ fe faça delia extenfaõ a ou- Coll.t. 
tros cafos fóra delles. 

i E bem aífi , nenhuma peífoa , de 
qualquer forte , e condição que feja, na-
tural de noífos Reynos, e Senhorios, r.aõ 
aceite nelles Benefícios alguns de homem 
Eftrangeiro, por qualquer modo, c ma-
neira que feja. Nem outro-fi, aceite pro-
curaçaõ de algum Eftrangeiro, que tenha 
aceitado Beneficio em noflos Reyr .os , 
para em feu nome os haver de requerei, 
e demandar, nem em maneira alguma por 
elle requeira, nem impetre Juizes Apo-
ftolicos fóra de nofios R e y n o s , e Senho-
rios , nem requeira perante elles coufa al-
guma. E os que o contrario fizerem, fe-
jaõ por eífe mefmo feito havidos por 
máos vaífallos, e deíTervidores noífos, e 
percaõ todas as honras, liberdades, fran-
quezas , que por noífas Ordenações os 
taes perdem, e por taes fejaõ havidos, 
e julgados. E os que aos fobreditos de-
rem ajuda, e favor cm maneira alguma, 
incorreráõ nas mefmas penas, e feráõ ha-
vidos , como aquelles, que aos noífos def-
fervidores daõ favor, ajuda, e acolhi-
mento. 

T I T U -
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Livro Jegundo das Ordenações, 

T I T U L O XIV. 
Dos que publicao inhibitorias fem licença del-Key. 

MAndamos, que peíToa alguma 
em cujo favor fe impetrar in-
hibitoria, para fer inhibido al-

gum Delembargador noíTo, ou Juiz, que 
da caufa do impetrante conhecer, a naõ 
faça publicar fem primeiro no-lo fazer fa-
ber, para vermos a forma da inhibiçaõ, e 
a rafaõ delia, e em que cauía: e vifta por 
N ó s , mandarmos, o que houvermos por 
bem dejuf t iça , e noífo ferviço. Porque 
aquelles, que tiverem rafaõ, e juíliça, fol-
garemos que fe lhes faça inteiramente, e 
lhes mandaremos paíTar A l v a r á , porque 
hajamos por bem, que a tal inhibiçaõ fe 
faça , e fazendo o contrario, e publican-
do-fe a inhibitoria, fem primeiro no-lo fa-
zerem faber, e haverem o dito Alvará de 
N ó s , aquelle, em cujo favor a inhibiçaõ 
for feita, pagará quinhentos cruzados, 
ametade para a parte contraria, e a outra 
para noífa Camara, e naõ a querendo a 
parte, feja para quem o accufar. E além 
diífo perderá qualquer Officio, renda, e 
tença, que de Nós tiver. E havendo Nós 

por bem de lhe tornar em algum íempo , 
o dito Officio, renda, ou tença, haverá 
para iífo de Nós nova Provifaõ, como fe 
de novo lhe fizeífemos diífo mercê. 

i E porque alguns Meílre Efcolas , 
ou Reytores das Univerfidades de fóra 
deíles Reynos,paífaÕ algumas vezes Car-
tas , para nelles ferem citadas peífoas lei-
gas , affi naturaes deíles R e y n o s , como 
outras, que nelles reíidem, porque os cha-
maõ a feu J u i z o , mandamos, que fe naõ 
cumpraõ as ditas Cartas, nem fe guardem 
fuas cenfuras, nem fentenças, por neíles 
cafos naõ ferem Juizes competentes, nem 
terem jurifdiçaõ alguma fobre as ditas 
peífoas leigas. E paífando os ditos Me-
Ílre-Efcolas , ou Reytores Cartas inhibi-
torias, e citações contra Clérigos, ou pef-
foas outras Eccleíiaílicas, fe naõ fará por 
ellas obra alguma, fem primeiro no-lo fa-
zerem faber,para as mandarmos ver, e ha-
vermos informaçaÕ do cafo , e parecendo 
q fe devem cumprir,e guardar,mandarmos 
para iífo paífar as Provifoés ncceífarias. 

I T U L O XV. 
Coll. 2. jyos que impetrao Provifoés de Roma contra 
num.i. ' ' 

UaIquervaífallo,ou natural nof-
fo, q impetrar Provifaõ alguma 
de Roma, q feja contra alguma 
Graça, Bulla, ou Breve,que dos 

Santos Padres, N ó s , ou a Rainha tiver-
mos (o que ferá pelo Santo Padre naõ fer 
lembrado do q nos tem concedido,ou por 
alguma informaçaõ naõ verdadeira) por 
eífe mefmo feito o havemos por defnatu-

asgraças concedidas a El-Rey ,ou á Rainha.*, 

rado de noífos Reynos, e Senhorios,para 
em nenhu tempo poder haver nelles Hon-
ras,Dignidades, Officios, nem Benefícios, 
e perderão qualquer fazenda,que tiverem, 
e legitima,q efperaré herdar.E eíla mefma 
pena haverá a peífoa, q por elle requerer. 
E fendo achados em noífos Reynos, man-
damos ás nofías Juíliças,q os prédaõ,e naõ 
feráõ foltos fem noífo efpecial Mandado. 

T I T U L O XVI. 
Que os Clérigos, e Ordens, e pejfoas Ecclejiajlicas nao pojfao haver bens nos Reguengos. 

|Or E l - R e y Dom Aífonfo o Ter-
ceiro , e por El-Rey Dom Diniz, 
feu filho, e pelos outros R e y s 

noífos anteceífores, que depois foraõ, foi 
ordenado,quc as Ordens, Mofteiros,Igre-

jas, Arcebifpos, Bifpos, e outras peífoas 
Ecclefiaílicas, ou Religiofas naõ com-
praífem , nem poíTuifiem bens alguns de 
raiz,dentro das demarcações,e confronta-
çoés de feus Reguengos , o q fempre até 

agora 



Qiie os Clérigos, e Ordens, <? 
agora fe ufou, e praticou Tem contradi-
ção alguma dos ditos Prelados, Igrejas, 
Morteiros, e peífoas Eccleíiafticas, e R e -
ligiofas, por aífi ler já acordado , e firma-
do entre os ditos R e y s , e elles. E porque 
a razaõ, em que fe os ditos R e y s , no (fos 
anteceífores,íundáraõ, foi, porque haven-
do os fobreditos os bens nos reguengos, 
era caufa de as rendas delles fe diminuí-
rem ; e quando por fuas Juftiças eraõ re-
queridos para pagamento dos foros , e 
tributos,que dos ditos reguengos lhes eraõ 
devidos, declinavaõ fiia jurifdiçaÕ em ma-
neira, que os feus Officiaes os naõ podiaõ 
arrecadar fem demandas: o que tudo con-
fiderado por E l - R e y D o m Manoel , de 
gloriofa memoria,meu A v ô , ordenou,que 
os ditos Prelados , Igrejas, Morteiros, e 
peflbas Ecclefiafticas, e Religiofas , naõ 
pudeífem comprar, nem por outro algum 
titulo acquirir bens alguns de raiz dentro 
nos feus reguengos. E fe alguma peífoa 
vendeífe alguns dos ditos bens , ou por 
qualquer outro modo trafpaífaífe nos di-
tos Prelados, Igrejas , Morteiros, e pef-
foas fobreditas , tal contrato, oudifpofi-
ç a õ , porque a dita emalheaçaõ , ou traf-
paífaçaõ foífe feita , foífe nenhuma, e de 
nenhum vigor; e por eífe mefmo feito os 

lejfoas Ecclefiafticas, O1c. 17 
ditos bens fe perdeífem para ellej e nunca 
os mais houve ífe aquelle,quetal trafpalfa-
çaõ fizeífe, nem feus herdèiros , nem fuc-
celfores. Porem fe ás ditas pelfoasEccle-
fiafticas,ou Religiofas vieíTem alguns dos 
ditos bens por legitima fucceífaõ de feus 
pays , mãys , ou parentes, a que por 
direito poífaõ , ou devaõ fucceder, pu-
deflem fucceder nelles, ehave-los, com 
tanto que do dia, que nelles fuccedcífem, 
até hum anno os vendeífem, ou trafpaf-
faífem a peífoas leigas da fua jurifdiçaõ, 
que lhes pagaífem feus direitos, e rendas 
dos taes reguengos. E naõ o fazendo aífi, 
por eífe mefmo feito os ditos bens fe per-
deífem para fua Corôa: e feus Almoxari-
fes tomaífem logo porte delles, e os fizef-
fem aífentar nos feus livros pelos Eícri-
vaés de feu cargo, e lho fizeífem faber, 
para difpor delles, como houveífe por 
bem. E dos que foífem poífuidos pelas di-
tas peífoas Ecclefiafticas, ou Religiofas 
ao tempo do fallecimento del-Rey D o m 
Joaõ o Primeiro , fe guardaífe o que fe 
difpòem no Titulo: Que as Igrejas, e Or-
dens nao comprem bens fem licença dei-
Rey: o que todo aífi mandamos, que íe 
cumpra, e guarde, como pelo dito Senhor 
R e y foi ordenado. 

T I T U L O XVII. 
Em (jue reguengos os Fidalgos, e Caval/eiros podem haver bens. 

PO r quanto achamos,que os R e y s , 
noífos anteceífores, defendéraõ, 
que os Fidalgos,e Cavalleiros naõ 

houveífem, nem acquiriífem,nem poíTuif-
fem bens nos reguengos: declaramos, que 
a dita defefa fe naõ entenda naquelles re-
guengos,em que os poífuidores delles po-
dem livremente vender as herdades, e ca-
faes, q nelles tem,a quem lhes aprouver, e 
em que naõ faõ obrigados morar peífoal-
mente elles,nem feus herdeiros. Enos ou-
tros reguengos,que tem obrigaçaõ de pef-
foalmente os Reguengueiros, e feus her-
deiros para fempre morarem, queremos, 4 

a dita defefa haja lugar. E quando por le-
gitima fucceífaõ lhes vierem de feus pays, 
e mãys, ou parentes, feráõ obrigados de 
os vender até hum anno a taes peífoas, 
que naõ fejaõ de femelhante condição; e 
que para peífoalmente nelles morarem, 
e povoarem , e pagarem o que por feus 
Foraes forem obrigados, poífaõ fercon-
ftrangidos. E fazendo o contrario,por eífe 
mefmo feito percaõ os ditos bens para 
N ó s : e fe terá ácerca delles por nolfos 
Almoxarifes, e Officiaes a maneira de-
clarada no Titulo precedente. 

L i v . II . C T I T Ü -



Livro fegiindo das Ordenações, 

T I T U L O XVIII-
Co!!, x. 
num.r. 
c ieg. c 
CoIJ.í. 
num.i. 
e lee. D 

Que as Igrejas, e Ordens nao comprem bens de raiz fem licença del-Rey. * 

E muito longo tempo foi orde- poífa íaber, como as ditas compras nao 
paífáraõ da fomma por N ó s outorgada. E 
com eftas claufulas , queremos, que paf-
fem as Cartas, que das ditas licenças der-
mos: e paíTando fem alguma delias, man-
damos ao noíTo Chancellér m ó r , que as 
naõ felle, pofto que por N ó s fejaõ aífigna-
das ; nem fe faça por ellas obra alguma , 
até com as ditas claufulas ferem emenda-
das. E o Efcrivaõ da noíTa Chancellaria 
fará hum Livro apartado para eftas Car-
tas , em que todas fejaõ regiftadas. E fen-
do ca fo , que fem eftas claufulas p a í f e m , 
feráõ em fi nenhumas, e de nenhum ef-
feito, força,nem vigor. E levando a Carta 
as ditas claufulas, e naõ fe fazendo a dili-
gencia acima dita c õ o Almoxarife ao tem-
po da compra,incorrerão na mefma pena, 
como fe a compra fora feita fem licença. 

} Porem, os bens,que as Igrejas,Mo-
fteiros, e outros quaefquer Lugares R e l i -
giofos poífuiaõ pacificamente ao tempo 
do fallecimento d e l - R e y D o m J o a õ o 
Primeiro de gloriofa memoria,que foi aos 
treze dias do mez de A g o f t o do anno do 
Nafcimento denolfo Senhor jESuChriílo 
de mil e quatrocentos e trinta e tres , e 
dahi em diante aífi pacificamente poífui-
raõ até os vinte dias do mez de Septembro 
do anno de mil e quatrocentos quarenta 
e fete ( em o qual tempo, foi feita fobre 
ifto huma Ordenaçaõ por E l - R e y D o m 
Affonfo , Quinto ) naõ he noífa tençaõ, 
que fe poflaõ demandar, por fe dizer, que 
foraõ comprados contra as defefas das di-
tas Leys. Por tanto queremos, que livre-
mente os poífaõ ter, e pofiuir, pagando a 
N ó s , e a noífos Officiaes aquelles tribu-
tos, e foros, q delles fempre pagáraõ. E fe 
até os ditos tempos os poflliiraõ fem delles 
pagarem foro,ou tributo algum, aífi os ha-
jaõ,e pofiuaõ,exemptamente para fempre.' 

4 Outro-fi , os bens que ora t e m , e 
juftamente poífuem, poderáõ trocar, e 
efcambar por outros bens de raiz de tanta 
valia,ou pouco mais,como forem os bens, 
que por a dita troca , ou efcambo derem, 
de m o d o , que a melhoria dos que rece-

berem,-

nado pelos R e y s noífos ante-
ceífores, que nenhumas Igre-

jas, nem Ordens pudeífem comprar, nem 
haver em pagamento de fuas dividas bens 
alguns de raiz , nem por outro Titulo al-
gum os acquirir, nem pofiuir, fem efpe-
cial licença dos ditos R e y s , e acquirin-
do-fe contra adita defeia, os ditos bens fe 
perdeífem para a Corôa. A qual L e y fem-
pre até agora fe ufou , praticou , e guar-
dou em eftes noífos R e y n o s fem contra-
dição das Igrejas , e Ordens ; e N ó s aífi 
mandamos, que fe guarde , e cumpra da-
qui em diante. E qualquer peífoa fecular 
da noífa jurifdiçaõ, que alguns bens de 
raiz vender,ou em pagamento der ás Igre-
jas, e Ordens, por eífe mefmo feito perca 
o preço , que por elles recebeo, ou a efti-
maçaõ da divida , porque os deu em pa-
gamento. E bem aifi fe percaõ os ditos 
bens para noífa Corôa. 

1 Porém , deixando alguma peífoa 
alguns bens em fua vida, ou por fua mor-
te a alguma Igreja, ou Morteiro, de qual-
quer O r d e m , e Rel ig ião que feja; ou ha-
vendo-os por fucceífaõ, pode-los-ha pofi-
fuir hum anno , e dia ; no qual tempo fe 
tirará delles, naõ havendo noífa Provifaõ, 
para os poder poífuir por mais tempo. E 
naõ íè tirando delles no dito tempo,né ha-
vendo noífaProvifaõ, os perderá para Nós . 

2 E porque muitas vezes fazemos 
mercê a algumas Igrejas , e Ordens, para 
comprarem bens de raiz até certa fomma, 
em fuas Cartas de mercê conteúda, man-
damos,que lhes fejaõ paíTadasjcom decla-
raçaõ , que os bens da quantia , que lhes 
concedemos, nao fejaõ em noífos reguen-
gos, nem terras jugadeiras, nem bens, que 
a N ó s fejaõ obrigados fazer algum f o r o , 
ou tributo. E que noífos Contadores , e 
Almoxarifes façaõ regiftar as ditas Car-
tas da licença em o Livro dos noífos pró-
prios : e o Almoxarife feja prefente a to-
das as compras, que por vigor delia fe fi-
zerem i as quaes fará regiftar no dito li-
vro em maneira, que em todo tempo fe 
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Qiie as Igrejas, e Ordens nao 
berem, nao feja tanta, que pareça mais 
doaçaõ, que troca, ou efcambo. 

5 E por quanto por os ditos R e y s 
noíTos predeceífores, foi aíTi mefmo man-
dado, e defefo, q nenhuns Clérigos de Or-
dés facras,ou Beneficiados,pudeíTem com-
prar, nem receber em pagamento bens al-
guns de raiz, fem haverem para iíTo efpe-
cial licença: e porq em haverem a dita li-
cença recebiaõ trabalho,e defpefa, enoíTa 
tenção,e vontade he, no q pudermos, fem-
pre favorecer a liberdade da Igreja, e fazer 
mercê aos Clérigos,eBeneficiadosjconce-
demos a todos os Clérigos, e Beneficiados 
de noífos Reynos, e Senhorios, q fem em-
bargo das ditas defefas, elles poffaõ livre-
mente comprar quaefquer bens de raiz, e 
heranças,fem nos pedirem para iífo licen-
ça,ou por outro qualquer Titulo acquirirj 
e os bens, q aífi comprarem, ou por outro 
qualquer Titulo acquirirem, elles os pof-
faõ em fuas vidas poífuir, e gozar, com 
tanto q querendo-os alhear em fuas vidas, 
ou por fuas mortes, os alhcem,e deixem a 
peífoas leigas,e da noífa jurifdiçaõ. E dei-
xando-os a alguma Igreja,ou Mofteiro,ou 
a qualquer peífoaRcligiofa, ouEcclefia-
ílica, ou dando-lhos, ou trafpaífando-lhos 
por qualquer outro T i t u l o , mandamos, q 
por eífe mefmo feito fe percaõ todos os 
ditos bés para a Coroa de noífos Reynos, 
para delles podermos difpor,como de no£ 
fa coufa própria.O q fe naõ entenderá nos 
bens, q por direito pertécerem á Igreja,ou 
Morteiro; porq eftes taes poderáõ vir á I-
greja,ou Mofteiro;dos quaes fe tirará den-
tro de hu anno,e dia,como acima fica dito. 

6 E os bens, que aífi comprarem, naõ 
fejaõ de noífos reguengos, ou terras juga-
deiras, nem bens, que a Nós fejaõ obriga-
dos fazer algum foro, ou tributo. E com-
prando eftes taes bens com noífa licença, 
paguem a Nós, ou ao Confelho, onde os 
comprarem, os encargos,que por elles pa-

comprem befts de raiz, 'Vc. 19 
gavaõ aquelles, que os aífi venderão. 

7 E fe os ditos Clérigos, ou Benefi-
ciados em vida , ou por morte naõ difpu-
ferem os ditos bens, a quem devaõ vir, 
viráõ a feu parente mais chegado. E len-
do o feu parente mais chegado, que aífi 
lhe fucceder, Clérigo de Ordens Sacras, 
ou Beneficiado, ou peífoa Religioía, po-
derá ter os ditos bens até hum anuo cum-
prido , contado do dia da morte dos di-
tos Clérigos, e mais naõ. N o qual tem-
po, mandamos, que venda eífes bens, que 
aífi houve, e naõ os vendendo no dito 
tempo, entaõ fejaõ dos outros parentes 
leigos mais chegados do Clérigo, que os 
comprou. E naõ os demandando elles até 
feis mezes , contados do dia, que o anno 
for acabado, fejaõ applicados á Coroa 
de noífos Reynos. Eifto mefmo fe enten-
derá nos bens, acquiridos por razaõ da 
Igreja , naquelles cafos, em que feus pa-
rentes mais chegados lhes fuccedem abin-
teftado conforme ao coftume geral, q ha. 

8 E porque, quando fazemos mercê 
a alguma peífoa de femelhantes bens,com-
prados pelas Igrejas, ou Ordens, ou quan-
do os Clérigos os bens, que tinhaõ com-
prados, os trafpaflaÕ a outros Clérigos,ou 
Beneficiados, fe antes de ferem citados os 
Reitores, Prelados, Ordens, Conventos, 
ou Clérigos, que taes trafpalTaçoés em fi 
recebêraõ, elles tralpaílarem todo o fe-
nliorio , e pofle dos ditos bens por qual-
quer Titulo em peífoas leigas, e da nof-
fa jurifdiçaõ, os quaes fe ache ferem ver-
dadeiros , e direitos fenhorios, e poífui-
dores delles fem outra fimulaçaõ , ou en-
gano, ao tempo, que os compradores fo-
rem citados, mandamos , que fe naõ fa-
ça mais obra, nem execução por tal Car-
ta de mercê contra os ditos comprado-
res } porque fempre foi aífi Efti lo, por 
ja ceifar a razaõ da dita defefa. O qual 
Eftilo mandamos, que fe guarde. 

T I T U L O XIX. 
Que ninguém tome pojfe dos Benefícios , quando vagarem, fem licença do Ordinário. 

POr evitar os males, que fe pódem a que pertence, mandamos, que nenhuma 

fazer no tomar das poífes das peífoa de qualquer condição que feja, to-
Igrejas,Mofteiros, e Benefícios, me poífe de Igreja, Mofteiro, ou ou-

quãdo vagaõ, fem autoridade da Juftiça, i ro qualquer Beneficio Ecclefiaftico, nem 

L i v . II . C 2 fe meta 



2o Livro fegunâo das Ordenações, Tit. 19. 20., e 21. 
fe meta nelle, nem tome fuas coufas fem 
autoridade do Ordinário , em cujo B i f 
pado for o tal Beneficio. E o que fizer o 
contrario feja degradado dous annos para 
Africa; e fendo peão, feja açoutado; e ca-
da hum delles pagará dous mil reis para 
as Juftiças, que o accuíarem , e fatisfará á 
parte damnificada toda a perda,e damno, 
que por iíTo receber em dobro. E o que 
for principal no tomar da pofie ferá de-
gradado quatro annos para A f r i c a , e pa-
gará cincoenta cruzados para as Juft iças , 
que o accufarem. E os que tiverem Pro-
vifaõ dos Ordinários , para tomar a tal 

p o f i e , naõ faráõ afiliada para a tomar, 
achando outros, que eftaõ em pof ie , fob 
as ditas penas. Alas requereráõ ao Corre-
gedor da Comarca , que lha dê ; ao qual 
mandamos,que,levando a Provifaõ fobre-
dita, lhes faça dar a pofie,fegundo na Pro-
vifaõ for conteúdo. E fe o que afti fe me-
teo na pofie,fem ter algum Titulo,tomar 
algumas coufas do dito Morteiro,ou Igre-
ja , haverá as penas, que por noífas Orde-
nações merecer, como o que forçofa, ou 
furtivamente toma o alheyo fegundo a 
quantidade , e qualidade , do que tomar, 
álem das penas defta Ordenaçaõ. 

T I T U L O XX. 
Das efcripturas, cjue os Efcrivaês dos Vigários, Mo/leiros , e Notarios Apojlolicos 

podem Jazer; e do falario , (jiie hao de levar. 

Andamos, que os Efcrivaês contrahente leigo,qconfentio fazer-fe tal 
efcriptura por Efcrivaõ Ecclef iaft ico, ou M d'ante os Vigários, e dos Ar-

cebifpos , Bi fpos , A b b a d e s , 
Priores, Cabidos, Conventos, e Notarios 
Apoftolicos,naõ façaõ efcripturas de pra-
zos, nem outras de quaefquer contratos, 
que fejaõ, quando algum dos contrahen-
tes for leigo , pofto que fejaõ fobre bens 
da Igreja , e confirmados pelos Prelados. 
E fomente poderáõ fazer intimações de 
appellaçoés d'ante os Juizes Ecclefiafti-
cos, e notificações delias, e efcripturas de 
inftituições,e confirmaçoês de Benefícios, 
e de tomada de pofie delles , e de outras 
coufas femelhantes meramente Ecclefia-
fticas, ou efpirituaes. E fazendo algum o 
contrario, a efcriptura,q fizer,feja nenhua, 
e naõ haja effeito algíí em Juizo,nem fora 
delle, nem poderá por ella o leigo deman-
dar,nem fer demãdado. E fe o Efcrivaõ q 
a fizer for leigo,pagará dez cruzados, e o 

Notário Apoftolico, pagará cinco cruza-
dos. Das quaes penas ferá ametade para a 
redempçaõ dos C a p t i v o s , e a outra para 
nofía Chancellaria da Corte. 

i E porque E l - R c y D o m J o a õ òPri-
meiro fez Ley,que os Efcrivaês d'ante os 
Prelados, e feus Vigários guardaflem nas 
efcripturas a taxa ordenada aos Efcrivaês 
da Corte,*e naõ lhes forte confentido,que 
defpeitartem os Povos,e que os Prelados, 
e feus Vigários caftigafiem os Efcrivaês, 
que o contrario fizeífem , fe foflem pef-
foas Ecclefiafticas; e fendo leigas, incor-
refíern nas penas das Ordenações ; e por 
quanto ifto foi ordenado por bem com-
mum deftes R e y n o s , mandamos, que afl! 
fe guarde , e naõ lhes feja confentido le-
var mais , que o que ora levaõ por nolfas 
Ordenações os Efcrivaês da C o r t e . 

Liv. r ; 
T i t . 
Coll. 3. 
n. 14. 

T I T U L O XXI. 
Que os Fidalgos, e feus mordomos nao poufem nas Igrejas, e Mofleiros; nem lhes tomem 

fuás coufas contra vontade dos Abbades, e feus Religiofos. 

NEnhum Fidalgo, nem outra pef- Mofteiros, ou em Igrejas, nem nos Adros 
foa de qualquer eftado, e con 
diçaõ que feja, nem feus Mor-

domos poufem nas Igrejas, nem em fuás 
cafas, nem façaõ celeiros, ou adegas nos 

delias, nem lhes tomem p a õ , v inho, ga-
linhas , carneiros , nem outros mantimen-
tos contra vontade dos Abbades, ou feus 
Clérigos, ou Mordomos. E qualquer, que 

o con-

v . j 
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Que as Igrejas naofejaÕ tributarias, por ejlarem em terra, 21 
o contrario fizer, pague para a Igreja, ou merecer. E queremos, que Te alguns tem 
Morteiro todo o damno,que lhe fizer, cm direito de haverem algumas tomadias, ou 
tresdobro, e mais cincoenta cruzados pa- comedorias, lhes fique a ellcs, e ás di-
rá a noíTa Camara ; e além diífo haverá as tas Igrejas, e Morteiros refervado o tal 
mais penas, que por noíTas Ordenações direito. 

T I T U L O X X I I . 
Que as Igrejas nao fejao tributarias, por ejlarem em terra Reguenga. 

POfto que as Igrejas eftejaõ em ter-
ra Reguenga, naõ feráõ por iíTò 
tributarias a N ó s , falvo, quando 

por Foral , ou outro jufto Titulo fe mo-
flrar, que o devaõ fer. O qual Fora l , e 
jufto Titulo, fe naõ entenderá nos Aífen-
tos das Igrejas de noíTo Padroado, e nos 

Paífaes conjuntos a ellas, naõ fendo mais 
terra, que aquella, que hum Lavrador cõ-
mumente em hum anno no tempo da la-
voura pôde lavrar cõ huma junta de boys 
para fua lavoura; porq dos taes Afiemos,e 
Paífaes nos naõ pagaráõ tributos, por en-
tendermos fer aífi ferviço deDeos,e noífo. 

T I T U L O XXIII. 
Que os Prelados, ou Fidalgos naõ Jaçao defefas em fuas terras, em prejuízo das Igrejas 

NEnhuma peífoa,de qualquer cõ-
diçaõ que feja , ponha defefa 
em fuas terras,que feja em pre-

juízo das rendas, e bens das Igrejas, ou 
Mofteiros, que nas ditas terras houver. 
Nem faça por modo algum com os R e i -
tores delias , nem com os que quizerem 
arrèndar, por onde as naõ arrendem,fenaõ 
íis peífoas, que elle quizer, antes lhas dei-
xe colher, e arrendar á fua vontade , e a 
quem lhes por ellas mais der. E quem o 
contrario fizer, ferá fufpenfo da jurifdi-

çao, que na tal terra tiver. E o Rendei-
ro , que pelo dito modo tomar a tal ren-
da , pagará o que por ella dava em do-
bro para a dita Igreja, e o contrato ferá 
nullo. 

I K bem aífi, os Prelados naõ aggra-
vem as Igrejas, e Mofteiros, e homens 
delias, nem lhes demandem mais do que 
com direito devem haver. E fe d'oütra 
maneira o quizerem fazer,Nós o naõ con-
fentiremos, até o cafo fer determinado 
por Juftiça. 

T I T U L O XXIV. 
Que fe nao pojao comprar, nem receber em penhor prata , e ornamento das Igrejas, ou 

Mojleiros ,fem licença del-Rey. 

POr os males, que fe feguem de fe 
venderem, ou empenharem a 
prata, ouro , joyas, e ornamen-

tos das Igrejas, e Mofteiros, mandamos, 
que nenhuma peífoa compre, nem receba 
em penhor por divida alguma, nem por 
outra qualquer maneira , ouro, prata, 

joyas,ou ornamentos do ferviço das Igre-
jas, ou Mofteiros. E quando os Prelados, 
Abbades, Guardiaês, Priores, Reitores, 
e Clérigos dos ditos Mofteiros , e Igrejas 
tiverem taes neceífidades, a que devaõ 
prover por bem das ditas cafafc, e lhes for 
neceíTario venderem,ou penhorarem cada 

huma 



21 Livro fegundo das Ordenações, Tit. 2 5. e 26. 
huma das ditas coufas , naõ tendo outro que fem ella as comprar , ou receber em 
modo , porque melhor fe poífaõ prover, penhor, perca a valia delias anoveada: 
no-lo faráõ faber, relatando fuas neceífi- ametade para quê o accufar,e a outra para 
dades, e fendo taes, que por direito íè de- osCaptivos. E as ditas coufas fe tornarão 
vaÕ vender, ou empenhar as ditas coufas, ás Igrejas,e Morteiros,fem por iífo lhes fer 
lhe daremos para iífo licença. E qualquer, pago preço algum, porto q dado o tenha. 

T I T U L O XXV. 
Como fe entenderão os Privilégios, dados ás Igrejas, e Mojleiros parafeus "La-

vradores, e Cafeiros. 

POr quanto em os Privilégios, que 
os R e y s , que ante Nós foraõ, 
outorgáraõ a algumas Igrejas, e 

Morteiros, fe contêm, que feus Lavrado-
res , que fuas herdades lavrarem, e apro-
veitarem , e feus Cafeiros , que morarem 
em fuas quintas, e feus mancebos , e fer-
vidores fejaõ efcufos de todos os encar-
gos:por naõ haver duvida no entendimen-
to das ditas palavras, declaramos , que, 
onde diz: Que feus Lavrador es, que fuas 
herdades lavrarem, e aproveitarem; fe en-
tenda, que a principal parte da vida do tal 
Lavrador feja governada, e mantida pe-
las herdades, e bens, que lavra da Igreja, 
ou Morteiro,ainda que naõ feja encabeça-
do em alguma herdade, ou cafal. E porto 
que também lavre, e aproveite outro ca-
fal , que naõ feja da Igreja, de que tire al-
gum proveito , ainda que menor do que 
tiriha do cafal da Igreja. 

i I tem, onde diz: Seus Cafeiros; fe 

entenda, dos q continuadamente viverem 
em fuas quintas,e a principal parte de fuas 
vidas for governada pela lavoura,ou man-
timento das ditas Igrejas , ou Morteiros, 
em cujas quintas viverem; * e que naõ vi-
vaõ os ditos Cafeiros por outros mefteres, 
nem por grangearia de feus proprios bens. 

2 E onde diz : Seus mancebos, efer-
vidares -, fe entenda, que firvaõ continua-
damente a mayor parte do anno as ditas 
Igrejas , ou Morteiros , e fejaõ por elles 
principalmente mantidos, e vertidos de 
capas, e fayos. 

j E quanto ás herdades, quintas, e 
cafaes, que as ditas Igrejas , e Morteiros 
acquiríraõ, e houvéraõ contra forma de 
noífas Ordenações, pelas quaes he orde-
nado,que,naõ fe vendendo dentro de hum 
anno, fe percaõ para Nós,naõ feráõ efcu-
fos os Lavradores, ou Cafeiros feus, que 
os ditos cafaes lavrarem, nem os que em 
taes quintas eftiverem. 

T I T U L O XXVI. 
Dos Direitos Reaes. 

Direito R e a l he poder crear Ca-
pitaês na terra , e no mar. 

i Item , poder fazer Offi-
ciaes de Jurtiça, aííi como faõ Correge-
dores, Ouvidores, Juizes, Meirinhos, Al-
caides , Taballiaés , Efcrivaes, e quaef-
quer outros Officiaes, deputados para ad-
minirtrar Jurtiça. 

2 I t e i f ç ^ a r lugar a fe fazerem ar-
mas de j o g o , ou de fanha entre os re-

queftados, e ter campo entre elles." 
} Ité, autoridade para fazer moeda.' 
4 Direito R e a l h e , lançar E l - R e y 

pedido, ao tempo de feu cafamento, ou 
de fuas Filhas. 

5 E bem aííi, fervilo o povo em tem-
po de guerra peífoaknente, e levar manti-
mentos ao Arrayal, aííi em carros, como 
em beftas , barcas , navios, ou por qual-
quer outra maneira, queneceífario for. 

6 Item, 
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6 I tem, lançar pedidos, e por impo- plezmente, fem ferem applicadas expref-

fiçoês no tempo de guerra, ou de qual 
quer outra femelhante neceífidade. 

7 Direito R e a l he poder o Princepe 
tomar os carros, beftas , e navios de feus 
fubditos, e naturaes , cada vez que cum-
prir a feu ferviço. E aíli fazerem-lhe pon-
tes para paífar, e levar fuas coufas de 
huma parte para outra , a todo o tempo, 
que lhe for neceíTario. 

8 E as eftradas, e ruas publicas, an-
tigamente ufadas, e os rios navegaveis, 
e os de que fe fazem os navegaveis, fe faõ 
caudaes, que corraõ em todo o tempo. E 
poílo que o ufo das eftradas, e ruas publi-
cas , e dos rios feja igualmente commum 
a toda a gente,e ainda a todos os animaes, 
fempre a propriedade delias fica no Patri-
mônio R e a l . 

9 Item , os portos de mar, onde os 
navios coftumaõ ancorar, e as rendas , e 
direitos, que de tempo antigo fe coftumá-
raõ pagar das mercadorias, que a elles 
faõ trazidas. 

10 I t e m , as Ilhas adjacentes mais 
chegadas ao R e y n o . 

11 Outro-í i , os Paços do Confelho, 
deputados em qualquer Cidade, ou Villa, 
para fe fazer Juftiça. 

12 Item, os direitos, que fe pagaõ pe-
los paílageiros, atraveífando os rios cau-
daes de huma parte para outra. 

13 A s portagens, e outros quaefquer 
"X. direitos, que fe pagaõ, fegundo direito, 

ou coftume da terra,das mercadorias,que 
Coll. i. fe trazé para a terra,ou levaõ fora delia.* 

14 A s rendas das pefearias , que os 
R e y s por ufo de longo tempo coftumá-
raÕ haver, e levar,aíli das que fe fazem no 

'<k>il. 1. Mar, como nos Rios .* 
e fe"6 1 ? rent^as> c l u e an t 'gamente co-

ftumáraõ levar das Marinhas, em que fe 
Coll. 1. faz o Sal no Mar,* ou em qualquer outra 

I0- parte. 
e U - , T • 1 

16 Item, os vceiros, e minas de ouro, 
ou prata, ou qualquer outro metal. 

Coll. 2. 17 E todos os bens vagos,*a que naõ 
num.i. Jie a c j i a ( j 0 fenhor certo. 

18 Item , os ben.s de raiz , e móveis, 
em que os malfeitores faõ condemnados 
pelos malefícios , que commettéraõ, que 
naõ forem julgados para alguma parte,ou 
u f o , ainda que as penas fejaõ poftas fim-

mini. ii 
e feg 

famente ao Fifco. 
19 Item, todas as coufas, de que al-

guns fegundo direito faõ privados, por 
naõ ferem dignos de as poderem haver 
por noíTas Ordenações, ou direito com-
mum, falvo naquelles cafos, em que efpe-
cialmente as Leys permittem, que as pof-
faõ haver, fem embargo de feu defmere-
cimento,ou fejaõ relevados por graça ge-
ral, ou efpecial noífa. 

20 Item, todas as coufas,que cahirem 
em commiífo por defeaminhadas. E por 
confeguinte as penas , em que por iífo fe 
incorre , ficaõ direito Rea l por eífe m e f 
mo feito, fem outra fentença. 

21 Item, os bens daquelles,que corn-
metterem crime de herefia, ou de lefa 
Mageftade. 

22 I tem, os bens dos que cafaõ, ou 
haõ ajuntamento carnal com fuas paren-
tas , ou affins, afeendentes em qualquer 
gráo que feja,ou com fuas parentas affins, 
ou cunhadas tranfverfaes até o fegundo 
gráo inclufive, contando fegundo Direito 
Canonico. E ifto havendo defeendentes 
lidimos de legitimo Matrimonio. E o 
mefmo haverá lugar nas femeas. 

2} Item, toda a coufa, que he deixa-
da em teftamento, codicillo , ou ultima 
vontade a algum herdeiro , teftamenteiro 
legatario, ou fíde-commilfario, e elle he 
rogado tacitamente pelo teílador de a en-
tregar depois de fua morte a alguma pef-
foa incapaz ; porque em tal ca fo , aquillo 
que aífi he deixado tacitamente por de-
fraudar a L e y , he applicado ao Fifco , e 
he feito direito R e a l . 

24 E bem affi, os bens do Procura-
dor del-Rey , que prevaricou feu feito, 
e por cuja cauía perdeo El -Rey feu di-
reito. 

25 E o preço de toda a coufa litigio-
fa, que Jie vendida, ou emalheada, fegun-
do diremos no quarto L i v r o , no Titulo: 
Das vendas, que fe fazem das coufas liti-
giofas. 

26 Item, todos os bens de raiz, que 
algum Official temporal del-Rey compra 
em o tempo, q affi he Official,fe o Officio 
he com alguma adminiftraçaõ: porque em 
tal cafo logo faõ confifcados , e feitos di-
reito R e a l , nos cafos , e Offíciaes, que 

diremos 



24 Livro fegundo da OrâenaçaÕ, Tit. 2 6., e 2 7. 
diremos no Livro quarto, no Titulo: Que expreífamente dizer, que os perca; por-
ei Corregedores das Comarcas , e outros que,tanto que forcondemnado,feráõ feus 
OJUciaes temporaes nao comprem bens de bens confifcados fegundo forma da dita 
raiz. L e y , por aífi a trafpaíTar, e noífos manda-

27 Item,fe algum compraífe algumas dos; pofto que tenha afeendentes, ou def-
cafas para as desfazer com tençaõ de ven- cendentes: falvo fe a dita Ley outra cou-
der pedra, e madeira, e as outras coufas, fa acerca dos ditos bens difpufer. 
que dellasfahirem,ouanegocearem qual- 31 E bem aífi os bens dos que por 
quer outra maneira , em tal cafo o ven- caufa de feus crimes fe aufentáraõ, e em 
dedor perde o preço, porque o vendeo; e fua aufencia forem annotados. E por naõ 
o comprador outro tanto : e todo he ap- virem dentro doanno, e dia a fe livrar, fo-
plicado ao Fifco, efeito direito Real ; lai- raõ julgados para N ó s , fegundo fe con-
vo fe as ditas cafas forem vendidas para têm no Livro quinto, no Titulo: Comofe 
bem , e ufo da Republica; porque entaõ procederá a annotaçtio dos bens. 
he a venda licita. 32 E 1 e algum foífe prefo , ou accu-

28 Os bens dos condemnados no ca- fado por tal crime, que, fe provado foífe, 
fo, onde perdem a vida,ou o eftado,ou li- e por elle condemnado,perderia para N ó s 
berdade das peífoas; e por fua morte, ou feus bens , e elle fe mataífe com medo da 
condemnaçaõ naõ ficou algum feu afeen- pena, que poderia haver pelo dito crime, 
dente,ou defeendente até o terceiro gráo. porque he prefo,e accufado, perderá feus 

29 Outro-fi, em todo o cafo decon- bens para N ó s , pofto que o crime inda 
demnaçaõ,onde o condemnado naõ perde naõ foífe provado, aífi, e na maneira, que 
a vida, efiado, ou liberdade, e por direito os perderia, fe pelo dito crime, fendo pro-
commum deve perder expreíTamente os vado,fofie condenado. Porém, fe fe matar 
bens , fe ao tempo da condemnaçaõ naõ por fanha, doudice, ou nojo, naõ perderá 
tinha algum defeendente lidimo em qual- os bens,ou outra coufa alguma para Nós . 
quer gráo. 33 E geralmente, todo encargo aífi 

3 o Em todo o cafo , onde por L e y real, como peífoal, ou mixto, que fejaim-
do R e y n o algum deva perder os bens,naõ pofto por Ley,ou por coftume longamen-
por via de condemnaçaõ, mas por a L e y te approvado. 

T I T U L O XXVII. 
Dos Foraes, c determinação, que fobre elles fe tomou. 

ANtes que El-Rey D o m Manoel 
de gloriofa memoria,meu A v ó , 
mandaífe fazer os Foraes deftes 

R e y n o s , fe movéraõ algumas duvidas, 
que para fe elles fazerem era neceífario 
ferem determinadasjas quaes mandou ver 
por muitos Defcmbargadores de fuas R e -
lações ; e viftas, e examinadas, lhe déraõ 
feu parecer na maneira feguinte. 

i Que nos Lugares, em que fe levá-
raõ, e levavaõ direitos , e tributos , onde 
naõ havia Foral,nem outra authentica ef-
criptura para fe levarem, fomente a poífe 
immemorial ,_em que eftavaõ ; neftes taes 
devia fer havida por Titulo a dita poífe 
immemorial,em que fempre eftiveraõjcom 

o 

tal declaraçaõ, que eftes direitos, que fè 
aífi haviaõ de haver por tal coftume , e 
poífe immemorial, foliem d'aquelles, que 
os R e y s deftes Reynos coftumáraõ geral-
mente dar, e arrecadar para fi; aos quaes 
fe daria novamente Foral conforme aos 
Lugares, feus femelhantes, e ComarcaÕs. 
E ifto fomente feria, onde naõ houveífe 
Foral ; mas onde o houveífe, e ahi fe le-
váraõ, e levavaõ alguns direitos, ou cou-
íãs alem das conteüdas nelle, pofto que 
no tal tempo mais couías levaífem das 
conteüdas nos ditos Foraes ( fe foífem po-
rém das femelhantes, ou da qualidade das 
outras,que o Foral mandava pagar) fe de-
via levar delias, como das efpecificadas 



„ Vos Foraes, e determinações, que/obre elles fe tomou, 
Afli como fe diíTeíTe o Foral, que pagaf-
fem de Tr igo , e naõ difleíTe de Cevada , 
nem de Milho; ou difleíTe , que pagaíTem 
de Caftanhas,e naõ difleíTe de Nozes,nem 
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Avelans: de tudo iíto Teu femelhante Te 
devia pagar. E iílo porém fe entenderia, 
nos que já eíliveflem em pofle immemo-
ríal de as levar, porque, os que até ehtaõ 
naõ leváraõ mais que as coufas logo de-
claradas nos ditos Foraes, naß poderiaõ 
levar dahi em diante mais outras algumas. 
Nem afli mefmo levariaõ outras coufas, 
pofto que nos Foraes eíliveflem, fe por o 
dito tempo immemorial eítavaõ cm pofle 
de Te naõ pagarem. 

2 E para Te faber quaes eraõ os Di-
reitos Reaes, que deviaõ arrecadar, e ha-
ver os Lugares, a que foraõ dados pelos 
R e y s paífados por certa penfaõ, e preço, 
que por elles pagavao,declaráraõ,que de-
viaõ haver, e arrecadar para fi todas as 
rendas, e tributos, que o R e y , e a Corôa 
deites Reynos ao tempo do contrato no 
tal Lugar havia , ou devia haver, fendo 
daquelles,queporgeraes doaçoés os R e y s 
coftumavaõ dar; naõ fe tolhendo porém 
dar-fe, ou declarar-fe em algum Lugar al-
guma mais efpecialidade , Te as palavras 
de feu Foral, e contrato entre a Corôa 
deftes Reynos , e o dito Lugar , efpecial-
mente o declaraflem. 

3 E Te os que tinhaõ Foraes, levavaÕ 
algum direito, ou coufas, que nelles naõ 
eraÕ conteüdas, nem femelhantes aos di-

reitos, que por elles lhes eraõ outorgados, 
nem das que os R e y s coftumavaõ dar em 
Teus Foraes a femelhantes Lugares , de-
claráraÕ,quc as naõ deviaõ levar. Alíi co-
mo fe o Foral difleíTe, que pagaíTem em 
huma Villa , ou Lugar certa quantia de 
Portagem os que ahi compraflcm , even-
deflem ; e Os fenhorios deífes Lugares le-
vavaõ direito dos que por ahi paflavaõ , 
ou por Teu Termo, fem comprarem, nem 
venderem, lhes parecia que naõ fe podia 
dizer, que preferevéraõ, pois fempre con-
tra os taes eftava a má fé provada pelo-
Foral , que ahi havia, no qual nunca fe-
melhante coufa fe declarou , que pa-
gaíTem. E afli das femelhantes coufas fe 
naõ devia pagar , fem embargo de pof-
fe alguma, que contra ifto fe pudeífc al-
legar. 

4 A qual determinaçaõ o dito Se-
nhor R e y meu A v ô approvou, e confor-
me a ella mandou fazer os Foraes deíles 
Reynos. E Nós mandamos, que fe cum-
pra , e guarde. 

5 E por quanto conforme á dita de-
terminaçaõ , naõ fe pódem levar Direitos 
Reaes em noífos Reynos, fe naõ por Fo-
raes authenticos,ou por pofle immemorial 
conforme a outros Foraes, como dito he, 
havemos por bem , que por huma deftas 
duas maneiras fomente fe pofla vir com 
embargos aos Foraes, que Taõ feitos, ou 
ao diante fe fizerem, e por outro nenhum 
cafo fe poflaõ embargar. 

T I T U L O XXVIII-
Oue as ^Alfandegas, Sifas, Terças, Minas não fe entenda ferem dadas 

em algumas doaçoés. 

POr quanto em muitas doaçoés fei-
tas por N ó s , e por os R e y s nof-
fos anteceflores, Taõ poftas clau-

fulas muito geraes, e exuberantes, decla-
ramos , que por taes doaçoés , e claufulas 
nellas conteúdas, nunca fe entende ferem 
dadas as Dizimas novas dos pefcados,nem 
os veeiros,e Minas, de qualquer forte que 
fe jaõ, falvo fe expreflamente forem no-
meados , e dados na dita doaçaõ. E para 
prefcripçaõ das ditas coufas naõ fe pode-

. L iv . II. 

rá allegar pofle alguma,pofto quefeja im-
memorial. 

1 E outro-fi naõ valerá a doaçaõ das 
Sifas, e Alfandegas , pofto que exprefla-
mente fe dem, porque naõ he de crer,que 
o R e y , que tal Carta aflignou, a aflignára 
fe a vira, por fer coufa taõ prejudicial á 
Corôa do R e y n o . 

2 E bem afli naõ valerá a doaçaõ das 
Terças , pofto que expreflamente Tejaõ 
dadas, por qu2#ito naõ Taõ do R e y , pofto 

D que 
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que por Teus Officiaes as mande arreca- 3 O que tcdo o acima dito haverá 
dar , mas faõ dos p o v o s , que as déraõ, e lugar, e fe entenderá lias dcaçoês, feitas 
ordenáraõ para as obras das Fortalezas pelos R e y s noífos anteceífores, ou por 

C f c '2[ e'Muros.* N ó s , ou pelos que ao diante forem. 

T I T U L O XXIX. 
Dos Re/egos. 

EM algumas Cidades, V i l l a s , e 
Lugares de noífos R e y n o s foraõ 
ordenados certos mezes em ca-

da hum anno, em que fe naõ pudeífem 
vender atavernados outros vinhos, fenaõ 
os que os R e y s noífos anteceífores nelles 
haviaõ de feus reguengos, e jugadas. Pe-
lo que mandamos, que nenhuma peífoa 
venda vinho atavemado, em quanto du-
rar o tempo, em que fe os vinhos do R e -
lego haõ de vender, fob as penas poftas 
nos Foraes. Porém queremos,que naõ fe-
jaõ por iífo prefos ; e fe o forem, manda-
mos ás noífas Juftiças, que os façaõ logo 
foltar , e lhes façaõ emendar por aquelle, 
que os injuftamente prendeo, toda a per-
da , e damno, .que por cauía da prifaõ re-
ceberem : e fomente pagaráõ as penas nos 
taesFotaes contendas. 

. i Outro-í i , os noífos Officiaes, ou 
Reíegueiros , ou pcífoas, a que das ren-
das, dos Relegos he feitamercê, naõ ven-
daõ outros vinhos nos Relegos , fenaõ os 
que nos noífos reguengos, e jugadas fo-
rem havidos ; nem comprem outros vi-
nhos para venderem ao tempo do Rele-
go. ,E quem o contrario fizer, e mais vi-
nhos meter, ou vender, perca os vinhos, 
ou fua valia , amétadé para o Concelho , 
onde forem vendidos, ou metidos; e a ou-
tra para quem o aceufar. E fe por os Fo-
raes lhes foré poftas outras mayores penas 

por iífo,nellaj fomente feráõ condenados. 
2 E para fe faber quantos faõ os vi-

nhos do Relego,e fe evitar engano, man-
damos,que,tanto que o vinho for recolhi-
do nas adegas ordenadas, os Officiaes da1 

Camara vaõ aos noífos Officiaes,ou Mor-
domos das peífoas , a que tivermos feito 
mercê do Relego, para que lhes moftrem 
os vinhos, que delle houvéraõ, e o Efcri-
vaõ da Camara os aífente. E naõ o que-
rendo moftrar, naõ gozem naquelle anno 
do privilegio, dado ao R e l e g o . 

} E depois que o tempo do R e l e g o 
fe acabar , naõ vendaõ os vinhos , que do 
R e l e g o fobejarem, na Cidade, Vil la, ou 
Lugar, nem em feu T e r m o , donde o R e -
lego for. O s quaes vinhos ( durando o 
tempo do R e l e g o ) venderáõ nas noífas 
adegas,ou daquelles,q os Relegos de N ó s 
tiverem, onde hecoflume de o venderem. 

4 E pofto que antigamente em al-: 
guns Lu«, ares foífe ordenado R e l e g o , fe 
já nelles Nós naõ houvermos vinho,ou a-
quelles, que noífas rendas tiverem , que--
remos , que o R e l e g o feja de todo 
brado; e quem quizer , poífa livremente 
vender feu vinho fem pena alguma. 

5 E fe o vinho,que de noftos reguen-
gos, e jugadas houvermos, for taõ pouco, 
que naõ bafte para todo o tempo do R e -
lego , tanto que for acabado de vender, 
naõ haja ahi mais R e l e g o . 

T I T U L O XXX. 
Que as herdades, novamente acquiridas por El-Rey, nao fejao havidas por reguengos. 

SE algumas herdades, ou outros bens Titulo , naõ fejaÕ havidos por noífos re-
de raiz forem acquiridos a N ó s , e guengos , nem gozaráõ das liberdades, e 
á Corôa de noífos Reynos, por nos privilégios, dados aos reguengos. E as 

íèrem dados, ou deixados em pagamento pefloas, que em taes herdades , ou bens 
de noífas dividas , ou por qualquer outro viverem, naõ gozaráõ dos privilégios con-

' " , " cedidos 
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Que as herdades novamente acquiridas por El-Key, ÍTc. 2 7 
cedidos aos noflos Reguengueiros , e que ciai,porque de taes encargos devaÕ de Ter 
móraõ em noflos reguengos; e feráõ con-
ftrangidos para a vizinhança, e encargos 
dos Confelhos, aífi como em tempo, que 
os ditos bens eraõ das pefloas particula-
res , de que os Nós houvemos: falvo, fe 
ás ditas pefloas for dado Privilegio efpe-

efcufas. E ifto haverá lugar naõ fomente 
nos bens, que daqui em diante forem ac-
quiridos a Nós, mas ainda naquelles, que 
o já eraõ defde o tempo del-Rey Dom 
Pedro até agora ; porque aífi foi por elle 
ordenado. 

T I T U L O XXXI. 
One os que tem herdades nos reguengos nao gozem de Privilegio de Reguengueiros, 

JenaÕ morarem nellas. 

AS pefloas, que tiverem herdades 
em alguns noflos reguengos, 
fenaõ morarem dentro nellas, 

naõ poderáõ gozar dos Privilégios conce-

didos aos noflos Reguengueirosjantes fe-
ráõ conftrangidos a fervir nos encargos do 
Confelho, e vizinhança,aífi como o feráõ 
quaefquer outros vizinhos privilegiados. 

T I T U L O XXXII 
Oue os Almoxarifes del-Rey,ou outrem,nao 

QUando acontecer, que algumas 
coufas venhaõ ter ás cofias de 
noflos Máres,ou Portos delles, 
por perdimento de Naos , ou 

por qualquer outro modo , naõ fejaõ to-
madas pelos Almoxarifes, nem outros Of-
ficiaes para Nós , nem para outra peífoa 
alguma, nem os que as acharem,as tomem 
para fi , mas fejaõ entregues aos fenhorios 
delias, tanto que as vierem requerer, e as 
levem, pagando aos que as acharem, e ti-
rarem, a defpefa, e trabalho, que niflò le-

"írrmji, e jufto for. Porém,fendo cafo, que 
feus donos naõ venhaõ dentro de feis me-
zes , as ditas coufas feráõ entregues aos 
Mampofteiros dos Captivos deífe Lugar; 
e fe carregaráõ fobre elle em receita, para 
os Captivos fe aproveitarem delias : e em 
qualquer tempo,que os fenhorios vierem, 
lhe ferá pago pelo dinheiro da Redem-
pçaõ tudo, o que delias tiver recebido. E 

tomem coufa alguma do Navio, que fe perder 

quando aífi o Mampoíleiro receber as di-
tas coufas, pagará ás pefloas, que as acha-
rem tudo , o que os fenhorios lhes eraõ 
obrigados pagar. E fe alguém contra ifto 
for, tomando-lhes o feu , ou levando dos 
fobreditos alguma coufa ( feita primeiro 
ao íenhor delias comprida entrega das 
coufas afíi perdidas, e tomadas, ou dada 
fatisfaçaõ da valia delias,quando as já naõ 
houver) pague para Nós em trefdobro a 
coufa , que por força, ou efcondidamen-
te houver pela fobredita maneira,fem em-
bargo de qualquer coftume, que em con-
trario haja no tal Lugar. 

i E quando os Navios, que fe perde-
rem forem de Infiéis, inimigos de nofla 
Santa Fé, que naõ forem noífos fubditos, 
ou forem d'outras pefloas, com quem te-
nhamos guerra,ou de CoíTarios, que anda-
rem a toda roupa, as coufas aífi perdidas 
feráõ daquelles,q as primeiro occuparem. 

* Coll. t, 
" num.i. 

T I T U L O XXXIII. 

J 
Das Jugadas: 

Ugada he hum Direito R e a l , que 
os R e y s deftes Reynos antiga-
mente ordenáraÕ, que lhes fofle 
pago em terras, em que efpecial-

mente para fi o referváraÕ ao tempo, que 
L i v . II. 

aos moradores, e povoadores delias dé-
raõ feus Foraes ; o qual direito ordenáraõ 
que fomente fe pagaífe de trigo, milho, 
vinho, e linho. E a quantidade^ que geral-
mente da dita Jugada fe ha de pagar, he, 

D a q ^ 
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que qualquer Lavrador de cada jugo de 
boys , com que cm terra jugadeira lavrar, 
ha de pagar hum moyo de trigo, ou de 
milho, de qualquer que femear. E fe fe-
mear trigo , e milho com hum jugo de 
boys , de ambas as ditas Tementes pagará 
hum Tó moyo Toldo a livra , fegundo co-
lheo de cada huma Temente. E do vinho, 
e linho, que em terra jugadeira colher, Te 
pagará o oitavo: Talvo,onde pelos Foraes 
for determinado, que Te haja de pagar em 
outra maneira. 

1 E eíle moyo,que Te ha de pagar de 
jugada, ha de Ter decincoenta e Teis al-
queires pela medida velha, que faõ pela 
medida, que em tempo del-Rey D o m 
Manoel de glorioTa memoria,meu Avô,Te 
coílumava em Coimbra, e em San-Ta-
rem, trinta e Teis alqueires no moyo. E 
i í lo, Talvo Te por Foral, ou compoíiçaõ 
noífa, ou daquelles, que de Nós taes ter-
ras tiverem com noífo confentimento e 
approvaçaÕ, ou por ufo e coílume anti-
go femoílrar, que cm outra maneira fe 
deva pagar. 

2 E cíle direito de jugada de paõ nas 
terras, onde o Nós havemos de haver, fe 
deve arrecadar por noíTos Officiaes, e pe-
los Officiaes daquelles, que algumas das 
ditas terras jugadeiras de Nós tiverem,até 
o Natal proximo feguinte, do anno , em 
que fe colher: e naÕ fe arrecadando até o 
dito tempo, o Lavrador, que a dita juga-
da devia, feja defobrigado de a pagar; ea 
paga delia carregará fobre o Almoxarife, 
ou Recebedor , ou qualquer outro Offi-
cial, que a devéra arrecadar, ou a perderá 
o Rendeiro, quando a elle pertencer a ar-
recadação. E mandamos aos Efcrivaés 
dasjugadas, que carreguem em receita 
fobre os Officiaes, que forem negligentes 
em as arrecadar até o dito tempo, todo 
aquillo,que fe delias devéra arrecadar,e fe 
naõ arrecadou, para por feus bens fe ha-
ver tudo o que por fua negligencia fe per-
deo. E iílo naõ haverá lugar nos Luga-
res , onde os Lavradores forem obrigados 
por Foral, compoíiçaõ, ou coílume paci-
f ico, eimmemorial, levar a dita jugada 
aos noífos celleiros , ou das peífoas, que 
terras jugadeiras de Nós tem. Porque em 
tal cafo fe guardará o Foral, ou compofi-
çaõ, fegundo nclle for conteúdo, e o que 

rdenacoes, Tit. 33. 
fempre fe ufou, e collumou, onde o Fo-
ral , ou compoíiçaõ naõ houver. E em to-
dos os outros calos, conteúdos neíla Or-
denaçaõ , fe guardará o que for determi-
nado nos Foraes de cada Villa, ou Lugar, 
poílo que o contrario do que dizem os di-
tos Foraes, feja difpoílo neíla Ordenação. 

3 E quanto ao vinho, mandamos,que 
os Officiaes o arrecadem nos lagares,quã-
do fe f izer, com tanto que a pcífoa, que 
a jugada do vinho houver de pagar,o faça 
faber ao Official, que o ha de arrecadar, 
antes que o tire do lagar para outra par-
te , para o dito Official o hir partir, e arre-
cadar. E fe o que a jugada do vinho ha de 
pagar, o levar do lagar fem o fazer faber 
ao dito Official, perca eíTe vinho, que aííi 
levar, para N ó s , ou para quem a dita ren-
da de Nós tiver.' 

4 E naõ hindo o dito Official partir, 
e arrecadar a jugada do vinho no dia, em 
que para iífo for requerido, a peífoa, que a 
ha de pagar,chame hum vezinho, e peran-
te elle parta o vinho; e o que montar á 
jugada, deixará na dorna, ou em qualquer 
vafilha do dito lagar, que eítiver defpeja-
da , e todo o outro vinho poderá levar 
para onde quizer fem pena alguma. 

<y E fe o fenhor do lagar houver mi-
fler fua dorna, ou vafilha, e elle naõ tiver 
outra fua, ou alheya, em que o polfa dei-
tar, e o Official naõ for , nem mandar pelo 
vinho, que ficar partido para a jugada , 
pode-lo-ha entornar, fe quizer. E o Offi-
cial, por cuja negligencia fe perder o/'::., 
vinho, ferá obrigado ao pagar por feus 
bens. 

6 E porque em alguns Lugares, e 
terras jugadeiras fe paga por compofiçaõ 
o oitavo de paõ por jugada , os Officiaes, 
ou Rendeiros, que a haõ de partir, e ar-
recadar, feráÕ obrigados de apartir, e ar-
recadar nas eiras, do dia, que requeridos 
forem, a dous dias. E tanto que aííi o paõ 
for partido, naõ feráõ os Lavradores obri-
gados a guardarem o paõ da jugada. E 
naõ hindo os Rendeiros, ou Officiaes par-
tir o paõ , paífado o dito tempo de dous 
dias, os ditos Lavradores o partiráõ per-
ante duas teílemunhas, e deitaráõ o paõ 
da jugada a hum cabo da eira , fem mais 
ferem obrigados efperar. E fe algum paõ. 
das jugadas fe perder, ou damnificar por 

culpa, 
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culpa, ou negligencia dos Off ic ines, elles i o 

feráõ obrigados ao pagar por feus bens. 

7 E quando pelo dito modo o paõ 

das jugadas fe houver de partir, e arreca-

dar na eira , mandamos, que o L a v r a d o r 

naõ leve delia o paõ, antes d'os Officiaes, 

ou Rendeiros o hirem partir, no tempo 

de dous d ias , ou antes de fer partido per-

ante duas teftemunhas,como di tohe, fob-

pena de perder para N ó s , o u para os R e n -

deiros, ou para as pef loas , a que tivermos 

dado as ditas jugadas , todo o paõ, que afíi 

tirar da e ira , antes de fer partido. 

8 E por quanto a algumas Igre jas , e 

M o r t e i r o s , e a pefloas particulares he ou-

torgado P r i v i l e g i o , que naõ paguem ju-

gada: para fe dar certa fôrma,como fe ha-

j a õ de entender os ditos Privilégios,quan-

to á paga defte direito ; e c o m o as juga-

das fe arrecadem direitamente nos cafos, 

em que nos faõ devidas , conformando-

nos c o m as Ordenações fobre ifto feitas 

pelos R e y s noflos anteceí fores, determi-

namos , que, fe os Prelados das ditas Igre-

jas , e M o r t e i r o s , e outras quafquer pef-

loas , q tiverem Privi legio para naõ pagar 

a jugada, lavrarem por fi,ou por feus man-

cebos ás fuas proprias curtas as herdades 

das ditas Igrejas,ouMofteiros,ou fuas pro-

prias , naõ paguem delias jugada alguma. 

9 E entendemos ferem proprias dos 

Privi legiados, naõ fomente as herdades, 

em que elles tem o direito , e inteiro fe-

nhorio , mas ainda as em que tem fómen-

«J^^fenhorio util por contratos emphi-

teuticos para f e m p r e , ou em certas pefi-

foas, ou em fua v i d a , quer delias paguem 

de foro coufa certa, quer certa quota dos 

frutos. Porém, fe os contratos forení fei-

tos por certos annos, porto que fejaõ dez, 

o u m a i s , naõ fe entenderá por tacs con-

tratos paflar nelles o util fenhorio, quan-

to a efie effeito de fe efeufarem pagar ju-

gada , c o m o de coufa fua propria ; antes 

fem embargo de taes contratos , fe as di-

tas terras trouxerem por paõ c e r t o , di-

nheiro , ou outra couía íabida, a pagaráõ, 

c o m o os que lavraõ em terras alheyas. E 

iífo mefino pagaráõ , quando o fenhorio 

da dita terra naõ for privilegiado , pofto 

que a tragaõ de raçaõ, e n a õ por coufa fa-

bida , fe a naõ trouxerem afforada ao me-

nos cm fua vida. 

2 p 

10 E fe os privilegiados p o r f i , ou 

por feus mancebos naõ lavrarem as her-

dades fuas próprias, ou pelo dito modo 

afloradas, e as derem a Lavradores , que 

as hajaõ de lavrar , fe os taes Lavradores 

morarem nas cafas das ditas herdades, c 

forem nellas encabeçados,e nellas fomen-

te lavrarem , e as trouxerem de parceria , 

pagando de raçaõ certa quota dos frutos, 

c o m o metade, terço, quarto, ou fexto, ou 

qualquer outra quota, naõ pagaráõ juga-

da,com tanto que os Lavradores moílrem 

eferipturas publ icas , c o m o aífi trazem as 

herdades de parceria, e naõ de mataçaõ, 

por p a õ , dinheiro , ou outra coufa certa, 

c íabida. Porque,trazendo-as por paõ, di-

nheiro, ou outra coufa fabida, e certa, pa-

garáõ j u g a d a , c o m o fe terras de naõ pri-

vilegiados lavraflem : f a l v o , fe por Foral 

da terra, onde as taes herdadescrtiverem, 

forem efeufos de a pagar,pofto que as tra-

g a õ por couía fabida, e certa. E naõ mo-

ftrando os ditos Lavradores eferipturas 

publicas de c o m o trazem as ditas herda-

des, feráõ conftrangidos a pagar jugada. 

11 E pofto que os Lavradores fejaõ 

encabeçados em herdades de privilegia-

dos,fe clles fahirem a lavrar fóra delias ou-

tras terras quaefquer d'outra pefloa pri-

vilegiada,ou naõ privilegiada, logo fe def-

encabeçaráõ, e perderáõ o privilegio, que 

tinhaõ de naõ pagar jugada, como Lavra-

dores encabeçados de privilegiados. Sal-

v o , fe pelos Foraes, ou Privilégios for de-

terminado o contrario. 

12 E fe algum privilegiado lavrar 

fuas terras próprias, e com ellas lavrar 

outras a lheyas , pagará fomente jugada 

das terras a lheyas , que álem das fuas la-

vrar. 

i j E bem aífi pagará o privilegiado 

jugada das terras , que lavrar d'outro naõ 

privilegiado, pofto que as traga por raçaõ 

de certa quota , como terço, quarto , ou 

fexto : falvo , fe as trouxer afforadas para 

fempre, ou cm pefloas, 0« em vida, e naõ 

por annos certos, ainda que fejaõ d e z , ou 

mais. 

14 E no c a f o , em que o naõ privile-

giado trouxer afforada herdade de privile-

giado , em que feja encabeçado, e em que 

lavre por raçaõ de certa quoía dos frutos 

da tal herdade ( p o f t o que o útil fenhorio 
feja 
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íèjapaíTiido no dito naõ privilegiado por 
bem do afloramento) feráefcufo de pagar 
jugada, por razaõ do Privilegio, que he 
dado áquellc , que da dita herdade he 
direito fenhorio, cujo Lavrador encabe-
çado he o dito foreiro. 

15 E por quanto algumas Igrejas , 
Morteiros, Fidalgos, e outros privilegia-
dos, para naõ pagar efte tributo, poderáõ 
ter algumas Aldeãs demarcadas por cer-
tos limites,e demarcações,e dentro dos di-
tos limites, e demarcações móraõ alguns 
Lavradores, os quaes (porto que encabe-
çados naõ fejaõ) lavraõ de parceria as 
herdades dos ditos privilegiados dentro 
das ditas demarcações, e limites, por ra-
ção de certa quota dos frutos, e naõ por 
eouía certa, e fabida: eftes taes que as 
herdades de femelhantes Aldeãs lavrarem 
fem engano, nem conluio feráõ efeufos 
de pagar jugada nos frutos, que nas ditas 
herdades, e dentro dos limites das ditas 
Aldeãs colherem. E porto que os ditos 
Lavradores lavrem outras terras fora 
dos limites das ditas Aldeãs, de que hajaõ 
de pagar jugada , naõ defencabeçaráõ, 
nem perderáõ o privilegio, que afli tem , 
para naõ pagarem jugada do que lavra-
rem nos limites das ditas Aldeãs, e fo-
mente a pagaráõ das outras terras, que fó-
ra delias , e dos feus limites lavrarem. 

16 Os Berteiros do Monte naõ feráõ 
efeufos de pagar jugada de p a õ , fe cm 
terras jugadeiras lavrarem, e para o mais 
lhes feráõ feus Privilégios guardados, co-
mo nclles for conteúdo. Nem feráõ ef-
eufos de pagar jugada do linho,ou vinho, 
que lavrarem , ou colherem de terras , e 
vinhas, que trouxerem arrendadas, quer 
por pouco tempo , quer por muito: e fo-
mente feráõ efeufos de a pagar das terras, 
de que forem fenhorios direitos, ou uti-
les,por as trazerem afforadas para fempre, 
o u e m p e í f o a s , ou em fuasvidas. 

17 Outro-fi , os Monteiros apofen-
tados, ou por apofentar, feráõ efeufos de 
pagar jugada do paõ, que lavrarem com 
hum cingel de B o y s , e mais naõ, quanto 
do dito cingel de Boys fe deva pagar por 
Fora l , ou privilegio da terra, em que la-
vrarem , porto que em feus privilégios fe 
contenha que naõ paguem jugada depaÕ: 
e ifto com tanto que continuadamente te-
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nhaõ hum fabujo, e fua chuça, e buzina. 
Porem,fe a alguns Monteiros foraÕ dados 
privilégios por Cartas , ou Alvarás, por-
que os houvelfem por efeufos de pagar 
jugada de paõ , entende-fe na jugada, que 
naõ paífar de trinta alqueires de trigo, ou 
fua verdadeira valia$ e fe mais f o r , paga-
ráõ jugada domais. 

18 Os Juizes, e Vereadores, e quaef 
quer outros Officiaes dos Confelhos , ou 
de Hofpitaes, c Gafarias naõ feráõ efeu-
fosdepagar jugada , e oitavo , nas terras 
jugadeiras. Salvo, fe por Foral das V i l -
las, e Lugares, em que viverem , forem 
efeufos delia , ou tiverem outro privile-
gio , porque a naõ devaõ pagar. 

19 Por quanto alguns Lavradores 
trazem de Igrejas, Morteiros, e de outros 
privilegiados , afforados Cafaes , em os 
quaes faõ encabeçados, e moraõ nas cafas 
delles , e pagaõ de raçaõ certa quota dos 
frutos, e lavraõ outras terras de peaés naõ 
privilegiados, as quaes faõ pertenças dos 
ditos Cafaes, em que aífi moraõ, e em que 
íàõ encabeçados, as quaes pertenças la-
vraõ por certo paõ, dinheiro, ou outra 
coufa certa, e fabida , eftes taes pagaráõ 
jugada daquellas terras fomente, que da 
maõ dos ditos peaés naõ privilegiados 
trouxerem. 

20 E le os Lavradores dos privilegia-
dos, que lavrarem fuas herdades, em que 
moraõ, e faõ encabeçados, as paífarem a 
algum peaõ naõ privilegiado com encar-
go , que álem de pagar o foro do t e r ç a ; 
quarto , ou fexto aos fenhorios direitos, 
porque as traziaõ, pague a clles, ou a feus 
herdeiros, em cada hum anno certa ren-
da de paõ, dinheiro , ou outra coufa cer-
ta , tal peaõ naõ privilegiado, em que aíli 
a dita herdade paífar, fe for encabeçado, 
e morar nella, e pagar raçaõ de certa quo-
ta dos frutos, naõ pagará jugada , pofto 
que álem da raçaõ pague renda de coufa 
certa, e fabida áquelle, que lhe adi ta 
herdade deixou, e nelle trafpaífou. Por-
que efte, em que aííi he trafpaífada, have-
mos por verdadeiro Cafeiro , e Lavra-
dor encabeçado do dito privilegiado, e 
naõ fe deve fazer cafo do que lhe deixou 
com feu encargo. 

21 Outro-íi , o Lavrador encabeça-
do do privilegiado,que lavrar o Cafal, em 

que 
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que he encabeçado, e com cllc lavrar ter-
ras de outro C a i a i , porto que o privile-
giado tenha nelle parte, fe no dito Caiai, 
em que naõ he encabeçado,outros fenho-
rios , porto que privilegiados fejaõ, tive-
rem alguma parte , quanta quer que fe ja , 
tal Lavrador pagará jugada affi do C a f a l , 
em que he encabeçado-, como do outro, 
em que o naõ he. 

22 O s Lavradores , que lavraõ nos 
reguengos do R a b a ç a l , e A n c i a õ , de 
que Nós havemos huma dizima, e a tei-
ga de AbrahaÕ, e o Morteiro de Santa 
C r u z de Coimbra outra dizima, e mais os 
foros das cafas, naõ feráõ conftrangidos a 
pagar jugada: porque achamos, que affi 
foi determinado pelos R e y s noífos ante-
ceífores. 

2} E os Lavradores, que lavrarem 
outros reguengos , que faõ encarrega-
dos d'outros mayores tributos, do que he 
•a jugada, como terço, quarto, quinto, ou 
mais, ou menos, naõ pagaráõ jugada al-
guma , porque pelos ditos tributos, que 
afli delles pagaõ , faõ relevados delia. 

24 Porém, fe houver alguns reguen-
g o s , ou Lezírias, que pelos R e y s noífos 
anteceífores, ou por N ó s foraõ iíèntos da 
paga dos ditos tributos, de que eraõ en-
carregados os Lavradores, que cm taes 
reguengos lavrarem , feráõ obrigados pa-
gar jugada, fe os ditos reguengos, ou 
Lezírias ertiverem cm terras jugadeiras. 
< 25 O s Clérigos de Ordens Sacras,ou 

^.'«iJíjneficiados, que lavrarem herdades de 
Igrejas, ou de Morteiros, que delles tra-
gaõ aíforadas por certos annos, ou arren-
dadas de parceria por certa quota dos fru-
tos , naõ feráõ obrigados pagar jugada; 
com tanto que lavrem as ditas herdades 
ás fuas próprias defpefas. Porém , fe as 
ditas herdades' forem de pcaés, ou de pef-
foas naõ privilegiadas, feráõ conftragidos 
ós ditos Clérigos pagar jugada , quer tra-
gaõ as herdades de parceria, e raçaõ por 
Certa quota dos frutos,quer por coufa cer-
ta , e íabida \ íalvo, fe nos ditos Clérigos 
for paífado o util fenhorio das ditas her-
dades , por lhes ferem aíforadas para fern-
pre , ou cm tres peífoas, ou em fua vida. 
Porque , porto que lhes foífem aíforadas 
por annos certos, ainda que fejaõ dez, ou 

v mais, naõ fe entende fer paífado nelles o 
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util fenhorio, para effeito deefeufarém 
apaga da jugada. 

26 E fe dous , ou mais fenhorios pri-
vilegiados tiverem huma herdade com-
mum, e naõ partida, de que fomente par-
tem arrenda legundo as partes, que cada 
hum nella tem, e a cafa derta herdade, em 
que o Lavrador mora he /'//folidum de 
hum dos ditos fenhorios, o tal Lavrador, 
que lavrar em tal herdade por parceria , e 
raçaõ de certa quota dos frutos,ferá íomen-
te efeufo de pagar jugada da parte dos 
frutos, que ha de havei" 0 fenhorio da dita 
cafa ; e das partes dos outros a pagará : 
pois elles naõ tem partes na cafa , em que 
elle mora. Porque, fe a caía forte com-
mum de todos, afli como he a herdade, 
o dito Lavrador feria efeufo de pagar ju-
gada de todo. 

27 E ó Lavrador de muitos privile-
giados cm alguma herdade, que de todos 
feja comnmm , e por partir, fe com erta 
herdade lavrar alguma couréla delia, que 
feja inJòlido de hum dos ditos fenhorios , 
porto que feja efeufo de pagar jugada da 
herdade,que a todos he cõmuni,naõ o ferá 
deíla couréla, que he infoi ido de hum del-
les , e pagará a jugada, que lhe montar 
pagar, do que nella lavrar. 

28 E mandamos, que do direito de 
oitavo, e quarto, que fe paga da terra naõ 
jugadeira, naõ feja efeufo Clérigo, Caval-
leiro, Igreja , Morteiro , nem peífoa al-
guma, por privilegiada que feja. 

29 E por quanto em noílos Lugares 
de Africa, e índia, e aííi nas noífas Arma-
das , fe fazem muitos Cavalleiros foita-
mente por noífos Capitaés , mandamos 
que os ditos Cavalleiros naõ fejaõ efeu-
fos de pagar jugada, porto que pelos Fo-
raes o pretendaõ f e r ; falvo aquelles, que 
tiverem noífo fobre A l v a r á , em que de-
claradamente fe faça mençaõ , que os ha-
vemos por efeufos delia.* O que outrò-íi Q>IU 
haverá lugar nos que Nós accrefcétarmosnum-' 
de Efcudéiros a Cavalleiros: por quanto 
nenhum Cavalleiro queremos,que feja ef-
eufo de pagar jugada, fe para iífo naõ ti-
ver Provifaõ noífa. 

j o E porque alguns naõ faõ Lavra-
dores encabeçados, nem vivem principal-
mente por lavouras, mas fomente fazem 
fearas com boys em terras fuas, ou alhe-

yas , e 
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yás, e faõ chamados Seareiros; eftcs taes, 
que fomente femearem até trinta e dous 
alqueires, paguem de jugada hum quar-
teiro de tr igo, ou de milho da fobredita 
medida, q femearem; e fe maÍ6 lêmearem, 
paguem jugada inteira. Porém ifto dos 
Seareiros naõ haverá lugar em aquelles, 
a que forem feitas algumas fearas por 
amor de Deos, por ferem pobres; nem em 
os mancebos,que viverem por foldada, fe 
feus amos lhes fizerem fearas fem outro 
engano; porque neíles dous cafos naõ fe 
pagará jugada. E 'fe alguma pefioa fizer 
feara á enxada , pagará de jugada huma 
teiga fomente pela medida velha. 

j i E ifto que diflemos dos Seareiros, 
haverá lugar nas terras, onde por Foral 
naõ for determinado em outra maneira j 
porque, onde houver F o r a l , que em al-
guma maneira contra ifto difponha, guar-
dar-fe-ha , como nelle for conteúdo. 

j 2 E porq algumas pefloas privilegia-
das daõ fuas herdades, quintas ou vinhas 
a Lavradores por paõ, ou dinheiro,ou ou-
tra coufa certa, e labida; e por os releva-
rem de pagarem jugada , lhes fazem con-
luiofamente eferipturas fimuladas, q lhes 
daõ as terras , herdades, quintas, ou vi-
nhas, por parceria, e raçaõ de certa quota 
dos frutos , como terço , quarto, ou fex-
t o , mandamos , que fendo provado, que 
algum privilegiado tal conluio , e fimula-
çaõ f e z , feja em todos os dias de fua vida 
devaflb; e de todas fuas herdades, que em 
terras jugadeiras tiver, pague jugada, co-

mo fe privilegiado naõ foffe , pofto que 
tal conluio, e fimulaçaõ naõ feja feita 
mais que huma fó vez em huma fó her-
dade. E ifto álem da pena, que por 110fia 
Ordenaçaõ deve haver , por fazer con-
trato fimulado. 

j j E para que noífos Officiaes, que 
haõ de arrecadar as jugadas, pcflaõ en-
tender os taes conluios , e fimulaçoés, 
mandamos, que conftranjaõ os Lavrado-
res dos privilegiados, que lhes moftrem as 
eferipturas , porque trazem os taes bens ; 
e n a õ lhas moftrando,os obriguem,que pa-
guem jugada. E moftrando-lhes eferiptu-
ras de parceria , e raçaõ , dem-lhes jura-
mento fobre os Euangelhos, fe ha entre 
elles, e os privilegiados algum outro con-
certo, de lhes pagarem coufa certa, e fa-
bida. E jurando que fi, conftranja-os, que 
paguem jugada. E jurando que naõ , de-
pois de darem outro tal juramento aos fe-
nhorios,ou a feus Feitores,ou Mordomos, 
quando elles naõ forem prefentes : c naõ 
achando pelos taes juramentos, que ha 
conluios, ou fimulaçoés, entaõ os naõ 
obriguem a pagar jugada conforme a feus 
Privilégios. E naõ querendo os Lavrado-
res,011 fenhorios jurar,feráõ os Lavradores 
conftragidos a pagar jugada, no anno fo-
mente, em q naõ quizerem jurar, como fe 
foífem Lavradores de naõ privilegiados. 
Porém,quando o conluio fenaõ provar em 
outra maneira,fe naõ pelo dito juramento, 
naõ haveráÕ lugar as penas da Ordenaçaõ, 
dos que fazem contratos fimulados. 

Co!!. I . 

iHim.i. 
c íeg. 

T I T U L O XXXIV. 

H 
Das Minas , e Me taes* 

Avemos por b e m , que toda a 
peífoa poífa bufear veas de 
ouro, prata, e outros Metaes. 

E fazemos mercê de vinte cruzados a ca-
da pefioa, que novamente defeubrir vea 
de ouro, ou prata ; e dez cruzados, fendo 
de outro metal. A s quaes mercês have-
ráõ do rendimento dos direitos das ditas 
veas,que acharem,ainda que fejaõ em ter-
ras de pefloas particulares, ou em que 
pefloas Ecçlefiafticas, ou feculares te-
nhaõ jurifdiçaõ, como fempre fe ufoune-

ftes R e y n o s . Porém , na Comarca de 
Tras-os-Montes ninguém bufeará as di-
tas veas, nem trabalhará nas defeubertas, 
fem noflo efpecial mandado. 

i E fendo o defeubrimento em terras 
aproveitadas, o naõ faráõ , fem primeiro 
pedir licença ao Provedor dos M e t a e s ; o 
qual lha concederá, fazendo-lhes as ditas 
pefloas certo diflo por moftras. E com a 
dita licença o faráõ faber aos donos das 
terras , a que pagaráõ o damno, que fize-
rem , que o Juiz do Lugar fará valiar por 

pefloas 
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peífoas fem fuípeita com juramento. E 
tendo a terra novidade, naõ Te fará obra, 
até fcr recolhida. 

2 E achando alguma pefTòa a vea dos 
ditos Metaes, o fará fabcr ao Juiz do L u -
gar , em cujo termo a terra eftiver; o qual 
ahirá ver com oEfcrivaõ da Camara, que 
a regiftará no Livro deila com todas as 
declarações neceíTarias, e nome do acha-
dor, ao qual paíTará certidão,aífignada pe-
lo Juiz, do dia, cm que aregiftou. E deífe 
dia a vinte dias ferá obrigada a tal peífoa 
prefentar-fe ante o Efcrivaõ da Fazenda, 
a que o cargo pertencer, com as moílras 
da vea , para delia fe fazerem enfáyos. E 
achando-fe, que hc proveitofa, a regifta-
rá 110 L i v r o , que em feu poder ha de ter; 
e paíTará certidão, para o Provedor dos 
Metaes a hir demarcar. E naõ eftando o 
dito Provedor em lugar, para o poder fa-
zer , ou fendo impedido, a dita peífoa o 
fará faber aos Officiaes de noífa Fazenda, 
para lhe darem outra peíToa , que faça a 
demarcaçaõ : a qual certidão , ou manda-
do , que fe paífar para outra peíToa , que 
for em lugar do Provedor , lhe ferá apre-
fentada dentro em trinta dias, contados 
da feitura delia. E aprefentando-lha 110 
dito termo , lha hirá logo demarcar; con-
vém faber, trinta varas de cinco palmos 
por diante do lugar, cm que a vea for af-
íignada, e outras trinta por detraz, e qua-
tro varas de largura para a banda direita, 
e quatro para a efquerda. E efta largura 
í^ráem todo o comprimento da demarca-
ç a o ^ e em comprimento , e largura fe en-
tenderá ao longo da vea,por onde ella for. 
E da dita demarcaçaõ a dous mezes, ferá 
obrigado trabalhar nella continuadamen-
te. E naõ aprefentando a dita certi-
dão , ou mandado, ou naõ começando 
nos ditos termos, ou deixando de traba-
lhar quatro dias, naõ tendo impedimen-
to, que juftificará ao dito Provedor , per-
derá a vea , c ficará para N ó s provermos 
nella. 

j E nenhuma peíToa poderá cavar 
dentro das demarcações, aífignadas ás di-
tas v e a s , nem por fóra delias atalhar as 
veas por diante , nem por detraz, pofto 
que fe eftendaõ por muita diftancia da 
terra: fob pena de dez cruzados para nof-
fa Fazenda, e de perder toda a madre,que 
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tiver tirada , fe for dentro das demarca-
ções , para as peífoas,cujas forem; e fe for 
fóra, para noíTa Fazenda, 

4 E de todos os Metaes, que fe tira-
rem , depois de fundidos, e apurados nos 
pagaráõ o quinto , em falvo de todos os 
cuftos. E fendo as veas taõ fracas, que 
naõ loffraõ pagar o dito direito , nos re-
quereráõ, para provermos, como for noi-
fo ferviço. 

5 E todos os Metaes , que ás partes 
ficarem depois de pagos os ditos direitos, 
fendo primeiro marcados, poderáõ ven-
der a quem quizerem , naõ fendo para fó-
ra do R c y n o , fazendo-o primeiro faber 
aos Oíficiaes , que para iífo houver, para 
fazerem aífentos das vendas no Livro , 
que haõ de ter , em que os vendedores af-
fignaráõ. E o que vender, fem lho fazer 
faber, pagará a quantidade do que ven-
der em dobro, e o comprador a noveada; 
dous terços para nofia Fazenda , e outro 
para quem o defeubrir, e accufar ; e feráõ 
prefos até nofia mercê. E o que os ven-
der antes de ferem marcados , ou em ma-
dre, antes de fundidos , ou para fóra do 
R e y n o , perderá a fazenda, e ferá degra-
dado dez annos para o Brafil. 

6 E em cada vea das demarcações 
poderáõ os Officiaes de nofia Fazenda 
tomar para ella em qualquer tempo, que 
N ó s quizermos, hum quinhão, até quarta 
parte, entrando com as defpefas, e pagas 
dos direitos. 

7 E os que acharem as veas, naõ as 
poderáõ vender, nem fazer outro partido, 
fem primeiro no-lo fazerem faber, para 
vermos fe as queremos tomar para Nós 
pelo tanto. 

8 E os que quizerem trabalhar nas 
minas velhas, que naõ eftiverem na C o -
marca de Tras-os-Montes, as poderáõ re-
giftar pela ordem acima dita. E as pef. 
foas, que trouxerem certidões, de como 
foraõ os primeiros, que as regiftáraõ, lhe9 
mandaremos dar em cada huma delias 
huma demarcaçaõ do comprimento, e lar-
gura acima ditos. 

" 9 E das demarçoés , que fe derem , 
aífi das minas novas, como das velhas, f i -
zemos mercê para fempre ás peífoas, que 
as regiftarem, para elles, e todos feus her-
deiros, com as ditas declarações. 

E 10 E 
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* - E poílo que alguma peífoa alie- e efpecialmente das ditas coufas lhe feja 

feita mercê.Porque,ainda que nas doaçoés 
eílejaõ algumas claufulas geraes, ou efpe-
ciaes, porque pareça incluirem-fe as ditas 
coufas, nunca fe entende pelas taes pala-
vras ferem dadas, falvo, quando efpecial 
e expreífamente nas ditas doaçoés forem 
declaradas,como fica dito no T i t u l o : Oue 
as Alfandegas , Sifas, Terças , O"c. 

g u e , que eílá em poífe de cavar , e tirar 
quaefquer das fobreditas coufas nas mi-
nas , e veeiros de fuas terras fem noifa li-
cença , ou dos Officiaes declarados nefta 

.Ordenaçaõ , nos cafos, em que por bem 
delia fe requer a dita l icença, naõ lhe ferá 
guardada,poílo q fej^ immémorial : falvo, 
quando moftrar doaçaõ, em que expreífa 

T I T U L O XXXY. 
Da maneira, (jitefe terá nafnccejfao das terras, e bens da Coroa do Rey no. 

EL - R c y D o m Duarte,por dar cer-
ta forma , e maneira, como os 
bens, e terras da Coróa do R e y -

no entre feus VaíTailos,e Naturaes fe hou-
veífem de regular, e lucceder, fez huma 
L e y , que mandou pôr em fua Chancella-

iria , a cjual fe chama M e n t a l , por fer pri-
meiro feita fegundo a vontade , e tcnçaõ 
del-Rey D . Joaõ o Primeiro, feu Pay. A 
qual em feu tempo fe praticou, ainda que 
naõ foífe efcripta. E para dar certa limi-
taçaõ,e verdadeira interpretação das doa-
çoés das terras , e coufas da Coroa dcíles 
R e y n o s , mandou nella aífentar algumas 
addiçoés, declarações, e determinações, 
porque foífem determinadas as duvidas , 
que podiaõ recrefcer acerca do entendi-
mento das ditas doaçoés, pela maneira 
feguinte. 

i Primeiramente determinou,c man-
dou , que todas as terras, bens, c herda-
mentos da Corôa de feus R e y n o s , que 
por elle , ou pelos R e y s foraõ , ou ao di-
ante foífem dadas, e doadas a quaefquer 
peífoas, de qualquer eílado que fo í fem, 
para elles, e todos feus defeendentes, ou 
feus herdeiros, ou fiicceífores, ficaifem 
fempre inteiramente por morte do poífui-
dor dos taes bens, e terras ao feu filho 
legitimo Varaõ mayor, que delle ficaífe, 
e naõ ao neto, filho do filho mais velho, já 

Coll. r. fallecido,* falvo, fe o filho mais velho da-
num.i. quelle, que as ditas terras, e bens poifuir, 

e tiver, morrer em vida de feu pay em 
guerra contra Infiéis, porque em tal cafo 
conforme a direito he havido,como fe vi-
vera por gloria , para effeito de feu filho, 
ou outro legitimo defeendente o repre-

fentar , e excluir ao filho fegundo, e fuc-
ccder nos ditos bens, e terras da Corôa a 
feu pay, como elle houveífe de fucceder, 
fe vivo fora , poílo que elle morrcífe em 
vida de feu p a y , e naõ fuccedeífe nunca 
nas ditas terras, e bens. 

2 E declaramos, para eíle eífeito fe 
dizer morrer alguém em guerra, quando 
morrer na peleja, e confliéto delia , ou 
quando, fahindo delia ferido , morrer das 
mefmas feridas,que na peleja, e guerra re-
cebeo. Porém, fe morrer hindo para a di-
ta guerra , ou eílando captivo depois del-
ia acabada, naõ fendo das feridas , que 
nella rccebeo, naõ fe dirá fer morto em 
batalha, e guerra, para viver por gloria , 
para eífeito de feu filho excluir a leu tio 
nos bens, e terras da Corôa. 

3 Outro-fi determinou, que as terras 
da Corôa do R e y n o naõ foflém partidas 
entre os herdeiros , nem em alguma ma-
neira em alheadas, mas andaífem fempre 
inteiras em o filho mayor V a r a õ legitimo 
daquelle, que fe finaífe , e as ditas terras 
tiveífe. E iílo naõ feria por fer obrigado 
fervir com certas lanças,como por feudo, 
porque queria , que naõ foífem havidas 
por terras feudatarias, nem tiveífem na-
tureza de feudo , mas foífe obrigado ao 
fervir,quando por elle lhe foífe mandado. 

4 E quando por morte do poífuidor 
das terras, e de qualquer outros bens, ou 
direitos da Corôa do R e y n o , naõ ficaífe 
tal filho Varaõ,nem neto Varaõ legitimo, 
filho de filho Varaõ legitimo , a que de-
velfcm ficar, fe ficaífe alguma filha, que-
ria que efta filha as naõ pudeífe herdar, 
falvo, por efpecial doaçaõ, ou mercê,que 

lhe elle 

• 
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lhe elle quizeífe delias fazer fegundo os contendas, e duvidas , que ao diante re-

crefceíTem em femelhantes cafos, foífem 
findas, e determinadas pelas ditas declara-
ções,que foraÕ feitas porEl-Rey feu Pay, 
e por elle ; as quaes havia por L e y , e aflí 
mandou, que fe guardaíTe, e cumpriflb 
dahi em diante; difpondo mais, que, onde 
nas fobreditas declarações dizia filho Va-
reio, fempre fe entendefle legitimo, por-
que efia fora a tenção do dito R e y feu 
Pay. A qual Ley fez em San-Tarem a 
oito ditas do mez de Abril, anno de noíTo 
Senhor JESU CHIUSTO de mil e quatro-
centos e trinta e quatro. 

Determinações del-Key D. Ducir* 
te f )bre duvidas da Ley mental. 

contratos, e doaçoés, que os R c y s feus 
anteceífores, ou elles fizeraõ, ou elle fi-
zeíTe áquelles, a que aífi déífe as ditas 
terras. • 

5 Determinou outro-fí, que os Pa-
droados das Igrejas,* que faõ da Coròa do 
R e y n o , e foraõ dados a alguns Fidalgos, 
e a outras peífoas por feus merecimentos 
para elles , e todos feus herdeiros, e fuc-
ceífores, naõ pudeífem fer partidos, nem 
emalheados; * e vieífem fomente ao filho 
mayor,Varaõ legitimo. E aííi dahi em di-
ante por linha direita defeendente, aífi 
como dito he nas coufas da Coroa do 
R e y n o . 

6 E efia mefma ordem quiz, que fe 
tenha em quaefquer foros, rendas, e di-
reitos Reaes, de que pelos Reys,que ante 
elle foraõ, foi feita mercê, ou doaçaõ, ou 
por elle foífe feita a alguma peífoa, de 
qualquer condição que fo í fe , de juro , e 
de herdade, para fi, e para feus herdeiros, 
e fucceíforcs, de modo, que os tacs foros, 
rendas, e direitos Reaes andaífem fem-
pre todos juntamente no filho mayor,Va-
raõ legitimo, fem ferem partidos entre os 
herdeiros ; nem poderiaõ fer emalheados 
pelos Donatarios em outras algumas pef-
foas em fuas vidas, como dito he nas ter-
ras , e Padroados da Coròa do R e y n o , 
poílo que nas doaçoés foífe conteúdo,que 
os Donatarios pudeífem dar , efeambar , 
e alhear as coufas , que lhes foraõ dadas , 
e doadas, aífi como fuas próprias; porque 
fua tençaõ, e vontade era , que fem em-
bargo das taes claufulas as coufas con-
teúdas nas ditas doaçoês vieífem fempre 
ao filho mayor, Varaõ legitimo : falvo , 
quando por fua efpecial graça foíTe ou-
tra coufa em contrario ordenada com ex-
preífa, e efpecial derogaçaõ da dita fua 
determinaçaõ, e L e y . 

7 E quanto ás coufas, e bens aflora-
dos,ou emprazados, mandou,que fe guar-
dafle a forma dos contratos fobre taes 
bens, e coufas feitos, de maneira, que as 
ditas coufas, e bens aflorados, ou empra-
zados andaífem nas peífoas conteúdas 
nos ditos contratos , e fe regulaífem cm 
todo, como contratos de pefloas priva-
das. 

X Por tanto mandou, que todas as 
L i v . II . 

I T e m , foraõ movidas ao dito 
R e y D o m Duarte algumas du-

vidas , tocantes á dita Ley mental, que 
por elle foraõ determinadas na maneira 
feguinte. 

10 Primeira duvida. Se a dita Ley 
aífi declarada haveria lugar no filho ma-
yor legitimo de Ordens Sacras, ou Be-
neficiado , que em todo çra fomettido á 
jurifdiçaõ Ecclefiaftica,e exempto da fua? 
A qual duvida declarou, que naõ era fua 
tençaõ,que a dita Ley houvefle lugar em 
taes peífoas, Antes ordenou, que, quando 
por morte daquelle, que a terra, ou terras 
da Coròa de feus Reynos tinha , ficaífq 
tal filho legitimo fo fem outro irm aõ, tal 
terra, ou terras ficaífem logo tornadas á 
Coròa, E ficando outro filho legitimo do 
defunto, que as ditas terras tinha, as hou-
vefle o mayor delles, que naõ fofle das 
condiçoés fobreditas, fegundo a fôrma da 
dita L e y , e fuas declarações. 

11 Segunda duvida. Se o filho ma-
yor legitimo daquelle , por cuja morte a 
terra ficou , naõ era Clérigo de Ordens 
Sacras, nem Beneficiado , mas era Caval-
leiro de alguma Ordem, fe tal Cavalleiro 
poderia herdar, e haver a dita terra, ou 
terras , por virtude da dita Ley ? A qual 
duvida determinou, que fe era Cavallei-
ro de tal Ordem, quepudeífè cafar, ainda 
que de feito naõ cafafle, houvefle, e her-
daífe as ditas terras fem outra contenda, 
aífi como fe naõ fora homem de Ordem; es 
dçpois de fua morte ficaífem ao ftu filho 

E 2 NWJW 
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mayor legitimo Varaõ, feo tiveífe; e dahi já o Matrimonio foíTe celebrado; com 

por diante , fegundo forma de fuas doa 
çoés, reguladas pela dita L e y . E fe era de 
tal Ordem , que naõ podia cafar, tiveífe 
feu pay em fua vida livre poder, e facul-
dade de deixar as ditas terras a elle, ou 
a outro leu irmaõ legitimo Varaõ , fe o 
tiveífe, a qual delles antes quizeíTe, ha-
vendo para iífo autoridade do dito Se-
nhor R e y . E naõ fazendo a dita decla-
raçaõ em fua vida, com a dita autorida-
de , as terras íicaíTem ao filho mayor,. fem 
embargo de fer Cavalleiro da Ordem ; e 
por fua morte tornariaõ logo á Corôa , 
fem pafiarem a outro algum de fua linha-
gem , pois que delle naõ podia defcender 
Varaõ legitimo , por fer homem de Or-
dem , que naõ podia cafar ; nem pudeífe 
vir á Ordem,de que foífe Cavalleiro,nem 
haver em ella algum direito em fua vida, 
nem depois de fua morte. E no cafo , que 
acontecefle o derradeiro , que a terra ti-
veífe, ter muitos filhos Varões legítimos, 
fe lhe naõ aprouveífe, que o tal filho Ca-
valleiro da Ordem houveífe as ditas ter-
ras , naõ poderia efcolher dos outros fi-
lhos , fe naõ o que foífe delles mais ve-
lho : e iílo com autoridade do dito Se-
nhor, de maneira, que fempre as ditas ter-
ras viefiem ao filho Varaõ mayor. 

12 Terceira duvida. Se a dita L e y 
haveria lugar no filho , ou neto natural, 
ou efpurio legitimado por autoridade 
Real,011 por nomeaçaõ feita pelo pay em 
feu teftamento, nomeando-o por filho,ou 
no filho perfilhado , que fe chama em di-
reito adoptivo, ou arrogado ? A qual du-
vida declarou , que naõ era fua tençaõ , 
que o filho , ou neto aífi legitimado, ou 
j erfilhado pudeífe herdar tal terra,ou ter-
ras da Corôa do R e y n o : falvo, fe na legi-
timação por elle feita, ou no perfilhamen-
to por elle confirmado,expreífamente fof-
fe declarado, que as pudeífe herdar, eha-
ver , ou na confirmaçaõ, fem embargo do 
defeito de feu nafcimento, e fem embar-
go da dita Ordenaçaõ. Porém, fe tal filho 
foífe legitimado por Matrimonio feguin-
te , celebrado entre feu p a y , e fua m a y , 
depois de feu nafcimento , porque eíle le-
gitimado lie em todo perfeitamente legi-
timo , haveria lugar a dita Ley em elle : 
aífi como fe ao tempo de feu nafcimento 

tanto que eíle filho foífe tal, que com di-
reito pudeífe fer legitimado por feguinte 
Matrimonio, fendo porém o dito cafa-
mento feito cm face da Igreja, ou fora dei-
la por licença do Prelado. E poílo que 
até entaõ foífem paífadas muitas legiti-
mações , c confirmaçoés de perfilhaçoés, 
ou dahi por diante paífaífem , porque os 
legitimados, ou perfilhados pudeífem ha-
ver, e herdar Feudos , e Morgados, e ou-
tras femelhantes heranças, naõ era fua 
tençaõ, que por taes palavras, ou outras 
equivalentes, de qualquer maneira que 
foliem ditas, aífi acerca da reílituiçaõ do 
nafcimento, como da habilitaçaõ para po-
der haver, e herdar as coufas , que lhes 
foífem dadas,ou deixadas, tal legitimado, 
011 perfilhado pudefse haver , ou herdar 
terras da C o r ô a ; falvo no cafo , onde efi-
pecialmente lhe fofse outorgado, que as 
pudeífe haver , ou herdar, fem embargo 
da dita L e y e d'outra maneira naõ. 

i} E no cafo,onde por morte daquel-
l e , que a terra pofsuia, ficafse algum fi-
lho Varaõ legitimo , nafeido de legitimo 
Matrimonio, naõ poderia herdar,nem ha-
ver em fua vida as ditas terras nenhum fi-
lho legitimado por fua Carta , ainda que 
clpecialmente fe contenha em cila, que as 
pofsa haver, e herdar. E iílo poílo que 
fofse legitimado, antes que naceífe o fi-
lho legitimamente nafeido. Porque fua 
tençaõ era, que a tal legitimaçaõ nunca 
pudefse em cafo algum empécer aoülho 
legitimamente nafeido, ainda que"fofse 
vallada, e corroborada com quaefquer 
claufulas derogatorias, e vínculos de di-
reito , por qualquer maneira que fofsem, 
ou pudefsem fer ditas, e compoílas. 

14 Quarta duvida. Se por morte da-
quelle, que a terra ultimamente houve, 
naõ ficafse Varaõ algum legitimo, def-
cendente por linha mafeulina, e ficaífe al-
gum feu defeendente legitimo de filha le-
gitima , fe eíle tal poderia haver a terra 
da Corôa ? A qual duvida declarou naõ 
fer fua tençaõ, tal defeendente por linha 
feminina herdar a dita terra. Antes acor-
dou , que fofse logo tornada á Corôa fem 
nenhuma contenda : porque achava poc 
direito, que pois a filha, de que tal legiti-
mo Varag defeendeo, naõ podia haver a 

dita 
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dita terra, a lua incapacidade fazia feu 
defcendente a naõ poder haver ; e fegun-
do direito commum, a dita terra naõ po-
dia fazer falto ao feu defcendente Varaõ; 
e por tanto devia fer tornada á Coròa do 
R e y n o . 

15 Quinta duvida. Se por morte da-
quelle, que ultimamente houve, e poíTuio 
a terra, ou terras da C o r ò a , naõ ficou al-
gum feu defcendente Varaõ legitimo, por 
linha direita mafculina, fe herdaria nellas 
feu irniaõ legitimo,defcendente por linha 
direita mafculina legitima daquelle, a que 
a terra, ou terras primeiramente foraõ da-
das i A qual duvida declarou, que naõ de-
via herdar ; porque era certo, que tal foi 
a tençaõ del-Rey feu Senhor, c P a y , e 
aífi o vira por elle determinar em alguns 
cafos,que em feu tempo acontecêraõ: pe-
lo que as ditas terras feráõ logo torna-
das á Coròa do R e y n o fem contenda al-
guma. E efta declaraçaõ haverá lugar, e 
fe guardará, pofio que o filho, ou outro 
qualquer fucceífor do ultimo poífuidor 
naõ tenhaõ tomado pofle dos ditos bens, 
e terras. Porque fem embargo diífo, leu 
irmaõ, nem outro tranfverfal naõ poderá 
fucccder nellas, ainda que feja filho legi-
timo, defcendente por linha mafculina do 
ultimo poífuidor, a quem fuccedeo o ir-
maõ mais velho. Antes ficaráõ logo de-
volutas á Coròa : por quanto por morte 
do ultimo poífuidor foi logo trafpaífado 
o direito da fucceflaõ das ditas terras no 
feu filho mais velho ; e o irmaõ ficou ex-
clufo da fucceflaõ delias, pofio que o 
irmaõ mais velho nunca tomalfe delias 
pofle. 

16 Sexta duvida. Se a terra nova-
mente foi dada a algum de juro, e de her-
dade , e elle morreo fem nenhum defcen-
dente legitimo , fe a efte tal herdará feu 
pay, 011 avô na dita terra, no cafo, onde 
o filho foi nafcido legitimamente ? A qual 
declarou, que naõ era fua tençaõ, que as 
ditas terras fe trafpaífaflem a nenhum af-
cendente; antes mandou, que, quando tal 
cafo aconteceífe, a terra, ou terras fof-
fem logo devolutas á Corôa do R e y n o , 
fem outra alguma contenda. Porem , fe a 
dita terra foi primeira do pay , ou avô , e 
elle com autoridade do dito Senhor R e y 
a deu ao dito filho, ou neto, em tal cafo 

por morte do tal filho, ou neto tornaria 
ao p a y , ou ao avô, cuja antes fo i ; e por 
fua morte ficaria a feu filho Varaõ legi-
timo, fegundo fôrma da dira Ley , e defta 
declaraçaõ. 

17 Sétima duvida. Se em alguma 
doaçaõ de terras da Coròa do Reyno he 
conteúdo, que fe poífaõ partir igualmen-
te entre os irmãos, lè por virtude da tal 
claufula haviaõ de fer partidas fem em-
bargo da dita Ley ? A qual determinou, 
que fem embargo da dita claufula as ter-
ras fe naõ partiífem , antes vieífem lem-
pre, e ficaífem todas inJblidum ao filho 
mayor Varaõ legitimo , fegundo na dita 
L e y era declarado. Por quanto ( c o m o 
.muitas vezes ouvira a El -Rey feu Pay ) 
as ditas doaçoés pela mayor parte foraõ 
feitas no tempo das guerras, em que naõ 
podiaõ fer taõ perfeitamente examinadas, 
como fe requeria. E depois que os R e y -
nos foraõ com a graça de Deos poflos 
em focego , achára, que guardando-fe na 
fôrma, que fe nellas continha , fe fegui-
ria grande damno, e prejuízo á Corôa do 
Reyno. Por tanto ordenou com acordo 
de Letrados de feu Confelho , fazer em 
fua mente a dita L e y , porque declarou , 
e limitou as ditas doaçoés. A qual decla-
raçaõ íempre mandou guardar, fem em-
bargo de quafquer palavras, nellas con-
tendas , que pareceflem fer contrarias á 
dita declaraçaõ; falvo, ondeexpreflamen-
te declarava,que as pudeífem haver filhas: 
porque em tal cafo mandava , que as hou-
veífem,quando naõ ficaífem filhos Varões 
legítimos daquelle, que a terra poíTuia , 
informado pelos ditos Letrados, que fe-
gundo direito o podia fazer. A qual L e y , 
pofio que naõ fofle efcripta em feu tem-
po , foi porém fempre guardada, e prati-
cada cm todo cafo,que de fa&o acontecia. 

18 Oitava duvida. Se aquelle, a que 
a terra, ou terras da Coròa foraõ nova-
mente dadas,ou vieraõ a elle por herança, 
ou por qualquer outra fuccef laõ, quizef 
fe delias, ou de cada huma delias fazer 
doaçaõ fimples, ou por caufa de cafa-
mento a algum outro filho, ou filha le-
gítimos, fegunda , ou terceiramente naf-
cidos , em prejuizo do filho Primogênito, 
Varaõ legitimo, a que a dita ferra era de-
vida por bem da dita L e y , fe o poderia 
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fazer fem embargo delia ? A qual decla- to R e y , com tanto que nao valeífe me-
r o u , que a tal doaçaõ fe podia fazer com nos a terça parte daquella , porque foífe 
expreífa autoridade delle dito R e y ; fem efcambada , e d'outra maneira naõ. E no 
embargo, que ao tempo, em que aíG foífe ca fo , que naõ tivefse fi lho, Varaõ legiti-
feita, aquelle, que a doaçaõ íizeífc, tiveífe mo,que houveíTe herdar a dita terra, naõ 
outro filho mayor, Varaõ legitimo. E iílo a poderia vender , nem efcambar, nem 
quer o filho mayor foífe expreífamente alhear por maneira alguma em pefioa al-
nomeado na primeira doaçaõ, que ao pay guma , de qualquer eí lado, e condição 
foi feita, quer naõ; com tanto que a doa- que foífe, fenaõ com fua expreífa a u t o -
çaõ foífe feita de terra , ou terras intei- ridadc. E fazendo-fe o contrario, a terra, 
ramente , aífi como antigamente cada ou terras foífem logo tornadas á Corôa 
huma foi limitada, e demarcada, de ma- do R e y n o , por aífi ferem vendidas, da-
neira que naõ foífem partidas em tempo das, ou efcambadas contra a dita L e y . E 
algum por nenhum modo. E fe a doaçaõ aquelle, a que foífem vendidas , efcam-
fofie feita com fua expreífa autoridade , badas , ou alheadas, pudeífe haver recur-
por caufa de cafamento em dote com al- fo contra o que lhas vendeo , deu , ef-
guma filha , fallecendo ella fem filho, ou cambou , ou alheou, fegundo por direito 
neto Varaõ legitimo, a terra , ou terras lhe foífe obrigado. E tudo iíto haveria 
foífem logo tornadas á Corôa fem outro lugar, poílo que nas doaçoés foífe con-
algum embargo. E ficando por fua mor- teüdo, que os Donatarios as pudeífem 
te algum filho , ou neto Varaõ legitimo, vender, dar, doar, efcambar, e fazer del-
defeendente delia por linha mafeulina , las o que lhes aprouver, como de coufa 
houveíTe elle a dita terra, ou terras em fua própria. 

fua vida , e dahi em diante foífem ao feu 20 Decima duvida. Se aquelle, a que 
filho mayor, ou neto Varaõ legítimos, a terra, ou terras foraõ novamente dadas, 
defeendentes por linha direita , e naõ de ou as houve por herança, ou por outra 
outra maneira, fe o houveíTe ao tempo de Tucceífaõ, as poderia empenhar por cau-
fua morte, conforme a dita L e y ; e naõ o íà de dote , ou por arras em Teu cafamen-
havendo, tornaífem á Corôa. Porem Tua to ? A qual declarou, que o pudeífe fazer, 
tençaõ era,que a doaçaõ aífi feita em pre- havendo para iífo fua expreífa autorida-
juizo do Primogênito, naõ chegaífe a de, fem embargo, que a eífe tempo tivel-
amétade de todas as terras da Corôa, que fe algum filho legitimo Varaõ de outra 
tiveífe aquelle, que a tal doaçaõ fizefie. mulher, com a qual já de antes foífe ca-
E fe o que a quizeífe fazer, naõ tiveífe fado ; com tal condição, que feparado o 
mais que huma terra, naõ a pudeífe dar Matrimonio por morte de cada hum dos 
fem expreífa autoridade do dito R e y , contrahentes foífem defeontados os fru-
e confentimento do filho Primogénito , a tos das ditas terras nos ditos dotes , e ár-
q a terra era devida por bem da dita L e y . ras, conforme ao que rendeífem em falvo 

19 Nona duvida. Se aquelle, que a em cada hum anno, poílo que no contra-
terra, ou terras houve por doaçaõ R e a l , to aífi feito foífe conteúdo, que a mulher 
ou por outra qualquer fucceífaÕ,houveíTe pudefse haver as ditas rendas em falvo , 
filho legitimo Varaõ , e em feu perjuizo até íèr cumpridamente pago de todo o 
quizeífe dar , ou vender a alguma outra dote, ou árras, fem compenfar dello cou-
peífoa eílranha, fe o poderia fazer ? A fa alguma. Por quanto feparado o Matri-
qual declarou, que a tal terra, ou terras, monio, as taes rendas fe naõ podiaõ le-
por nenhuma maneira pudeífem fer da- var em falvo , naõ fe defeontando na di-
das , ou vendidas a peífoa alguma ; falvo vida principal, por fer ufura. E feito aífi o 
a cada hum dos outros filhos, ou netos, pagamento de todo o dote , e árras, ou 
nafeidos depois do Primogénito , como por outro qualquer modo, fofsem logo as 
dito he na outra duvida,acima declarada, ditas terras tornadas ao filho, ou neto ma-
Porêm, fe a quizeífe efcambar por ou- yor , Varaõ legitimo; e aífi dahi em dian-
tra terra da Corôa do R e y n o , pode-lo- te , daquelle, que as aífi empenhafse, fe a 
hia fazer com expreífa autoridade do di- cfse tempo VÍYO fofse, fegundo fôrma da 

dita 



Da maneira que fe terá na fucccejfao das terras, e dens, ífc. 3 9 
gos por morte de alguns abinteftados ? A 
qual declarou, que nos bens , que até en-
tão foraõ dados, fe guardalsem as Leys 
do Reyno, e direito commum, como até 
entaõ em femelhantes cafos fora pratica-
do. E nos bens de raiz,que fe defsem dahi 
em diante , fe ao tempo , que fofsem da-
dos , já eftivefsem encorporados no patri-
mônio del-Rey,convém a faber, efcriptos 
nos livros dos proprios, 011 fe na Carta da 
mercê fefizefse exprefsa menção, que fo-
raõ incorporados em o patrimonio Real , 
em taes cafos comoeftes, e em cada hum 
dellcs , fofsem os ditos bens havidos por 
bens da Coroa, e fofsem julgados fegun-
do a natureza, e condição delles: e os ou-
tros , que fe defsem fimplezmente , e naõ 
fofsem incorporados em o patrimonio 
R e a l , por cada huma das maneiras aci-
ma ditas, efies taes fofsem havidos por 
bens patrimoniaes, e fegundo natureza, e 
condição de patrimoniaes fofsem julga-
dos : e quanto aos bens móveis, que fe 
dahi em diante defsem, feguifsem fempre 
a natureza dos bens patrimoniaes, e fe-
gundo a condição delles fofsem julgados. 

2} Decima tercia duvida.Se algumas 
terras da Corôa do R e y n o , ou Direitos 
Reaes foraõ, ou foísern dahi em diante 
efcambados por cada hum dos R e y s 
defies Reynos por outros bens patrimo-
niaes , com condição, que as ditas terras, 
ou Direitos Reaes fofsem em todo do pa-
trimonio daquelle, que os recebe fse, e os 
que elle défse á Corôa em efcambo, fof-
fem em todo do patrimonio Real , quaes 
defies bens feriaõ havidos por da Corôa , 
e fomettidos a efta Ley , e fuas declara-
ções ? A qual duvida determinou, que fe 
os bens patrimoniaes, que á Corôa vief-
fem por virtude dos ditos efcambos, fem-
pre foraõ, e fofsem por o dito R e y p o f 
fuidos, fem delles em tempo algum fer 
feita mercê pelos R e y s , que ante elle fo-
raõ, ou por elle, a pefsoa alguma, em tal 
cafo ficaria em feu arbítrio (achando que 
foraõ feitos em damno, ou prejuízo do 
R e y n o ) de os reprovar, e refolver, da 
feitura delles até quatro annos primeiros 
feguintes, guardando ácerca difso cm tu-
do o direito commum : e fendo reprova-
dos, e refolutos os taes efcambos real-
mente , e com effeito, as ditas terras, e 

Direitos 

dita Ley . E naÕ havendo ahi filho,ou ne-
to Varaõ legitimo, defcendente por li-
nha mafculina , fofsem logo as terras tor-
nadas á Corôa fem outro algum embar-
go , entregando-fe primeiro á dita mulher 
pelas novidades delias, como dito he. E 
fe no cafo, que o Matrimonio foífe fepa-
rado, houveífe tantos bens patrimoniaes, 
porque fe pudeífe pagar o dote, e árras, 
mandou, que pelos ditos bens foífe entre-
gue, e o que faltaífe, o pudeífe a dita mu-
lher haver pelas rendas da C o r ô a , fe por 
autoridade do dito R e y fofsem a ifso 
obrigadas. Porque fua tençaõ era , que 
primeiro fe houvefse, e pagafsem o dote, 
e árras pelos bens patrimoniaes, e a falta 
delles, pelas novidades das terras da Co-
rôa. 

21 Undécima duvida. Se aquelle, a 
que a terra novamente foi dada, ou veyo 
a elle por alguma herança, ou fuccefsaõ, 
a quizefse vender a elle dito R e y , ou ef-
cambar, fe o poderia fazer em prejuízo 
do filho Varaõ legitimo, que a efse tem-
po houvefse ? A qual declarou, que em 
todo o cafo a dita terra , ou terras pode-
riaõ livremente fer a elle vendidas, ou e f 
cambadas, ou por qualquer outra manei-
ra alheadas, fem embargo, que ao tem-
po da venda, ou efcambo, ou outro em-
alheamento, o vendedor, ou efcambador 
tivefse filho Varaõ legitimo. Porque ne-
nhuma Ley, por o R e y feita, o obriga, fe 
naõ em quanto elle, fundado em razaõ, e 
igualdade,quizer a ella fometter feu R e a l 
poder. E por quanto as ditas terras pro-
cedêraõ de patrimonio R e a l , o qual o 
R e y he obrigado accrefccntar, acordou 
em favor da Corôa do R e y n o , (por naõ. 
tolher o modo, como licitamente, e com 
razaõ pudefsem fer tornadas ao dito pa-
trimonio R e a l , donde procedêraõ as di-
tas terras) poderem fer vendidas, ou ef-
cambadas livremente a El-Rey cm todo 
o cafo •• e declarou, que El-R ey feu Pay 
aífi o ufára, e praticara fempre em muitas 
terras, que comprára, e efcambára. 

22 Duodécima duvida. Se a dita L e y 
haveria lugar nos bens, que foraõ applica-
dos, ou confifcados para a Corôa por al-
guns malefícios , ou por defobediencias, 
ou por ferem indignas as pefsoas,a que fo-
rem deixados, ou por ficarem os bens va-
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Direitos Reaes ficaífem em fua própria 
natureza , de que primeiramente foraõ , 
antes que os efcambos foíTem feitos, adi, 
e taõ cumpridameme, como fe nunca fo-
raõ efcambados. Porem, fe o damno fof-
fe tanto, que paflaífe d'amétade do jufto 
preço, poder-fe-hiaõ revogar até quinze 
annos. È fe os bens , que aífi a elle dito 
R e y , ou aos Reys, feus anteceíTores vie-
raõ por virtude dos ditos efcambos, fof-
fem trafpaífados a algumas outras pef 
íoas por mercê, que delles lhes foífe fei-
ta , em tal cafo , tornando taes bens em 
tempo algum ao patrimonio Real por 
qualquer maneira, e fendo outro-li em al-
gum tempo extinta a linhagem defeen-
dente por linha direita mafeulina, confor-
me a efta Ordenaçaõ, daquelle, com que 
as terras da Coroa, ou Direitos Reaes,fo-
raõ efeambadas, fe for achado pelo R e y , 
que a eífe tempo for , que taes efcambos 
faõ em damno, ou prejuízo da Coroa, po-
dem-fe livremente até quatro annos, con-
tados do dia, que os ditos bens foraõ tor-
nados a Coroa , revogar, e refolver os di-
tos efcambos, ou cada hum delles , e co-
brar realmente, e com cífeitoas ditas ter-
ras da Corôa, e Direitos Reaes, tornando 
XHitro-fi com effeito os bens, porque aífi 
foraõ efcambados. E chando-fe,que o en-
gano , ou lefaõ paflou a amétade do jufto 
preço, os ditos efcambos pudeífem fer 
desfeitos, e refolutos a todo tempo , que 
foífe achado por direito,que opodiaõ fer. 
O qual mandava que nefta parte foífe em 
todo guardado ; e as terras , e Direitos 
Reaes , foífem tomados dahi em diante 
;í própria, e verdadeira natureza dos bens 
da Corôa do R e y n o , de que primeiro fo-
raõ , e fobmettidos a efta Ley com fuas 
declaraçoés: e em quanto efta reftituiçaõ 
naõ foífe em todo realmente feita por 
ambas as partes,os bens patrimoniaes,que 
por bem do efeambo vieraõ aos ditos 
Reys , foífem havidos por bens da Corôa, 
e como taes julgados. E as outras terras, 
e Direitos Reaes , que por elles foraõ ef-
cambados , foífem entre tanto havidos, e 
julgados por bens patrimoniaes em todo 
o cafo, em quanto naõ foífem tornados á 
Corôa do Reyno. 

24 Dccima quarta duvida. Se pelos 
R e y s , que ante elle foraõ , foi feita doa-
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çaõ a qualquer peífoa de alguma Terra 
Villa, ou Caftello, geralmente com toda 
fua jurifdiçaõ, mero,e mixto império,com 
todo outro qualquer Direito R e a l , que a 
El-Rey ahi pertenceífe haver, fe por taes 
palavras aífi geraes paífariaõ aos taes 
Donatarios os Padroados das Igrejas,que 
El-Rey ahi tiveífer*A qual declarou con-
forme a tençaõ del-Rey,feu Pay, ao qual 
vira por muitas vezes aífi ufar, e julgar 
em feu tempo, quando taes cafos de f a t o 
aconteciaõ, que, quando em tal doaçaõ 
efpecialmente foífe declarado , que El-
R e y dava os ditos Padroados, em tal ca-
fo paífaífem ao Donatario, e dahi em di-
ante a feu filho varaõ legitimo , que her-
daífe a dita terra, fegundo fôrma da dita 
Ley ; e d'outra maneira naõ paífaífem os 
Padroados ao Donatario por tal doaçaõ, 
fem embargo de a Terra, Villa,ou Caftel-
lo lhe fer dado com toda fua jurifdiçaõ, 
mero, e mixto império, e todo o outro 
Direito R e a l , que El-Rey ahi tinha, ou 
pudeífe ter, ou quaefqueroutras palavras 
geraes, que por qualquer maneira poífaõ 
fer ditas, ainda que algumas pareceífe,que 
por bem de fua generalidade pudeífem 
comprehender os ditos Padroados. E fe 
os Padroados foífem dados a alguém a-
partados, por graça efpecial, de juro , e 
de herdade , fem Terra, Villa, ou Caftel-
lo , em tal cafo paffaffem por morte do 
Donatario ao feu filho mayor Varaõ le-
gitimo , pelo modo,que lie ordenado, que 
pafsem as Terras da Corôa, conforme á 
dita Ley . E ifto mandou que houvefse 
lugar geralmente em quaefquer doaçoés, 
feitas pelos R e y s , que antes delle foraõ 
por elle , ou pelos que adiante fofsem. 

25 Decima quinta duvida. Se El-
R e y fizer doaçaõ a alguma pefsoa de al-
guma Terra, Villa, ou Caftello, em vida, 
ou em quanto for mercê do R e y , que a 
der, e o Donatario der em fua vida , ou 
aífòrar para fempre, ou em certas pef-
foas, quintas, cafaes, cafas,ou outras her-
dades,ou direitos, que á dita Terra, Villa, 
ou Caftello pertenciaõ, fe acabada a vi-
da do Donatario, ou revogada a doaçaõ, 
feria El-Rey obrigado guardar taes con-
tratos? E determinando a tal duvida,man-
dou, que os Donatarios naõ fizeífem taes 
contratos fem efpecial autoridade fua j 

e íèndo, 



Da maneira,que fe terá na fucce\ 
e fendo feitos fem ella, naõ foíTe E!-Rey 
obrigado a os guardar, fenaõ em quanto 
lhe aprouveíTe, e houveíTe por feu fervi-
ç o : porque conforme a direito taes con-
tratos naõ deviaõ durar mais, que a mer-
cê feita ao Donatario. E fendo dadas as 
ditas terras da Corôa de juro, e de herda-
de , fe em algum tempo tornaíTem á Co-
rôa , achando algum contrato, que foífe 
feito maliciofamente, ou em perda co-
nhecida das rendas , e direitos del-Rey , 
elle poderia desfazer o contrato, fe lhe 
aprouveíTe. 

26 As quaes declarações,aíTi por elle 
feitas, havia por Ley univerfal; e manda-
va que fe cumpriífem , e guardaífem , e 
hoüveífe lugar geralmente em quaefquer 
cafos dos fobreditos, que ao diante de fa-
t o acontece íTcm, aííi nas doaçoés feitas 
ate entaõ das terras da Corôa do R e y n o 
pelosReys,quc ante elle foraõ,ou por elle, 
como nas que fe ao diante fizeífem pelos 
R e y s , que depois delle vieíTem, a quaef-
quer pefloas, de qualquer eftado, e condi-
ção que foíTem , fem embargo de quaef-
quer Direitos Canonicos , c ivis , coftu-
rnes, façanhas, e E(lilos,que em contrario 
diílo houveíTe, em parte,ou em todo; por-
que fem embargo de tudo queria , e man-
dava de feu fupremo poder, e certa fabe-
doria, que a dita L e y valeíTe, e foíTe fir-
me , Tentindo fer aííi Terviço de D e o s , e 
feu, e bem deftes Reynos, conformando-
fe com a vontade, e tençaõ del-Rey, feu 
Pay, e com o que aííi lhe vira ufar em feus 
dias até o tempo de feu fallecimento, e 
ao que por muitas vezes fobre iífo lhe 
ccmmunicára. Porém naõ era fua tençaõ 
tirar de fi o poder de difpenfar com a di-
ta L e y em parte, ou em todo nos cafos , 
em que lhe pareceífe juílo, e razoado, ou 
foífe fua mercê. A qual L e y foi feita 
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em Lisboa aos trinta dias dejunho do 
anno do Nafcimento de noíTo Senhor JE-
su CHRISTO de mil e quatrocentos e trin-
ta e quatro. 

27 E depois que a Ley Mental foi fei-
ta , e publicada, veyo algumas vezes em 
duvida, fe haveria lugar nas terras da Co-
rôa do R e y n o , que ao tal tempo, que a 
dita Ley foi feita , já andavaõ fora da na-
tureza das terras da Corôa, e ao dito tem-
po eraõ já partidas, e vendidas,como cou-
fas patrimoniaes \ A qual duvida E l - R e y 
Dom Affonfo o Quinto determinou com 
muitos do feu Confelho, e Defembargo, 
que,pofto que huma terra foíTe da Corôa, 
e como coufa da Corôa foíTe dada pri-
meiramente, Te depois,antes que fe fizeífe 
a Ley Mental , a dita terra foi vendida, 
ou dada em cafamento, ou trazida á par-
tilha entre herdeiros, como coufa patri-
monial , que 11a tal terra naõ houveíTe lu-
gar a dita Ley Mental; pois ao tempo , 
que foi feita,já naõ achou a dita terra em 
poder do primeiro Donatario, nem de 
feus herdeiros, e defeendentes legitima-
mente, nos termos da primeira doaçaõ, e 
com a natureza, e qualidade das terras da 
Corôa, para a dita L e y ao tempo,que foi 
publicada, haver lugar nella, pela qual de-
terminação del-Rey D . Affonfo foi mui-
tas vezes depois julgado. E El-Rey Dom 
Manoel, meu A v ô , de gloriofa memoria, 
mandou, q aífi fe cumpriífe, e guardaíTe. 
Partindo-fe porém íóméte (quado tal cafo 
aconteceífe) a eftimaçaõ da dita terra,por-
q a terra em Ti naõ queria q foíTe partida. 

28 A qual Ley por Ter muito provei-
tofa, e neceíTaria,com todas fuas declara-
ções , e determinações dadas, e approva-
das pelos ditos R e y s , mandamos, que Tc 
cumpra, e guarde, como nella fe contêm, 
como L e y por Nós feita. 

T I T U L O XXXYI. 
Como pela verbal encorporaçaí fe unem á Coroa do Reyno os bens conjfcados. 

PAra que feja fabido o modo, por-
que fe faz a verbal encorporaçaõ 
na Corôa dos bens , e heranças, 

que por alguns cafos faõ confifcados, de-
claramos , que , quando fe moítrarem al-

L i v . I I . 

gumas doaçoés,feitas a quaefquer peífoas, 
de bens, terras, ou herdamentos, que por 
delidos, que commetteíTem as peíToas,cu-
jos foraÕ, ou por morrerem abinteftado, 
e fem herdeiros, ou por ferem indignos, 

F ou por 
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ou por outra qualquer maneira fofsem encorporados, tem, e devem ter em todo, 
confiícados, fe em as ditas doaçoés fo 
rcm portas eftas palavras: Que Nós coiifif-
camos, apropriamos, unimos, ou encorpora-
mos os ditos bens, terras, herdamentos á Co-
roa de nojfos Reynos, e cl/es ajftcoiififca-
dos, e apropriados os damos, e doamos: por 
taes palavras,portas nas doaçoés, os ditos 
bens, terras, e herdamentos, e quaefquer 
outros direi tos,ficaÕ realmente encorpora-
dos, e feitos da Corôa do Reyno, aífi co-
mo fe foífem com toda a folemnidade de 
direito efcriptos , e portos nos livros dos 
proprios bens da Corôa. E os taes bens 
aífi verbalmente á Corôa apropriados, ou 

e por todo, as próprias qualidades, e con-
diçoés,que tem os bens, e terras, que com 
toda a folemnidade foraõ encorporados, e 
efcriptos nos livros dos proprios. Porque 
a tal encorporaçaõ verbal he de ta l , e 
tanta efficacia, que deve haver o mefmo 
effeito, que tem a adtual, e corporal en-
corporaçaõ j e que tem os bens, e terras, 
que fempre de tempo antigo foraõ, e 
faõ da Corôa do R e y n o , que devem fer 
julgadas pelas mefmas L e y s , Ordena-
ções , coftumes, qualidades, e condiçoés, 
quefe ju lgaõ os ditos bens da Corôa do 
R e y n o . 

T I T U L O XXXVII. 
mm! '" mu^ieres> tem coufas da Coroa do Reyno, efe cafao fem licença del-Rey. * 

COnfiderando N ó s , como em al- mefmo feito todo o que aífi de N ó s , e da 

gumas doaçoés , feitas pelos Corôa de noífos Reynos tiver. E o mefi-
R e y s noífos anteceflores, e mo queremos, que feja, havendo ajunta-

por N ó s , para alguns bens da Corôa, ou mento carnal com qualquer outra peífoa, 
jurifdiçoés, e quaefquer outras rendas, ou vivendo deshoneftamente. E efta L e y 
direitos , haverem de vir a femeas quer queremos, que fe guarde, e cumpra intei-
por via de doaçaõ , quer por fucceífaõ, ramente, fem embargo de quaefquer clau-
fempre fe houve, refpeito, e he razaõ, que fulas, que nas doaçoés forem poftas,porto 
haja , as taes mulheres haverem de cafar que, para derogaçaõ delias, feja neceífa-
com peífoas, que hajaõ de fervir bem a riofazer-fe delias expreífa mençaõ. E n a õ 
E l - R e y , e ao R e y n o , e que fejaõ a con- fera relevada do pcrdimento , do que de 
tentamento do Rey ,que entaõ for. E por Nós tiver, por nenhuma caufa, que por íí 
ifto fer coufa,q muito importa a noífo fer- allegar poífa, como cafar fem noífa licen-
v i ç o , e a bem cõmum de noífos Reynos , ça. O que todo haverá lugar , aífi nas 
e á honra dos pays,e daquelles,de que ellas doaçoés feitas pelos R e y s , que ante N ó s 
defcendem, determinamos que qualquer foraõ , como por N ó s , ou pelos que ao 
das taes mulheres, de qualquer eftado, e diante forem. E mandamos ao Procura-
condiçaõ que feja, quejurifdiçaõ, renda, dor da noífa Corôa, que, quando fouber, 
ou tença, que paífe de cincoenta mil reis, que algumas mulheres vaõ contra efta 
de Nós tiver, ou dos R e y s paífados, por noífa Ordenaçaõ, no-lo faça faber, para 
Nós confirmada , que fe calar fem noífa mandarmos proceder contra ellas pela9 
licença, por N ó s aífignada, perca por efiè penas conteüdas nefta L e y . 

T I T U L 
Em que tempo as Cartas das doaçoés, 

MUitas vezes algumas peífoas, a 
que por Nós faõ feitas mer-
cês e doaçoés, ou concedi-

dos privilégios e graças, ou dados Offi-

O XXXVIII. 
mercês devem pajfar pela Chancellaria. 

cios, e outras coufas, aífi por Alvarás, 
como por Cartas, e depois de as terem 
aífignadas, as levaõ, fem as paífarem pela 
Chancellaria, por naõ pagarem nella os 

direitos, 
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direitos, que faõ obrigados pagar 3 e fen- peíToas fejaõ obrigadas requerer confir-
do defefo por noíTas Ordenações, os Of-
ficiaes lhasguardaõ, e cumprem por ne-
gligencia , ou favor , de que fe fegue per-
da , e damno ás partes, e prejuízo a noíTo 
ferviço, por naõ ferem viílas pelo Chan-
cellér mór , e Officiaes da nofla Chan-
cellaria, onde devem fer examinadas, e 
emendadas , as que com juftiça naõ de-
vem paíTar, para fe efeufarem duvidas, 
e demandas, que fobre ifio recrefcem: 
mandamos, que as peíToas, a que fizer-
mos doaçoês, e mercês de algumas V i í -
las , Cafiel los, Terras, Jurifdiçoés, Ren-
das , Direitos, Reguengos , Tenças, Pa-
droados de Igrejas , ou quaefquer outras 
coufas, que concedermos por noíTas Car-
tas, ou Alvarás, fejaõ obrigados de as pal-
iar , e tirar de nofla Chancellaria, do dia, 
que as Cartas, ou Alvarás forem feitos, 
até quatro mezes primeiros feguintes. E 
paífando o dito tempo, naõ o cumprindo 
aífi, mandamos ao Chancellér mór, e O f -
ficiaes da Chancellaria, que lhes naõ re-
cebaõ taes Cartas , ou Alvarás , nem os 
fellem, nem paflem pela Chancellaria. E 
as mercês, que por elles tivermos feitas, 
fejaõ nenhumas. 

i E porque algumas peífoas tem de 
N ó s algumas doaçoés, e mercês em fuas 
vidas, e para feus filhos , ou de juro e 
herdade , e por feus fallecimentos os di-
tos feus filhos, fegundo nofla Ordenança, 
haõ de tirar Carta de confirmaçaõ por 
fuccef laõ dos ditos feus pays , e algumas 
vezes por eftarem em pofle das terras, 
rendas, e coufas, que tem por doaçaõ, o 
naõ querem fazer, mandamos, que as taes 

maçaõ, e a tirarem,e paflarem pela Chan-
cellaria, do dia, que feus pays fallecerem, 
até féis mezes primeiros feguintes.^E naõ Coll. r. 
o fazendo aífi , queremos, que por eífe 
mefmo cafo incorraõ em pena,de álem de a 

pagarem a Chancellaria, que conforme 
ao Regimento devem, pagarem mais pa-
ra N ó s , ou para os Rendeiros daquelle 
anno, em que feus pays fallecêraõ, outro 
tanto, quanto montar na amétade da dita 
Chancellaria : e os Officiaes delia have-
ráõ todos feus direitos, e mais améta-
de do que nelles montar, fe paflados os 
ditos feis mezes dentro de outros feis 
os vierem tirar da Chancellaria. E naõ 
os tirando dentro de hum anno , que-
remos que em fua vida feja a mercê ne-
nhuma. 

2 E fe Nós houvermos por bem, que 
fem embargo do dito tempo de quatro 
mezes,ou do anno acima declarado, toda-
via paflem as Cartas,e Alvarás,e fe féllem, 
por fazermos niífo mercê a algumas pef-
foas , pagaráõ a Chancellaria delias pela 
fobredita maneira. E ferá a dita Chancel-
laria do anno, em que a Carta, ou Alvará 
for feito; e os Officiaes haveráõ delias to-
dos feus direitos, e mais amétade da fom-
ma, que fenos direitos montar, como a-
cima dito he. 

5 E para que a todo tempo fe pofla 
faber, e ver fe as ditas Cartas paflaraõ na 
ordenança fobredita, mandamos ao Ef-
crivaõ da nofla Chancellaria, que ponha 
nas cofias delias com o final da paga os 
dias do mez , e o anno, em que forem def-
pachadas na dita Chancellaria. 

T I T U L O XXXIX. 
Que fe não faça obra por Carta, ou ^Alvará de/-Rey, nem de algum feu OJicial, 

fem fer pajfada pela Chancellaria. 

Andamos, que todas as Cartas 
aífignadas por N ó s , ou por 
noífos Defembargadores, V e -

dores da Fazenda, Mordomo mór, V e a -
dor. de nofla C a f a , porque Nós man-
darmos dar da nofla Fazenda , ou porque 
façamos outra graça , e mercê, ou man-
demos alguma coufa, que pertença a bem 

L í y . II . 

de juftiça, aífi entre N ó s , e noífo Povo , 
como entre partes, fejaõ felladas com 
cada hum de noífos fellos, e paflem por 
nofla Chancellaria. E naõ fendo felladas, 
e pafsadas por ella , naõ fe faça por ellas 
obra, nem execução alguma. 

x E os Corregedores, Juizes, e Ju-
ftiças, que por noíTas Cartas, que naõ 

F 2 forenjt 
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forem felladas, e pafsadas pela Chancel- para quem o accufar. E naõ o accufando 
laria, derem a pofse d'algumas jurifdiçoés 
a algumas pefsoas, incorreráõ em pena 
de cem cruzados, amétade para quem os 
accufar, e a outra para Captivos. Emais 
haveráõ qualquer outra pena, que nos 
bem parecer. 

2 E os Defembargadores , e Corre-
gedores , Contadores , Juizes ordinários, 
e dos OrfaÕs, Alcaides de Sacas, e quaef 
quer outros Officiaes,e pefsoas, que cum-
prirem , e derem á execução Cartas nof-
fas, e dos Officiaes, declarados no princi-
pio deita OrdenaçaÕ,ou Alvarás por N ó s 
aflignados, fem ferem pafsados pela Chan-
cellaria , pagaráõ dez cruzados, amétade 
para quem os accufar, e a outra para o 
rendimento da Chancellaria, dos annos, 
em que forem feitos. E mais haveráõ qual-
quer outra pena, que nos bem parecer. E 
o Official, a que pertencer, que dér pofse 
de algumas rendas, direitos, e proprieda-
des nofsas , pelas ditas Cartas pagará cin-
coenta cruzados pela dita maneira. 

j E qualquer nofso Thefoureiro, Al-
moxarife , R e c e b e d o r , ou outra pefsoa, 
que nofsa Fazenda, ou direitos tiver, que 
pagar algum defembargo nofso , ou guar-
dar quitas , ou efperas, que façamos a 
Rendeiros, ou pefsoas outras, fem os taes 
mandados ferem pafsados pela Chancella-
ria , pague anoveado o direito da Chan-
cellaria , que do tal defembargo, ou Car-
ta fe montar, amétade para o Rendeiro 
delia, do anno, em que for feito; e a outra 

alguém, arrecadar-fe-ha para Nós, ao tem-
po, que dér fua conta, ou quando fe fou-
ber por nofsos Officiaes. E mais naõ lhe 
fejaõ levados em conta os defembargos, 
que afli pagar. E os Contadores , que lhe 
tomarem a conta, fe lhos pafsarem fem 
i fso, pagaráõ outra tanta pena pela dita 
maneira, e mais perderáõ feus Officios. E 
mandamos aos Védores de nofsa Fazen-
da, que, quando virem as ditas contas, ou 
fouberem, que fazem o contrario, façaõ 
com diligencia dar á execução as ditas pe-
nas nas pefsoas, que nellas incorrêraõ. 

4 E fendo já os Alvarás aprefcnta-
dos,, e juntos em algum feito, ou auto, 
fem ferem pafsados pela Chancellaria , 
mandamos , que naõ fejaõ mais tornados 
á parte, para os poder pafsar por ella, an-
tes os pronunciem logo por nenhuns, e 
de nenhum effeito fob as ditas penas. 

y E nefta nofsa defeía fe naõ enten-
deráõ os Alvarás, que pafsarem pelos O f -
ficiaes da nofsa C o r t e , ou Cafa da Sup-
plicaçaÕ, para Lugares, que naõ fejaõ a-
faftados delia mais de cinco legoas. Por-
que para taes Lugares poderáõ pafsar íèus 
mandados , no que a feus Officios perten-
cer , por Alvarás feitos pelos Efcrivaés 
d'ante elles, e por elles aflignados, fem 
pafsarem pela Chancellaria. Porém , fen-
do fentenças finaes, pafsaráõ por Cartas 
felladas, e pafsadas pela Chancellaria, co-
mo as dos feitos de fora das cinco le-
goas. 

T I T U L O XL. 
Que as coufas, cujo efeito ha de durar mais de hum anno, pajem 

por Carta, e nao por Alvarás. 

MAndamos, que as coufas, que Porém, fe N ó s pafsarmos Alvarás de mer-

pafsarem por Nós, cujo effei- cês de quaefquer coufas, ou promefsa 
to haja de durar mais de hum delias,que façamos a algumas pefsoas, pa-

anno, naõ paísem por Alvarás , mas de ra as haverem de haver dahi a algum tem-
todas fe façaõ Cartas patentes, que co- p o , poílo que o cumprimento das taes 
mecem : Domjoaó, tfc. E fazendo-fe por mercês pofsa fer depois do dito anno, to-
Alvarás, fejaõ nenhuns, e naõ fe faça por davia valeráõ os Alvarás, fem fer necefi-
elles obra, nem execução; e o Efcrivaõ, fario pafsarem por Cartas , fendo porém 
que fizer por Alvará o que havia de fa- pafsados pela Chancellaria. 
zer por Carta , pagará o interefse á parte. 

: • .. J 
-- . T I T U . 
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T I T U L O XLI. 
Que fe naofaça obra por Portar/a, que da parte del-Reyfe der. 

O r tirarmos alguns inconveni-
entes, que fe poderiaõ feguir, de 
fe cumprirem as Portarias dadas 

da noífa parte , mandamos, que Official 
algum de nofsa Juftiça, ou Fazenda, ou 
outros quaefquer,naõ façaõ obra alguma 
por Portaria, que de nofsa parte lhe feja 

dada, poílo que as Portarias fejaõ de noC-
fos Officiaes, ou de pefsoas á Nós aceitas. 
E quem o contrario fizer, haverá a pena, 
que por direito mereceria, fe a tal coufa 
fizera de feu motu proprio , fem lhe fer 
mandado por Nós verbalmente, ou por 
nofso Alvará, pafsado pela Chancellaria. 

T I T U L O XLII. 
Como fe devem Regijlar as mercês , que El-Rcyfaz* 

ORdenamos , que todas as doa-
çoés de Terras, Alcaidarias 
móres, R e n d a s , Jurifdiçoes, 

Cartas, eProvifoés de Comendas, Ca-
pitanias , T i tu los , Officios, Carregos 
de Juft iça, e de nofsa Fazenda, Ten-
ças , Privilégios , licenças para fe ven-
derem , e tralpafsarem Officios, ou ten-
ças em outras pefsoas, mercês, que fizer-
mos a algumas pefsoas , do que tiverem, 
para por feu fallecimento ficarem a feus 
filhos, ou parentes , ou para o haverem 
por alguns annos, para defeargo de fuas 
confciencias, filhamentos de algumas pef 
foas, ou de feus filhos, parentes, e cria-
dos , accrelcentamentos de foros , e mo-
radias , caíiimentos de nofsos moradores, 
ou de fuas filhas, ou parentes, ou ajudas 
para elles, que fizermos por feus refpei-

tos ás ditas pefsoas, quitas, e mercês de 
dinheiro, e todas as Provifoés, porque 
mandarmos dar algum dinheiro a algumas 
pefsoas, para nos hirem fervir, pofto que 
lhes feja dado por razaó da jornada , em 
que vaÕ , fejaõ regiftadas pelo Efcrivaõ, 
que tiver cargo de as afsentar, e regiftar 
nos livros, que para ifso terá. E as pefsoas 
de qualquer qualidade , e condição que 
fejaõ, a que fizermos as taes mercês, feráõ 
obrigados a regiftar as ditas doaçoés, Car-
tas, e Provifoés, dentro em quatro mezes 
da feitura delias em diante. E naõ as re-
giftando no dito tempo, havemos por 
bem, que naõ valhaõ, nem fe cumpraõ 
por nofsos Officiaes, a que tocar o cum-
primento delias. O que haverá lugar fo-
mente nas coufas acima declaradas, e naõ 
em outras algumas. 

Coll. i. 
num.i. 
e feg. 

T I T U L O XLIII. 
Das Cartas impetradas del-Rey por falfa informaqao , ou callada a verdade. 

Uando alguma Carta nofsa, ou 
• I Alvará for impetrado por al-
A j j ^ guma peífoa , calando-nos al-

guma verdade , ou relatan-
do-nos alguma falfidade ; a qual verda-
de , fe. fe naõ callára, ou nos fora ex-
primida a falfidade , naõ era verofimil 
havermos de conceder a tal Provifaõ, 
Julgador, ou Commiffario, a que for 
prefentada, a naõ cumprirá, nem fará 

por ella obra alguma, pronunciará por 
fubrepticia , e havida por falfa informa-
ç a õ , e condemnará o impetrante ( pofto 
que pela parte, em cujo prejuízo fe hou-
ve , naõ feja requerido) em vinte cru-
zados para ella, e mais cem reis de cu-
ftas por cada dia, que por a tal Carta, 
ou Alvará o demandar, ou lhe impedir 
o defpacho. E fendo tal peífoa, a que 
mais cuftas devaõ contar que os cem reis, 

manda-
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mandamos, que álem delles lhas paguem. 
E naõ o condemnando logo na dita ma-
neira , incorrerá nas penas , em que incor-
rem os Julgadores, que naõ guardaõ nof-
fas Ordenações. E fe o impetrante for 
noífo Official, á lemdif lb, feja fufpenfo 
do Off ic io , que tiver, até nofsa mercê. 
E álem das fobreditas penas, fendo o ca-
fo tal , porque mereça mayor caftigo o 

que as ditas Cartas, Alvarás, ou Manda-
dos de Nós houver, ficará a N ó s cíar-lhe a 
pena, que nos por direito parecer. E as 
penas deíla Ordenaçaõ pagará da cadêa 
a parte,que impetraras taes Provifoés, ou 
o que as aprelentar cm J u i z o , ou fórã 
delle, ou por ellas requerer deípacho, 
qual efcolher a parte, contra quem forem 
impetradas. 

T I T U L O XLIY. 
Que fe nai entenda derogada por El-Rey Ordenaçaõ, fe da fubjlancia 

delia nai fizer exprejfa mençai. 

POr quanto muitas vezes paífaõ contra difpoíiçaõ de qualquer Ordenaçaõ 
Provifoés noífas, que faõ contra noífa, laivo, fe delia por Nós for feita ex-
noífas Ordenaçoés, com claufu- prefsa derogaçaõ ,. fazendo fummaria-

la , que lem embargo delias em contrario mente mençaõ da fubrtancia delia, de ma-
fe cumpraÕ, e naõ lie noífa tençaõ dero- neira que claramente pareça, que ao tem-
galas por nenhumas Provifoés geraes, po , que a derogamos, fomos informado 
mandamos, que, quando noífos Alvarás, do que nella fe continha. E o que aífi im-
Privilegios,ou Cartas,que naõ forem doa- petrar qualquer Provifaõ noífa, ou A l -
çoés , forem contra noífas Ordenaçoés, vará , que for contra alguma noífa Or-
pofto que nellas fe diga, que o fazemos de denaçaõ , fem delia fazer expreífa mcn-
noífa certa fciencia , e fem embargo de ç a õ , como dito lie, incorrerá nas penas 
noífas Ordenaçoés cm contrario , nunca dos que impetraõ Alvarás por falfa infor-
fe entenda derogada nenhuma delias, nem maçaõ , como fica dito no Titulo prece-
a tal claufula geral obre cffeito algum dente. 

T I T U L O XLV. 
Em que maneira os Senhores de Terras rifarão dajurifdição, cjue por El-Key lhes for dada. 

aíli largamente, fempre fe entenderáõ que 
fique refervada ao R e y a mais alta Supe-
rioridade,e R e a l Senhorio,que elle tem em 
todos feus fubditos, e naturaes, eertantes 
em feus Reynos . 

1 O s Duques, Mertres das Ordens, 
Marquezes, Condes, e o Prior do Hofpi-
tal de Saõ Joaõ , Prelados, Fidalgos , e 
pefsoas, que de Nós tem Terras com ju-
rifdiçaõ, ufaráõ delia, como por fuas doa-
çoés, por Nós confirmadas, exprefsamen-
te lhes for outorgado. E fe em as doações, 
e privilégios naõ for declarado , em que 
maneira devem ufar da jurifdiçaõ, ufaráõ 
em efta maneira. 

2 O s Juizes ordinários, Vereadores, 
e Procurador do Concelho , e os outros 

Officiaes, 

COmo entre as peífoas de grande 
ertado, e dignidade, e as outras, 
he razaõ, que fe faça differen-

ça, aíli nas Doaçoés, e Privilégios,conce-
didos ás taes peífoas, coftumáraõ os R e y s 
pôr mais exuberantes claufulas, e de ma-
yores prerogativas, para fe mortrar a ma-
yor affeiçaõ, e amor,que lhes tinhaõ. Pelo 
que nas doaçoés feitas ás Rainhas , e aos 
Infantes , e a alguns Senhores de Terras, 
foraõ portas claufulas, que lhes conce-
diaõ algumas Terras, Villas , e Lugares, 
com toda fua jurifdiçaõ eivei, e crime, 
mero e mixto império, naõ refervando 
para fi parte alguma da dita jurifdiçaõ, e 
em outras referváraõ alguma parte delia : 
c porto que as ditas doaçoés pafiaífem 



Em que maneira os Senhores 
Officiaes, fe faráõ por eleição dos homens 
bons, fegundo forma da Ordenaçaõ. E os 
Juizes haveráõ Carta de confirmaçaõ, 
para ufarcm de feus Officios , dos Corre-
gedores das Comarcas, em que as taes ter-
ras eíliverem, ou dos nofsos Defembarga-
dores do Paço. E os ditos Senhores de 
Terras,e feus Ouvidores,naõ íè entremet-
taõ nas eleições, nem em as apurações 
delias; nem confirmaráõ os Juizes, falvo, 
fe exprefsamente lhes for por Nós outor-
gado , ou pelos R c y s , que ante Nós fo-
r a ó , e por Nós confirmado. 

3 E naõ fe chamaráõ Senhores das 
Terrasjnem os Juizes,e Taballiaés fe cha-
maráõ por clles , fe em fuas doaçoés lhes 
naõ for exprefsamente concedido. E o 
Juiz,que fe chamar pelo Senhor da Terra, 
que naõ tiver para ifso doaçaõ exprefsa, 
pagará quarenta cruzados, amétade para 
quem o accufar, e a outra para os Capti-
vos. E o Taballiaõ , que fe chamar pelo 
dito tal Senhor de Terra, perca o Officio, 
e nunca mais o haja, e pague vinte cruza-
dos , pela dita maneira. 

4 Ontro-fi, mandamos a todos os ío-
breditos Senhores de Terras,que naõ def-
pachem elles , nem os feus Ouvidores, os 
feitos por modo de Relaçaõjnem ponhaõ 
os defpachos por, AcordaÕ os do Defembar-
go: mm, Acordamos com os do nojfo Defem-
bargo: nem por,Acordao: porque ifto per-
tence fazer-fe pelos Defembargadores das 
nofsas Cafas da Supplicaçaõ, e do Porto 
fomente: e o Efcrivaõ, que pufer publica-
çaõ ao tal defembargo, ou dellepafsar 
carta, fentcnça, ou mandado, que for af-
íignado pelo feu Ouvidor, em nome do 
Senhor da Terra, perderá o Officio , e fa-
zenda,que tiverjamétade da fazenda para 
quem o accufar, e a outra para os Capti-
vos. E os Officios poderemos Nós dar , 
a quem for nofsa mercê, fem os Senhores 
das Terras, e Jurifdiçoés os poderem dar 
pelos ditos erros, pofto que tenhaõ Pro-
v i f a õ , ou doaçaõ, para por erros darem 
os taes Officios. 

5 E defendemos aos Infantes , Du-
ques , Meftres, Marquezes, Condes, Pre-
lados , e pefsoas, que de Nós terras com 
jurifdiçaõ tiverem, que os prefos das fuas 
terras,que por Cartas das Relações forem 
mandados trazer das ditas terras ás ca-
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dêas da Corte, ou das Relaçoés, de Con-
celho , em Concelho, os naõ impidaõ tra-
zer ; nem outro-fi impidaõ em fuas terras 
a execução de nofsos Mandados,nem das 
fentenças, e Mandados dos nofsos Def-
embargadores , e Corregedores , e Offi-
ciaes de Juftiça , que para ifso poder te-
nhaõ, nem das Cartas precatórias, envia-
das de humas Juftiças a outras. Nem affi 
meímo mandem aos Ouvidores, Juizes , 
e Officiaes de fuas terras, que naõ cum-
praõ, nem dêm á execução os ditos Man-
dados , e Cartas , fem lho primeiro faze-
rem faber, ou lhe ferem moftrados. Nem 
outro-fi defendaõ aos Taballiaés, que fo-
bre os taes cafos dêm inftrumentos ás par-
tes , que os requererem. E qualquer dos 
fobreditos, que o contrario fizer, ou con-
fentir, ferá fufpenfo até nofsa mercê da 
jurifdiçaõ da terra, que de Nós tiver, em 
que alguma das fobreditas coufas fizer, 
ou mandar. E ifto fem embargo de quaef-
quer Cartas, e Alvarás nofsos, ou dos 
R e y s nofsos antecefsores , que em con-
trario tiver. E além difso os feus Ouvido-
res, Juizes, e Officiaes,a que os taes Man-
dados forem dirigidos , que os naõ cum-
prirem,ou os impedirem, ou dilatarem,en-
correráõ em pena de quatro annos de de-
gredo para Afr ica , e mais cincoenta cru-
zados , amétade para quem os accufar, e 
a outra para nofsa Camara. 

6 Outro-fi , fe algumas Ordens, ou 
Lugares Religiofos, Prelados, ou outros 
quaefquer Senhores de Terras,tiverem ju-
rifdiçaõ nellas por fuas doaçoés, ou lhes 
foi julgada pelo E d i t o geral,feito em tem-
po del-Rey Dom Affonfo o Quarto, ufii-
ráõ delia na fôrma, e maneira,que lhes foi 
concedida , e julgada, e naõ pafsaráõ os 
termos do conteúdo nas ditas doaçoés, e 
fentenças. 

7 E fe ufarem d'outra jurifdiçaõ, ou 
de mayor da que lhes foi outorgada , ou 
em outros cafos, que lhes naõ forem con-
cedidos , por efse mcfmo feito fejaõ f u f 
penfos até nofsa mercê da jurifdiçaõ da 
terra, em que o fizerem, provando-fe,que 
fe fez por feu mandado, ou confentimen-
t o ; e o Ouvidor pague quarenta cruza-
dos , amétade para a nofsa Chancellaria, 
a outra para quem o accufar.* 

8 E porque a Correição he fobre to-
da a ju-
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da a jurifdiçaõ, como coufa, que efguar- vogadas. E quanto ás doaçoés ,Jcitas^de 
da a luperioridade, e o mayor, e mais alto 
fenhorio, a que todos faõ fujeitos , a qual 
aííi lie unida, e conjuncta ao Principado 
do R e y , que a naõ pode de todo tirar de 
ft : defendemos, que nenhum Senhor de 
Terras,de qualquer eftado que feja,ufe por 
fi, nem porfeu Ouvidor,nem por outrem, 
de Correição,nem de auto algum delia. E 
mandamos aos Corregedores das Comar-
cas, onde as ditas terras eftiverem, que ao 
menos huma vez cada anno façaõ Correi-
ção em todas as ditas terras, como faõ 
obrigados fazer em todas as outras das 
Comarcas, de que faõ Corregedores, fob 
pena de privaçaõ dos Officios. E qual-
quer Senhor de Terras,que impedir, c em-
bargar a entrada dos Corregedores em as 
terras, que de Nós tiver, por eífe mefmo 
feito feja privado da jurifdiçaõ , e fenho-
rio que nellas tem , e fe tomem a Nós. 

9 E fe for concedido a alguns Senho-
res de Terras por fuas doações, ou privi-
légios,que poífaõ fazer Correição em fuas 
terras, naõ levaráõ porem dizima, vintena, 
ou quarentena das fentenças, que elles, ou 
feus Ouvidores derem, nem Chancellaria 
alguma das Cartas, e fentenças, que paf-
farem, falvo, fe exprefsamentelhes he ou-
torgado , que as poífaõ levar. E os a que 
for outorgado, que poífaõ levar Chancel-
laria , naõ as levaráõ mayores, do que he 
ordenado, que fe levem em noífa Corte: 

1 o E todo o fobredito nefte T i tu lo , 
mandamos, que fe cumpra, e guarde, fem 
embargo de qualquer poífe nova, ou an-
tiga , em que os Senhores das taes Terras 
eftejaõ, ou ao diante eftiverem, ou ufo, 
e coftume, de que ufaífem por qualquer 
tempo, que delle tenhaõ ufado, ou ao di-
ante ufarem, ainda que feja immemorialj 
por quanto havemos por damnado tal co-
ftume , e pofse, pofto que feja immemo-
rial. E fem embargo de quaefquer doa-
çoés , que lhes fofsem feitas pelos R e y s 
tleftes R e y n o s , até o fallecimento de El-
R e y D . Fernando, que foi a vinte e dous 
dias de Outubro, do anno do Nafcimen-
to de noífo Senhor JESU Chrifto , de mil 
trezentos oitenta e trez. Porque, quanto 
a ifto de ufarem de Correi çaÕ,e de os Cor-
regedores naõ entrarem em fuas terras , 
foraõ a3 taes doaçoés pelo dito R e y re-

pois do fallecimento del-Rcy Dom Fer-
nando , em que exprefsamente for decla-
rado , que pofsaõ feus Ouvidores ufar de 
Correição, ou de alguns autos delia com 
claufula derogatoria das Ordenaçoés, e 
Capítulos de Cortes, ou que os Correge-
dores naõ entrem em fuas terras, e por 
lhes fer feito nifto efpecial mercê, afti fo-
raõ confirmadas, queremos que ufem dif-
f o , como nellas for conteúdo. Porém naõ 
henofsa tençaõ, que por algumas claufu-
las,ou palavras, quanto quer que fejaõ lar-
gas , e geraes , fe entenda ferem concedi-
dos os ditos dous cafos; falvo, quando 
delles for feito particular, e exprefsa men-
ção. E os que ufarem de algum auto de 
Correição, contra efta Ordenaçaõ, feráõ 
fufpenfos de fua jurifdiçaõ até nofsa mer-
cê. E o Ouvidor haverá a pena, que em 
tal cafo por direito merecer. 

11 E por quanto em muitas doaçoés 
antigas foraõ poftas claufulas, porque pa-
rece fer concedida mór jurifdiçaõ , e po-
deres , do que foi a vontade dos conce-
dentes , as quaes foraõ por E l - R e y D o m 
Fernando limitadas, e declaradas, e em 
alguma parte revogadas, e por ferem pe-
los R e y s nofsos antecefsores, e por N ó s 
confirmadas, os que as tem, querem ufar 
de todas as claufulas nellas conteúdas,por 
lhes aífi ferem indiftin&amente confirma-
das , querendo Nós a ifto prover, manda-
mos , que as ditas doaçoés , e fuas confir-
maçoés fe regulem fegundo as Ordena-
çoés , que depois das primeiras doaçoés 
foraõ feitas, e aífi fejaõ entendidas, e in-
terpretadas ; porque a nofsa tençaõ, e dos 
R e y s , que as confirmáraõ, naõ foi appro-
var , nem confirmar o que já pelas Orde-
naçoés do R e y n o era revogado, ou em 
outra maneira interpretado, e limitado. E 
por quaefquer claufulas, e palavras poftas 
nasconfirmaçoés das taes doaçoés, pofto 
que derogatorias íèjaõ, nunca fe entende 
fer confirmado, nem concedido o que já 
era revogado,ou limitado. E quando N ó s 
de novo quizermos a alguma pefsoa por 
efpecial graça conceder alguma coufa 
das conteüdas nas primeiras doaçoés, que 
pelas Ordenaçoés fejaõ revogadas, ou li-
mitadas , tirar-fe-ha difso Carta de nova 
mercê, em que todo feja exprefsamente 
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Em que maneira os Senhore 
declarado ; e naõ paflaráõ em maneira al-
guma por via de confirmaçaõ. P o r é m , 
fe nas doaçoés,por Nós feitas até agora, e 
nas confirmaçoés das doaçoés dos R e y s 
noflos anteceífores, logo expreflameiite 
forem declaradas algumas claufulas de 
graças , das que pelas Ordenações forem 
derogadas, guardar-íè-haõ as ditas nof-
fas doaçoés, c confirmaçoés, como nellas 
for conteúdo. 

12 E nos tempos paíTados foraõ da-
das terras com fuas jurifdiçoés ás R a i -
nhas , e Infantes, e outros Senhores de 
Terras; e em fuas doaçoés foraõ poftas al-
gumas efpeciaes, e exuberantes palavras, 
e claufulas de mór effeito , do que fe co-
ftuma pór nas doaçoés de outras pefloas. 
E de algumas das ditas terras foraõ depois 
feitas doaçoés a outras pefloas, Prelados, 
e Fidalgos; e por fe dizer nellas: Que as 
tenhao como as tinhtíó, e haviao aquelles,cu-
jas antes forao: ufaõ , e querem ufar dos 
poderes, q ás Rainhas, e aos que das taes 
terras foraõ Senhores, foraõ especialmen-
te concedidos por refpeito de fua pre-
eminencia: e querendo Nós tolher as du-
vidas,que recrefcem das palavras das taes 
doaçoés, determinamos, que fendo em al-
guma doaçaõ portas eftas palavras •• Que 
acjuelle , a <jue a doaçaõ for feita, haja al-
guma terra, ou terras com toda fua jurifdi-
çaõ , ajji como as tinha , havia, e pojfuia a 
pejfoa, cujas antes foraõ: ou outras feme-
lhantes palavras, nunca fe entenda por tal 
doaçaõ paflarem no Donatario aquellas 
coufas , que a outra pefloa por efpeciaes 
claufulas, ou privilégios, e contra a difpo-
fiçaõ, e limitaçaõ das Ordenações, foraõ 
concedidas. E fem embargo das taes pa-
lavras , haverá fomente a jurifdiçaõ, e po-
deres regulados, fegundo a fôrma de n o f 
fas Ordenaçoés ; e de mais jurifdiçaõ naõ 
ufiirá , nem lhe ieja confentido. Porém, 
fe as claufulas da primeira doaçaõ forem 
todas infertas da fegunda,e vidas por Nós, 
de nofla certa fciencia, fendo de todo cer-
tificado , por lhe querermos fazer mercê 
efpecial,e fem embargo de as Ordenaçoés 
ferem em contrario, mandarmos pela dita 
doaçaõ, que porta delias ufar, guardar-fe-
ha o que pelo dito modo tivermos outor-
gado , e expreíTamente concedido. 

i j Defendemos a todos os Senhores 
L i v . II. 
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de Terras,que naõ ponhaõ nellas Juizes de 
Fóra; e deixem os Concelhos ufar de fuas 
Eleiçoés fegundo nofla Ordenaçaõ. E fa-
zendo o contrario, feráõ fufpenfos da ju-
rifdiçaõ dos taes Lugares por hum anno. 
E a pefloa, que fem nofla licença ufar do 
tal Officio , pagará cincoenta cruzados ; 
amétade para quem o accufar , e a outra 
para nofla Camara, c mais ferá degradado 
por quatro annos para Africa. 

14 E mandamos a todos os fobredi-
tos, fob a dita pena , que naõ ponhaõ em 
fuas terras, nem em alguma delias, Meiri-
nho,que haja de fervir o dito Officio, mas 
deixaráõ aos Alcaides, onde os houver 
feitos fegundo nofla Ordenaçaõ , e nos 
outros Lugares aos Meirinhos, portos pe-
los Concelhos, fegundo feus antigos co-
ftumes, fervir feus Ofl ic ios, afli perante 
os Juizes , e Officiaes dos Lugares, onde 
tiverem os taes Officios, como perante os 
Ouvidores, quando nelles eftiverem. Po-
rém , os que por feus privilégios tiverem, 
que os Corregedores naõ entrem em fuas 
terras, poderáõ fazer feus Meirinhos; con-
vém faber, hum fó em todas as terras, de 
q tiverem hum Ouvidor, o qual fervirá, e 
andará continuadamente com o Ouvidor; 
e naõ faráõ Meirinhos em os Lugares par-
ticulares, para abi haverem de ertar, e mo-
rar, fervindo os taes Officios. E a pefloa, 
que o tal cargo de Meirinho , por qual-
quer das ditas maneiras contra efla nofla 
defefa aceitar, e delle ufar, feja prefo , e 
da cadêa pague vinte cruzados, ametade 
para os Captivos , e a outra para quem o 
accufar, e ferá degradado dous annos para 
Africa. E os Meirinhos, que afli tiverem 
com os Ouvidores,naõ poderáõ citar,nem 
de mandar por feu Procurador, fomente 
no L u g a r , onde pefloalmente ertiverem 
com o Ouvidor, e até cinco legoas. 

15 Crear de novo Taballiados a N ó s 
fomente pertence, e naõ a outrem ; por 
tanto defendemos, que peífoa alguma, de 
qualquer dignidade, eftado, e condição 
que feja, naõ faça de novo Taballiaõ al-
gum, afli das Notas, como do Judicial, na 
terra, ou terras,que de N ó s tiver. E o que 
o contrario fizer,por efle mefmo feito feja 
privado para fempre de todo o poder , e 
privilegio, que tiver de pôr, ou prefentar 
os Taballiaés. E o que aceitar, e fervir o 
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5 o Livro fegundo das Ordenações, Tit. 4 5. 
tal Officio de novo creado, haverá pena ras foi expreífamente outorgado por Ei-
de falfario. 

16 E as peífoas, a que for concedido 
por Cartas de privilégios, e doaçoés nofi-
fas,ou dos Reys , noífos anteceífores, por 
Nós confirmadas, poderem nas fuas terras 
dar os Taballiados, naõ os daráõ por fuas 
Cartas; mas,quando vagarem, poderáÕ ef-
colher pefioas para elles idóneas, e com 
fua preíèntaçaõ os enviaráõ aos Defem-
bargadores do Paço para os examinarem; 
e fendo idoneos, lhes feráõ dadas noífas 
Cartas, e autoridade para em noífo no-
me ufarem dos Officios, e fe chamaráõ 
Taballiaês por N ó s , e levaraõ de noífa 

tit'V 8 Chancellaria o Regimento,* de como de-

Coii. vem delles ufar, e a taxa do que devem 
num.!, levar de feus falarios. 

17 E o Senhor de Terras,que der au-
toridade a alguma peflba, para por fua 
Carta , ou Alvará ufar de Officio de T a -
balliaõ, fem o enviar a prefentar aos Def-
embargadores do Paço , para lhe darem 
nofia Carta , e autoridade, por eífe mefi-
mo feito perca todo o direito, que tiver 
nos ditos Taballiados, afii de dar, como 
de prefentar. E os Corregedores das C o -
marcas o façaõ afii cumprir; e naõ confin-
taõ aos ditos Senhores de Terras fazer o 
contrario, fob pena de privaçaõ do Offi-
cio; e além diíTo Nós lhes darmos o caíli-
go, que houvermos por bem. E o que ufar 
de tal Provifaõ, perderá o Officio, e nun-
ca mais o poderá haver,nem outro algum 
dejuíliça; e ferá prefo, e degradado dous 
annos para Africa; e da cadéa pagará vin-
te cruzados , amétade para quem o accu-
far, e a outra para nofia Camara. 

18 E fendo cafo, que algum incorra 
em cada huma das ditas penas , por ufar 
do Officio de Taballiaõ fem Carta nofia, 
ou por naõ tirar o Regimento da nofia 
Cbancellaria, e tornar a fervir o tal Offi-
cio , oií outro algum de Juftiça , afii por 
nova Provifaõ, que lhe delle feja feita, co-
mo por outro qualquer modo, feja degra-
dado para fempre para o Brafil; e perca 
feus bens para a Coroa de nolfos Reynos: 
falvo, fe o tornar a haver por nofia efpe-
cial autoridade, que faça expreífa men-
ção de como fervio fem Carta, ou fem ti-
rar o Regimento. 

19 Porém,fe a algum Senhor de Ter-

R e y D o m J o a õ o Primeiro, que pudefle 
por fuas Cartas fazer, e pôr , ou dar em 
fuas Terras os Taballiaês, e fuas doaçoés 
forem confirmadas , e os que agora pof-
fuem as taes terras, e feus anteceífores 
eílivéraõ fempre em poífe de dar por fuas 
Cartas os Taballiados, quando vagáraõ, 
fem ferem pelos Defembargadores do Pa-
ço examinados, nem confirmados, e em 
eíla pofle eílivéraõ, afii em tempo do di-
to R e y , como depois atégora, havemos 
por bem, que ufem diíTo , como fempre 
uíiíraõ ; com tanto que por tal coílumc 
naõ excedaõ o conteúdo em fuas doaçoés. 

20 E fe pelos outros Reys,que foraõ 
depois delle, foraõ feitas doaçoés, ou da-
dos privilégios a alguns Senhores de Ter-
ras , que pudeífem nellas dar os Taballia-
dos por fuas Cartas, fem virem á nofia 
Chancellaria tirar as Cartas dos taes Offi-
cios , e que os Taballiaês fe chamaífem 
por elles, e eífes privilégios, ou doaçoés 
tiverem claufulas derogatorias das Or-
denaçoés em contrario feitas, e forem por 
Nós confirmadas, ou novamente conce-
didas , e eílando elles em poífe de dar pe-
lo dito modo os ditos Officios por fuas 
Cartas, quando vagarem, fejaõ-lhes guar-
dados ácerca diílo feus privilégios. 

21 E os que tiverem doaçoés, e pri-
vilégios , para dar os Taballiaês por fuas 
Cartas,como fica declarado, havemos por 
bem, que lhes poflaõ dar os Regimentos 
de feus Officios, aífi como fe lhes daria 
pelo Chancellér mór em noífa Chancella-
ria , vindo a ella tirar as Cartas de feus 
Officios. E naõ dem outros Regimentos, 
fenaõ os conteúdos çm noífas Ordena-
çoés. E naõ o cumprindo aífi, perderáõ a 
dada do dito Officio , e dahi em diante fi-
cará devoluta a Nós. E o Taballiaõ, que 
aceitar o Regimento, que naõ for o da 
noífa Ordenaçaõ, perderá o Officio, e ferá 
degradado dous annos para Africa. E os 
Taballiaês, que naõ levarem os ditos R e -
gimentos , e os Juizes, que os deixarem 
fervir fem elles, e íèm Cartas, incorreráõ 
nas penas,que diífemos no Livro primeiro, 
no T i t u l o : Das coufas commuas aos Ta* 
halliaès das Notas, e aos do Judicial. 

22 E queremos , que os que tiverem 
poder, e autoridade por fuas doaçoés 
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para ciarem os Taballiados por fuas Car-
tas , os polfaõ dar aífi mefino por erros 
por fuas Cartas de, Se ajfthe, em forma 
devida, e os julgar,como com direito lhes 
pertencer, dando appellaçaõ, e aggravo 
para o Juiz da Chancellaria , a quem por 
noífas Ordenações pertencem vir as ditas 
appellaçcês, e aggravos. E fem embargo 
de os ditos Senhores de Terras os pode-
rem aífi dar, Nós os poderemos afli meP 
mo dar por, Se ajji he, quando nos forem 
pedidos. 

23 E mandamos, que os Taballiaés, 
que forem dados pelos Senhores de Ter-
ras, e Fidalgos , por fuas Cartas , por te-
rem para iflo poder por fuas doaçoés, fe-
jaÕ perpetuos em fuas vidas; e naõ pof-
faõ por elles fer tirados dos Officios, fe-
naÕ fendo julgado por fentença confirma-
da em as noífas Relações, que os percaõ. 
E efies taes,que huma vez os Taballiados 
perderem no modo, que dito he , naõ po-
deráõ fer tornados a elles, para os have-
rem de fervir, falvo por nofla efpecial 
Provifaõ. E o que fem ella tornar a fer-
vir, perca o dito Officio , e nunca mais o 
pofla haver, nem outro algum de Juftiça; 
e ferá prcfo, e degradado cious annos para 
Africa, e da cadéa pague vinte cruzados, 
amétade para quem o accufar, e a outra 
para nofla Camara. 

24 Outro-fi, naõ daráõ Alvarás, nem 
Cartas, porque alguns Taballiaés de fuas 
terras poífaõ pôr em feus Officios pef-
foas, que por elles os firvaõ , pofto que 
fejaõ impedidos, para os naõ poderem 
fervir, porque ifto a Nós fomente perten-
ce. Nem daráõ poder, nem autoridade, 
porque alguma pefloa, que Taballiaõ naõ 
feja,pofla fazer íignal publico. E aquelles, 
que por taes Cartas, ou Alvarás fervirem 
os Taballiados alheyos, ou fizerem publi-
c o , não fendo Taballiaés, incorreráõ nas 
penas poílas aos que fervem fem Cartas. 

2 y E pela maneira,que diífemos,que 
podem pôr Taballiaés por fuas doaçoés, 
deífa mefma pódem pôr Efcrivaés d'ar.te 
feus Ouvidores aquelles, que fempre ahi 
houve ; com tanto que os naõ creem de 
n o v o , porque crear de novo fomente per-
tence a Nós. 

26 E fe algum Senhor de Terras, ou 
Grande de noflos Rcynos,tiver Officiaes 

Liv. II. 
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deputados para as coufas de ília fazenda, 
mandamos, que nos feitos delias, que per-
ante elles fe tratarem, aífi antre partes,co-
mo antre elles, e as partes , de qualquer 
qualidade que os feitos fejaõ, fe poder ti-
verem para delles conhecer , fempre de 
fuas fentenças, mandados, e interlocutó-
rias , dem ás partes, que quizerem appel-
lar, ou aggravar, appellaçaõ, ou aggravo 
para os noflos Defembargadores, a que 
o conhecimento por noflas Crdenaçoés 
pertencer. 

27 E o Official,que denegar em taes 
cafos appellaçaõ, ou aggravo, queremos, 
que pague cincoenta cruzados, amétade 
para nofla Camara, e a outra para quem 
o accufar j e a tal fentença feja nenhuma, 
e fenaõ faça por ella obra,nem execução. 
E mais pagafá ás partes as enfias,q por ra-
zaõ da tal denegaçaÕ,ou aggravo fizerem. 

a8 E fe algum Senhor de Terras de-
negar neftes cafos appellaçaõ , ou aggra-
vo , quer as fentenças fejaõ dadas por el-
les , quer por feus Officiaes , álem de fe-
rem nenhumas, o conhecimento dos taes 
feitos feja por efle mefino feito devoluto 
ao Corregedor da Comarca,ou aoc noflos 
Defembargadores, a que pertencer, qual 
o Aggravante efeolher. 

29 E bem aífi mandamos, que os 
Officiaes, que para as coufas da Fazenda 
tiverem,naõ tomem conhecimento de fei-
tos alguns, que fe tratarem antre partes 
fobre fefmarias, nem fobre heranças, que 
aos ditos Senhores de Terras pertençaõ; e 
deixem conhecer dos taes feitos aos Jui-
zes , e Almoxarifes, a que o conhecimen-
to pertencer, ou a quaefquer Officiaes,que 
para os taes cafos forem deputados. E fa-
zendo o contrario, fuas fentenças fejaõ 
nenhumas, e fe naõ faça por ellas obra , 
nem execução ; e mais pague cada hum 
trinta cruzados, amétade para quem o ac-
cufar , e a outra para nofla Camara. 

30 E o Taballiaõ, que infirumentos 
fobre os ditos cafos naõ der, fendo-lhe re-
querido com repofta do Ouvidor,ou Juiz, 
de que fe aggravarem, ou fem ella, fe a 
naõ quizerem dar ao tempo em noífas Or-
denaçoés limitado, por efle mefmo feito 
incorrerá nas penas contendas no Livro 
primeiro, Titulo: Das coufas,quefaõ cont-
inuas aos Taballiaés das Natas, e aos do 
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livrofegunâo das Ordenações, Tit. 45. 
ferviço, que fe ordenarem, porrazaõ das 
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Judicial. E a dada dos ditos Officios ne-
ftes cafos , por eíTa v e z , fique devoluta a 
N ó s , pofto que a prefentaçaõ , ou dada 
pertença ao Senhor da Terra. 

31 Defendemos a todas as peíToas, 
que de Nós tiverem jurifdiçoés, q elles, e 
feus Ouvidores naõ conheçaõ de feitos al-
guns, ordenados fobre Portagens, e Juga-
das, nem de quaefquer outros Direitos 
R e a e s , que a Nós fejaÕ devidos , ou de 
que lhes tenhamos feito mercê. Nem te-
nhaõ Almoxarifes, nem Officiaes, que dos 
taes feitos , e direitos hajaõ de conhecer, 
nem conheçaõ dos feitos das Sifas ; por 
quanto o conhecimento dos taes feitos 
pertence fomente aos noífos Officiaes, 
pat a iflb ordenados; fa lvo , fe tiverem de 
N ó s expreífo, e efpecial privilegio para 
iflb. 

32 E fe no dito privilegio, ou em 
fuas doaçoés for conteúdo , que as appel-
laçoés dos taes feitos, e direitos hajaõ de 
hir a feus Ouvidores, entender-fe-ha ten-
do-os na V i l l a , ou Lugar , onde fe o tal 
feito tratar; porque naõ o tendo na dita 
Villa,ou Lugar,pofto que o tenha em ou-
tras terras da mefma fua jurifdiçaõ, naõ 
hiráÕ as taes appellaçoés, nem aggravos 
a fea Ouvidor, mas hiráõ logo direitamen-
te a noflas Re lações , onde haviaõ de hir 
d'ante o feu Ouvidor: e ifto , pofto que 
por feus privilégios, ou doaçoés, ou 
por nofla Ordenaçaõ , os feus Ouvido-
res poífaõ conhecer por appellaçaõ , ou 
aggravo , eftando fora da Villa , ou Lu-
gar , onde fe trata a demanda, e he a con-
tenda. Por quanto as taes claufulas , po-
ftas no privilegio, doaçaõ, e Ordena-
çaõ , faõ fomente para as contendas entre 
partes, e fobre outras coufas, e naõ fobre 
os direitos, que devem pagar : porque fe-
ria contra ferviço de D e o s , e noflo, fof-
frerem as partes tantas dilaçoés , e defpe-
fas, como fariaõ,hindo bufear os Ouvido-
res fóra das terras, onde faõ as conten-
das ; e com menos oppreflaõ pódem os 
que taes privilégios tem, pôr para iflb em 
cada Vi l la , ou Lugar hum Ouvidor. 

3 3 E bem afli,mandamos, que a R a i -
nha, Infantes , e outros Senhores de Ter-
ras , de qualquer dignidade , e eftado que 
fejaõ, naõ conheçaõ por fi , nem por ou-
trem, dos feitos dos apurados para noflo 

ditas apuraçoés, ou das armas, ou cavai-
los , que para noflo ferviço haõ de ter. 

34 Mandamos aos Infantes,Duques, 
Meftres, Marquezes, Condes , Prelados, 
e a todas as outras peflbas, que de N ó s 
terras, ou jurifdiçaõ tiverem , que nem 
por fi , nem por outrem poflaõ por ma-
neira alguma levarem fuas terras mais fo-
ros, tributos, ou direitos, dos que lhes por 
fuas doaçoés por Nós confirmadas,ou por 
Foraes, ou Sentenças forem outorgados. 
Nem confintaõ, que fejaõ levados por 
feus Feitores,ou Arrecadadores; antes fa-
bendo-o, lhocontradiráõ. Nem façaõ por 
modo algum innovaçaõ alguma, contra o 
que dito he, fob pena, que qualquer, que 
fizer o contrario, ou o mandar fazer, ou o 
confentir, e naõ contradifler , de fer fuf-
penfo, até nofla mercê, da Jurifdiçaõ,que 
tiver no L u g a r , onde fizer a tal innova-
çaõ. E perderá para a Corôa em fua vida 
todos os direitos, q por Foral tinha,ou por 
fuas doaçoés, ou fentenças; e o Povo ferá 
livre de pagar os taes direitos hum anno. 

35 E qualquer outra peflba, que em 
nome do Senhor da Terra, ou por feu re f 
peito levar mais, ou mayores direitos, do 
que por noflas fentenças, doaçoés, e Fo-
raes devem arrecadar, feja degradado por 
hum anno fóra da V i l l a , e T e r m o , e pa-
gará á parte trinta reis por cada hum real, 
de tudo, o que mais levar, álem daquillo, 
que direitamente devia levar. E fe a par-
te naõ quizer arrecadar efta pena , pode-
lo-ha demandar, e arrecadar qualquer do 
P o v o ; e haverá para fi amétade delia, e a 
outra feja para os Captivos. E álem difto 
os Almoxarifes, Efcrivaés, e outros Offi-
ciaes dos ditos direitos, que afli o contra-
rio fizerem , percaõ os Officios, e naõ os 
poflaõ mais haver, nem outros femelhan-
tes. E fendo-lhes provado , que lhes foi 
allegado o Foral , e reclamado, que naõ 
fe levafle o tal direito, por fer fóra do Fo-
ral, ou mais do conteúdo nelle, peran-
te trez teftemunhas, pela primeira vez 
feja açoutado, e degradado dez annos 
para Africa ; e pela fegunda, para fem-
pre para o Brafil; e pela terceira, morra 
morte natural. Porém a execução da 
morte fe naõ fará fem primeiro no-lo fa-
zerem faber. 

36 E a o s 
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3 6 E aos Juizes, Vereadores, e Pro- remos, que fejaõ dos taes encargos efeu-

fos. E bem aífi, os a m o s , criados , e ca-curadores do Concelho,em que fe os ditos 
direitos mais levarem , ou impuferem , 
mandamos fob pena de ferem degradados 
dous annos para A f r i c a , e naõ entrarem 
mais em Officios honrados, que façaõ fo-
bre iífo logo auto com teílemunhas , e o 
enviem ao R e g e d o r da C a f a Supplica-
çaõ , e Governador da C a f a do P o r t o : os 
quaes faráõ logo citar as pcífoas,que nifto 
acharem culpadas, e proceder contra el-
las ; e o nolfo Procurador terá cargo de 
procurar contra elles. 

3 7 Mandamos aos Infantes,Duques, 
M e d r e s , M a r q u e z e s , C o n d e s , e outras 
peífoas de qualquer dignidade, eítado, e 
condição que fejaõ, que naõ dem Cartas, 
nem Alvarás de Privilégios a peífoas al-
gumas,porque oshajaõ por privilegiados, 
e efeufos dos encargos , c fervidoês dos 
Concelhos,nem de outros alguns;e as Car-
tas , e Mandados, que em contrario difto 
paí farem, naõ fe guardem, nem fe faça 
por ellas obra , nem e x e c u ç ã o , fegundo 
por E l - R e y D o m D u a r t e , e por E l - R e y 
D o m A í f o n f o o Quinto,foi determinado. 
E a pe í foa , que o tal privilegio tomar, e 
delle quizer ufar, feja pre fo , c degradado 
hum anno para Afr ica , e pague da cadêa 
dez cruzados , para quem o accufar ; e a 
execução das ditas penas faça qualquer 
J u l g a d o r , a que taes C a r t a s , ou Alvarás 
forem aprefentados , fob pena de pagar 
vinte cruzados, amétade para quem o ac-
cufar , e a outra para os C a p t i v o s ; e feja 
fufpenfo do Officio feis mezes. E os Jui-
zes , e Off ic iaes , que os taes Privi légios, 
Cartas , ou Alvarás guardarem, ou man-
darem guardar, percaÕ os Off ic ios , e os 
naõ poífaõ mais haver, nem outros alguns 
Officios honrados femnoífa efpecial Pro-
vi faõ. E pague cada hum vinte cruzados, 
amétade para os Captivos , e outra para 
quem os accufar. E eftas mefmas penas 
haveráõ, fe por Cartas , e Alvarás de en-
commenda de Senhores de T e r r a s , ou de 
quaefquer outras peífoas efeufarem das 
fintas , fervidoês, e quaefquer outros en-
cargos do C o n c e l h o , a peífoas, que naõ 
tiverem noífos privilégios, aífignados por 
Nós ,ou por noífos Officiaes, para ifto de-
putados , e fellados, e paflados por noífa 
Chancellaria porque fomente eíles que-

feiros, daquellas peífoas, que por bem de 
feus privilégios faõ efeufos dos taes en-
cargos , e fervidoês dos Conce lhos ; por-
que aos taes fe guardará, como nos privi-
légios, de cujos forem, for conteúdo. Po-
rém, havemos por bem, que a Rainha, e 
o Princepe poííaõ efeufar fomente nas 
fuas terras, quem lhes aprouver , dos en-
cargos, e fervidoês dos Concelhos delias, 
e naõ outros alguns. E ifto , por via de 
M a n d a d o , e naõ de Privilegio. 

38 E aífi m e f m o , nenhuma das fo-
breditas peífoas dará Carta de Efcudeiro 
a outras algumas peífoas, falvo, áquelles, 
que criarem , e verdadeiramente tiverem 
por Efcudeiros, trazendo-os a cavallo,em 
fua cafa. E dando-lha d'outra maneira , 
ferá nenhuma, e de nenhum effeito, e lhes 
naõ ferá guardada. 

39 E fe algumas peífoas moftrarem 
Cartas, ou Alvarás noífos , porque os to-
mamos por Efcudeiros em noífa guarda, 
c encomenda, fer-lhef-haõ fomente guar-
dadas aquellas liberdades, que expreífa-
mente nas ditas C a r t a s , ou Alvarás lhes 
mandarmos guardar, e outras algumas 
naõ. 

40 Item , naõ dem Cartas de efpaço 
de dividas alhêas, ou de qualquer obriga-
çaÕ , nem de reftituiçaõ de fama, nem de 
perdaõ, nem de emancipaçaõ, nem al-
guma outra carta graciofa , que conte-
nha em fi g r a ç a , e mercê geral, ou e f 
pecial. 

41 O s Infantes, e todos os outros 
Senhores de terras, e Fidalgos , que ti-
verem Terras com jurifdiçaõ , faraó feus 
Ouvidores de trez em trez annos,^homens c 0 i u . 
para iífo pertencentes; os quaes conhece-num. i. 
ráõ das appellaçoés,* e feitos, de que lhes Coll. r. 
pertencer o conhecimento; e os julgaráõ num.i. 
nas terras, de que forem Ouvidores, e naõ 

em outra parte, onde naõ tiverem jurifdi-
çaõ. E elles, e os ditos Senhores de T e r -
ras aífi mefmo naõ poderáõ conhecer na 
terra, onde naõ tiverem jurifdiçaõ. E fe 
tiverem terras apartadas huma da outra , 
poderáõ conhecer até dez legoas; eftan-
do porém em huma das terras , e fóra das 
ditas dez legoas, naõ tomaráõ conheci-
mento , fem embargo de quaefquer privi-

légios, 



} 

54. Livro Jegtindo das i 
legios,porto que fejaõ taes, e tenhaõ clau-
fulas, de que fe deva fazer exprtífa men-
ção , porque todos os havemos por de-
rogados. 

42 E defendemos aos ditos Ouvido-
res, que acabado de terem fervido os trez 
annos, naõ ufemmais neífas terras das di-
tas Ouvidorias,nem conheçaõ como O u -

Coll. 1. vidores de feito algum. * E o que fizer o 
num. 5. contrario, por efle mefmo caio incorra 

em pena de cincoenta cruzados, améta-
de para quem o accufar, e a outra para 
nofla Camara ; e naõ poífa mais haver o 
dito Of f ic io , nem outro algum de julgar. 
E as fentenças, e autos proceífados, de-
pois dos ditos tres annos,fejaõ nenhuns; e 
pagará á parte todas as curtas, e defpefas, 
que por razaõ dos taes autos fe fizerem, e 
lhe latisfará toda a perda , e damno, que 
por iflo receber. 

43 E os ditos Ouvidores teráõ a mef-
ma jurifdiçaõ, que os taes Senhores de 
Terras tiverem por fuas doaçoés. E nos 
feitos,que a elles vierem,ufaráõ delia, aífi, 
e da maneira, que os taes Senhores de 
Terras podem ufar. 

44 Peífoa alguma,de qualquer forte, 
e qualidade que feja,que jurifdiçaõ da Co-
roa do R e y n o tiver, naõ poderá pôr O u -
vidor , nem outro Official de Juftiça, que 
feja Clér igo, ou peífoa , que naõ feja de 
noífa jurifdiçaõ;e pondo-o,todo o por clle 
procefiado ferá nenhum. E o que aífi for 
porto, pagará as curtas ás partes. E o que 
o pufer, ferá fufpenfo da jurifdiçaõ até 
noífa mercê. 

45 O s Ouvidores dos Infantes, e 
d'outros Senhores de T e r r a s , naõ daráõ 
Cartas de feguro em cafo algum. E das 
fentenças, e defembargos, que derem, da-
ráõ appellaçaõ, ou aggravo ás partes para 
as noflas R e l a ç o é s , onde o conhecimen-
to fegundo nolfas Ordenaçoês pertencer. 

46 E nas terras dos Infantes, fe al-
guma v i u v a , ou cada huma das peíToas, 
que pódem efcolher Juizes, morar nellas, 
e quizer efcolher Juiz, quando for deman-
dada , naõ poderá efcolher, fenaõ os Jui-
zes Ordinários, donde for morador, ou o 
Ouvidor do Infante, ou o Corregedor de 
noífa Corte. 

47 E os Juizes conhecerão de todos 
os feitos crimes, e eiveis por auçaõ no-

Irdenaçees ,Tit.45. 
va ; e as appellaçoés hiráõ delles aos O u -
vidores,ou aos Senhores das Terras,quan-
do delias quizerem conhecer , e em fuas 
terras eftiverem. E quando elles as qui-
zerem por fi defembargar, naõ conhcce-
ráõ delias os Ouvidores. E depois que ti-
verem hum Ouvidor ordenado, naõ com-
mettaõ alguns feitos, ou feito em particu-
lar a outra peífoa , f a l v o , quando houver 
jufta , e honefta caufa para iífo. 

48 E naõ conhecerão elles, nem feus 
Ouvidores de aggravos alguns, que d'an-
te os Juizes fahirem; mas todos hiráõ ao 
Corregedor da Comarca, ou ao Correge-
dor da Corte nos feitos crimes j e nos ei-
veis hiráõ os aggravos aos Corregedores 
das C o m a r c a s , ou aos Defembargadores 
dos Aggravos das noflas Re laçoés , a que 
pertencer, e por cfta mefma maneira , os 
que fahirem d'ante os Ouvidores; e hiráõ 
A cada hum dos fobreditos, e naõ aos Se-
nhores das Terras. 

49 E as appellaçoés dos feitos cri-
mes, que os Senhores de T e r r a s , ou feus 
Ouvidores fentencearem, viráõ aos Ou-
vidores de cada huma das R e l a ç õ e s , a 
que pertencer. 

50 E os Senhores de Terras , e feus 
Ouvidores naõ tomarão conhecimento 
por nova auçáõ de feito algum eivei, nem 
crime, nem por fimples queréla, nem de-
nunciaçaõ, ou correição, nem por via de 
Officio de Juft iça, nem por outra manei-
ra, falvo , por appellaçaõ : tirando aquel-
les, a que por noífa OrdenaçaÕ,ou por ef-
pecial privilegio expreflamente for outor-
gado,que o poífaõ fazer. 

51 E bem aífi, os ditos Ouvidores 
paflem em feus proprios nomes as fen-
tenças, que derem, e os mandados, e naõ 
em nome dos Senhores das Terras , cujos 
Ouvidores forem, de qualquer eftado, e 
preeminencia que fejaõ. 

52 E as appellaçoés, e aggravos,que 
d'ante elles fahirem, naõ as levem , nem 
enviem aos Senhores de Terras;aos quaes, 
outro-fi defendemos, que naõ tomem del-
ias conhecimento, e as deixem vir aos 
Defembargadores , e Officiaes, a que o 
conhecimento dos taes feitos pertencer. 

53 E mandamos a todos os Ouvido-
res, Juizes , e quaefqucr outros Officiaes 
da R a i n h a , Princepe, Infantes, Duques , 

Meftres, 
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Em que maneira os Senhores das Terras u/ardo, Vc. 5 $ 
Meftres, Marquezes, Condes, e de todas ças dadas em Juizo competente, porto 
as outras pefíoas, que de Nós tiverem ter-
ras com jurifdiçaõ, que naõ ponhaõ pe-
nas algumas para as Chancellarias. E 
cumpraõ o que acerca diflo mandamos 
110 Livro quinto, no Titulo : Que os Jul-
gadores não applicjuem as penas a feii arbí-
trio : fob as penas ahi portas. E o Senhor 
da Terra, ou Jurifdiçaõ, que as pufer, ou 
confentir pôr afeu Ouvidor, feja fufpen-
fo da jurifdiçaõ até nofla mercê. 

54 E os Ouvidores, que naõ cumpri-
rem tudo o que por efta Ordenação he 
mandado, e forem contra alguma parte 
delia, fejaõ privados dos Officios, e nun-
ca os mais hajaõ, nem outros alguns Of-
ficios de Juftiça; e paguem cincoenta cru-
zados , amétade para nofla Camara, e a 
outra, para quem os accufar ; e fejaõ de-
gradados dous annos para Africa. Para a 
execução das quaes penas, poderáõ fer 
demandados ante o Corregedor da C o -
marca, ou Defembargadores dasRela-
çoés, a que pertencer, qual a parte mais 
quizer. Aos quaes mandamos , que, naõ 
havendo parte, os mandem perante fi ci-
tar ; e fendo ouvidos, executem nelles as 
ditas penas, fendo nellas comprehendidos. 

55 E l e alguns Senhores de Terras 
fizerem, ou ufarem das coufas aelles aqui 
defefas , ou de cada huma delias, naõ as 
tendo em fuas Doaçoés ;Foraes, e Senten-

que poflaõ dizer, que por coftume tem 
mais do em ellas conteúdo,queremos que 
pelo meímo feito fejaõ fufpenfos da ju-
rifdiçaõ da tal terra até nofla mercê; e ifto 
nos cafos,em q naõ temos porta,e declara-
da certa pena. E os feus Ouvidores, e Ju-
ftiças,e Officiaes, q de femelhantes coufas 
ufarem, incorrerão em pena de quatro an-
nos de degredo para Africa,e de cincoenta 
cruzados,amétade para nofla Camara, e a 
outra,para o accufador. E poderáõ fer de-
mandados para a execução das ditas pe-
nas, fendo nellas comprehendidos , pela 
maneira dita no paragrafo precedente. 

56 E fe alguns dos fobreditos fize-
rem o contrario do que em efta Ordena-
çaõ he conteúdo, e por ella lhes he pro-
hibido, álem de incorrerem nas penas 
atraz declaradas, queremos que tal porte, 
e coftume feja nenhum,e de nenhum eífei-
to, e vigor, nem poflaõ por tem po algum 
acquirir direito. Por quanto havemos por 
damnado tal coftume, e poífe, pofto que 
feja immemorial. E mandamos aos Cor-
regedores, que tenhaõ grande cuidado de 
fempre faberem, como cada hum ufa da 
jurifdiçaõ, que tem por fuas doaçoés ; e 
fe leva mais direitos , do que por ellas , e 
pelos Foraes, e fentenças deve arrecadar, 
e no-lo façaõ faber , quando por fi o naõ 
puderem emendar. 

T I T U L O XLYI. 
Que as pejòas,(jue tem poder de dar Ofícios,os naÕvêndaÕ,nem levem dinheiro por os dar.* 

NEnhuma peífoa, de qualquer 
eftado, preeminencia, forte, e 
condição que feja, que poder 

tenha para dar , e em qualquer maneira 
que feja, prover quaefquer Officios, que 
á nofla Fazenda, ou Juftiça toquem, naõ 
venda , nem mande vender nenhuns dos 
ditos Officios, nem leve dinheiro algum 
por os dar; nem afíi mefmo Julgado de 
Orfaõs, e Efcrivaninhas delles,e Èfcriva-
ninhas das Camaras , e d'Almotaceria, e 
quaefquer outros , de qualquer qualidade 
que poflaõ fer , da Governança , e R e g i -
mento das Cidades, Vil las, ou Lugares. 
E afli mefmo peífoa alguma os naõ com-

pre, pofto que vendidos lhe fejaõ, fob pe-
na de quem os comprar, ou der dinheiro 
por elles , perder o tal Oflicio para quem 
o accufar, e mais toda fua fazenda, amé-
tade para quem o accufar , e outra, para 
nofla Camara. E álem diflo, ficará a dada 
do dito Officio devoluta a Nós, para dahi 
por diante fer dado por Nós. E aquelle , 
que o vendeo , ou levou o dinheiro por o 
dar, nunca o mais poderá dar. E ao que 
o tal Off ic io , ou Officios comprar, lhe 
poderáõ fer demandados em toda fua vi-
da, e a dita pena, fem fe poder ajudar da 
prefcripçaõ de tempo algum. -

T I T U -

Coll . i . 
num.i. 
c 2., e 
Coll.2. 
num.i. 
2.c leg. 



5 Livro fegunãodas Ordenações, 

t i t u l o X L Y I I . 
Coll. f. 
num.i. 
e fcg. e 
C0ÍI.3. 
num-i. O 

Da jurifdiçaõ dos Capitais dos Lugares de ^Africa. * 

S Capitaés, que por Nós efti-
verem nos noíTos Lugares de 
Africa, nos crimes, commetti-

dos nos mefmos Lugares, teráõ efta jurifdi-
çaõ. Nos cafos, em que naõ couber pena 
de morte, ou cortamento de membro,po-
derão condemnar, fegundo lhes parecer 
por direito, que os taes malefícios devem 
fer punidos. E mandaráõ executar fuás 
íentenças, fem delias darem appellaçaõ, 
nem aggravo. 

i E nos cafos , em que couber pena 
de morte, ou cortamento de membro, da-
ráõ geralmente appellaçaõ , ou aggravo 
para Nós, falvo, nos cafos feguintes: trai-
çaõ, fodomia, furto, roubo de Navio,que 
levem, ou queiraõ levar dos Lugares, on-
de forem Capitaés, e fe alguém quebran-
tar a fegurança, que por Nós mefmo , e 
em noífa peífoa feja pofta, e dada, ou fal-
tar por cima dos muros com propofito , 
e tençaõ de fazer mal. Porque em cada 

hum deftes cafos poderáó os ditos Capi-
taés mandar punir , e juftiçar os malfeito-
res, fegundo o cafo for, e lhes por direito 
parecer, fem appellaçaõ, nem aggravo. 

2 Porém, fe nas Cartas, e Regimen-
tos dos Capitaés, lhes for outorgado, que 
ufem da jurifdiçaõ d'outra maneira, cum-
prir-fe-ha o que nas taes Cartas , ou R e -
gimentos for conteúdo , fem embargo 
defta Ordenaçaõ. 

j E poderáõ dar licença aos homi-
ziados, que eftiverem acoutados nos ditos 
Lugares para virem a efte R e y n o , como 
diremos no Titulo: Dos coutos ordenados 
para fe acoutarem, ü'c. 

4 E aos degradados naõ daráõ licen-
ça alguma , durando o tempo de feu de-
gredo,como diremos no Livro quinto, no 
Titulo: Dos degradados, cjue naõ cumprem 
os degredos. E dando-lha, álem de lhes fer 
eftranhado por Nós , mandamos-ás Jufti-
ças, que lha naõ guardem. 

T I T U L O XLVIII. 
Que os Prelados, e Fidalgos naõfaçao novamente Coutos, nem Honras em feus herda-

mentos } e como nellas ufaráõ de Juas Jurifdiçoês. 

i Relado algum , ou Fidalgo, de 
qualquer eftado, e condição que 
feja, naõ faça Honra,nem Couto 

algum novamente em fuas quintas, ou ca-
faes,nem accrefcéte nas Honras,e Coutos 
velhos, álem do que antigamente foiaõ 
ufar feus anteceíTores. E fc algumas quin-
tas , ou cafaes foraõ honradas , ou couta-
das antigamente, ufaráõ fomente em ellas 
das couías , que lhes foraõ concedidas , e 
outorgadas pelas inquirições, que foraõ 
tiradas por mandado del-Rey Dom Dinis 
de gloriofa memoria, na era de Cefar, de 
mil e trezentos vinte e oito annosje aquel-
las,que novamente foraõ feitas,ou accref 
centadas defde a era de Cefar de mil e tre-
zentos e cincoenta e trez annos , que faõ 
de Chrifto mil e trezentos e quinze para 
cá,mandamos,que fejaõ de todo devaffas. 

1 E os Prelados, e Fidalgos, haveráõ 
as Honras conteúdas nas ditas inquirições 
com todas as jurifdiçoês, e direitos, qiie 
nellas fe moflrar que haviaõ ao tempo, 
que as ditas inquiriçoés foraõ tiradas. E 
naõ entrará nellas Mordomo,nem Portei-
ro da Villa, ou Lugar, em cujo Termo as 
ditas Honras eftiverem. 

2 E" fe nas ditas inquiriçoés for con-
teúdo , que os Senhores das ditas Honras 
tenhaõ em ellas fomente Juiz , o tal Juiz 
ufará em ellas de toda a jurifdiçaõ, que fe 
moftrar por as ditas inquiriçoés , de que 
feus anteceíTores ufavaõ. E naõ fe eften-
derá a mais do que por ellas Te provar. 

j E naõ Te provando por as ditas in-
quiriçoés, de que jurifdiçaõ o Juiz nas 
Honras uíava , poderá fomente conhecer 
de todos os feitos eiveis dos moradores 

delias,, 
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Qiie os Prelados, e Fidalgos nao 
delias ; e de feito algum crime naõ toma-
rá conhecimento; econheceráõ dos feitos 
crimes os Juizes Ordinários da Vi l la , ou 
L u g a r , em cujo Termo as Honras efti-
verem. 

4 E fe pelas inquirições fe moflrar, 
que os Senhores das Honras naõ tinhaõ 
em elJas Juiz , mas fomente tinhaõ Vigá-
rio , poderá o dito Vigário fomente ouvir 
os feitos dos moradores das ditas Honras 
por os damnos,que feus gados fizerem nos 
paés, e outros quaefquer frutos, e nos ta-
pamentos de fuas herdades, ou vinhas, e 
das coimas,em que os moradores das Hon-
ras cahirem , huns aos outros , por razaõ 
dos britamentos, ou defvios das aguas. E 
naõ poderá conhecer de propriedade,nem 
de poíTe das ditas aguas, fe alguns as de-
mandarem a outros : fomente poderá ci-
tar os moradores das Honras, que nos ca-
fos, em que elle, ou o Juiz delias naõ po-
dem conhecer, vaõ refponder perante os 
Juizes da Villa,ou Lugar,em cujo Termo 
as Honras eítiverem. 

y E fendo cafo, que nas Honras haja 
J u i z , e Vigário, e naõ fe provar, de que 
jurifdiçaõ cada hum deve ufar, o Juiz co-
nhecerá fomente dos feitos eiveis , como 
acima lie declarado; e o Vigário naõ terá 
jurifdiçaõ alguma ; fomente citará os mo-
radores da Honra,que appareçaõ perante 
o Juiz delia nos cafos fomente,de que po-
de conhecer. 

6 E porto que pelas inquirições fe 
naõ prove,que os Senhores das Honras ti-
nhaõ em ellas Juiz, ou Vigário, poderáõ 
os ditos Senhores delias por íi, ou por ou-

façao novamente coutos ,Vc. 57 
trem conhecer dos feitos dos moradores 
deífas Honras, que fe ordenarem fobre os 
damnos, e coimas, e dos britamentos, ou 
defvio das aguas; e d'outros feitos naõ 
tomaráõ conhecimento algum. E os feus 
Porteiros, que em as Honras tiverem, po-
deráõ citar os moradores delias , para lu-
rem refponder perante os Juizes da Villa, 
ou Lugar,em cujo Termo as Honras efti-
verem, nos cafos,em que os Senhores dei-
las naõ podem conhecer. 

7 E fe algumas peífoas,que naõ fejaõ 
moradores nas Honras, fe acolherem a el-
las, queremos, que os Porteiros dos Con-
celhos poffaõ entrar em ellas,e cita-los pa-
ra diante os Juizes, que de íèus feitos de-
vem conhecer e que lhes naõ feja porto 
fobre iífo embargo algum. 

8 Porém , fe álem difto os Prelados, 
ou Fidalgos moftrarem privilégios dos 
Reys,noífos anteceífores,por Nós confir-
mados , porque lhes feja outorgado pode-
rem em fuas Honras ufar de mayor jurifdi-
çaõ , da que fe contêm nefta Ordenaçaõ, 
mandamos, que lhes fejaõ guardados, co-
mo nelles for declarado, e por noífas Or-
denações determinado. 

9 E fe alguns Prelados, ou Fidalgos, 
nas Honras, que aífi tiverem , ufarem de 
mayor jurifdiçaõ, da que pelas ditas inqui-
rições , ou por feus privilégios lhes lie ou-
torgada , ou tolherem ás no/Tas Jurtiças 
ufar nellas daquillo, que podem, e devem 
ufar, queremos, que por efie mefmo feito 
lhes fejaõ logo as ditas Honras devaífas; e 
álem diífo haveráõ a pena , que nos bem 
parecer, fegundo as culpas forem. 

T I T U L O XLIX. 
One os Frelados , ou outras pejjbas nao lancem pedidos em fuas Terras, nem levemfer-

ventias , nem apofentadorias , nem recebaÕ coufa alguma. 

LAnçar pedidos, peitas, emprefti-
mos, pertence lómente ao R e y , 
e fupremo Senhor. Pelo que de-

fendemos, que Prelados alguns, ou outras 
pertoas de qualquer eftado , e condição 
que fejaõ , ou Capitaés de Ilhas em fuas 
Terras , naõ lancem peitas , pedido, en> 
prertimo , ferviço de coufas algumas , ou 
outra ajuda. E fazendo o contrario, pela 

Liv. II . 

primeira vez percaõ a jurifdiçaõ da Cida-
de, Villa, ou Lugar, em que o fizerem. E 
pela fegunda vez percaõ a dita Cidade, 
Villa, ou Lugar, em que ifto fizerem. E 
efta mefma pena haveráõ os que requere-
rem os moradores de fuas Terras, Villas, 
e Lugares, Aldêas, e Povoaçoés em par-
ticular para algumas das ditas coufas por 
í i , ou por outrem, ou por fuas Cartas, fe 
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taes requerimentos forem taõ geraes, que lo algum,ou morador na terra, em que ti-
toqiiem quafi a todos os moradores, e que 
pareça ferem feitos em fraude delta defe-
fa, para poderem córadamente dizer, que 
naõ lançáraõ em geral, nem como á con-
gregação de Concelho, as peitas, pedi-
dos, empreílimos, ferviços, ou ajudas. 

1 Outro-fi , mandamos aos Senhores 
de Terras , Prelados, e Fidalgos, que em 
fuas terras naõ tomem por conítragimen-
to , por nenhum preço , paõ algum , em 
quanto tiverem feus celeiros, nem lancem 
o feu paõ,que tiverem pelas cafas dos La-
vradores. E o que o contrario fizer, pa-
gue pela primeira vez cem cruzados para 
a noíla Camara. E pela fegunda vez, feja 
fufpenfo até no fia mercê de qualquer ju-
rifdiçaõ, que tiver. E pela terceira, perca 
a dita jurifdiçaÕ de todo. E mandamos 
aos Corregedores das Comarcas, e Ou-
vidores dos Meltrados, que provejaõ nif-
fo, e o façaõ dar á execução, fob pena de 
privaçaõ de feus Oíficios. 

2 E mandamos aos fobreditos, que 
naõ conftranjaõ a feus Lavradores, e mo-
radores de fuas terras,que ás fuas próprias 
defpefas lhes tragaõ trigo , nem cevada 
aos Lugares, onde eítiverem, nem llies fa-
çaõ levar aos Portos do mar o paõ,q tem 
de fuas rendas,nem outras coufas. E quã-
do taes ferviços lhes forem neceflarios,os 
hajaõ por feu dinheiro, conforme ao co-
ftume, e preço da terra, pagando logo tu-
do muito bem. E o que o contrario fizer, 
incorra nas penas fobreditas, falvo, fe por 
bem de feu Foral , ou Privilegio o puder 
fazer. 

5 Outro-fi, naõ tomaráõ em fuas ter-
ras mercadorias algumas de mel , cera, a-
zeite,pannos de linho,buréis, lans, eítamc-
nhas , nem outras mercadorias algumas 
aos moradores delias contra fuas vonta-
des, nem a outras pefioas, que as trouxe-
rem a ellas, para as venderem. E aífi meí-
mo,lhes naõ defendaõ vende-las a outrem, 
ou leva-las para outras partes á vontade 
,de feus.donos. E os que o contrario fize-
ram , haveráõ a pena acima dita. 

4 E os ditos Senhores de Terras , ou 
Alcaides mores, naõ receberáõ de vaífal-

verem jurifdiçaõ, ou fenhorío, ou de que 
forem Alcaides mores, paõ em graõ , ga-
do, nem outra coufa alguma, de qualquer 
forte , e qualidade que feja. E o que lho 
aífi der, ferá degradado hum anno fora de 
Vi l la , e Termo. E fe forem Officiaes,que 
dêrem quaefquer das coufas fobreditas em 
nome do C o n c e l h o , feráõ degradados 
quatro annos para A f r i c a , e nunca mais 
hajaõ Oíficio do Concelho. E le o que o 
receber for Alcaide m ó r , haverá a pena, 
que nos bem parecer. E fe tiver jurifdi-
çaõ na dita Vi l la , ou L u g a r , naõ pofia 
mais julgar em coufa da peífoa, de que o 
receber; e julgando, tudo o que julgar 
ferá nenhum , e haverá a pena, que hou-
vermos por bem. N a õ tolhemos porém, 
que cada peífoa particular pofia mandar, 
011 dar a cada hum dos fobreditos alguma 
c a ç a , ou outra coufa de comer, cuja va-
lia naõ parte de duzentos reis, fe por fua 
vontade lho quizer dar. E cada huma das 
fobreditas peífoas a poderáõ receber neíte 
modo. E eíta defefanaõ haverá lugar nos 
feus criados, que delles tiverem recebido 
alguma fatisfaçaõ, nem em feus amos,co-
laços, cafeiros, lavradores, e parentes den-
tro do quatro gráo, e peífoas, que delles 
tiverem recebido boas obras. 

5 E mandamos a todos os Officiaes 
das Camaras das Cidades , V i l l a s , e L u -
gares de noífos R e y n o s , e Senhorios, cm 
que alguns Senhores de Terras, ou Fidal-
gos tiverem fenhorio , ou jurifdiçaõ , ou 
forem Alcaides mores, que lhes naõ dem 
apofentadoria de cafas , ou camas, naõ a 
tendo por fuas doaçoés, ou privilégios. 
E os Officiaes, que lha derem feráõ de-
gradados dous annos para o C o u t o de C a -
Ílro-Marim , e pagaráõ os que lha aífi dê-
rem,ou cada hum delles, que lha der, vin-
te cruzados , amétade para quem o accu-
far, e outra para os Captivos. 

6 E aquelle , que contra vontade de 
feu dono fe apofentar em fua cafa , ou fe 

-fervir de fua roupa , pagará vinte cruza-
dos, pela fobredita maneira, e ferá degra-
dado dous annos para Africa. 

T I T U -
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T I T U L O L. 
Que os Senhores de Terras, nem outras pejfoas, nao tomem mantimentos , carretas, nem 

bejlas, fem autoridade de JuJliça contra vontade de feus donos. 

POrque a N ó s convém ordenai-,co- Comarcas, que quaefquer peíToas, a que 
mo noflos fubditos, e natnraes algumas das ditas coufas contra fôrma 
vivaõ em foíTego, e lhes naõ fe- defta Ordenaçaõ foraõ tomadas, lho vaõ 

jao tomados mantimentos, e outras cou- dizer; e fabida a verdade, procedaõ con-
fas fuas pelas peíToas mais poderoías; or- tra os culpados, fazendo fatisfazer ás par-
denamos, que pcíToa alguma de qualquer tes tudo, o que nefta Ordenaçaõ he orde-
eftado, e condição que feja ( poíto que nado, que elles hajaõ: e o al façaõ entre-
feja Senhor de Terras) , naõ tome, nem gar logo ao Mampofteiro mór da dita 
mande tomar aos Lavradores, nem a ou- Redempçaõ, que for neíTe Bifpado, fe no 
tros alguns, paõ, vinho, aves, carnes, pef- Lugar eftiver; e naõ eftando abi, o entre-
cados, nem outros quaefquer mantimen- guem a huma peífoa fiel, que o tenha até 
tos, ou coufas contra vontade de feus do- o elle vir receber: e tudo fe carregará em 
nos. E fe aos fobreditos forem neceífarios receita fobre elle. E naõ fazendo os di-
mantimentos, e os naõ acharem a vender, tos Corregedores todo pagar, como por 
mandem requerer ásjuíliças, ou Almota- Nós he mandado, fejaõ obrigados pagar 
cés, aos quaes mandamos, que lhos façaõ por feus bens ás peíToas, a que as ditas 
dar por feu dinheiro, como valerem com- coufas foraõ tomadas, tudo aquillo, que 
mummente na terra; os quaes logo paga- lhes for devido, com as curtas, perdas, e 
ráõ pelos preços, que lhes for taxado. E damnos, que por iífo receberão, 
o que tomar , ou mandar tomar, ou con- 2 E bem aífi, naõ tomem, nem man-
fentir, que fe tomem algumas das coufas dem tomar em lugar algum de nortos 
fobreditas por força, e contra vontade Reynos befta alguma d'albarda, nem de 
de feus donos fem mandado , e au&ori- fella,nem carreta fem vontade de feu do-
dade de Juftiça, ou dos Officiaes para ifto no. E quando as houverem mifter, as alu-
ordenados (porto que as pague ) pela pri- guem a feus donos, concertando-fe com 
meira vez pague a valia do que arti to- elles ás fuas vontades nos preços acoftu-
m o u , ou mandou tomar, ou confentio , mados na terra. E naõ as podendo aífi ha-
que pelos feus fe tomaífe, em trefdobro. ver, as requeiraõ ás Juftiças dos Lugares, 
E pela fegunda vez pague em feifdobro. a que mandamos , que lhes façaõ dar as 
E pela terceira, anoveado. E difto fe pa- que lhes forem neceífarias, pelos preços, 
garáõ aos donos os preços , do que lhes que commummente fe coftumaõ alugar 
for tomado com as curtas, perdas, e dam- nos Lugares, onde lhes forem dadas. Po-
nos, que por irto receberem; e o mais feja rêm, naõ lhes feráõ dadas,fenaõ as beftas, 
para a Redempçaõ dos Captivos. E efta que coftumaõ andar a ganho, pofto que 
mefma pena haveráõ as peífoas, que al- de privilegiados fejaÕ: e aquelles, a quem 
gumas das ditas coufas houverem por forem dadas, paguem logo os alugueres, 
vontade de feus donos, fe as logo naõ pa- antes que fe partaõ com as cargas. E man-
garem. E álem dertas penas, fe forem Se- damos a todas noífas juftiças, que naõ 
nhores de Terras os que aífi tomarem confintaõ a pefloa alguma, que em outra 
qualquer das ditas coufas em terra , em maneira tome beftas, nem carretas. E fa-
que tiverem Jurifdiçaõ, pagaráõ cincoen- zendo algum o contrario, mandamos, que 
ta cruzados para os Captivos, por cada logo lhe façaõ entregar as beftas,e carre-
yez , que o aífi fizerem. tas, que contra efta defefa tomarem, com 

i E mandamos aos Corregedores das todas as perdas, e damnos , que feus do-
Coniarcas, que com muita diligencia fa- nos por iífo receberem, e curtas, que fo-
çaõ cumprir efta Ordenaçaõ , fazendo bre iífo fizerem ; e pague para nolfa Ca-
pregoar em todos os Lugares das ditas mara outro tanto de pena, quanto for jul-
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gado a feus donos. E o Juiz , ou Juítiça, conteudas , pagará vinte cruzados; ame-
â que for requerido, que a iíTo naó acu-
dir, executando as penas neíla Ordenaçao 

tade para quem o accufar, e a outra para 
noíTa Camara. 

Coll.i. 
num.i. 
a.efeg. 

T I T U L O LI. 
Dos Thefoureiros, e ̂ Almoxarifes, (jue empreflao Fazenda dei-Rey, 

gao contra feu Regimento , ou dao o dinheiro a ganho. * 

OS noífos Thefoureiros , Almo-
xarifes, Recebedores,Feitores, 
e peíToas outras, que tiverem 

carrego de receber alguma coufa de noífa 
Fazenda; aífi como dinheiro , mantimen-
tos, mercadorias, e coufas do Armazém, 
madeira, cal, e outra qualquer coufa, em 
todos noíTos Reynos , e Senhórios, em 
quanto os ditos Officios de Nós tiverem, 
naõ empreitem alguma das ditas coufas, 
a pcíToa alguma, nem paguem ás peíToas, 
a que forem devidas, antes do tempo, em 
que por bem de feus Regimentos haõ de 
fazer os pagamentos. E o que o contra-
rio fizer , por qualquer quantidade , por 
pequena que feja, do empreftimo , ou pa-
gamento ante maõ , perderá o Officio, e 
lhe poderá fer pedido, como perdido por 
erros. E os Officiaes , a que percencer a 
dada delles, mandaráÕ pafiar delles Car-
tas de: Se ajfi he. E provando-fe-lhes, lhes 
ferá julgado. E álem diífo feráõ degrada-
dos por quatro annos para Africa; e paga-
ráõ outra tanta quantia , quanto valer o 
Officio ; e pagaráõ outro-fi anoveado o 
que empreitarem , e pagarem ante tem-
po ; amétade para noífa Camara , e a ou-
tra para quem os accufar: e tendo de Nós 
moradia, feráõ rifcados delia. E f e for Of-
ficial de algum dos Lugares de Africa, 
álem das ditas penas eiveis, ferá degrada-
do para o Brafil por dez annos. 

1 E cada hum dos ditos Officiaes,que 
der nofíb dinheiro a ganho , álem de per-
der o Officio, perderá para Nós todos 
feus bens. 

2 Outro-fi, naõ dem efpera , ou ef-
paço de tempo, pelo que nos for devido, 
fem noífo efpecial Mandado.E qualquer, 
que o contrario fizer, pague para Nós 
quatro vezes tanto,como era a coufa,para 
que deu o "cfpaço; e feja degradado para 
Africa até noífa mercê. 

a pa-

5 Nenhum dos Officiaes fobreditos 
levará coufa alguma ás partes , que nelle 
tiverem defpachado algum dinheiro, po-
íto que cilas lho dem de fua livre vonta-
de, fob pena de perder o Officio, e pagar 
vinte cruzados, para quem o accufar , e 
haver a mais pena , que nos bem parecer. 
E fendo o Officio alheyo , pagará a eíli-
maçaõ delle para noífa Fazenda. 

4 E Official algum dos fobreditos, 
que tiver cargo de receber dinheiro de 
feu aífentamento, e rendas noífas, naõ 
paífará eferiptos rafos de dinheiro,que re-
ceber de outros Officiaes, ou peífoas,com 
que tiver conta;nem fará com elles paga-
mento a parte alguma,a que dever dinhei-
ro, fob pena de perder o Officio,ou a eíti-
maçaõ delle , naõ fendo feu ; e pagar de 
fua fazenda a quantia, que fe montar no 
eferipto; e álem diífo haverá a pena, que 
houvermos por bem. A qual pena haverá 
iífo mefmo o Official, que aceitar tal ef-
eripto. E fendo Mercador,pagará em do-
bro a quantia delle, álem do que dever ao 
Official, que lho paliar. 

5 E quando fizerem pagamento de 
dinheiro ás partes, que naõ for todo o que 
houverem de haver pelas Provifoés, que 
tiverem, cobraráõ delias conhecimentos 
das quantias , que lhes pagarem fomente, 
feitos pelos Efcrivaés de feus cargos. E 
naõ receberáõ delias conhecimentos de 
toda a quantia das ditas Provifoés, para 
lhes darem eferiptos da demafia, que lhes 
ficaÕ devendo. E o que fizer o contrario, 
ferá fuípenfo do Officio até noífa mercê, 
e haverá a mais pena, que houvermos 
por .bem. 

6 E porque alguns noífos Officiaes, 
que recebem dinheiro noífo, paõ, mer-
cadorias , e outras coufas, aífi neíles nof 
fos R e y n o s , como fora delles, quando 
mandamos, que dêm fuas contas (porque 

do rece-
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do recebido tem gaitado alguma parte,no dinheiro algum aos ditos Officiaes , que 
que lhes vem bem ) fazem com os Offi 
ciaes, que entraõ a fervir os mefmos Of-
ícios , que lhes dem conhecimentos em 
fôrma das coufas, que aífi tem gaitadas j 
nos quaes confeíTaõ, que as tem delles re-
cebidas , e de fora lhes daõ fegurança, de 
lhas pagarem a certo tempo , ou lhes da-
rem outros conhecimentos das ditas quan-
tias ao tempo , que tornarem a fervir feus 
Officios: defendemos a todos elles, que 
naõ façaõ o tal engano, nem entreguem 

em feus cargos entrarem; porque quere-
mos , que o tal dinheiro fe entregue ao 
Official para iíTo ordenado.E os Efcrivaés 
dos ditos cargos naõ façaõ taes conheci-
mentos , fenaõ do ^ elles perante fi virem 
receber. E o Official, que conhecimento 
der,ou receber, e o Efcrivao que o paliar, 
perderá para Nós toda a fua fazenda,e ferá 
degradado para fempre para o Brafil, ora 
o Òfficio feja feu , ora foífe delle encarre-
gado por pouco tempo, ou por muito. 

T I T U L O LIL 
Da ordem , que os Sacadores dei-Rey teraó nas execuções. 

Uando os noíTos Sacadores, e 
Porteiros por noífas dividas fi-
zerem as penhoras fem Tabal-
liaõ,ou Efcrivao, fa-laf-haõ per-

ante teftemunhas.E faraó logo afientar ao 
Efcrivao do Officio, ou a hum Taballiaõ 
publico, onde foraõ feitas,e os nomes das 
teftemunhas,q foraõ prefentes. E fe com-
figo levarem Efcrivao, perante elle,e per-
ante as teílemunhas faráõ as penhoras,para 
fe faber quantos , e quaes penhores foraõ 
tomados. E fenaõ levarem Efcrivao,e lhes 
cumprir levar Taballiaõ, naõ feráÕ as par-
tes obrigadas pagar ao Taballiaõ couía 
alguma; mas o Sacador, ou Porteiro, que 
o levar, ferá obrigado a lhe pagar o que 
direitamente lhe pertencer , aífi da hida, 
como da efcriptura , que fizer. Porem , 
quando o Taballiaõ for chamado pela 
parte, por ella querer quitaçaõ do que 
pagar, ou que lhe feja dado certidão dos 
penhores, que lhe faõ tomados,ou quizer 
fazer algum requerimento ao Sacador, ou 
Porteiro, ferá obrigado pagar ao Tabal-
liaõ tudo o que lhe pertencer, aífi da ef-
criptura , como da hida. E quando o Ta-
balliaõ não for levado aos a t o s por re-
querimento da parte , pofto que vá a re-
querimento do Sacador, ou Porteiro, não 
lerá a parte obrigada pagar mais,que a ef-
criptura do que a feu requerimento fe 
fizer. 

i E fe os devedores moftrarcm Car-
tas de quita do que devem, ou de efpaços, 
que lhefejaõ dados, e aos Sacadores, ou 

Porteiros cumprir o traílado das taes Car-
tas , fer-lhef-ha dado á cuíta das partes, 
que as moftrarem. 

2 E quando houverem de arrecadar 
as dizimas das fentenças, em que os deve-
dores forem condemnados no principal, e 
penas, faráõ a execução pela dizima do 
principal, e naõ pela dizima das penas: 
falvo, quando os credores tirarem fen-
tenças contra os devedores do principal, 
e penas, ou quando acharem que os cre-
dores leváraõ as penas aos devedores. 

j E os devedores naõ feráõ conílran-
gidos pagar o que deverem , fenaõ nos 
Lugares, cm que faõ moradores; e os Sa-
cadores , ou Porteiros naõ os obrigaráõ a 
levarem o que deverem aos Lugares, on-
de vivem os Almoxarifes, ou Recebedo-
res ; falvo, fe fe obrigáraõ levar lá os pa-
gamentos , ou forem obrigados por razaõ 
dos Officios, que tem de arrecadar, e re-
ceber o dinheiro, e leva-lo aos Almoxari-
fes , ou Recebedores ; ou por razaõ das 
rendas,que tem dos Almoxarifados,quan-
do nos Lugares, onde vivem,naõ ha R e -
cebedor. 

4 E os Sacadores, e Porteiros façaõ 
as penhoras , e execuções, primeiro nos 
bens do principal devedor,ou de feus her-
deiros, fe fe acharem ; e naõ fe achando, 
entaõ as façaÕ nos bens de feus fiadores. 
E naõ fe achando bens do principal deve-
dor, nem de feu fiador, entaõ citem, e de-
mandem os poífuidores dos bens,que fo-
raõ vendidos, ou alheados pelo principal 

deve-
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devedor, depois de nos ter obrigado feus 
bens. E havendo contra os taes poífuido-
res fentença, façaõ contra elles execução. 

ç E quando o nolTo devedor em fua 
vida vender, ou alhear a defvairadas pef-
foas os bens, que já nos tinha obrigados, 
ou por fua morte ficarem dous herdeiros, 
ou mais, far-fe-ha execução em qualquer 
fazenda , que acharem, que delle ficafle. 
E naõ fendo ainda feitas partilhas, far-fe-
ha a dita execução cm qualquer peça, ou 
peças da dita fazenda, que melhor pare-
cer, para pagamento do que deverem, que 
com mais brevidade , e facilidade fe pof-
fa vender. E fendo as partilhas feitas en-
tre os herdeiros dos devedores, faráõ a di-
ta execução por toda a quantia da di-
vida na fazenda dos devedores, que acha-
rem em poder de qualquer herdeiro. E 
fendo dous, ou mais herdeiros dos ditos 
devedores, arrecadaráõ a dita divida pela 
fazenda de cada hum delles, que melhor 
parecer ao Contador mór, e melhor para-
da eftiver, nos bens, que tiverem em feu 
poder,que foraõ dos devedores; por quan-
to a fazenda do dito devedor fica fempre 
obrigada, e hypothecada ás ditas dividas; 
e paífou com feu encargo , e hypotheca a 
cada hum dos herdeiros, em cujo poder 
for achada , para por cila fe poder haver 
in foliditm toda a dita divida , conforme a 
direito. Porque, fe fe fizeífe execução em 
todos os herdeiros pela parte, que a cada 
hum couber da herança , naõ poderiaõ as 
ditas execuções haver fim, por ferem al-
guns dos herdeiros aufentes, e menores, e 
Moíteiros, e terem muitas vezes vendida, 
e alheada a fazenda, e paífada a terceiros 
poífuidores, e fe haverem de fazer liqui-
dações, e por outros inconvenientes, com 
que noífas dividas fe naõ podem arreca-
dar. E fe o quinhão daquelle herdeiro, ou 
aquella propriedade, ou propriedades, em 
que aífi fe fizer execução, naõ baftar para 
pagamento de toda a divida, poder-fe-ha 
fazer, pelo que ainda fica devendo, na fa-
zenda do outro herdeiro, ou herdeiros do 
devedor, em quaefquer propriedades, que 
ficaífem do devedor, e melhor parecer,até 
a quantia, porque nofias dividas fejaõ ar-
recadadas , e pagas. E ficará ao herdeiro, 
ou herdeiros , de que fe as ditas dividas 
arrecadarem, feu direito fulvo contra os 

Ordenações, Tit. 52. 
mais coherdeiros, para haverem delles o 

que lhes couber pagar da dita divida. 

6 E fe naõ acharem bens do principal 
devedor,ou de feus herdeiros, q delle her-
daífem, nem de feus fiadores, e fe houver 
de fazer execução nos bens dos devedores, 
dos noífos devedores,mandamos,que a tal 
execução fe naõ faça em feus bens,até el-
les primeiro ferem ouvidos. E achando, q 
verdadeiramente foraõ ouvidos, entaõ os 
bens deífes devedores dos noífos devedo-
res andem em pregaõ tanto tempo, quan-
to andariaõ, fe as execuçoés fe fizeflem a 
requerimento daquelle, a que elles foflem 
obrigados. E guardar-fe-ha na dita arre-
mataçaõ toda a folemnidade, que fe deve 
guardar nas execuçoés, que fe fazem pe-
las dividas de quaefquer outras peíToas 
particulares. Porém, fe o devedor de nof-
fo devedor lhe for obrigado por razaõ de 
alguma avença, ou contrato , que ambos 
tenhaõ feito, que pertença á renda, ou 
contrato, porque o dito nofio devedor 
nos he obrigado, vender-fe-haõ feus bens, 
e far-fe-ha em elles execução ; aífi como 
por nofia divida fe deve fazer nos bens de 
noífo devedor. 

7 E fe os Sacadores,ou Porteiros pe-
nhorarem alguns noífos devedores em 
bens móveis nos termos das Vil las, e Lu-
gares , tanto que fizerem a penhora, po-
ráõ os penhores por conto, e recado em 
maõ de hum vizinho do penhorado , que 
feja fiel, e idoneo, para os ter. E fe os pe-
nhores forem baftantes, para por elles po-
dermos haver tudo,o q por o dito penho-
rado nos he devido,ou porto que o naõ fe-
jaõ , fe o devedor tiver outros bens , por-
que a divida le poífa haver , e elle reque-
rer, que os penhores naõ fejaõ levados ás 
Vil las, e Lugares, e fe vendaõ no Lugar, 
onde eftivcrem, e que haõ os pregoés por 
corridos, paífados oito dias, os Sacadores, 
e Porteiros os venderáõ , e arremataráõ 
110 dito Lugar , fem fazerem mais curtas 
ao devedor, em os levarem ás V i l l a s , e 
Lugares, fendo o requerimento da tal par-
te eferipto por Taballiaõ , ou Efcrivaõ, e 
aífignado pela mefma parte , para em ne-
nhum tempo negar o q diífe. E fendo na 
Cidade de Liíboa, e feu Termo, ou cinco 
legoas ao redor delia, andaráõ os bens 
móveis em pregaõ ires dias fomente. 

8 Enaõ 
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Da ordem, que os Sacadores del-Key t e r ã o 6 $ 

8 E naõ fendo os penhores baílantes, po, que os dermos, os taes devedores fo-» 
ou naõ tendo o devedor outros bens, por- rem já penhorados, mandamos, que os 
que Nós polfamos haver tudo o que nos taes penhores andem em pregão , até de 
for devido, entaõ, fe paífados os oito dias todo acabarem os pregoes, que fe haõ de 
naõ pagarem , ou paífados os tres, fendo dar, para fe fazer arremataçaõj a qual fo-
na Cidade de Liíboa , ou feu Termo, co- mente ficará por fazer, até fe acabar o 
mo dito he, e aos ditos Sacadores, e Por- efpaço, que tivermos dado. E acabado 
teiros parecer , que fe achará mais pelos elle,fe fará a arremataçaõ (naõ fe mortran-
penhores, fendo levados ás Villas, e Lu- do outra ProvifaÕ, para fe naõ fazer) fcm 
gares , leva-los-haõ a ellas á curta dos pe- mais os bens penhorados andarem em pre-
nhorados, fendo os devedores requeridos, g a õ , que aquclle dia da arremataçaõ. E 
que vaõ ver, como fe os penhores arrema- fem mais a parte fer para ella citada, po-
taõ. Porém, fe elles quizerem darbefta, fio que o efpaço forte por muito tempo, 
ou homens, em que fe levem por menos O que haverá lugar alfi nos efpaços, que 
fua cufta, os Sacadores, c Porteiros ncl- dermos em norths dividas,como em quaef-
las os levem , e nas praças, e ruas publi- quer outras de pefíbas particulares. 
cas das Villas, e Lugares fe venderáõ em 11 Os noífos Sacadores, e Porteiros, 
pregaõ, e arremataráõ a quem por elles que haõ de fazer as execuçoés das noífas 
mais der. E naõ feráõ obrigados a os tra- dividas, levaráõ das penhoras, e entregas 
zer em pregaõ, mais que o dia, em que fe delias, e arremataçoés, que fizerem dos 
arrematarem , pois os oito dias faõ parta- bens de nolfos devedores, e por entrega, 
dos, e os devedores foraõ contentes de os que fizerem aos compradores dos bens, 
haverem por pregoados. que lhes forem arrematados, tudo o que 

9 E tudo o que dito he nefte Titulo, he ordenado por noífas Ordenaçoés aos 
haverá lugar nos Sacadores, Mordomos, Ofliciaes,que fazem as execuçoés,que naõ 
ou Porteiros, que por os R e y s paflado?, tem mantimento ; o que aífi havemos pof 
ou por Nós forem dados aos Prelados, bem , por o pouco mantimento, que de 
Meftrcs, Ordens, e outras peífoas , que Nós tem. 
tenhaõ de Nós poder para executar,quai> 12 E em tudo o mais, em que erta 
do forem penhorar feus devedores. Ordenaçaõ naõ contrariar ao que fe coiv 

i o E quando dermos efpaços, para tem no Titulo das execuçoés, que fe fa-
algumas peífoas naõ ferem executadas zem geralmente,íê guardará nas ditas exe-
em fuas fazendas, ou dividas, e ao tem- cuçoés o que lá eftá difpofto. 

T I T U L O LIII. 
Das execuções , que fefazem nos que devem a Fazenda del-Rey. 

O S Rendeiros das noífas rendas, 1 E quando os Almoxarifes , e Èxè-
ou tratos,que naõ pagarem aos cutores, houverem de fazer execução nas 
noífos Thefourciros,ou A Imo- fazendas de noífos devedores, os faráõ re-

xarifes, aos tempos, em que faõ obrigados querer huma fó vez , juntamente para pa-= 
pagar,ou naõ derem penhores de ouro, ou gamento, penhora, execução, e artema-
prata,íj valhaõ a divida, paífados dez dias taçaõ da fazenda,declarando-lhes,que naõ 
do tempo da obrigaçaõ,íejaõ logo prefos, haõ de fer mais requeridos. * E nos autos Colí. r 
c da prifaõ fe faça a execução de fuas fa- fe fará declaraçaõ, de como foraõ reque- nmri-' 
zendas, e de feus Fiadores, e Abonadores. ridos nefta fôrma. E porto que fe naõ fa-
E em quanto naõ derem os penhores, ou ça erta declaraçaõ , o tal requerimento 
naõ forem prefos, naõ feráõ ouvidos com ferá baftante para todo o acima dito. E 
embargos, nem fufpeiçoés.E tanto que os nos bens de raiz, feráõ citados o marido, 
derem,ou forem prefos , feráõ ouvidos fo- e a mulher ; e nos móveis , o-marido fó-
bre as fufpeiçoés,e embargos,q allegarcm. mente. E fendo aufentes, tirará a pertoa, 

que fizer 
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que fizer a execução , duas teftemunhas 
fummariamente, e confiando por ellas fua 
aufencia, e que fe naõ fabe lugar certo, 
onde eftejaõ, os requererá porEdiclos de 
nove dias , que fará pregar no Pelouri-
nho do lugar da execução, ou em outro 
lugar publico, e os fará pregoar. E paífa-
dos os nove dias, procederá na execução, 
como le pefioalmente foraõ requeridos. 

2 E os bens de raiz andaráõ em pre-
gaõ vinte dias, e os moveis oito ; em ca-
da hum dos quaes fe dará hum pregaõ 
fomente, lendo prefente o Efcrivaõ da 
execução. E pofto que os pregoes fe naõ 
dem contínuos nos ditos dias, ficaráõ as 
arremataçoés valiofas, como fe dirá no 
Livro terceiro , Titulo : Das execuçoés. 

3 E as peífoas, em que fe fizerem as 
execuçoés,feráõ obrigadas dar lançadores 
ás fazendas, que lhes íorem mettidas em 
pregaõ, do dia, que os pregoés começa-
rem a correr, a quinze dias. E naõ os dan-
do , ou havendo lançadores, que lancem 
mais nelles , feráõ os devedores defapof-
fados delias , para poder livremente lan-
çar quem quizer. 

4 E notificar-fe-ha ás peíToas, a que 
fe arrematarem , que em nenhum tempo 
astornaráõ, a cujas foraõ, nem a outras 
peífoas, que lhas tornem por venda, nem 
doaçaõ, nem arrendamento, nem por ou-
tra via alguma , fob pena de perderem as 
ditas fazendas,amétade para quem os ac-
cufar, e a outra para noífa Fazenda. E as 
eTcripturas, e contratos Teráõ nullos; Tal-
v o , fendo já paga nofla Fazenda de toda 
a divida, naõ fendo porém por quita, que 
lhes feja feita. E na Carta da arremata-
çaõ, fe fará efta declaraçaõ; e fe declarará 
outro-fi , como os devedores ficaõ defa-
poífados, fob pena de o Official, que fizer 
a execução, pagar pela lobredita maneira 
outra tanta quantia, como nella montar; 
fendo Executor, e fendo Almoxarife, naõ 
lhe ferá levada em conta a dita quantia. 

y E nenhum Official de noífa Fazen-
da , nem dos Contos, lance por fi , nem 
por outrem nas fazendas,que fe venderem 
por dividas noflas; nem fe lhe recebaõ os 
lanços, pofio que outros lançadores naõ 
haja. E provando-fe que fizeraõ alguns 
lanços nas ditas fazendas , e lhes foraõ ar-
rematadas , as arrematações feráõ nullasj 
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e as fazendas lhes poderáõ fer tiradas a 
todo tempo pelas peífoas, cujas foraõ, ou 
por feus herdeiros, com os frutos do tem-
po, que as houverem, poflo que paífe de 
quarenta annos: porquanto os havemos 
por conflituidos em má fé , para que naõ 
poífaõ fazer feus os ditos frutos, nem pre-
Tcrever as propriedades.E haveráõ as mais 
penas, que houvermos por noífo ferviço. 

6 E naõ havendo quem lance, have-
mos por bem, que, depois de corridos os 
pregoés, as peífoas, que fizerem as execu-
ções , poífaõ lançar o que lhes bem pare-
cer , para fe tomar a fazenda em outra 
tanta quantia para noífos próprios , naõ 
fe fazendo nellas outro mayor lanço. A 
qual quantia ferá tal, porque noífa Fazen-
da efteja fegura, fob pena de fe haver a di-
minuição, q niífo houver, pelas fazendas 
das peífoas, que fizerem as execuçoés. 

7 E depois de tomadas as fazendas 
para os proprios , faráÕ notificar ás pef-
foas, cujas foraõ , que dentro de oito dias 
paguem as quantias , porque foraõ toma-
das ; porque naõ vindo no dito tempo , 
naõ poderáõ mais allegar razaõ alguma , 
nem embargos de nullidade, que pcífa ter 
a dita execução, e arremataçaõ ; nem fe 
poderáõ em tempo algum chamar a lefaõ 
de menos da amétade do jufto preço. E 
feráõ conftrangidos , que dem os titulos 
das fazendas, que fe ajuntaráõ aos autos 
das arremataçoés, e feráõ enviados a nof-
fa Fazenda, para nellas ferem vi í los, e fe 
paflarem as Provifoés neceífarias , para as 
quantias ferem levadas em conta ás pef-
Toa«,a q tocar, e fe carregarem cm receita, 
fobre o Almoxarife,q fizer a execução,fer-
vindo ainda o cargoje naõ fervindo,fe car-
regaráõ fobre o Almoxarife do Almoxari-
fado,de q for o Lugar, cm que as fazendas 
eíliverem, para arrecadar o que renderem, 
do tempo, que forem tomadas em diante. 

8 E as peífoas, que fizerem as ditas 
execuçoés, faráõ logo arrendar as ditas 
fazendas em pregaõ, a quem mais der , 
naõ fendo aos donos delias, nem a íèus 
parentes. A s quaes fe arrecadaráõ pelo 
tempo fomente , que eíliver por correr, 
das rendas do Almoxarifado, para anda-
rem com os arrendamentos delle. E ás 
pefloas, a que forem arrendadas, fe notifi-
cará,que as naõ tornem, a cujas foraõ,pa-

ra as 



Das execucoes, (jue fe fazem nos 
ra as poíTuir por arrendamento, nem por 
outra maneira a lguma, fob pena de cin-
coenta cruzados, atnétade para noífa Fa-
zenda , e a outra, paira quem os accuiar. 
D o que fe fará termo nos autos , afiigna-
dos pela peífoa, a que for arrendada j e fe 
fará diífo declaraçaõ nb arrendamento. E 
as peífoas,que fizerem as execuções, faráõ 
carregar logo em receita as quantias, por-
que foraõ arrendadas fobre o Almoxari-
fe . E arrèndandb-fe l o g o , quando fe ar-
rematarem , far-fe-ha huma fó receita das 
fazendas, e rendimentos pelos ditos ar-
rendamentos aos Almoxari fes , declaran-
do-fè fempre nos autos das execuções a 
quantia , porque arrendáraõ , e como fo-
bre elles ficaõ carregadas em receita. 

E nas execuções , que por nòífas 
dividas fe fizerem na Cidade de Lifboa, 
e feu Termo, e derredor cinco legoas, ou 
110 Lugar, e T e r m o , onde os Contos efli-
verem , e derredor cinco legoas, hora fe-
jaõ feitas por mandado do Contador da 
Cidade, ou pelos Executores das ditas di-
vidas , que lhes forem carregadas em re-
ceita, andaraõ os bens móveis em pregão 
tres dias, e os de raiz nove dias fomente, 
pof lo que por noífas Ordenações nos ou-
tros Lugares hajaõ de andar mais dias. E 
fendo as ditas arrematações aííi feitas nos 
ditos tres dias, e nove (guardando-fe em 
tudo o mais a fôrma das Ordenações) fi-
carão firmes, e valiofas : e fendo cafo,que 
depois de corridos os pregoes , os tres 
dias, c nove, naõ houver quem lance nel-
les , havemos por bem , que o Contador 
da Cidade ( fazendo-fe as execuções por 
feu mandado ) pofia lançar as quantias, 
que lhe bem parecer; e aííi os Executores, 
nas execuções, que fizerem pelas dividas 
de fua receita , com parecer , e confenti-
mento do dito Contador,o qual declarará 
fempre cm hum termo, por elle aífignado 

que devem á Fazenda, <5 5 
nos autos das execuções, as quantias > e 
preços, que lança nas ditas fazendas; fa-
zendo-fe as diligencias, e declaraçoés,que 
acima difiemos, nas execuções; que fe fa-
zem fóra da Cidade , e feu T e r m o : e pela 
mefma ordem fe metteráõ nos noífos pro-
prios. E as peífoas, cujas as fazendas fo-
raõ , feráÕ obrigadas dar os titulos del-
las , que fe ajuntaráõ aos autos das ditas 
execuções , como acima ficá dito. 

1 o E mandamos a todos os Officiaes 
de Juíliça, que, tanto que alguma fenten-
ça,dada em favor do Procurador dos nof-
fos fei tos, lhes for prefentada, a dem á 
execução com muita brevidade , dentro 
de dous mezes, a mais tardar, do dia, que 
lhes for prefentada. E do dia, que a exe^ 
cuçaõ for feita, a hum m e z , a mandem 
por inftrumento publico ao Procurador 
dos noífos feitos. E vindo alguma parte 
com embargos a él la, os enViaráõ logo 
aos Defembargadores, que a fentença d«f-
raõ, fendo as partes requeridas,para os vi-
rem feguir. E as outras diligencias, quaef-
quer que lhes forem maildadas fazer, as 
faráõ com muita brevidade, nos termos 
das Cartas, que fobre iífo lhes forem paf-
fadas. E havendo-fe de fazer as execu-
ções , ou diligencias nas I lhas, mandaráõ 
as certidões o mais brevemente, que pu-
der fer , naõ paífando de oito mezes. E os 
que aífi o naõ cumprirem, pagaráõ pela 
primeira v e z vinte cruzados para as de£ 
pefas da R e l a ç a õ , ou da Fazenda, de que 
a Carta, ou Sentença for ; e pela fegunda> 
feráõ fufpenfos dos Officios. E fendo 
moftrada certidão aos Juizes de noífos 
feitos de como o tal Official recebeo a 
Sentença, ou Carta, e-naÕ mandou a cer-
tidão de como a cumprio,e executou nos 
termos acima ditos , (naõ fendo embar-
gada ) mandaráõ nelles executar as ditas 
penas. 

T I T U L O L I Y . 
De como a EI-Rey fomente pertence apofentar alguém,por ter idade de fetenta annosl 

S Confelhos > ou Fidalgos de guma caufa,ou razaõ, que tenha. E o que 

qualquer eftado , e preeminen- quizer fer apofentado, appareça peífoal-
cia que fejaõ , naõ apofentem mente perante N ó s , ou perante noífos 

alguém por muita idade, ou por outra al- Officiaes i a que pertencer, naõ tendo in-
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enfirmidade , porque naõ poífa pefioal-
mente vir. E fe os ditos Officiaes virem 
por afpefto de fua peífoa, que pode ra-
zoadamente fer de idade de fetcnta annos; 
dem-lhe Carta, para fe tirar inquirição de 
teftemunbas na Terra fobre a dita idade, 
fendo chamados o J u i z , e Procurador do 

Concelho , para verem como íê tira a in-
quirição , e contrariarem, ou porem con-
traditas ás teílcmunhas, fe as tiverem. E 
acabada a inquirição , feja trazida aos di-
tos noífos Officiaes, para a verem. E fe 
por ella acharem provada a idade de fe-
tenta annos,dem-lhe Carta de apofentado. 

I T U L O LY. 
Das pejfoas , que devem fer havidas por naturaes defes Rey nos. 

Ara que ceifem as duvidas, que 
podem fucceder fobre quaes pef 
foas devaõ fer havidas por natu-

raes deíles Reynos de Portugal, e Senho-
rios delles, para efFeito de gozarem dos 
privilégios , graças, mercês, e liberdades 
concedidas aos naturaes delles, ordena-
mos, e mandamos, que as peíToas,que naõ 
hafeerem neftes Reynos, e Senhorios del-
les,naõ fejaõ havidos por naturaes delles, 
poílo que nelles morem, e refulaõ , e ca-
fem com mulheres naturaes delles , e nel-
les vivaõ continuadamente, e tenhaõ feu 
domicílio, e bens. 

i Item, naõ ferá havido por natural 
o nafeido neíles Reynos de Pay eílran-
geiro, e Mãy natural delles; falvo, quan-
do o Pay eílrangeiro tiver feu domicílio , 
e bens no Reyno , e nelle viveo dez an-
nos contínuos; porque em tal cafo, os Fi-
lhos, que Jhes nafeerem no Reyno, feráõ 
havidos por naturaes: mas o Pay eflran-
geiro nunca poderá fer havido por natu-
ral , poílo que no Reyno viva , e tenha 
feu domicilio,por qualquer tempo que fe-
ja, corno fica dito. E os nafeidos no R e y -

no de Pay natural, e Mãy eílrangeira, íè-
ráõ havidos por naturaes. 

2 E fuccedendo, que alguns naturaes 
do Reyno, fendo mandados por N ó s , ou. 
pelos R e y s noífos fucceífores, ou fendo 
occupados cm noífo ferviço,ou do mefmo 
R e y n o , ou hindo de caminho para o tal 
ferviço , hajaõ filhos fóra do R e y n o , ef-
tes taes feráõ havidos por naturaes, como 
fe no R e y n o nafeeífem. 

3 Mas fe alguns naturaes fe fairem 
do R e y n o , e Senhorios delle por fua von-
tade , e fe forem morar a outra Província, 
ou qualquer parte fós, ou com fuas famí-
lias, os filhos, que lhes nafeerem fóra do 
R e y n o , e Senhorios delle, naõ feráõ ha-
vidos por naturaes ; pois o Pay fe aufen-
tou por fua vontade do R e y n o , em que 
nafceo , e os filhos naõ nafcêraõ nelle. 

4 E tudo o que neíla Ley fe contêm, 
fe entenderá nos Filhos legítimos,ou natu-
raes , porque quanto aos Efpurios ( cujos 
Pays conforme a direito fe naõ confide-
raõ) haõ de concorrer em fuas Mãys as 
mefmas qualidades, que por efia Ley fe 
requerem nos Pays legítimos,ou naturaes. 

T I T U L O LVI. 
F.m que modo, e tempo fe faz alguém vizinho, para gozar (Cos privilégios dos vizinhos. 

Ylzinho fe entende decadahuma 
Cidade, Villa,ou Lugar,aquel-
le, que delia, ou de feu Termo 

for natural, ou em ella tiver alguma di-
gnidade, ou Officio noífo, ou da Rainha, 
ou d'algum Senhor da Terra, ou do Con-
celho deífa Villa , ou Lugar, e feja Offi-
cio tal, porque razoadamente poífa viver, 

e de feito viva , e more no dito Lugar , e 
feu Termo: ou fe em a dita Villa,ou Lu-
gar alguém for feito livre da fervidaõ, em 
que antes era poílo, ou for perfilhado em 
ella por algum ahi morador, e o perfilha-
mento confirmado por N ó s ; porque cm 
cada hum deíles cafos he por direito ha-
vido por vizinho. 

i Seja 



Em que moâo, e tempo fe faz alg 
i Seja também qualquer natural, ou 

naõ natural de noíTos Reynos havido por 
vizinho da Vi l la , ou Lugar, em que ca-
far com mulher da Terra em quanto ahi 
morar, ou onde tiver mayor parte de feus 
bens com tençaõ, e vontade de alli mo-
rar. E fe dahi fe partir , e for morar a ou-
tra parte com lua mulher, cafa, e fazen-
da com tençaõ de mudar o domicílio, e 
depois tornar a morar ao dito Lugar, on-
de aíli cafou , naõ ferá havido por vizi-
nho, laivo morando ahi por quatro annos 
continuadamente com fua mulher, filhos, 
e fazenda: os quaes acabados, queremos 
que feja havido por vizinho. 

2 E fe algum fe mudar com fua mu-
lher, e com toda fua fazenda, ou a mayor 
parte delia do Lugar, onde era vizinho, 
para outro L u g a r , naõ ferá havido por 
vizinho do Lugar, para onde novamente 
fe for viver, até nellc morar com fua mu-
lher , e toda fua fazenda, ou a mayor par-
te delia continuadamente, outros quatro 
annos: os quaes acabados, ferá havido por 
vizinho, e d'outra alguma maneira, fora 
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dos cafos declarados nefta L e y , nenhum 
poderá fer havido por vizinho, nem go-
zar dos privilégios, e liberdades de vizi-
nho , quanto a fer exempto de pagar os 
Direitos Reaes, de que por bem d'alguns 
Foraes, e privilégios dados a alguns L u -
gares, os vizinhos faõ exemptos. 

3 E tudo, o que dito h e , fe guardará 
para ferem havidos por vizinhos as pef 
íòas fobreditas j falvo, fe por Foral da 
Terra for ordenado o contrario, porque 
entaõ fe guardará o conteúdo no tal 
Foral. 

4 Porém, naõ he noífa tençaõ, que 
por eíta Ley fejaõ em alguma parte tira-
das as ufanças antigas das Cidades , Vil-
las, e Lugares de noífos Reynos, e Senho-
rios , porque os moradores delles faõ ha-
vidos por vizinhos, para foportar os en-
cargos , e fervidoes dos Concelhos, onde 
faõ moradores. Porque quanto ao que 
toca a eíla parte, mandamos, que fe guar-
dem fuas ufanças , de que fempre antiga-
mente ufaráõ , fem outra alguma innova-
ç a õ , fem embargo deíla Ley. 

T I T U L O L V I I . 
Que o privilegio da cxempçaÕ dado ao morador da terra nao prejudique ao Senhor delia. 

SE por os R e y s , que ante Nós foraõ, 
ou por Nós foi dada terra a algum 
Fidalgo, ou qualquer outra peífoa, 

com os Direitos Reaes , que na dita terra 
nos pertencem, ou lhe forem dados os di-
reitos fomente , e depois foi dado nova-
mente privilegio a algumas peífoas, q naõ 
paguem Portagem , ou Direitos Reaes, 
dos que já eraõ dados ao dito Fidalgo, tal 
privilegio naõ prejudicará ao tal Fidalgo, 
ou peífoa, a q já a terra, e Direitos Reaes 
delia eraõ dados. E fe os ditos privilégios 
foífem dados , antes que foíTem dados a 
terra, e Direitos R e a e s , feráõ guardados 
taõ cumpridamente, como nelles for con-
teúdo. Porque em tal cafo a terra , e di-
rqtos paífaráõ áquelle, a que foraõ dados 
na maneira, em que a El-Rey tinha ao 
tempo que lha deo, e com todo o outro 
encargo , que tinha ao tempo da doaçaõ. 

i E declaramos que, fe depois que 
a terra da Corôa do Reyno for dada com 
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os Direitos Reaes, ou os Direitos Reaes 
por fi a alguma peífoa, cada hum dos mo-
radores em ella for feito de tal qualidade, 
e condição, que, fegundo noífasOrdena-
çoés, ou os Foraes das terras, tenha tal 
privilegio, porque feja exempto de pagar 
alguns Direitos R e a e s , o dito privilegia-
do, gozará de feu privilegio, e exempçaõ, 
ainda que o haja depois,que a terra, onde 
he morador, e Direitos Reaes delia foraõ 
dados á dita peífoa. Pode-fe pôr exem-
plo 110 que mora em terra Jugadeira, o 
qual ao tempo, que foi dada ao Fidalgo, 
ou a outra peíToa, era piaõ, ou leigo, e 
depois he feito Cavalleiro, ou Clérigo, e 
pelo Foral dado á dita terra , o Cavallei-
ro, ou Clérigo he efcufo de pagar Jugada: 
em tal cafo deve cada hum dos ibbredi-
tos gozar do feu privilegio, aííi como fe 
o tiveífe , antes que a terra foífe dada ao 
Fidalgo. Porque em cada hum deftes ca-
fos, onde algum por Nós he privilegiado, 

I 2 naõfó-
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naõ fomente lhe he dado por N ó s o pri- que as ganháraõ. E por tanto, por tal pri-
vilegio, mas ainda lhe he dado, e concedi- vilegio naõ fe faz aggravo á pefloa, a que 
do pelas Ordenações do Reyno,e Foraes a terra, e Direitos Reaes delia faõ dados, 
antigos, dados aos Povoadores das terras pois he conforme aos ditos Foraes, e Or-
ao tempo de fua povoaçaõ pelos R e y s , denaçoes do Reyno. 

T I T U L O LVIII. 
Dos privilégios cocedidos aos Fidalgos parafeusLavradores, moradores, cafeiros,e criados. 

M Andamos, que nas Cartas dos 
privilégios , que por Nós fo-
rem dados a alguns de noíTo 

Coníeiho, ou Fidalgos, fe ponhaõ eítas 
çlaufulas : Que todosfeus Lavradores en-
cabeçados em fuas herdades , e os cafeiros 
de fuas cafas , e quintas, efeus mordomos, 
e criados, que com elles continuadamente 
viverem , e os ferviremJem engano , nem 
malícia , fejao efcufos de pagarem em pei-
tas ,fintas, talhas, pedidos ,ferviços, em-
prejlimos , ou outros alguns encargos, que 
por os Concelhos, ou Lugares, onde forem 
moradores, forem lançados y nem fejao con-

frangidos a hir com prefos,nem com dinhei-
ros, nem fejao Tutores, nem Curadores, fal-
vo, fe as Tutorias, ou Curadorias forem le-
gitimas ; nem hajao Ofícios do Concelho, 
Jalvo, fe forem cada hum dos Officios de 
Juiz, Vereador, Procurador do Concelho, 
<Almotacè, e Depofitario do Cofre dos Ór-

fãos j nem poufern em fuas cafas de mora-
da , adêgas, nem ejlrebarias, nem lhes to-
mem feu pao , vinho, roupa, palha, cevada, 
lenha, galinhas, gados, bejlas de fel la, nem 
d'albarda, falvo,fe as trouxerem ao ganho, 
porque em tal cafo nao devem fer ejcufas ,• 
nem lhes tomem feus bois, carros , carre-
tas , nem outras coufas do feu contrafuas 
vontades. E os Lavradores, para gozarem 
do dito privilegio, feráõ encabeçados em 
cada huma deífas herdades ; e naõ lavra-
rão em outras, fenaõ nas dos fobreditos. 

E fe em outras lavrarem, paguem, como 
os outros, e firvaõ por ellas tanto tempo 
do anno, quanto montar na parte, que la-
vrarem fóra das ditas herdades encabeça-
das. Os quaes privilégios lhes feráõ guar-
dados, depois que as Cartas por Nós ou-
torgadas aos fobreditos forem paífadas 
por nolfa Chancellaria. 

1 E os cafeiros, que eíliverem em 
fuas quintas, e cafas, devem fer governa-
dos continuadamente, e a principal parte 
de fuas vidas , por o falario das fobreditas 
peífoas, e naõ devem principalmente vi-
ver por outros miítéres , nem por gran-
gearia de feus proprios bens. 

2 E quanto aos mordomos, manda-
mos,que em cada cafa,ou quinta naõ haja 
mais que hum, para gozar deite Privi-
legio. 

$ E os criados dos ditos Fidalgos, 
gozaráõ deite Privilegio, em quanto com 
elles viverem fomente. 

4 Porem, por os taes Privilégios naõ 
feráõ as peífoas acima declaradas efcufas 
de pagar na Bolfa, nem de fervir na defen-
faõ da Cidade, V i l l a , ou Lugar , e feu 
Termo , onde viverem , nem no que toca 
ao fazer, ou repairar muros, pontes, fon-
tes , e calçadas ; falvo, fe expreífamente 
por mercê efpecial, q a algum queiramos 
fazer,lhe outorgarmos que os feus Lavra-
dores, cafeiros, mordomos, e criados, fe-
jao de cada huma deitas coufas efcufos. 

T I T U L O LIX. 
Coll.2. 
num.i. 

O 
Coll.t . 

Dos Privilégios dos Defembargadores.* • 

Regedor da Cafa da Supplica- Defembargo do Paço , quando o houver, 
o Chancellér mór, Defembargadores do 
Paço, V é dores de noífa Fazenda, Defem-
bargadores das ditas Cafas, e os noífos 

Secreta-

ç a õ , Governador da Cafa do 
Coll.t. Porto, * Efcrivaõ da Puridade, 
num.i. e a p e f f o a } q U e ferYir de Prefidente do 
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Secretários, e a peífoa, que comnofco vrarem fuás herdades, Te pela lavoura, 
defpacha as petições do Eftado, Prefiden 
t e , e Deputados da Mela da Confcien-
cia e Ordens, Almotacé mór , Efcrivaõ 
daChancellaria da Corte , Efcrivaésda 
Fazenda, naõ paguem em ferviços, pedi-
dos , empreílimos, fintas, talhas , adúas, 
nem outros quaefquer encargos ordena-
dos , que por os moradores dos Lugares, 
onde elles bens e fazenda tiverem, forem 
lançados, aífi para N ó s , como para as ne-

C0II.2 ceílidades da guerra,* ou para proveito, e 
num-í 'neceflidade dos ditos Concelhos, ou para 

alguma coufa, que lhes aconteça, ou ha-
jaõ de fazer, pofto que fejaõ coufas pias, 
e a todos neceífarias, e proveitofas; aífi 
como fazimento,e repairo de muros, pon-
tes , fontes, calçadas, caminhos, guardas, 
e outras quaefquer coufas, que aos Con-
celhos pertençaõ, por qualquer maneira 
que feja. M a s naõ feráõ efcufos de con-
tribuírem para a abertura , e refazimento 
de quaefquer valias, e defpeza delias, do 
que lhes couber pagar pelo lançamento 
conforme ao proveito, que receberem; 
aífi pe r nefte cafo naõ haver lugar a ra-
zaõ de feus privilégios, como por noífa 
Fazenda naõ fer efeufa do tal pagamen-
to. E i f t o , quando fe mandarem abrir, e 
fintar a defpeza delias por algumas pef-
foas em particular , por o proveito , que 
fua.s terras recebem, e naõ univerfal-
menfe , como obra do Concelho. 

i Outro-f i , mandamos, que feus ca-
feiros, que eftiverem cm fuas quintas, ou 
lavrarem «m feus cafaes, fem engano, e 
malicia , fejaõ efcufos dos encargos dos 
Concelhos, e de hirem com dinheiros, ou 
com preífos; e de pagarem para a Bolfa, 

Coll. onde par a elles he ordenada; # e de fervi-
n 2-e 5- rem conn os Concelhos , onde faõ mora-

dores,ou fem elles,por Mar ou por Terra, 
e de ferem Officiaes, ( naõ fendo Oíficios 
de Juiz, "Vereadores, Procurador do Con-
celho , AJmotacés, Depofitario do Cofre 
dos Orfriõs , porque deftes Oíficios naõ 
efeuía pi -ivilegio algum ) falvo, fe já eraõ 
Officiaes. dos Concelhos, antes que fof-
fem feus cafeiros ; porque fe o eraõ, que-
remos q ue naõ fejaõ efcufos de fervir, 
poílo qu e fejaõ feus cafeiros. O que todo 
fe guard ará, naõ fomente nos feus cafei-
ros enes beçados, mas ainda nos que la-

que nellas fizerem , fe mantiverem a ma-
yor parte de fua vida; e bem aíii em feus 
mordomos, e Epaniguados. 

2 E mandamos, que dos mancebos, 
obreiros , e fervidores, aífi homens, como 
mulheres, que houver nos Lugares, e Jul-
gados, onde elles tiverem feus bens, as Ju-
ftiças lhes dêm, e façaõ dar a elles,primei-
ro que a outrem,os ditos mancebos, obrei-
ros , e fervidores , pelas taxas deífes Lu-
gares , em modo que por falta delles feus 
bens, e herdades naõ fiquem por aprovei-
tar. E ásjuft iças, que o aífi naõ cumpri-
rem, faremos pagar por feus bens o dam-
110, que por iífo receberem. 

j E havemos por bem, que todos 
feus cafeiros, criados, mordomos, e Epa-
niguados, q os fervem,quando os haõ mi-
fter , e recebem delles bem fazer em cada 
hum anno , aífi como capa , pelote, ou 
outra coufa femelhante ; e feus Lavrado-
res , e homens, que com elles viverem em 
fuas cafas, e os fervirem continuadamen-
te , ou que delles receberem cafamento, 
ou outra fatisfaçaõ, fem ferem acoftados 
a outrem, hajaõ todas as honras, privilé-
gios , e liberdades, que para os feus haõ 
os Fidalgos, e os do noflb Confelho. 

4 E queremos que os que lhes la-
vrarem fuas herdades próprias, empraza-
das, afforadas , ou em que tenhaõ ufofru-
t o , ou algum proveito outro, que forem 
feus cafeiros encabeçados, ou parceiros, 
que lhes trouxerem fuas herdades,naõ pa-
guem a Nós , ou a outra alguma peífoa 
Jugada de paõ, vinho, linho, nem de al-
gum outro fruto , aífi elles, como os que 
lhes as ditas herdades lavrarem, e apro-
veitarem por qualquer maneira , que as 
os ditos Lavradores tragaõ emprazadas, 
afforadas, ou arrendadas a dinheiro, ou a 
paõ certo,ou a meyas,terço, quarto, quin-
to , ou por qualquer outra maneira que 
feja, porque de qualquer maneira, que as 
tragaõ, naõ pagando Jugada, he em pro-
veito dos fobreditos. E fe algum lavrar 
algumas fuas herdades, pofto que nellas 
naõ feja encabeçado, por qualquer ma-
neira que as traga, fe naõ lavrar outra de 
alguma outra peífoa , fenaõ as dos fobre-
ditos , naõ pague Jugada fem embargo 
de qualquer determinaçaõ, que por arti-

gos ge-
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gos geraes, ou efpeciaes, em contrario 
diílo feja dada. 

5 E os Lavradores,^ eftiveré em fuás 
herdades encabeçadas,e as lavrarem, naõ 
fejaõ cõftragidos a ter egoa,nem cavallo, 
nem lhes fejaõ lançados,fem embargo de 
qualquer Regimento,ou Mandado noífo. 

6 E os feus cafeiros encabeçados, 
mordomos, amos,Epaniguados,e outros, 
que com cllcs viverem, naõ íejaõ Tuto-
res , nem Curadores de peífoas algumas, 
fulvo , fendo as Tutorias legitimas; nem 
pouzem com elles, nem lhes tomem fuas 
caías de morada, adegas, eftrebarias, rou-
pa, palha, aves, beftas,nem outra alguma 
coula contra fuas vontades para N ó s , 
nem para a R a i n h a , Princepe, Infantes, 
nem para outras algumas peífoas. 

7 E defendemos, que nenhuma peí-
foa de qualquer eílado, e condição que 
feja, oufe fazer força aos fobreditos, nem 
a fuas cafas , herdades, bens, nem a feus 
homens, e mulheres, gados,beftas, cafaes, 
quintas, e lugares, nem as outras coufas 
fuas, nem lhes faça mal, ou defaguifido, 
nem lhes pouze em fuas cafas de morada, 
adegas , eftrebarias. Nem lhes tomem a 
clles, nem a feus cafeiros , e lavradores, 
que eftiverem em fuas quintas , e cafaes 
encabeçados, beftas , roupa, palha, gali-
nhas , ou outras aves, e gados. Nem lhes 
cacem coelhos, nem outras alimarias,nem 
lhes cortem lenha, nem madeira em fuas 
defefas , nem lhes façaõ caminhos, nem 
atraveífadouros pelas ditas fuas herda-
des, lavras, quintas, defefas, e terras, nem 
lhes paftemnellas. E áquelles, que contra 
ifto forem, e o contrario fizerem, manda-
mos a todas as Juftiças, que lho naõ con-
íintaõ; e lhes façaõ emendar toda a per-
da, e damno, e mal, que lhes for feito , e 
paguem mais a Nós os encoutos de feis 
mil reis, dos quaes nos praz, que haja a 
peífoa,que os accufar dous mil reis, e ou-
tros dous mil reis haverá o Defembarga-
dor, pofto que naõ accufe; e o mais fe ar-
recadará para noífa Camara. E manda-
mos aos noflòs Almoxarifes, ou Recebe-
dores dos Lugares , onde os damnos fo-
rem feitos,q os reccbaõ,e arrecadem para 
N ó s , dos que os fizerem, e forem contra 
i f to, fob pena de o pagarem de fuas caías; 
por quanto noífa mercê , e vontade he de 

IrâenaçaÕ, Tit. $9. 
os havermos em noífa guarda, e defenfaõ. 

X E dos encoutos, queremos, que fe-
jaõ Juizes os Almoxarifes, ou Recebe-
dores, fe os houver nos Lugares, onde os 
privilégios naõ forem guardados. E naõ 
os havendo ahi, felo-haÕ os Juizes Ordi-
nários deífes Lugares. E aífi de huns, co-
mo de outros viráõ fempre as appellaçoés 
direitamente ao Juiz de noífos feitos. E 
ifto,quando perante os ditos Juizes, e A l -
moxarifes os quizerem demandar. E que-
rendo alguma peífoa deftas privilegiadas, 
que pódem trazer feus contendores á Cor-
te por nova auçaõ, citar alguma peífoa 
por lhe hir contra o dito privilegio, ou 
pelos encoutos, o poderá citar perante 
os Corregedores da Corte do C i v e l , naõ 
fendo fobre coufa, que toque a Direitos 
Reaes . E fendo fobre coufa de Direitos 
Reaes , o citará perante o Juiz de noífos 
feitos. E tirando inftrumentos de aggravo 
fobre coufas de Jugadas , ou de Direitos 
Reaes,viráõ ao dito Juiz de noífos feitos. 
E fêdo tirados fobre outras coufas, viráõ 
aos Defembargadores dos Aggravos. 

9 E queremos outro-fi, que poífaõ 
andar em beftas muares, fem embargo de 
qualquer defefa, que em contrario haja ; 
e iífo mefmo os que com elles viverem, 
ou cavalgarem, ou os mandarem nellas a 
alguns Lugares. 

i o Outro-fi , mandamos , que em 
quanto os fobreditos forem noífos Offi-
ciaes, e os Defembargadores nas ditas 
noífas Relaçoés andarem , ou forem ver 
fuas fazendas, ou a algum Lugar por nof-
fo ferviço,ou mandado, naõ poflaõ fer ci-
tados,demandados, nem accufados peran-
te Juizes alguns por feito civel, nem crime, 
falvo perante os Corregedores da Corte. 

11 Outro-fi fe algumas peífoas lhes 
forem obrigadas em alguma parte de nof-
fos Reynos, em ouro, prata, dinheiro, ou 
outros bens móveis,ou de raiz, por razaõ 
de contratos, arrendamentos, afforamen-
tos, penfoês de herdades, alugueres de 
cafas , heranças, ou outras coufas feme-
Ihantes , e os quizerem demandar, pode-
lo-haõ fazer perante os Corregedores da 
Corte , aos quaes mandamos, que ouçaõ 
as partes , e lhes façaõ juftiça. 

12 E em quanto andarem occupa-
dos em noífo ferviço, fe quizetiem accu-

far algum 

J 
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far algda pcfioa por algíí crime t!e coufa,q zaõ, porque os naõ cumprirão, e guar dá-
lhes toque,a qual haja deferaccufadafóra raõ. E fe os acharem culpados, ounegli-
da Corte,havemos por bé,q poíTaõ accufar gentes, lhes façaõ emendar toda a perda, 

porProcurador,poílo q por noíTas Ordena- e damno, que por iíTo receberem, e mais 
çoés fejaõ obrigados parecer peífoalméte. lho eflranhem, como entenderem por di-

15 E mandamos, que, fe os ditos nof- reito. E poílo que alguns tragaõ mandado 
fos Oíficiaes quizerem demandar algumas nolfo, que feja contra eíle privilegio, naõ 
Viuvas, ou outras peífoas ( poílo que fe- lho guardem, por muito efpecial que feja; 
jaõ miferaveis) por dividas, e coufas, que porque noífa vontade lie, de em todo lhes 
pertendaõ haver, as poífaõ demandar per- fer guardado eíle privilegio.E fe algüs ou-
ante os Corregedores da Corte. E fe as tros Oíficiaes noífos, ou outras quaefquer 
Viuvas , ou outras quaefquer peífoas qui- peífoas fé ordé de juíliça, de puro feito, ou 
zerem demandar os ditos Oíficiaes, naõ força lho quizeré quebrar,naõ lho cõfintaõ. 
feráõ obrigados réfponder perante outros i J E por fazermos mercê aos noífos 
Juizes , nemjuí l iças , fe naõ perante os Defembargadores das Cafas da Supplica-
ditosCorregedores; por quanto o privile- çaõ, e do Porto, e a fuas mulheres, nos 
gio dos ditos noífos Oíficiaes havemos praz que as mulheres, que foraõ dos di-
por melhor, que o das V i u v a s , e de ou- tos Defembargadores, cm quanto viuvas 
tras algumas peífoas.E mãdamos,q prece- forem, e honeílamentè viverem, hajaõ, e 
da a todos os outros, aífi o dos Eíludãtcs, tenhaõ todos os privilégios, e liberdades, 
e Moedeiros, como de outros quaefquer q feus maridos por razaõ de feus Ofícios 
privilegiados, por feré a Nós mais chega- tinhaõ, aífi para fuas pefloas, como para 
dos,e teré mais trabalho em noífo ferviço. . feus criados,amos,cafeiros,e lavradores,ti-

14 E mandamos a todos os Juizes, rãdo fomente os Epaniguadcs,eq naõ pof-
Corregedores,Contadores,e outros quaef- faõ trazer fèus contendores á Corte, nem 
quer Oíficiaes de noífos R e y n o s , que in- á cafa do Porto; falvo, nos cafos, em q as 
teiramente o cumpraõ aífi , fem embargo outrasViuvas os pódé trazer.E mandamos 
de quaefquer mandados noífos, que em aoChãcellér mór,q tirado eílesdous cafos, 
contrario diílo forem dados. E qualquer lhes mande dar fuas Cartas de Privilégios 
Official de Juíliça, ou outra peífoa, a que em fôrma, como os tinhaõ feus maridos, 
iílo pertencer, e naõ cumprir, e guardar 16 E quando Nós por efpecial gra-
eíla noífa Ley , e Carta de Privilegio, gra- ç a , e mercê concedermos os ditos privi-
ças, mercês, e liberdades, que aífi faõ da- legios , e liberdades a alguns Fidalgos , e 
dadas aos ditos noífos Oíficiaes, ou lhes outras peífoas, havemos por bem, que fe 
contra elles for em parte, ou em todo, naõ extendaõ a leusEpaniguados;nem iflb 
mandamos aos Corregedores da Corte , mefmo para as ditas peífoas, por razaõ 
que lhes dem Carta , porque façaõ citar dos taes Privilégios; nem os que com elles 
perante fi o tal Julgador , ou Official de cavalgarem, ou os mandarem a algumas 
Juíliça fem mais outra noífa licença, e partes, poderem andar em beílasmuarcsj 
quaefquer outras peífoas, que lhes contra quando for defefo,fe outro privilegio para 
iílo forem, cm parte, ou em todo, e os di- iífo naõ tiverem.E tirados eflesdous cafos, 
tos privilégios lhes naõ fizerem guardar, lhes madará o Chãcellér mór dar fuas Car-
para que peífoalmente venhaõ dizer a ra- tas, com o traílado dos ditos privilégios. 

T I T U L O LX. 
Que os Cavalleiros nao gozem dos Privilégios da Cavaliariafem ferem confir-

mados , e terem cavallos, e armas * - Coll 
num 

O S Cavalleiros para gozarem do cumprir. Por tanto mandamos, que aífi 
Privilegio da Cavallaría, faõ elles, como ás pefloas, a que dermos os 
obrigados ter armas, e cavai- ditos privilégios, e liberdades, naõ lhes 

lo, para o que á fua honra, e nolíb ferviço fejaõ guardados, fe naõ fizerem certo, co-
mo tem 



Livro fegundo das Ordenações, Tit. 6o. 6 ï . , e 62. 72 

mo tem armas, c cavallos deílada , e que 
nau andem a paícer. E aquelle, a que mor-
rer o cavallo, Terá obrigado comprar ou-
tro dentro de íeis mezes, do dia, que lhe 
morrer, para poder gozar dos ditos privi-
légios; e dentro no dito termo gozará dcl-
les , tendo as armas. E cada hum dos fo-
breditos, que paíTar de feíTenta annos, po-
derá gozar do dito privilegio, poílo que 
naõ tenha cavallo, nem armas. E bem aífi 
os moradores do A l g a r v e , aos quaes te-
mos dado o dito privilegio > poílo que 
piaés íèjaõ > gozaráõ delle, ainda que ar-
mas , e cavallo naõ tenhaõ; porque com-
mummente os mais fervem por Mar. 

i E mandamos que,poílo que os Ca-
vailciros fejaõ feitos pornoíTos Capitaés, 
e diífo tenhaõ feus Alvarás, e de coftio 
os fizeraõ Cavalleiros por feus mereci-
mentos, e poílo que tenhaõ cavallo, e ar-
mas , naõ poífaõ gozar de priviligio, e li-
berdades de CavaJlaria , le naõ tiverem 
Carta de confirmaçaõ noífa, aífignada 
por Nós,e fellada de noífo Sello pendentei 

2 E quando vierem requerer a coii-
firmaçaõ , traráõ certidão aílignada pelo 
Capitaõ do Lugar de Africa, onde forem 
feitos Cavalleiros, de como fervíraõ com 
cavallo, e armas, e com cilas eílivéraõ 
continuadamente fervindo feis mezes ao 
menos. A qual certidão ferá feita pelo 
Eícrivaõ dos Contos do dito Lugar , e a f 
lignada pelo Capitaõ. E fendo feito Ca-
valleiro na índia, trará certidão do V i c e -
R e y , ou Governador das ditas partes, do 
tempo, que lá fervio, e cm que maneira; 
e ácerca diílo naõ lhe ferá recebida P r o ~ T . t 

va de teílemunhas.* E álem da dita ccrti- cóíi4i! 
daõ, traráõ inílrumeiitó publico,dado por num. 5. 
au&oridade do Corregedor da Comarca , 
onde viverem, ou donde forem naturaes, 
de cujos filhos faõ , e das qualidades de 
feu P a y , e M á y , e cujos criados faõ , fe 
tiverem criaçaõ dalgumas pefioas, para 
pelas ditas certidões os mandarmos def 
pachar, como nos bem parecer. E eíla 
prova, fe a comfigo logo naõ trouxerem, 
naõ lhes ferá recebida em outra parte. 

T I T U L O LXI. 
Que os Privilegiados tenliao lanças. 

Amdamos, que qualquer peí-
foa , que de Nós tiver privile-
gio , de qualquer forte que fe-

ja, ou que o tenha por refpeito da peífoa, 
com que viver , cm qualquer maneira 
que pelo privilegio da tal peífoa guarda-
do for , tenha lança de vinte palmos, ou 
dahi para cima cm fua cafa. E naõ a ten-
do,naõ lhe feja guardado o privilegio,que 
tiver; ora feja dado a fua peífoa, ora fe 

lhe guarde por refpeito dá peífoa, cujò 
for , e com que Viver. E eftes privilegia-
dos aqiii declarados , fe naõ tiverem as di-
tas armas, asjuftiças da Terra os hajaõ 
por devaífos, e naõ lhes guardem os ditos 
privilégios. E guardando-lhos haveráõ as 
penas, que merecem os queefeufaõ pef-
foa naõ privilegiada, dos encargos,em que 
lie obrigado fervir; e mais qualquer outra, 
que houvermos por betn. .,. 

T I T U L O LXII. 
Do Privilegio dos Moedeiros da Cidade de Li/boa. 

Oílo que os Corregedores da nof-
fii Corte poífaõ conhecer das 
caufas dos privilegiados , liave-

1116a por bem , que naõ tomem conheci-
mento das caulas dos Moedeiros da Ci-
dade de Liíboa , mas as remettaõ ao feu 

Coll.i.Confervador,* para elle as defpachar,co-
num.i. r ' • o 

mo ror juniça. 

1 Porem, fendo os Moedeiros, e Of-
ficiaes da Cafa da Moeda fomente de-
mandados por Viuvas,ou pefioas Mifera-
veis , conhecerá das caufas, em que os di-
tos Moedeiros , e Oíficiaes da Moeda fo-
rem R e o s , o Confervador da Moeda ; e 
das, em que forem Au61:ores, e demanda-
rem as V i u v a s , e pefioas Miferaveis, co-

nhecerão 



Vos Privilégios dos Moedeiros da Cidade de Lijboa. 7 3 
nhcceráõ os Juizes delias ; por quanto o mero, o mandará á prifaõ dos Moedeiros, 
Privilegio dos Moedeiros naõ derroga o 
das Viuvas, e peíToas Miferaveis. 

2 E nos feitos da Almotaceria, fendo 
demandados, refponderáõ perante o feu 
Çonfervador da Moeda. 

} Tanto que algum Moedeiro for 
prcfo, ou demandado por qualquer cafo, 
porque, fegundo forma de feus privilé-
gios , deva fer remettido a feu Çonferva-
dor, pedindo elle a tal remiífaõ no tem-
po, em q conforme a direito a deve pedir, 
mandamos ásnoífasjuíliças, q logo o re-
mettaõ ao dito Çonfervador. E o Official, 
que lhe naõ guardar feus privilégios, pa-
gará por cada vez vinte cruzados, améta-
de para a parte , e a outra para o Hof-
pitai de todos os Santos da Cidade de 
Liíboa. 

E quando algum Alcaide, ou Mei-
rinho , ou outro Official de Juíliça, pren-
der algum Moedeiro da Cidade de Lis-
boa de dia, ou de noite, por algum cafo, 
allegando-lhe,que he Moedeiro do nume-
ro dos cento e quatro, que gozaõ do Pri-
vilegio , poílo que logo lhe naõ moílre 
diífo certidão , o levará prefo ao Çonfer-
vador primeiro, e naõ a outra alguma Ju-
íliça , para perante o dito Çonfervador 
moílrar, como he Moedeiro. E elle verá 
o rol dos que faõ Moedeiros ( que deve 
ter em feu poder), e achando-o no nu-

fendo o cafo para iífo. E naõ o achando 
no numero do rol, oremetterá á Juíliça 
Ordinaria, perante a qual o prefo poderá 
allegar feu Privilegio, e pedir, que o re-
mettaõ. E o Official de Juíliça, que fizer 
o contrario, pagará vinte cruzados, amé-
tade para o Cabido dos Moedeiros , e 
a outra para o Hofpital de todos os San-
tos. 

5 E o que dito he fe cumprirá, poílo 
que os Corregedores da noífa Corte lejaõ 
os que prenderem os ditos Moedeiros, ou 
outros quaefquer Juizes, que defpacha-
rem em Relaçaõ , porque por íi fós fem 
outro defpacho da RelaçaÕ os remette-
ráõ, poílo que por feus Regimentos por 
fi fós naõ poífaõ defpachar; os quaes, 
para eíte effeito, havemos por revoga-
dos. 

6 E queremos, que, quando o Çon-
fervador dos Moedeiros condemnar al-
guns Officiaes , ou outras peífoas nos en-
coutos, por naõ guardarem os Privilégios 
a algum dos ditos Moedeiros, que da tal 
condemnaçaõ naõ haja appellaçaõ, nem 
aggravo para a Relaçaõ, e o dito Çon-
fervador dê fua fentença á execução. E 
fentindo-fe as ditas peífoas, que nos en-
coutos foraõ condemnadas, aggravadas 
niífo, fe foccorreráõ a Nós, para mandar-
mos ver, fe faõ aggravados, ou naõ. 

T I T U L O LXIII. 
Dos Privilégios dos Rendeiros dei-Rey* 

TOdos os Rendeiros, que noífas 
rendas tiverem, fejaõ efeufos 
de com elles poufarem, nem 

lhes tomem d'apofentadoria fuas cafas de 
morada,adegas,celleiros, eftrebarias, nem 
lhes feja tomado roupa, paõ, vinho, azei-
te, galinhas, palha, beílas, nem outra al-
guma coufa fua , contra fua vontade. E 
mandamos a todos os Apofentadores de 
noífa Corte, e dos noífos Reynos, e Se-
nhorios, e ásjufliças, e peífoas, que para 
iífo poder tiverem , que afli o cumpraõ, 

L iv . II. 

fob pena de cada hum,que o affi naõ cum-
prir, pagar por cada vez dez mil reis,amé-
tade para os Captivos, e a outra para o 
Meirinho, ou Alcaide, e feus homens,que 
fizerem eíla execução. A qual ferá feita 
por mandado dos Védores da Fazenda, 
que diífo conheceráô nos Lugares, onde 
eílivermos, e ao redor cinco legoas; e to-
mando-fe em outras partes as ditas cou-
fas aos ditos Rendeiros para algumas 
apofentadorías, fe fará a dita execução 
por mandado dos noífos Contadores das 

K Comar-

Coll. t. 
num. i. 
e 2. e 
Coll. 3. 
num. i. 
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Comarcas,cujos Mandados os Meirinhos, 
e Alcaides cumpriráõ com diligencia, íbb 
pena de pagarem outro tanto, por cada 
vez que os naõ cumprirem. E além difto 
poderáõ os ditos Védores da Fazenda, e 
Contadores proceder cõtra huns,e outros 
com pena de prifaõ, e degredo, e outras 
quaefquer penas , que lhes parecer necef-
fario, para fe o fobredito cumprir. E man-
damos aos Corregedores da C o r t e , que 
mandem logo dar á execução os ditos 
Mandados. 

1 E aífi, havemos por bem, que pof-
faõ andar em beflas muares, fem embar-
go de noífas Ordenações, que em contra-
rio poflaõ fer feitas. E poífaõ elles, e feus 
Requeredores trazer as armas, que quize-
rem, aífi de noite, como de dia, nos Lu-
gares defefos em toda a Comarca,em que 
Forem Rendeiros, e lhes naõ fejaõ toma-
das, falvo, fendo achados que fazem com 
ellas o que naõ devem. 

2 Óutro-fi, queremos que os ditos 
Rendeiros fejaõ eícufos de fervirem em 
guerras, e armadas. E fendo elles chama-
dos , ou requeridos por algumas pefioas, 
ou Senhores,com que viverem, eftará em 
fua efcolha hirem,ou naõ. E para iífo naõ 
feráõ conftrangidos , em quanto durar o 
tempo de feus arrendamentos. 

3 E mandamos,q o Contador conhe-
ça dos feitos dos ditos Rendeiros, aífi no 
crime,como no eivei; convém a faber,nos 
crimes,que commetterem,depois de ferem 
Rendeiros , em quanto durar o tempo de 
feus arrendamentos. E naõ gozaráõ defte 
privilegio nos malefícios , quaefquer que 
fejaõ , commettidos antes de lerem R e n -
deiros. E nos eiveis gozaráõ defte privi-
legio em todos os cafos , aífi os que tive-
rem nafeimento, antes de ferem Rendei-
ros , como durando o tempo de feus ar-
rendamentos , fe já naõ eraõ citados per-
ante outros Juizes , antes de ferem Ren-
deiros. O que haverá lugar, aífi nos cri-
mes,como nos eiveis,em que forem R e o s ; 
porque nos em que forem Au&ores , naõ 
gozaráõ defte privilegio. E ifto, naõ fen-
do os taes cafos fobre noífas rendas, e de 
que o conhecimento pertence aos Offi-
ciaes de noífa Fazenda, por Regimento 
de feus Oíficios,e noífas Ordenações. O s 
<juaes feitos crimes, e eiveis, em que fo-

denações, Tit. 65. 
raõ citados perante os Contadores, fendo 
Rendeiros, e a lide for já conteftadaao 
tempo, que deixáraõ de fer Rendeiros , 
naõ remetteráõ a Juizes alguns , mas per-
ante elles feráõ findos, como fe dura fie o 
arrendamento. 

4 E fe algum depois de fer conde-
mnado por fentença, em que fe deva fazer 
execução , fe fizer noífo Rendeiro, far-
íè-ha a execução da fentença por manda-
do do Julgador,que a deu. O qual, outro-
f i , conhecerá dos embargos, que pelo di-
to condemnado forem poftos á execução 
delia, ou á arremataçaõ dos penhores. Po-
rém os defpachos, que o tal Julgador dêr, 
nos taes feitos , elle os mandará notificar 
aos Contadores das Comarcas, e Oífi-
ciaes , fobre que as taes rendas carrega-
rem , para proverem niífo , fe for necefía-
rio,e requererem o que lhes parecer noífo 
ferviço. E naõ o fazendo aífi os ditos Jul-
gadores , haver-fe-ha por elles toda a per-
d a , que á noífa Fazenda por i í fofefe-
guir. 

5 E fe algum,fendo noífo Rendeiro, 
for condemnado por fentença dos V é d o -
res de noífa Fazenda , ou Juizes delia, ou 
Contadores das Comarcas, e depois da 
dita condemnaçaõ deixar de fer Rendei-
ro , a execução da tal fentença fe faça por 
mandado de quem a deu. E fe fe vier com 
embargos á dita execução , ou á arrema-
taçaõ dos penhores, feráõ aífi mefmo def-
pachados por quem deu a fentença. 

6 E fe no Lugar naõ houver Conta-
dor,para conhecer dos feitos acima ditos, 
e houver Almoxarife, elle fó conhecerá 
delles , fem mais hirem ao Contador. E 
fe ahi naõ houver Contador, nem Almo-
xarife, qualquer delles, que mais perto 
eft iver, donde for commettido o malefí-
cio, tomará conhecimento delle, ou onde 
o R e o for morador, nos feitos eiveis. E 
o aggravo, ou appellaçaõ, que fair d'an-
te o Contador, ou Almoxarife (que naõ 
forem de noífas rendas, ou que delias de-' 
pendaÕ ) naõ hirá ao Contador, nem aos 
Védores da Fazenda,ou Juizes delia,mas 
hirá ás Juftiças , a que por Ordenaçaõ, e 
e direito houvera de hir, fe os Juizes da 
Terra de tal feito conhecéraõ. 

7 E o Rendeiro de nofias rendas , 
que naõ chegarem á quantia de vinte mil 

reis, 



Do Privilegio dos Rendeiros ãel-Rey. 
reis, na6 gozará de privilegio algum de 
noífo Rendeiro. 

8 E mandamos aos Contadores, e 
Almoxarifes, e quaefquer outras peífoas, 
que em feu Lugar conhecerem , que nay 
dêm Rendeiro algum, que for prefo por 
feito crime fobre fiança, nem fobre fia-
dores Carcereiros. E fazendo o contra-
rio , incorreráõ nas penas conteüdas no 
quinto Livro, no Titulo : Que nao feja 
dado Job reja iiça prefo porJeito crime. Po-
rem , fe o crime, porque for prefo, fendo 
provado , na5 merecer mais pena , que 
dous annos de degredo (naõ fendo offen-
fa de Official de Juíliça) pode-lo-haõ dar 
em fiança , na quantia, que lhes parecer; 
porque a parte , e a Juíliça eílejaõ fegu-
ros. O que faráõ,quando a renda, de que 
o dito prefo for Rendeiro, em outra ma-
neira fe naõ puder bem arrecadar. 

9 E defendemos aos Védores da Fa-
zenda , alfi da Corte, como aos mais do 
Reyno, e aos Juizes dos feitos delia, que 
nem por auçaõ nova, nem por aggravo, e 
appellaçaõ, e inílrumentos, nem por ou-
tro modo algum, tomem conhecimento 
de feito crime , que a Rendeiro perten-
ça , poílo que feja malefício commettido 
no Lugar, onde ellcs eíliverem; mas dei-
xem o conhecimento diífo ao Almoxari-
fe,ou Contador, fegundo a declaraçaõ fo-
bredita; falvo, fendo de injurias feitas aos 
Rendeiros fobre a arrecadaçaõ de noífas 
rendas; porque deílas conheceráõ os Jui-
zes da Fazenda pelo modo, que fica dito 
em feu Titulo. E bem aífi, naõ tomaráõ 
conhecimento de feitos eiveis, que fejaõ 
entre partes, e naõ forem de noífas ren-
das , nem dependerem delias, fob pena de 
tres mil reis para a parte contraria. E fe 
a parte os naõ quizer, feráõ para os Capti-
vos. E os autos, que perante elles fe pro-
ceífarem, feráõ nullos. 

i o E defendemos ao Contador, e Al-
moxarife,que nenhum delles tome conhe-
cimento do feito , que pertencer a outro, 
fob a dita pena de tres mil reis, e de 

7 * 
os autos , e procedimento ferem nullos. 

11 E porq algumas peífoas, por naõ 
pagarem a Sifa , ou por prejudicarem aos 
Rendeiros em fuas rendas, lhes impedem 
a arrecadaçaõ delias, e os ameaçaÕ, e a-
frontaõ com palavras, mandamos, que 
peíToa alguma de qualquer qualidade que 
feja, fobre o arrecadar de noífas rendas, 
naõ ameace Rendeiro noífo, nem lhe fa-
ça , nem diga injuria tal, porque poífa re-
cear de requerer o que lhe cumprir nas 
ditas rendas, ou perder alguma coufa dei-
las. E o que o contrario fizer , havemos 
por bem, que o Rendeiro lhe poífa en-
campar a dita renda no ponto, e eílado, 
em que a tiver ao tal tempo; e mais pa-
gue trinta mil reis para o dito Rendeiro, 
pelo ganho, que nella podia ter, e feu tra-
balho , tendo a tal peífoa bens, por onde 
fe poífa tudo haver. E fe tanta fazenda 
naõ tiver, toda a que lhe for achada, lhe 
ferá tomada para N ó s , pelo noífo Almo-
xarife , fobre que a tal renda carregar: o 
qual a tomará em pagamento , e defeon-
to da renda ao Rendeiro. E além diífo fi-
cará ao Rendeiro refguardado feu direito, 
para demandar fua injuria. E o conheci-
mento de tudo iílo, queremos, que per-
tença aos Juizes de noífos feitos da Fa-
zenda , na Cafa da Supplicaçaõ, e ao re-
dor cinco legoas; e nos Lugares mais a-
faílados, aos Contadores das Comarcas, e 
aos Almoxarifes, onde naõ eíliverem os 
Contadores, com appellaçaõ, e aggravo, 
para os ditos Juizes de nofios feitos. Po-
rém, fe o tal Rendeiro tiver a renda por 
annos, naõ a poderá encampar, fenao 
naquelle anno, em que o cafo acontecer. 
E fendo a renda de quarenta mil reis para 
baixo, ficará em arbítrio dos Juizes de 
noífos feitos, darem-lhe dos ditos trinta 
mil reis da encampaçaõ a quantia, que 
lhes bem parecer. E o Rendeiro em 
quanto naõ for julgado por fentença final, 
e a parte naõ quizer tomar a encampaçaõ, 
correrá a renda até fer julgado.Epor aífi a 
correr, naõ fe fará prejuízo a feu direito. 

F I M 

Do Segundo Livro das Ordenações. 
l i v . II . K a C O L L E O 
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C O L L E C Ç A O I. 

D A S L E Y S 
E X T R A V A G A N T E S , 

Qiie fe têm expedido para o governo da Jujliça, de/de o anno de 1605., 
em que fe publicou a nova compilaçaÕ das Ordenações do Rey no, 

até o prefente anno de 1746. 

NOVA ADDIÇAÕ 

L I V R O II. 
DAS ORDENAC,OÈS 

DO R E Y N O . 

T I T U L O I. 
Em que cajos os Clérigos, e Religiofos haÕ de refponder per-

ante as Ju/liças feculares. 

A o §. 13. 

A L V A R A , vernados pela direcção , e afliílencia do 
Em que fe rccommendou a obfervancia do Efpirito Santo •, e a efpecial obrigaçaõ, 

Concilio Tridentino. que os R e y s , e Princepes tem de aífiftir 
Liv. 4. da Supplicaçaõ, foi. em favor, e ajuda de fua jurifdiçaõ a to-

das as coufas, que convém a guardar a 
Num. i . U El-Rey faço faber aos execução dos Decretos dos ditos Con-

que efte meu Alvará vi- cilios approvados, e confirmados pelos 
rcm , que, confiderando a Summos Pontífices, principalmente, quã-
obrigaçaó, que todos os do pelos Concílios lhes he encarregada, é 
Fieis Catholicos devem por Letras dos Santos Pontífices encom-
ter em guardar a obfervan- mendada a obfervancia, aífiftencia , e aju-
da das coufas ordenadas da, para eífeito das coufas conteúdas nos 

pelos Santos Concílios Ecuménicos Ge- ditos Decretos delles. E vendo a mercê, 
raes, legitimamente approvados por au- que noífo Senhor houve por bem de fa-
ftoridade , e ordenança da Santa Sé Apo- zer a toda a Chriílandade em noífos tem-
ftolica, e dos Summos Pontífices,que pre- pos no ajuntamento, progreífo, e conclu-
fídem nella , por ferem dirigidos, e go- faõ do Sagrado Concilio Tridentino, Ge-

ral , Ecu-



14 6 Collecçao I. das Le 
ral. Ecumênico,convocado primeiramen-
te peio Papa Paulo III. de boa memoria, 
na Cidade de Trento , e profeguido de-
pois na dita Cidade pelo Papa Julio III. 
outro-fi de boa memoria ; e finalmente 
concluído na dita Cidade pelo Papa Pio 
I V . , ora na Igreja de Deos Prefidente, 
com grande numero, e frequencia deCar-
deaes, Patriarchas, Arcebifpos, Bifpos, e 
outros Prelados Seculares, e Regulares, 
com grande concurfò de Embaxadores 
do Emperador , Reys , Princepes, e Po-
tentados da Chriftandade, fendo Preíi-
dentes no dito Concilio os Cardeaes Le-
gados, em nome de S. Santidade, e orde-
nando fe fízeífem nelle tantos Decretos , 
por ferem todos Santos, aífi no que toca-
va á doutrina, e coufas de noífa Santa Fé 
Catholica, como no que convém á refor-
maçaõ dos abufos, que cm todos os Efta-
dos da Chriftandade, e da Igreja Catholi-
ca, pela malícia, e perverfa corrupção do 
mundo, foraõ introduzidos , e depois au-
gmentados pela negligencia,e remiífa exe-
cução das coufas ordenadas pelos Sagra-
dos Cânones,e Decretos dos Santos Con-
cílios Ecumênicos geraes, a petição do di-
to Concilio , e inftancia dos ditos Lega-
dos foraõ todos confirmados, approva-
dos, e mandados guardar, e dar á devida 
execução por noífo S. P. Pio I V . naõ fo-
mente por feu Decreto confiftorial authé-
ticado,e impreffo 110 fim do Livro dos De-
cretos ; mas além diífo por fua Bulla pu-
blica , e folemne, dada em Roma a 26. de 
Janeiro defte prefente anno. E coníide-
rando Eu, além da obrigação geral, que 
os Reys, e Princepes Chriftaõs temos de 
procurar, ajudar, e favorecer a execução 
dos ditos Decretos, Eu a tenho muito par-
ticular , adi pelo Santo zelo, com que os 
R e y s defte Reyno , meus anteceífores, 
procurãraõ fempre a reformaçaõ dos abu-
fos, e a pureza,e eílabalecimento das cou-
fas da noífa Santa Fé Catholica, mandan-
do fempre aos Sagrados Concílios feus 
Embaxadores, que nelles em feus nomes, 
e do feu Reyno aífiftiífem, como pelo ef-
pecial exemplo , que para fazer o mefmo 
deixáraõ de El-Rey Dom Manoel, meu 
Bif-avô,no Concilio Laterenenfe derradei-
ro, em tempos do Papa Julio II., e Leaõ 
XX.,e El-Rey D . Joaõ III.,meu Senhor, 

ys Extravagantes, 
e A v ô , no fobredito Concilio Trídentino, 
naõ fomente ajudando a folemnidade , e 
frequencia do dito Sagrado Concilio com 
feus Embaxadores,Prelados de feusRey-
nos, Theologos, e Canoniftas,que enviou 
a elle ; mas procurando, e zelando quan-
to lhes foi poífivel a obediencia da Santa 
Fé Apoftolica ; e da mefma Sé, Cabeça 
de toda a univerfal Igreja; e a reformaçaõ 
dos abufos de todos os Eftados delia. Pelo 
que, allegando taõ obligatorios , e. taõ 
íantos exemplos, enviei ao dito Concilio, 
cõtinuado no tempo do dito Papa Pio I V . 
o meu Embaxador, e encommendei aos 
Prelados de meus Reynos, que conforme 
ao que deviaõ á fua paftoral obrigaçaõ 
foífem a elle. E fendo-me enviada pelo di-
to noífo muito Santo Padre a Bulla de 
Confirmaçaõ dos Decretos do dito Con-
cilio Tridentino,com o Livro, em que to-
dos vinhaõ impreífos, e authenticos, pe-
di ao Cardeal Infante, meu T i o , que,co-
mo Legado, que era de S. Santidade ne-
ftes meus Reynos , e Senhorios, e Arce-
bifpo Metropolitano defta Cidade deLif-
boa,mandaífe imprimir fielmente o Livro 
dos ditos Decretos,e publicar a dita Bullaj 
a qual foi folénemente lida,e publicada na 
Sé defta Cidade em minha prefença, pelo 
Cardeal, e dos Prelados,e de muita gente, 
aíü de minha Corte,como da dita Cidade. 
E porq Eu defejo muito, q o dito Conci-
lio fe dê muito inteiramente á fua devida 
execução, e que por parte de minhas Ju-
ftiças, aífi da minha Cafa da Supplicaçaõ, 
e C i v e l , como em todas as mais Correi-
ções , e Provedorias de meus Reynos, fe 
dê todo o favor, e ajuda á boa guarda, e 
cumprimento dos Decretos do dito Con-
cilio ; mando ao Regedor da Cafa da Sup-
plicaçaõ , e ao Governador da Cafa do 
Cive l , e a quaefquér outros Officiaes , e 
Juíliça de meus Reynos,e Senhorios,que, 
fendo requeridos pelos Prelados acerca da 
execução fobredita , dêm todo o favor, e 
ajuda para o dito effeito; c quero, e man-
do , que em todas as Cafas fobreditas, e 
nas Chancellarias da Correição de todas 
as Comarcas deftes Reynos, e Senhorios, 
íè traílade eíla minha Provifaõ, depois de 
publicada nellas: e mado ao meu Chancel-
lér mór, que a faça publicar na Chance-
laria , e envie a todos os Corregedores o 

traílado 
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1 

Ao Livro fegunão dc 
traílado delia, fob meu Sello, e feu íignal. 
PantaliaÕ Rebello a fez em Liíboa a 12. 

"" ~ de Septembro de 1564. E efta fe regiftará 
nos Livros da Cafa da Supplicacaõ, e do 
Cível. REY. 

Ao §. 18. 

A L V A R A , 
Em que fe determinou,quefe nao arrendem 

terras , herdades, ou Commendas a pef-
foas Ecclejiajlicas. 

Liv. 5. das Lcys da Torre do Tombo ,foh yy. 
Liv. 5. do Dcfcmbargo do Paço,/«/, i. 

X . 2. T U 0 Erincepe, como Regente , e 
Governador deftes Reynos , e Se-

nhorios , faço faber aos que efte Alvará 
virem , que tendo confideraçaõ ao que fe 
me reprefentou pelos Officiaes da Cama-
ra da Villa de Coruche em razaõ do pre-
juízo , que refulta dos Clérigos, e Bene-
ficiados trazerem de renda, terras, herda-

' Ordenações, Tit. 8. 7 9 
des, e Commendas, e outras rendas ; e 
para que ceifem asmoleílias, que com ifto 
padecem meus vaífallos , e o efcandalo 
publico, e damnos,que recebem os Direi-
tos Reaes; Hey por bem, e me praz, que 
nenhuma peífoa arrende terras, herdades, 
e Commendas a Ecclefiaílico algum, com 
cõminaçaõ de perdimento das rendas, ap-
plicadas para a Camara R e a l , e fe proce-
der , como contra os que defobedecem a 
meus mandados: e efte Alvará fe guarda-
rá, como L e y , regiftando-fe naChancel-
laria, e aonde mais for neceíTario, na qual 
ferá publicado, como as mais L e y s ; e po-
fto que feu effeito haja de durar mais de 
hum anno, fem embargo da Ordenaçaõ 
do Liv. 2. Tit.40. em contrario. Manoel 
do Couto o fez em Liíboa a 21. d e j u -
nho de 1670. Jacinto Fagundes Bezerra 
o fez elcrever. 

PRINCEPE. 

T I T U L O VIII. 
Da ajuda do braço fecular. 

Ao §. 2. 

A L V A R A , lados tiraífem também devaífa particular 
Em tj fe determinou, íj as JuJiiçasfeeulares dos cafos, que nefta matéria lhes apontaf-

ajjijlijjem aos Prelados, e feus Vifitado- fem, para Eu os mandar caftigar, como 
res,no íj toca ás vifitas; e fazendo queixa folfe juftiça : a que mandei refponder, q 
no Paçofobre a reformaçao dos cojlumes, contra os que impediaõ as denunciaçoés 

fe lhes defira fem outra informaçad. mandaria encarregar aos ditos Correge-

Lcy 17. das Cortes dcl-Rcy D. Joaõ o IV. d o r e s > e mais Juiliças deífem toda a aju-
da , e favor aos ditos Prelados, e feus Vi-

EU El-Rey faço faber aos que efte íitadores; e que,quando os exceífos pedif-

meu Alvará virem, que nas Cor- fem devaíTa particular, recorreíTem ao 
tes, que celebrei nefta Cidade de Defembargo do Paço, para eu na matéria 

Liíboa em 18. de Janeiro de 1641., a que mandar prover, como cumpriífe ao fervi-
mandei refponder no de 1642., e con- ç o d e D e o s , emeu. E vendo ora asra-
firmei no de 1645., me propôs o Eftado zoes, que de novo me reprefentou o dito 
Ecclefiaílico dcfteReyno,no Capitulo7., Eftado Ecclefiaílico, na replica, que me 
que o remedio das vifitas contra os pec- fez fobre efte particular; Hey por bem de 
cados públicos, fè enfraquecia com falta- declarar, que, quanto á aífiftencia, que 
rem provas a elles, em refpeito dos pode- pedem, de que os ditos Corregedores das 
rofos, que intimidavaõ os denunciadores, Comarcas, e mais Juiliças lhes aífiftaõ, e 
pedindo-me, mandaífe amparar fua jurif- dem ajuda,quando de fuas pefloas tiverem 
diçaõ, ordenando aos Corregedores das neceífidade , eftá baftantemente provido 
Comarcas, que, quando foífem por Cor- pelas Leys do Reyno, que he minha ten-
reiçaõ , devaífaífem das peífoas, que nas çaõ,e vontade fe obfervem nefte particu-
ditas vifitas offendiaõ aos denunciadores, lar muito inteiraméte,e com todo o favor 
e teftemunhas j e que á petição dos Pre- das Igrejas. E mando, e quero, que fa-

zendo 

í 
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zendo-fe queixa no Defembargo do Paço 
por algum dos ditos Prelados fobre refor-
maçaõ de coftumes, fe lhe defira logo fem 
informaçao do Corregedor,nem outro Mi-
niftro algum, naõ havendo razaõ particu-
lar para o contrario.E efte Alvará fe cum-

prirá inteiramente, comonelle íè contém: 
o qual fe regiftará nos Livros da dita Me-
fa do Defembargo do Paço,para fe ter afii 
entendido. Gafpar de Abreu de Freitas o 
fezcmLiíboa a 27. de Abril de 1647. Pe-
dro de Gouvêa de Mello o fez efcrever. 

REY. 

T I T U L O IX-
Dos cafos mixti-fori. 

A o §. 4. 

A L V A R A , 
Para que os Meirinhos,nomeados pelos Pre-

lados do Reyno,pojfao trazer varas bran-
cas , recorrendo para ejle efeito ao Def-
embargo do Paço. 

Ley i j . das Cortes de El-Rcy D. Joaõ I V . 

N . E U El-Rey faço íaber aos que efie 
meu Alvará virem, que havendo 
vifto nas Cortes , que fe celebra-

rão nefta Cidade de Liíboa o anno de 
1641.,a que madei refponder no de 1642., 
e confirmei no de 45., a réplica, que o 
Eílado Ecclefiaftico me fez fobre a re-
porta , que fui fervido dar á propofta, 
que me offereceo no Capitulo i2.ácerca 
de haver Meirinhos nas Cidades, Villas, 
e Lugares, em que havia Arcipréftes, e 
Vigários da Vara,para boa adminiftraçaõ 
da Juftiça Ecclefiaílica ; pedindo-me de 
novo, lhes concedeífe licença,para que os 
Meirinhos, nomeados pelos Prelados nas 

Villas mais populofas, pudefTem trazer 
varas brancas na forma, que fe ufava , e 
eftava concedido nos Arcebifpados,e Bis-
pados do Reyno; porq fem varas eraõ me-
nos temidos,e refpeitados ; e tendo confi-
deraçaõ ás razoés, q fobre efte particular 
fe me reprefentáraÕ : Houve por bem de 
declarar, q afii como ficD advertido para 
prover em favor das Igrejas fobre haver 
Meirinhos nos Lugares, aonde houver 
Vigários da Vara,e Arcipréftes, afii o fico 
também, para lhes conceder a infignia da 
vara branca, q pedem, fobre o que recor-
reráõ ao Defembargo do Paço (como 
fempre fe f e z ) , aonde fe terá refpeito ás 
razoés,q allegarem, para que fe lhes defira 
com todo o favor, q parecer neceífario á 
boa adminiftraçaõ dajuftiça. E efte Alva-
rá fe cumprirá inteiramente, como nelle 
fe contêm. Gafpar de Abreu de Freitas o 
fez em Liíboa a 28. de Abril de 1647. 
dro de Gouvêa de Mello o fez efcrever. 

R E F . 

T I T U L O XI. 
De que coufas as Igrejas, e pejfoas Ecclefiafiicas naõ 

pagar do Direitos a El-Rey. 
A o §. i . 

N . I. 

A L V A R A 
Em que fe determinou, que das rendas Ec-

clefiqjlicas de frutos fe deve meya Sifa, 
e dos arrendamentos de frutos incertos, 
fe ha de lançar por árbitros. 

Liv. 5. do Defembargo do Paco ,fo1. 221. 

U El-Rey faço faber aos que efte 
meu Alvará virem,que por quan-
to,tendo confideraçaõ ás duvidas, E 

dasEcclefiafticas, e as ter mandado ver, 
e confiderar efta matéria por Miniftros 
de Letras de toda a fatisfaçaõ, e inteireza 
com a ponderação, que pedia negocio taõ 
importante ; fui fervido refolver (confor-
mando-me com o feu parecer) que nos 
arrendamentos das rendas Eccleíiafticas, 
e Commendas de frutos certos, fe deve a 
meya Sifa j como também dos frutos in-

que fe tem movido fobre a Siías das ren- certos, arrendados do primeiro de Agofto 
em dian-
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em diante , por ferem em effeito vendas, 
na conformidade dos Artigos das Sifas 
Cap. i . §. 5. 4., e 5., e que nos outros ar-
rendamentos de frutos incertos, feitos an-
tes do mez de Agoíto, deve fer a Sifa por 
Árbitros na forma do Cap.45., que foi 
Concordata com osEcclefiaíticos, como 
também referem os D D . do Reyno, e ex-
preíTamente refolveo a Provifaõ,que eítá 
no principio do Regimento do encabeça-
mento das Sifas deite Reyno, fazendo 
menção da Proviíaõ, q foi paffada em 16. 
de Dezembro de 1566.,que he amefma, q 
fe refere no Cap. 43. Pelo que mando a 
todos os Provedores, Corregedores,e Jui-
zes de Fora das Comarcas deites meus 
Reynos,e a todos os mais Officiaes,e pef-
foas, a que o conhecimento deite perten-
cer , que na fôrma referida, cada hum nos 
íl-us diltridtos, façaõ dar á execução cita 
minha Refoluçaõ, e cumpraõ, e guardem 
muito inteiramente eíte Alvará fem du-
vida,nem contradicçaõ alguma;o qual va-
lerá , poíto que naõ paíTe pela Chancella-
r'ia , e feu effeito haja de durar mais de 
hum anno, fem embargo das Ordenações 
em contrario : e eíte Alvará ferá regiítado 
no Livro do,s Regiítos dos Decretos, e 
Regimentos, que fervem no Confelho de 
minha Fazenda , e nos Livros da Camara 
de cada huma das Terras,aonde for remet-
tido. Joaõ de Almeida o fez em Liíboa a 
3. de Novembro de 1688. annos. Martini 
Teixeira de Carvalho o fez eferever. 

REY. 
A L V A R A , 

Em que fe determinou, que em nenhum tem-
po fe pudejfe accrejcentar a quantia do 
encabeçamento das Sifas; e os Correge-
dores cqjligajam os excejfos , e vexa-
ções dos Òfficiaes. 

Lev 4. das Cortes de El-Rey D. Joaõ I V . 

EU El-Rey faço faber aos que eíte 
Alvará virem, e o conhecimento 

delle pertencer, que, havendo refpeito ao 

que o Eftado dos Povos dos pieus Rey-
nos me repreféntou no Capitulo 67. nas 
Cortes, que fe celebrárau neíta Cidade 
de Liíboa em 28. de Janeiro do anno de 
1641., a que mãdei refponder no de 1642. 
fobre o tributo das Sifas; pedindo-me o 
tiralíe de todo , ou modificafle, ceflando 
as guerras ; e que fe naõ ufaífe dos Arti-
gos, e Leys feitas fobre fua cobrança, por 
fe evitarem as exorbitâncias, e vexações, 
que os Povos padeciaõ. E porq os Reys 
meus anteceífores naõ defiríraõ a eíta ma-
téria nas Cortes, em que lhes foi propoíta, 
pelas razoes, que nella íe declaraõ: Hey 
com tudo por bem de lhes conceder que 
daqui em diante fe naõ accrefcentem em 
tempo algum encabeçamentos das Sifas; 
e que os Corregedores das Comarcas nas 
Correiçoés, que fizerem conforme feu 
Regimento, a façaõ com os Almoxarifes, 
e Executores., e muito cm particular fe 
informem , e inquiraõ todos os annos das 
exorbitâncias, e vexações, que acharem 
fe cõmettem por quaefquer Òfficiaes das 
ditas Sifas, fazendo autos, e provendo cõ 
todo o rigòr de Juítiça, de maneira que fe 
evitem todas as moleltias, e vexações de 
meus Povos , na arrecadaçaõ delias; para 
o que lhes dou toda a jurifdiçaõ no caíti-
go dos ditos exceífos. E outro-fi mando 
a todos os Defembargadores, Correge-
dores, Juizes, e Juitiças, Òfficiaes, e pef-
foas de meus Reynos,que cumpraõ, e fa-
çaõ inteiramente cumprir o que por eíte 
Alvará ordeno, o qual valerá, como Ley 
feita em Cortes ; e o Chancellér mór o 
fará publicar na Chancellaria , e enviar 
pelo Reyno Cartas fob meu Sello, e feu 
fignal;e fe regiítará nos Livros do Defem-
bargo do Paço, Cafa da Supplicaçaõ, e 
RelaçaÕ do Porto. Gafpar de Abreu de 
Freitas o fez em Liíboa a 26. de Abril de 
1647. Pedro de Gouvea de Mello o fez 
eferever. 

REY. 

Liv . II . L T I T U -
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T I T U L O XII. 
Dos Commendadores, e Cavalleiros das Ordens de N . Senhor Jefu 

Chrifto, San-Tiago, e Aviz. 

A' Rubrica. 

A L V A R A , 
Em quefe determinou , (jue as pejjoas, que 

forem providas em tenças das Ordens, 
as largarão , fendo providos em Com-

. mendas, ainda que ajfi naõ vá declarado 
nos Padrões. 

Liv. 2. das Lcys da Torre do T o m b o , fel. 121. verf. 

EU E l - R e y , como Governador, e 
perpetuo Adminiftrador,que fou, 
das Tres Ordens Militares de N . 

Senhor Jefus Ghrifto, San-Tiago , e Saõ 
Bento de A v i z , faço faber aos que efta 
minha Ley declaratória virem , que, con-
fiderando eu o muito que minhas rendas 
Reaes da Coroa de Portugal eftaõ carre-
gadas de Tenças, aííi por mercês,que por 
mim eftaõ feitas a diverfas peífoas em vi-
da delias, como pelos Reys meus ante-
ceífores do dito Reyno, a huns com clau-
fula de as largarem, quando forem provi-
dos de Commendas, e outras coufas, que 
vagaõ, para eu prover em peífoas bene-
meritas , e outras citarem dadas fem a di-
ta claufula ; e como a principal coufa, 
com que minha Fazenda fe pode hir def-
carregando deitas Tenças, he o provi-
mento das ditas Commendas, fazendo-o 
com obrigaçaõ de largarem as ditas Ten-
ças, e neíta forma nao poder fer nas ditas 
Commendas com as Tenças,que eftaõ da-
das fem a dita claufula, porque feria íimo-
nia; e para remedio difto : Hey por bem, 
e mando,que tódas as Tenças, de que da-
qui em diante fizer mercês a quaefquer 
peífoas, inda que feja fem hir expreífada 
a dita claufula de as largarem, fendo eu 
fervido de as prover de Commendas , ou 
outras coufas, que vagaõ, para proverem 
peífoas benemeritas nos Padroés das di-
tas Tenças, fe entenda que vai nelles po-
íta, e que lhas poderei tirar, dando-lhes 
Commendas equivalentes nas ditas Or-
dens, e que eífa fe entenda fer fempre mi-
nha tençaõ, e vontade, pofto que naõ vá 

expreífamente declarada nos ditos Pa-
droés. Pelo que mando , que efta minha 
Ley fe cumpra, e guarde effe&ivamente, 
fem embargo de quaefquer outras Leys, 
Ordenaçoés, Regimentos, ou Provifoés, 
que em contrario haja,porque todas,e ca-
da huma por í i , hey por efta por deroga-
das. E mando que nenhuma tenha força, 
nem vigor, pofto que delias fe naõ faça 
aqui expreífa mençaõ, e derogaçaõ; e 
que efta valha, pofto que feu effeito haja 
de durar mais de hum anno, fem embargo 
da Ordenaçaõ, que o contrario difpôem; 
e fe publicará em minha Chancellaria 
mór do R e y n o , e fe regiftará nos Livros 
delia, e de minha Fazenda,e nas mais par-
tes neceífarias, para que venha á noticia 
de todos. Gafpar de Abreu de Freitas 
o fez em Valhadolid a 5. de Janeiro de 
1606. O Secretario Luis de Figueiredo 
o fez eferever. KEY. 

A L V A R A , 
Em que fe determinou, que as pejfoas, tj fo-

rem providas em Comendas, naõ podem 
requerer melhoramento das que tiverem 
com o pretexto, de que rendem menos da 
lotaçaÕ, em que lhes forao dadas. 
Liv. 5. das Leys da Torre do Tombo,/»/. 44. 

EU El-Rey faço faber aos que efte 2< 

Alvará virem, que vendo como de 
alguns annos a efta parte coítumaõ as pef-
foas, que me requerem Commendas, por 
terem promeíTas delias, e por haverem 
fervido em Afr ica , depois de eftarem fa-
tisfeitos de feus lotes, e aceitado as Com-
mendas, em que os provi, e gozarem feus 
rendimentos, fazer novas petições, em 4 
dizem que as ditas Commendas naõ ren-
dem as quantias,em que lhes foraõ dadas, 
nem chegaõ á promeífa, que lhes eftava 
feita , no que ha alguns fraudes, que con-
vém muito obviar-fe : Hey por bem, e 
mando, que nenhuma peftoa, que for 

defpacha-
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Ao Livro fegundo das 
defpachada com Commenda > e aceitan-
do-a cm cumprimento do feu lote ( pofto 
que renda menos) poíTaõ requerer melho-
ramenro do em que lhe íor dada ; laivo, 
ie eu lhe fizer mercê da tal Commenda , 
até fer provido da de que tiver promefla, 
porque nefte cafo fe lhe cumprirá ; nem 
taõ pouco fe lhe dará tença alguma de 
minha Fazenda em refeição diflo pelas 
caufas, e razoés, que fobre iflb mandei 
confiderar; e para que ifto venha á noti-
cia de todos os que tiverem femelhantes 
pertençoés, mandei pafiar efte Alvará, 
que fe publicará em minha Chancellaria; 
e depois diflo fe guardará na Secretaria 
dos defpachos , para conforme a elle fe 
cumprir efta Ordem inteiramente ; o qüal 
hey por bem , que valha , como Carta , 
fem embargo da Ordenaçaõ, que o con-
trario difpòem. Francifco Barboza o fez 
em Madrid a jo . de Dezembro de 161 y. 
o Secretario Francifco de Almeida de 
.Vafconcellos o fez efcrever. REY. 

A L V A R Á , 
Em tjite fe determinou, que as Jujliças fe-

culares amparem, e defendad as Ordens 
Militares , e pejoas delias, da vexaçaõ 
dos Ordinários. 
Liv. 5. das Leys da Torre do Tomboj/u/. 176. 

N . _ J . T 7 ^ U EI-Rey faço fiiber aos que efta 
1 Provifaõ virem, que havendo man-

dado ver as razoés de queixas , que Ma-
noel Maraboto Salvngo , Freire profeífo 
do Habito de San-Tiago, Prior, e j u i z da 
Ordem da Comarca de Alcacere do Sal , 
enviado a mim pelos Deputados do meu 
Tribunal da Mefa da Coiifciencia, e Or-
dens, me fez do ArcebifpO de Évora ácer-
ca dos procedimentos, que terii, e intenta 
contra as Ordens Militares, e peífoas del-
ias : e tendo refpeito a que o dito Afce-
bifpo de Évora excede muito das ordens, 
que tem; e fer jufto, e devido applicar re-
medio efficaz, para que as Ordens naõ re-
cebaõ aggravo com feus procedimentos} 
Hey por bem, e me praz , que as Juftiças 
feculares (fendo requeridas) acudaõ á 
protecção , e defenfaõ das ditas Ordens, 
naõ permittindo, que o Arcebifpo as op-
prima. Pelo que mando a todas as Jufti-
ças de meus R e y n o s , e Senhorios, que 

L i v . II . 

Ordenações, Tit. 12. 85 
em execução defta minha Provifaõ, e de 
outras antigas,palfadas fobre a mefma ma-
téria , naõ prendaõ, nem deixem prender 
aos ditos Freires por mandado do dito 
Arcebifpo, nem de outro nenhum Prela-
do; nem confintaõ, q por fua ordem, nem 
por feus Vigários , e Vifitadores, e Offi-
ciaes dos ditos Prelados fejaÕ vexados , 
nem prefos, fem para iflb verem meus ef-
peciaes mandados, como Governador, e 
perpetuo Adminiftrador, que fou das di-
tas Ordens, falvo, fendo achados em fra-
gante deli&o; porque em tal cafo guarda-
ráõ as Juftiças,que os acharem, o que dif 
pòem a Ordenaçaõ ; e em outra maneira 
n.iõ. Mas antes mando , qtie em todas as 
coulas tocantes ás Ordens as faVoreçaõ, 
e confervem , e aos Freires delias, para q 
as graças, privilégios, e ifençoés, que tem 
por Breves Apo(tolicos,lhes naõ fejaõ de-
fraudados : e fendo algum dos ditos Frei-
res prefo contra a forma defta minha Pro-
vifaõ, o faráõlogo foltar, donde quer que 
eftiver prefo; e ifto fem duvida, nem em-
bargo algum,com apercebimento,que aos 
que o afti naõ cumprirem , fendo-lhes re-
querido por efta Provifaõ, ou pela copia 
delia afíignada por dous Deputados do 
meu Tribunal da Mefa da Confciencia, e 
Ordens, mandarei caftigar com as penas, 
que me parecer: e efta quero que valha, 
tenha força, e vigor, como fe fofle Carta 
feita em meu nome por mim affignada, 
fem embargo da Ordenaçaõ, ou de qual-
quer outra Ley, Regimento,ou Provifaõ 
em contrario. Marcos Rodrigues Tino-
co a fez em Liíboa a 11. de Outubro 
de 1630. REY. 

N o anrio de 1Í4?. a í . de Mayo fe pa/fóü outro fé-
liicihantc Alvará cõ o mfcfmo theor, õqtial fe acha 110 
livro 4. das Leys da Tbrre do Tombo, f t í> iyí< véri". 

A L V A R A , 
Em íjue fe determinou, que o J uix dos Ca-

valleiros trouxe fe vara,e llie aJJiJHJfem os 
iAlcaides, e Meirinhospór turno nas au-
diências. 

Liv. 7. da Supplicacaõ ,/o/. 150. verf. 

E U E l - R e y faço faber aos q i i é e f t e + 

Alvará virem, que eu houve por 
bem mandar feparar o cargo dejuiz dos 
Cavalleiros das Tres Ordens Militares 

Jj2 deChri-
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deChrifto, San-Tiago,e Aviz , do de Cor-
regedor do Crime de minha Corte, a que 
andava annexo,e encarregar delle o licen-
ciado Balthazar Jacome do Lago, do meu 
Defembargo , e Defembargador da Cafa 
da Supplicaçaõ ; e para que o dito cargo 
fe firva, e exercite com a au<Storidade,que 
convém, e de maneira que nas coufas,que 
por elle correm , e houverem de correr, 
fe faça toda a boa diligencia; Hey por 
bem, e me praz, que o dito Defembarga-
dor Balthazar Jacome, e os mais que da-
qui em diante lhe fuccederem no dito car-
go, tragaõ vara , e que os Meirinhos , e 
Alcaides defla Cidade, quando o dito 
Juiz fizer audiências, aífiftaõ a ellas por 
turno , hum cada femana , aos quaes pa-
ra iífo poderá mandar recado , para que 
afii o cumpraõ , e façaõ inteiramente : e 
mando ao Regedor da Cafa da Suppli-
caçaõ , e aos Defembargadores delia, 
que cumpraõ, e façaõ inteiramente cum-
prir efte Alvará , como nelle fe contêm; 
o qual fe regiftará no Livro da Cafa do 
deípacho do Defembargo do Paço , e no 
da dita Cafa da Supplicaçaõ , em que íe 
regiftaõ femelhantes Alvarás ; e valerá, 
como Carta feita em meu nome, e por 
mim aífignada , fem embargo da Ordena-
çaõ em contrario. Sebaítiaõ Pereira o fez 
em Lifboa a 9. de Dezembro de 1611. 
Joaõ da Cofia o fez efcrever. R E F 

N o A n n o d e a 9. dcJulho fc paflou outro 
femelhante Alvará com o mefnio theor,o qual fe acha 
no livro j.das Lcys da Torre do Tombo foi. 202. vcrf. 

A L V A R A , 
Em (jite fe determinou , que o Juiz dos Ca-

valleiros naõ fahjffe fora a diligencias, 
por fe 11 ao fervir porfubjlituto a fua oc-
cupaçao. 

Liv. j. da Supplicaçaõ ,fol. 60. 

;. T T ^ U El-Rey faço faber aos que efie 
Alvará virem, que tendo confidera-

çaõ aos muitos inconvenientes,que reful-
taõ de o Juiz dos Cavalleiros das Tres 
Ordens Militares deftes meus Reynos fer 
occupado, e enviado a diligencias de meu 
ferviço fora defta Cidade, pela falta, que 
com a fua aufencia faz no exercício de 
feu Officio,em que convém aífiftir peííoal-
mente pelas continuas, e ordinarias occu-
paçoés delle, c o prejuízo, que fe fegue 

ás ditas Ordens do dito Officio fe fervir 
por fubftitutos, por naõ terem inteira no-
ticia dos Eftilos, Eftatutos, e Privilégios 
delias, por onde fe devem , e haõ de go-
vernar; pelo qual rcfpeito acontece de or-
dinário, e he neceífario pararem os nego-
cios de mayor importancia, e qualidade ; 
Hey por bem, e me praz, que o dito Juiz: 
daqui por diante naõ feja mais occupado, 
nem enviado a diligencia alguma do meu 
ferviço fôra defta Cidade, nem feja a iífo 
conftrangido , para que fe dê com iífo , e 
com aífiftir fomente á fua obrigaçaõ nas 
matérias tocantes a ella, todo o expedien-
te, que convém, e ceifem os ditos incon-
venientes. Para o que mando ao meu Pre-
fidente, e Defembargadores do Paço, e a 
quaefquer outros Miniftros meus , a que 
tocar , que o cumpraõ aífi inteiramente 
fem duvida alguma,que a iífo ponhaÕ,por 
fer ifto o que mais convém a meu ferviço, 
e ás ditas Ordens , e á boa adminiftraçaõ 
da Juftiça. E para que venha á noticia de 
todos, e conftar do modo, em que houve 
por bem mandar prover nefte particular, 
fe regiftará nos Livros do Defembargo do 
P a ç o , e nos da Cafa da Supplicaçaõ , e 
aonde mais cumprir; e valerá, como Car-
ta começada em meu nome, por mim aífi-
gnada, e paífada por minha Chancellaria, 
pofto que feu effèito haja de durar mais 
de hum anno , fem embargo das Ordena-
çoés, que o contrario diípôem. Paulo Fi-
gueira o fez em Lifboa a 15. de Outubro 
de 1616. O SecretarioChriftovaõ Soares 
o fez efcrever. REY. 

A L V A R A , 
Em que fe determinou, que os Commenda-

dores , e Cavalleiros pagajfem dizimos 
dos bens patrimoniaes conforme a pojfe, 
que o Cabido tiver de os perceber. 

Liv. ií. das Cortes Del-Rey D. Joaõ IV. 

EU EI-Rey faço faber aos que efte N . í 
1 Alvará virem, que nas Cortes, que 

celebrei nefta Cidade de Lifboa em 28. 
de Janeiro de 1641.,a que mandei refpon-
der no de 1642., e confirmei do de 164J., 
me propôs o Eftado Ecclefiaftico no Ca-
pitulo 6.,q os R e y s D . JoaÕ o III. D.Se-
baftiaõ, e D . Henrique declaráraõ por 
fuas Provifoes, como Meftres da Ordem 

de Chrifto, 
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de Chrifto, que os Commendadores naõ tar com fua Santidade da ultima determi-
tinhaõ privilegio para deixarem de pagar naçaõ fobre efta duvida , do qual Alvará 
o dizimo dos bens patrimoniaes: e que e- o trallado he o feguinte. 
fiando afli aífentado em Juntas, que de- ,, Eu El-Rey. faço faber aos que efte 
pois fe fizeraõ,e as Igrejas nefta poífe con- ,, Alvará virem , que o D e a õ , c Cabido 
tinuada por muitos annos pacifica, e jufti- „ da Sê defta Cidade de Liíboa , me en-
ficada com o direito, e refoluçoés,que por ,, viáraõ dizer,que alguns Comendadores, 
tantas vezes fe tomáraõ, dêra principio a ,, e Cavalleiros da Ordem de noflb Senhor 
novas duvidas a imprefiaõ dos privile- „ J e f u Chrifto,fe levantáraõ a naõ querer 
gios da Ordem de Chrifto, na qual exten- „ pagar dizimos do paõ,vinho,azeite, ga-
diaõ os bens da dita Ordem , e Commen- „ dos,frutos,e de todas as mais novidades 
das aos bens patrimoniaes, fendo o Breve, „ de fuas próprias herdades,vinhas,e pro-
em que fundavaÕ efta novidade,muito an- ,, priedades, e de feus gados , e creaçoés, 
t igo, e o mefmo,que os Commendadores ,, e de outras coufas fuas próprias, que 
tinliaõ, quãdo fe declarou pelas ditas Pro- „ naõ laõ bens, nem rendas de fuas Com-
vifoés que elles naõ tinhaõ tal privilegio. ,, mendas, nem da dita Ordem, de que 
E porque naõ parecia jufto,que fedéífe ás „ p o r direito, e coftume o devem pa-
Igrejas efta moleftia , havendo precedido , , g a r , eftando elles em poífe de mui-
tantas, e taõ qualificadas Refo luçoês; e „ tos annos de lhes pagarem os ditos 
que fem ferem ouvidos fe perturbafle a „ dizimos, allegando as taes peffoas, que 
fua póflc, e direito,e fe déífe caufa a hum ,, faõ dello ifentos por bem do privilegio 
taõ notável prejuízo, como refultaria da „ da dita.Ordem,que diziaõ ter, e que fo-
impreflaõ dos privilégios; vendo-fe im- „ bre iífo pendiaõ algumas demandas; 
prefla, e dada por averiguada liuma que- „ pedindo-me que os mandafle manter em 
ftaõ de taes circumftancias, me pediaõ „ fua poífe: e vifto feu requerimento ; 
mandafle declarar , que com a nova im- ,„ Hey por bem, e mando aos Corregedo-
preflaõ fe naõ fez prejuízo ás Igrejas, e q ,, res, em cujas Comarcas pertencer ao 
fe rifcaífe a extenfaõ , que dos privilégios ,, dito Cabido arrecadar os ditos dizimos, 
fe fez aos bens patrimoniaes, por fe en- „ que, fendo requeridos pelo dito Deaõ, 
contrar com o direito , e minhas Refolu- „ e Cabido,ou feus Officiaes, ou Rendei-
çoés,no que também fe prejudicaria a mi- „ ros , ( cada hum cm fua jurifdiçaõ) e 
ilha Fazenda nas Commendas Meftraes, „ conftando-lhes, ouvidas as partes, a que 
e dizimos. A efte Capitulo fui fervido „ tocar, fummariamente,que o dito Cabi-
mandar refponder, que para tomar ultima „ do eftá em poífe de haver, e lhe paga-
refoluçaÕ nefta matéria do privilegio , e „ rem os ditos dizimos, os matenhaõ na 
ifençaõ dos dizimos, que pertendiaõ os „ dita poífe, conftrangendo os ditos C õ -
Cavalleiros das Ordens Militares nos feus „ mendadores, e Cavalleiros da dita Or-
bens patrimoniaes, era neçcflario ferem „ dem, que lhos paguem, pofto que já fo-
ouvidas as mefmas Ordens, o que manda- „ bre efte cafo pendaõ algumas deman-
ria ordenar com a brevidade poflivel; e „ das ; e ifto em quanto por fentença fi-
entre tanto naõ fer minha tençaõ prejudi- „ nal, de que naõ haja appellaçaõ , nem 
car ao direito das Igrejas com a impref- „ aggravo, naõ for determinado o contra-
faõ dos privilégios da Ordem de Chrifto. „ rio. E eftando algumas das ditas pro-
E mandando ver a réplica , que o dito E- „ priedades, de que elles dizem que eftaõ 
liado Ecclefiaftico me fez fobre efta mi- „ de poífe de lhes pagarem os dizimos, 
nha repofta; Hey por bem, quero, e man- „ em alguns Lugares, em que naõ entre 
do, que fe guarde o Alvará paífado em 7. „Corregedor da Comarca, mando ao 
de Fevereiro do anno de 1 ç 50., que he o „ Juiz de Fora do Lugar mais comarcaõ, 
que poífo fazer fobre a póífe , que tóca á „ que cumpra efte Alvará, como fe nelle 
minha Jurifdiçaõ. E para que na proprie- „ contêm; o qual quero que valha, co-
dade fè tome refoluçaÕ brevemente,man- „ mo Carta por mim aífignada, e paífada 
darei dar Carta para a peífoa , que em „ pela Chancellaria, fem embargo da Or-
R o m a fizer os negócios defta Coroa, tra- „ denaçaõ do 2.Liv. tit.ao.,que diz: Que 

as coiu 
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,, as coufas , cujo efeito houver de durar 
mais de hum anuo , pajfem por Cartas, 

,, e nao por Alvarás. Ayres Fernandes o 
,, fez em Lifboa a 7. de Fevereiro de 
„ i j j o . annos. 

E mando a todas minhas Juftiças , 
Officiaes, e peífoas, a que efte Alvará, 
ou o traflado delle em publica fôrma, 
for moílrado, e o conhecimento delle per-

tencer , que afli o cumpraõ, e guardem , 
e façaõ inteiramente cumprir, e guardar, 
como fe nelle contêm; e valerá, pofto 
que feu effeito haja de durar mais de 
hum anno, fem embargo da Ordenaçaõ 
do L/r'.2.f/f.40.,que difpôem o contrario. 
Gafpar de Abreu de Freitas o fez em Lif-
boa a 2. de Mayo de 1647. Pedro deGou-
vêa de Mello o fez eferever. REY. 

T I T U L O XIII. 
Dos que citao para Roma; e dos que impetrao Beneficios de homens vi-

vos , ou os aceitao de EJlrangeiros, ou procurações. 

A o principio. 

A L V A R A , 
Em que fe declarou afavor de hum Impe-

trante que a pena dejla Ordenaçaõ nao 
procedia naquelles, que impetravaõ Be-
neficio s litigiofos. 

1. U El-Rey faço faber aos que efte 
B—^ Alvará virem , que havendo re-

J | 4 fpeito ao que pela relaçaõ , que 
a elle vai junta, me conftou da caufa nel-
la declarada, e das informações , que por 
meu Mandado fe tomáraõ do Juiz dosFei-
tos da Relaçaõ , e Cafu do Porto, e dos 
Procuradores dos Feitos de minha Coroa 
da dita Cafa,e da Cafa da Supplicaçaõ, q 
todas foraõ viftas na Mefa do defpacho 
dos meus Defembargadores do Paço; Hey 
por bem, e me praz , que daqui em diante 
fe nao proceda mais contra Jorge de Fi-
gueiredo, Clérigo, por fè dizer que impe-
trou em Roma Beneficio de homem vivo, 
como na dita relaçaõ declara ; e ifto fem 
embargo dafentença, que n o j u i z o d o s 
meus feitos da dita Cafa do Porto fe deu 
a nove dias do mez de Março do anno 
pa(fado de 1602., porque o houvéraõ por 
defnaturado deites Reynos de Portugal 
ao dito Jorge de Figueiredo. E aífi me 

praz, que fe naõ proceda contra feu Pay, 
Irmaõ,e Cunhado, por fe dizer que o aju-
davaõ na impetraçaõ do dito Beneficio } 
porque, por efte cafo naõ fer o de que em 
efpecial a Ordenaçaõ trata , e manda que 
fe proceda, o hey afli por bem, vifto co-
mo elle naõ impetrou Beneficio de ho-
mem vivo, mas Beneficio, fobre que pen-
dia litigio, fem eltaraveriguado aquém 
direitamente pertencia; e o dito Jorge de 
Figueiredo fe poderá livremente vir da 
Corte de Roma para efte Reyno, e como 
natural delle requerer fua juítiça fobre a 
dita caufa pela melhor maneira, que en-
tender que a tem. E mando a todos os 
Juizes de meus feitos , e quaefquer ou-
tros Juizes , Juftiças, e Officiaes , e pef-
foas, a que o conhecimento difto per-
tencer , que cumpraõ , e guardem, e fa-
çaõ cumprir, e guardar efte Álvara, co-
mo fe nelle contêm; o qual le regiftará 
nos autos, donde a dita fentença emanou; 
e hey por bem, que valha , e tenha força, 
e vigor, pofto que o effeito delle haja de 
durar mais de hum anno, fem embargo da 
Ordenaçaõ em contrario. Antonio de 
Moraes o fez em Lifboa a 2. de Outubro 
de 1603. Jouõ da Coita o fez eferever. 

REY. > 

T I T t f -
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T I T U L O XVIII. 
Que as Igrejas, e Ordens nao comprem bens de raiz fem licença del-Rey. 

A ' Rubrica. 

A L V A R A , aonde os Corregedores naõ puderê entrar 
Em que fe ajfignou o efpaço de hum anno ás por Correição, q, pafíado o dito anno da 

Igrejas,par a venderem os bens,que pof- publicaçaõ defte, façaõ particular exa-
fuijjèm contra a prohibiqaodejla Ordena- me, e diligencia em todos os Morteiros, 
qao, relevando-as dapenadoperdimento. eCommunidades de fuás Comarcas, e fai-

Liv. 2. das Lcys da Torre do Tombo, foi. iS9. b a Õ 0 S b e l l S de, ™Z> <lUe P°fluem, e quaes 
Liv. 7. da SupplicaçaC ,fol. 227. delles compráraõ com minhas licenças, 

obrigando-os a lhasmoftrarem; e os bens, 
E U El-Rey faço faber aos que efte que acharem que mais compráraõ, exce-

Alvará virem , que, fendo eu in- dendo as minhas licenças, ou os que pof-
formado que os Morteiros, e ou- fuem, e retém em fi por qualquer Titulo 

tras Communidades Ecclefiafticas deftes por mais tempo do permittido pela Ley , 
Reynos, naõ podendo conforme ás Leys os hajaõ logo por perdidos para minha 
delles comprar bens de raiz fem minha Corôa, e tomem poífe delles por minha 
licença; e fendo obrigados, quando her- parte, e fequeftrem os frutos delles; o que 
daíTem alguns,ou os houvelfem por qual- aífi cumpriráõ os ditos Corregedores, e 
quer outro Titulo, aos venderem dentro Provedores com muito cuidado, e dili-
de anno e dia a peíToas leigas; e que os gencia; porque naõ o fazendo aífi, fe lhes 
ditos Morteiros, e Communidades, con- dará em culpa em fuas refidencias: e para 
tra o que as ditas Leys difpôem , tem ad- fe perguntar por iífo, fe accrefcentará no 
quirido , e poífuem muitos bens de raiz , Regimento das refidencias hum Capitu-
de que refultaõ os damnos,que com a dif- lo em particular. E mando ao Doutor 
pofiçaõ delias fe pertendêraõ obviar; e de- Damiaõ de Aguiar, do meu Confelho , e 
fejarklo eu prover de remedio conve- Chancellér mór deftes Reynos, faça pu-
niente em matéria taõ importante a meu blicar em minha Chancellaría efte meu 
ferviço , favorecendo as Religiões , para Alvará, e envie logo o trafiado delle , fob 
que em alguma maneira fe aproveitem do meu Sello, e feu fignal, a todos os Corre-
que pelo rigor das Leys tinhaõ perdido ; gedores, e Provedores deftes Reynos, e 
Hey por bem , e me praz de conceder aos Senhorios; os quaes o faráõ publicar nos 
ditos Morteiros, e Communidades,que ti- Lugares de fuas Comarcas,aonde lhes pa-
verem comprado quaefquer bens de raiz, recer, para que venha á noticia de todos; 
excedendo as minhas licenças , que para e fe regiftará no Livro do Regifto da Me-
iífo tinhaõ, ou que, paífando o anno e dia fa do Defembargo do Paço , nos das Ca-
da Ley,retiveífem os adquiridos por qual- fas da Supplicaçaõ, e RelaçaÕ do Porto, 
quer outro Titulo , os poífaÕ vender li- e o proprio fe lançará na Torre do Tom-
vremente dentro de hum anno, que co- bo; o qual hey por bem, que valha, tenha 
meçará da publicaçaõ defta em diante, a força, e vigor, como fe fora Carta feita 
peífoas leigas, fem embargo de terem in- em meu nome. Duarte Corrêa de Soufa 
corrido em perdimento dos taes bens con- o fez em Lisboa a j o . de Julho de 1611. 
forme as Leys do Reyno, fob pena de,pa£ REY. 
fado o dito anno, perderem para minha A L V A R A , 
Corôa todos os bens de raiz, que fe achar Em que fe prorogárao mais feis mer.es. 
que compráraõ fem licenças m i n h a s , o u L i v . d a Torre do Tombo Jol. iSj. 

que por qualquer via lhes vieífem,e os ha- F \ O m Filippe por graça de DeosN. 
jaõ retido em fi. E mando a todos os Cor- J L J R e y de Portugal, e dos Algarves 
regedores, e aos Provedores nos lugares, d'aquem,e d'além Mar,em Africa Senhor 

i de Guiné, 
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de Guiné , e da Conquifta, Navegaçaõ, por peíToas de letras , e experiencia do 
Comercio da Ethiopia, Arabia, Perfia, e 
da índia , & c . Faço faber, que eu man-
dei paflar hum Alvará, por mim afligna-
do, que fe publicou em 20. de Agofto do 
anuo paífado de 1611., em que houve por 
bem de fazer graça, e favor ás Religiões, 
Igrejas , e peífoas Eccleíiafticas de lhes 
conceder licença,para que dentro de hum 
anno, e dia, (mais álem do que concede 
a Ordenaçaõ, que manda que as ditas 
Igrejas, Ordens, e peífoas Eccleíiafticas 
naõ poífaõ comprar bens de raiz, nem re-
ter os que houveífem comprado por qual-
quer outro Titulo , paífado anno , e dia, 
fem licença minha) e que fem embargo 
de pela dita Ordenaçaõ terem incorrido 
em perdimento dos ditos bens , os pudef-
fem vender a peífoas leigas dentro do 
dito anno, e dia , que começaria a correr 
da publicaçaõ do dito Alvará, fob pena, 
de que, paífado o dito termo, fe procede-
ria contra os que aíli o naõ cumpriíTem. 
E ora por alguns refpeitos, que para iífo 
tive, hey por bem de lhes conceder mais 
feis mezes além do tempo fobredito, que 
começaráõ a correr da publicaçaõ defta 
minha Provifaõ em diante, para que den-
tro nelles fe naõ proceda, nem dê á exe-
cução o que a dita Ordenaçaõ difpôem. 
E mando a todas as Juftiças, a que o co-
nhecimento diftopertencer, cumpraõ, e 
guardem efta Provifaõ,como nella fe con-
tém ; e o Chancellér mor a faça publicar 
na Chancellaria , e envie os traslados del-
ia fob feu fignal, e meu Sello, ás cabeças 
das Correiçoés defte Reyno , para íê fa-
ber, como o houve aíli por bem. E l -Rey 
o mandou por feu efpecial Mandado pe-
los D D . Fernando deMagalhaés, e Luis 
Machado de Gouvêa, ambos do feu Con-
felho , e feus Defembargadores do Paço. 
Antonio Mendes de Medeiros a fez em 
Lisboa a 13. de Agofto de 1612., e eu 
Pero Sanches Farinha a fiz efcrever. Fer-
nando de Magalhaés. Luis Machado de 
Gouvêa. 

A L V A R A , 
Em íjfe prorogáraô mais outros feis mezes. 
LÍV.,2. das Leys da Torre do Tombo, foi. 21 i.verf. 

EU El-Rey faço faber aos que efte 
Alvará virem, que eu mandei ver 

meu Confelho as caufas, e razões, que me 
. foraõ propoftas por parte das Religiões, 
Igrejas , e Communidades Ecclefiafticas 
deftes Rcynos, para que naõ houveífe ef-
feito , e fe executaífe a Ley, que prohibe 
que as ditas Religiões, Igrejas, e Com-
munidades Ecclefiafticas naõ poífaõ com-
prar bens de raiz, nem reter, fem licença 
minha bens profanos , que por qualquer 
titulo de compra, ou herança houveilem 
adquirido : e tendo confideraçaõ ao mui-
to,que importa ao bem commum de meus 
Reynos,que a dita Ley fe pratique,e exe-
cute; Hey por bem,q aíli fe cumpra a dita 
Ley inteiramente, como nella fe contêm; 
porém por fazer favor ás ditas Religioés, 
e Igrejas, e para que na maneira, que fem 
inconvenientes poífa fer , fe aproveitem 
das fazendas , que poífuem, me praz de 
lhes prorogar mais feis mezes de tempo, 
álem de outros feis , que lhes já concedi 
por huma Provifaõ paífada em meu no-
me, aííignada pelos meus Defembargado-
res do P a ç o , feita em 13. de Agofto pro-
xime paífado, que começaráõ a correr do 
dia, em que fe acabarem os outros ditos 
primeiròs feis mezes, para que dentro del-
les fe naõ proceda, nem dê á execução o 
que a dita Ley difpôem , e poífaõ nefte 
tempo vender livremente a peífoas leigas 
os ditos bens. E mando a todas as Jufti-
ças , a que o conhecimento difto perten-
cer, cumpraõ, e guardem efte Alvará, co-
mo nelle fe contêm: e ao Doutor Damiaõ 
de Aguiar o meu Coníelho, c Chancellér 
mór deftes Reynos,que o faça publicar na 
Châcellaria, e envie os traslados delle,fob 
meu Sello,c feu fignal,ás cabeças das Cor-
reiçoés deftes Reynos,para fe faber,como 
aíli o houve por bem. Antonio Martins 
de Medeiros o fez em Lifboaa 25. de No-
vembro de 1612., e eu Pero Sanches Fa-
rinha o fiz efcrever. REY. 

A L V A R A , 
Em Zj fe tornou a conceder mais hum anno. 

Liv. 2. das Leys da Torre do Tombo, foi. 227. 

EU EI-Rcy faço faber aos que efte N . 

Alvará virem , que eu mandei ver 
por peífoas de letras , e experiencia do 
meu Confelho as caufas, erazoés, que 

me foraõ 
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me foraõ propoítas por parte das R e i n íeis mezes últimos, que lhes concedi por 
gioés, Igrejas, e Communidades Eccle-
íiaiticas deites Reynos, para que houvef-
fe effeito, e fe executaífe a L e y , que pro-
hibe que as ditas Religiões,Igrejas, e Co-
munidades Ecclefiaíticas naõ pofiaõ com-
prar bens de raiz , nem reter fem licença 
minha bens profanos, que por qualquer 
Titulo de compra, ou herança houvefiera 
adquirido. E tendo confideraçaõ ao mui-
to,que importa ao bem commum de meus 
Reynos,que a dita Ley fe pratique,e exe-
cute ; Hey por bem, que aifi fe cumpra a 
dita Ley inteiramente,como nella fe con-
têm ; porém por fazer favor ás ditas R e -
ligioés, e Igrejas, e para que na maneira, 
que fem inconveniente pofia fer, fe apro-
veitem das fazendas, q pofluem, me praz 
de llies prorogar mais hum anno de tem-
po , que começará a correr, acabados os 

hum Alvará por mim aílignado , paliado 
em 25. de Novembro do anno paliado de 
1612., para que dentro do dito anno fe 
naõ proceda , nem dê á execução o que a 
dita Ley difpòem,c pofiaõ no dito tempo 
vender livremente a pelfoas leigas os di-
tos bens. E mando a todas as Juftiças,a q O 
conhecimento diíto pertencer > cumpraõ, 
e guardem eíte Alvará^como nelle fe con-
têm ; e ao D.o r Damiaõ de Aguir do meu 
Confelho, e Chancellér mór deites R e y -
nos, que o faça publicar na Chancellaria> 
e envie os trafiados delle, fob meu SelIo> 
e feu fignal, ás cabeças das Correiçoés de-
ites Reynos , para fe faber como alli o 
houve por bem. Alvaro Corrêa o fez cm 
Liíboa a 20. de Abril de 1615., e eu Pe-
ro Sanches Farinha o fiz eferever. 

REY. 

T I T U L O XXV. 
Como fe entenderão os privilégios dados ás Igrejas, e Mofteiros, O'ct 

A o § . í ' 

E 

A L V A R A , 
Em ijite fe declarar ao as qualidades , que 

devi ao ter os Cafeiros da Religião de 
Malta, para gozarem do feu privilegio. 

Liv. 4. da Torre do T o m b o , foi. 15 5 .• 

> U El-Rey faço faber aos que efie 
Alvará virem , que eu fui infor-

i mado por cartas, e queixas, q de 
muitas partes do R e y n o veni,e particular-
mente dos Julgadores,e Capitaés das Or-
denanças, e Fronteiras me vieraõ fobre as 
inquietaçoés, e defordens,que de ordiná-
rio fe feguem, e tem recrefeido contra o 
íèrviço de Deos, e meu, e bom governo, 
e adminiítraçaõ da Juftiça, quietaçaõ , e 
defenfaõ do R e y n o , com as continuas 
cenfuras, e procedimentos dos Conferva-
dores Apoítolicos daReligiaõ de S. Joaõ 
de Malta , paffadas com pretexto de de-
f e n f a õ ^ obfervancia de feus privilégios,-
e do grande numero dos ditos privilégios 
affeétados, e modo, com que fe alcaneá-' 
raõ , e do que pelos ditos Confervadores 
fe lhes paflaraõ Cartas,como fe foraõ Ca-
feiros encabeçados, com imporem hum 

L i v . I L 

foro de hum frango> ou coufa femelhanté 
fobre fua cafa , ou propriedade, e repar-
tindo huma vinha , ou campo entre mui-
tos , ou comprando-a Com huma minima 
penfaõ > para fe ifentarem a titulo do pri-
vilegio,que naõ tem. Com que fou infor-
mado que chegaõ neíta Cidade de Lif-
boa, e termo a numero de quinhentos pri-
vilégios, e nas mais Cidades, e Villas do 
R e y n o a efie refpeito, com que naõ fó fe 
ifentavaõ os ditos privilegiados do fervi-
ço , e defenfaõ do R e y n o > e Concelhos^ 
mas com as cenfuras fe perturbavaõ os 
Officiaes, e defeompunhaõ as Compa-
nhias das Ordenanças, e Fronteiras, por 
quanto os Julgadores, e Capitaés irctimw 
dados com a violência dos procedimen-
tos defiftiaõ de os obrigar, e outros gran-
des cfcandalos,que fe feguiaõ contra meu 
ferviçO, e bem do R e y n o , pedindo reme-
dio conveniente a efia pertúrbaçaõ.- E 
querendo eu ora niífo prover, como con-
vém ao ferviço de Deos, e meu, e bem da 
Juftiça, quietaçaõ, e focego do Reyno, e 
que de maneira feobfervém os.ditos pri-
vilégios nas pefiòas, e cafos, que lhes faõ 

M concedi-
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concedidos, que ceflem os ditos excertos, 
e efcandalos, fendo tudo vifto,e con fui ta-
do por meu mandado no meuDefembargo 
do Paço, conformando-me com feu pare-
cer, e com o que efiá difpofto por direito, 
e minhas L e y s , e Ordenações, coílume, 
e aííèntos; Hey por bem declarar, e man-
dar , como o faço, que fe guarde inteira-
mente a Ordenação do Lrv,2.Tit.25.,dos 
privilégios concedidos aos Lavradores, e 
cafeiros dos Morteiros ; naõ gozando do 
dito privilegio fenaõ aquelles , que conti-
nuadamente viverem em fuas Quintas, e 
a principal parte da vida fe governaõ pela 
lavoura delias, fem viver de outro mirter, 
nem grangearia de feus bens proprios,con-
forme a dita Ordenaçaõ: e que conforme 
a Extravagante da Reformaçaõ da Jufti-
ça do §. 7. nenhum caleiro , nem outra 
peífoa fecular tem privilegio de foro Ec-
clefiaftico da dita Religião no eivei, nem 
crime, falvo os criados a&uaes dos Com-
mendadores, confiando perante minhas 
Jurtiças que domefticamente os fervem, 
e cm quanto actualmente os fervirem ; e 
ifto nos crimes fomente , que eftando em 
feu ferviço foraõ commettidos, e naõ no 
eivei: e outro-fi, que conforme a direito, 
coftume, aífentos, e refoluçoés geraes, e 
particulares, aos Juizes, e Confervadores 
Ecclcíiafticos da dita Religião naõ com-
pete defender por cenfuras,nem intromet-
ter na obfervancia,e guarda dos ditos pri-
vilégios de peflbas feculares, por me per-
tencer a mim, e aos Senhores Reys meus 
Progenitores,que os concedêraõ;e a meus 
Miniftros, e Relações, a interpretação, 
guarda, e obfervancia daquelles , que faõ 
concedidos a meusVaífallos de Eftado fe-
cular, fendo por mim confirmados, e que 
de minha conceflaÕ , ou confirmaçaõ re-
cebem vigor. E hey por bem,que com os 
taes privilegiados,que impetrarem,ou naõ 
impedirem as inhibitorias,e cenfuras paífa-
das fobre os ditos privilégios contra meus 
Miniftros fem licença, e Provifaõ minha, 
fe guarde o que eftá difpofto na Ordena-
çaõ L/V.2. Tit. 14.; e excedendo os ditos 
Confervadores a dita fua jurifdiçaõ, co-
mo em coufa aflentada, e refoluta, requei-
ra o Procurador de minha Corôa que fe 
proceda n^ forma de direito,e Ordenaçaõ 
Liv.2. Tit. 6. §. 6., e coítume reduzido a 

eferipto, intentando elles, enaõ deíiftin-
do dos ditos procedimentos fobre os di-
tos privilégios; dos quaes naõ pafiaráõ as 
Cartas os ditos Confervadores, como fou 
informado que fazem com penas , e cen-
furas, e papeis imprefibs, por lhes naõ 
eftar concedido, nem a averiguaçaõ das 
peflbas, nem privilégios. Pelo que hey 
por bem, que na forma, que para gozar 
dos feus privilégios fe paífaõ Cartas aos 
cafeiros, e privilegiados dos Defembarga-
dores, Fidalgos, eCaptivos,e Moedeiros, 
com o theor dos ditos privilégios decla-
rados , e obrigados na Ordenaçaõ, e íèus 
Regimentos, fe paflem aos ditos privi-
legiados , para poderem gozar delles; e 
por naõ eftarem averiguados, c reduzidos 
a Regimento , mando que na Mefa do 
Defembargo do P a ç o , ouvido o Procu-
rador da Corôa , e da R e l i g i ã o , fe con-
forme o dito Regimento dos providos 
privilégios , por mim , e pelos Senhores 
R e y s , meus anteceflores confirmados; 
com o theor dos quaes fe pafiaráõ as Car-
tas ás peflbas, a que pertencerem, por ju-
fiificaçaõ feita perante os Juizes , e Juizo 
da Corôa; que fe regiftaráõ no Livro, que 
nelle haverá, e Camara, para fe lhes guar-
darem , em quanto lhes pertencerem. E 
mando ao Regedor da Cafa da Supplica-
çaõ,e Governador da Cafa do Porto,e aos 
Delembargadores das ditas Caías, e a to-
dos os Corregedores, Provedores, Ou-
vidores , Juizes, e Juftiças deftes meus 
R e y n o s , e Senhorios, que cumpraõ , e 
guardem , e façaõ inteiramente cumprir, 
e guardar efta Ley,como nella fe contem; 
e mando ao meu Chancellér mór a faça 
logo publicar na Chancellaria na forma, q 
nella fe coftumaõ publicar femelhantes 
L e y s ; e fob feu fignal, e meu Sello, man-
dará paífar as cópias aos Corregedores, 
Provedores,Ouvidores, Juizes,e mais Ju-
ftiças deftes meus Reynos , e Senhorios; 
aos quaes mádo,que,tanto q a receberem, 
a façaõ logo publicar em fuas Comarcas, 
e diftridos,para que poífa vir á noticia de 
todos; a qual fe regiftará nos Livros do 
Defembargo do Paço , Cafa da Supplica-
çaó , e Relaçaõ do Porto , aonde feme-
lhantes L e y s , fe coftumaõ regirtar; e hey 
por bem, que valha, como fe forte Carta 
feita, e aífignada em meu nome. Dada na 

Cidade 
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Cidade de Liíboa a 9. de Julho. Baltha- N.S JefuChrifto de i642.Balthazar R o -
zar Gomes a fez , anno do Nafcimento de drigues de Abreu a fez efcrever. REY. 

T I T U L O XXVI. 
Dos Direitos Reaes. 

A o §. 13. 

A L V A R A , 
Em que fe ejlabelecem penas contra os que 

defencaminhao vinhos, e azeites, cm pre-
juízo dos Direitos Reaes. 
Liv. 6. das Leys da Torre do Tombo ,fo1. 

N . i . V ^ U El-Rey faço faber aos que eíle 
Alvará virem, que, tendo confi-

Ja A deraçaõ ao prejuízo , que recebe 
minha Fazenda nos defeaminhos, que fe 
fazem nos vinhos, e azeites , que fe met-
tem nefta Cidade, e outras mais partes, 
fem fe defpacharem, nem delles fe paga-
rem os direitos de/idos; e naõ ferem ba-
ftantes as penas, que fe tem impoílo ás 
peíToas , que defeaminhaõ eíles direitos; 
defejando atalhar eíle prejuízo ; Hey por 
bem, e mando, que todas as peíToas, 
que defencaminharem vinhos, ou azeites, 
e os metterem fem defpacho, incorraõ 
em pena do valor dos mefmos vinhos, e 
azeites em tresdobro pela primeira vez , 
pela fegunda em noveado, e pela tercei-
ra , além da mcfma pena em dous annos 
de degredo. E todo o Fragateiro, que for 
achado fem guia, álem do barco, vinho, e 
.azeite perdidos, incorrerá em pena de 
dez cruzados, c trinta dias de cadêa. Pe-
jo que mando ao Contador de minha Fa-
zenda deíla Cidade, e feu T e r m o , e aos 
Officiaes das Mefas dos vinhos, e azeites, 
e a todos os Miniftros de Juíliça, Fazen-
da, ou Guerra, emais peíloas, a que o co-
nhecimento deíle Alvará pertencer,que o 
cumpraõ, e guardem, e façaõ cumprir, e 
guardar inviolavelmente, aíTi, e da manei-
ra,que nelle fe contêm; o qual valerá, co-
mo L e y , fem embargo de quaefquer Pro-
vifoés, Alvarás, Decretos, Refoluçoés, 
e Regimentos, que haja em contrario; os 
quaes para eíle eflfeito fomente derogo, 
e hey por derogados, como fe delles aqui 
fizera expreífa, e declarada mençaõ; e fó 
eíle quero que tenha força, e vigor, pofto 

L i v . II. 

que feu efteito dure mais de hum anno," 
fem embargo da Ordenaçaõ do Liv. 2. 
Tit. 40. em contrario. E mando outro-fi 
ao meu Chancellér mór o faça publicar, 
e regiílar na Chancellaria na forma , que 
fe publicaõ as mais Leys, para que venha 
á noticia de todos; e também ferá regiíla-
do no Livro dos Regimentos de minha 
Fazenda. Joaõ Cardofo o fez em Liíboa 
a 11. de Agoílo 1690. Sebaftiaõ da G a -
ma Lobo o fez efcrever. R E F . 

A L V A R A , 
Em que fe manda, que remettendo-fefazen-

das para o Brqfil, fe ha de enviar tam-
bém certidão do defpacho delias, para 
evitar o prejuízo de fe defeaminharem os 
Direitos Reaes, mandando-fe diverfas 

fazendas daquellas, que je carregai nos 
defpachos. 

Liv. 5. dasLcys da Torre do Tombo, /o/.jí.verf. 

EU oPrincepe,comoRegente,eGo- 2 . 
vernador do R e y no de Portugal, e 

Algarves , faço faber aos que eíle Alva-
rá virem , que, fendo informado que nos 
Navios Portuguezes, e Eílrangeiros, que 
navegaõ para o Eílado do Brafil, e mais 
Conquiílas, fe levaõ muitas fazendas ne-
gadas aos Direitos, eoutras fe defpachaõ 
com diíferente nome, e qualidade, decla-
rando-fe nos bilhetes ferem fardos, e pa-
cotes de fazendas de menor eílimaçaõ, 
fendo télas, fitas, fedas, e outras drogas, 
que importaõ mayores direitos , dos que 
pagaõ aquellas, que manifeílaõ ; queren-
do eu atalhar damno tao prejudicial á mi-
nha Fazenda; Hey por bem,e mando,que 
todas as peíToas, de qualquer qualidade 
que fejaõ, q mandarem fazendas ao Eíla-
do do Brafil, e mais Conquiílas, depois 
da publicaçaõ deíla Ley em minha Chan-
cellaria , remettaõ também os defpachos 
delias,para que na parte, aonde forem def-

IVI 2 carregadas 
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fcarrcgadas, l"c peça conta das que elies fervido mandar ordenar, que ríe naõpa-
declararem, e fe darem livres ás partes,na 
forma do Rcgimènto; e das mais,que naõ 
forem exprclfadas, e declaradas nos ditos 
defpachos, fe cobraráõ os direitos na-
quellas Alfandegas para minha Fazenda 
a dez por cento conforme ao Regimen-
to. Pelo que mando aos Provedores, Jui-
zes das Alfandegas, e mais Officiaes del-
ias , e do Confulado deíles Reynos a fa-
çaõ regiílar em feus Livros, e pór Editos 
nas partes neceílarias do conteúdo nclla, 
para fe naõ allegar ignorancia em fua exe-
cução : e outro-fi mando aos Provedo-
res de minha Fazenda do Eflado do Bra-
f i l , e mais Conquiílas , Officiaes, e pef-
foas,a que o conhecimento, e cumprimen-
to defla minha Ley tocar, a façaõ obfer-
var taõ inteiramente como nella he de-
clarado ; e cobrar com effeito os direitos 
de dez por cento de todas as ditas fazen-
das , que naõ forem declaradas nos defpa-
chos referidos, como dito h e ; os quaes fe 
carregaráõ em livro feparado, e fe remet-
teráõ a eíla Cidade ao Thefoureiro geral 
dos Confulados, por fe lhe haverem oc-
cultado ; cobrando-fe das entregas co-
nhecimentos em forma para defpefa dos 
Thcfoureiros , ou Recebedores , que os 
fizerem, pondo-fe nefla arrecadaçaõ toda 
a diligencia, e cuidado, que ella pede; 
e efie Alvará valerá, como Carta feita 
em meu nome . e terá força, e v igor , po-
f lo que feu effeito haja de durar mais de 
hum anno , fem embargo da Ordenaçaõ 
do Liv. 2. Tit. 40. em contrario. Pedro 
de Araújo o fez em Liiboa a 20.de Junho 
de iÓ7o.Francifco Pereira de Betancor o 
fiz eferever. PRINCEPE. 

A L V A R A , 
Em que fe determinou fe naõ pagajfem di-

reitos de trigo , que vem por mar. 
Liv. 4. das L t y s d a Turre do Tombo,/W.iSs.verf. 

5. U E l - R e y faço faber aos que efie 
J J Alvará virem , que, tendo confide-
raçaõ ao que me foi propoflo pelos Pro-
curadores dos povos de meus Reynos nos 
Capítulos geraes, que fe me aprefentáraõ 
nas Cortes , que fç çelebráraõ neíla Cida-
de de Li fboaem Janeiro de 1641., a que 
mandei refpondcr no feguinte de 1642., 
pedindô<me 110 Capitulo 55. dcllcs foffe 

gaffem direitos do trigo, que vem das 
Ilhas para efie Reyno,nem de outras par-
tes Ultramarinas, porquanto era manti-
mento taõ precifo, que neceffitava vir 
fempre de fobejo, e com a liberdade viria 
muito mais; a que mandei deferir , que, 
fupoílo que eu coílumo conceder por Pro-
vifoés temporais o que nefle Capitulo fe 
me pedio, agora, querendo comprazer a 
meus Vaffallos, houve por bem refolver, 
que fe naõ paguem direitos do trigo, que 
das Ilhas,e de outras partes Ultramarinas 
vier para efie R e y n o , na mefma forma, 
em que fe me reprefentou ; de que man-
darei fe faça declaraçaõ nos Regimentos, 
que eíliverem feitos, ou fe fizerem fobre 
efie particular,para confiar a todo o tem-
po , que eu o houve affi por meu ferviço. 
E mando aos Officiaes, e peffoas, a que 
o conhecimento diílo pertencer,que cum-
praõ,e guardem efie Alvará como fe nelle 
contêm ; o qual valerá , e terá força de 
L e y : para o que o meu Chancellér mór 
o fará publicar na Chanccllaria na ma-
neira , que fe coíluma fazer ás mais L e y s . 
Manoel do C o u t o o fez em Liiboa a 20. 
de Janeiro de 1646. Jacintho Fagundes 
Bezerra o fez eferever. R E F . 

A L V A R A , 
Sobre a mefma nuiteria. 

Ley j . das Cortes Del-Rey D . Joaõ o I V . 

EU E l - R e y faço íiiber aos que efteN\ 
Alvará v i r e m , que nas C o r t e s , 

que celebrei nefla Cidade de Liiboa em 
28. de Janeiro de 1641., a que mandei re-
fponder no de 1642., me foi pedido pelo 
Eflado dos povos na Capitulo 5 5.que fof-
fe fervido , que fe naõ pagaffem direitos 
do trigo , que viefTe das Ilhas, e de outras 
partes Ultramarinas para eíle Reyno,por 
fer mantimento precifo, e neceffario para 
elle. E confiderando eu a conveniência 
do bem commum do Reyno,e meus V a f -
fallos , e mais razoes , porque lhes coftu-
mava conceder o que me pedem, por 
Provifoés temporaes, e por folgar de lhes 
fazer mercê ; Hey por bem, que do trigo, 
q vier para eíle R e y n o , affi das Ilhas, co-
mo de outras partes Ultramarinas, fe naõ 
paguem direitos alguns , e feja livre delles 
para fempre. Pelo que mando aos V e d o -

res de 
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res de minha Fazenda, Confelheiros del-
ia, Defembargadores, Corregedores, Pro-
vedores, e maisjuíliças, Ofliciaes, e pef-
foas deíles R e y n o s , e Senhorios, a que 
efle meu Alvará for aprefentado, e o co-
nhecimento delle pertencer , o cumpraÕ , 
e guardem, e façaõ inteiramente cumprir, 
e guardar,como nelle fe contêm, fem que 
a iífo lhe feja polia duvida, nem contra-
dicçaõ alguma; porque aífi he minha mer-
cê : e fe regiftará nos Livros de minha Fa-
zenda, c Alfandegas, e feus Regimentos, 
e mais partes neceífarias, para que venha 
á noticia de todos; e valerá , como L e y 
feita em Cortes, e Carta paffada em meu 
nome, e féllada com o meu Sello penden-
te, fem embargo da Ordenaçaõ do Liv.2. 
Tit.40.,e as mais em contrario. Antonio 
de Moraes o fez em Lifboaa 25. de Mayo 
de 1647. Pedro de Gouvêa de Mello o 
fez eferever. REY. 

A L V A R A , 
Em tjue fe determinou fe naÕ pagajfem Di-

reitos Reaes dos Açucares, (juefe embar-
carem para fora. 

Liv. 5. do Defcmbargo do Paqo,/u/. 257. 

T T ^ U E l - R e y faço faber aos que eíle 
ã meu Alvará em forma de L e y vi-

rem, que,havendo-me reprefentado a jun-
ta dos Tres Eílados naõ bailarem para 
pagamento da gente de guerra as confi-
gnaçoés, que eílaõ applicadas, devendo-
fe-lhe por eíla caufa fommas confidera-
veis, que cada vez fe vaõ fazendo mayo-
res; e coníiderando fer neceflario , ainda 
em tempo de paz, que o numero das tro-
pas feja mayor, que o que de prefente ha; 
e havendo-me também reprefentado al-
guns homens de negocio o prejuízo , que 
fe feguia ao Comercio deíles R e y n o s , e 
a todo o Brafil,da falta de fahida dos Açu-
cares eíles últimos annos,arruinando-fe os 
engenhos, e as lavouras, e augmentando-
fe também por eíla caufa a extracçaõ do 
dinheiro , o que entendiaõ fe remediaria, 
fe eu foífe fervido tirar todos os direi-
tos, que pagaõ os Açucares, que fe nave-
gaõ para fóra, dando-lhes algum favor 
mais, para que tiveífem fahida os que fe 
achaõ empatados: havendo fobre iílo ou-
vido muitas peífoas doutas, e prudentes; 
Hey por bem, que todos os Provedores, c 

Juizes das Alfandegas deíles R e y n o s , 
Ilhas dos Açores, e mais Portos, aonde 
he permittido aos Eftrangeiros negociar 
em direitura, obfervem, e façaõ obfervar 
as difpofiçoés feguintes. Os Açucares, 
que fe navegarem para fóra deíles R e y -
nos , naõ pagaráõ direitos alguns de en-
trada , nem de fahida. Os Açucares , que 
fe levarem para fóra deíles Reynos, até a 
chegada da primeira frota da Bahia, teráõ 
de mais a mais dous toíloês de favor por 
arroba,íj fe pagaráõ ás peífoas, que os em-
barcarem,dos mefmos direitos dos Açuca-
res d o R e y n o abaixo declarados,em apre-
fentado certidão do Porto,cm q os defem-
barcáraõ. Os Açucares, q fe confumirem 
neíles R e y n o s , e nas Ilhas, excepto a da 
Madeira, pagaráõ nas Alfandegas a razaõ 
de dous toíloês o arratel do brãco,c cento 
e cincoenta reis o do mafcavado,e branco 
batido; e nos ditos direitos ficará incluído 
o q d'antes pagavaõ. O mafeavado batido 
naõ pagará coufa alguma-Obfervar-fe-haõ 
a refpeito do Açúcar as mefmas Ordens, 
Leys, e Regimentos do Tabaco em tudo 
aquillo, em q puderem ter lugar; e os Ofli-
ciaes,^ derem bufea ao Tabaco nas Náos 
do Braíil, a daráõ juntamente ao Açúcar, 
que vier de fóra do Livro da carga, e o 
guardaráõ igualmente nas Prayas,e Fron-
teiras do Reyno ; e os defeaminhadores 
do Açúcar incorreráÕ nas mefmas penas, 
que os do Tabaco , e haverá os mefmos 
intereífes nas tomadias, e denunciaçoês, 
excepto a primeira frota, que vier de ca-
da Porto ; porque neíla fe fará fomente 
regiílar o que vier fóra do Livro da car-
ga ; e todos os mais Guardas , e Officiaes 
de Juíliça, de qualquer repartiçaõ que fe-
jaõ, teráõ o mefmo poder, que acima dei 
aos do Tabaco. Toda a peífoa , que em-
barcar Açucares para fóra do Reyno ferá 
obrigada dentro de hum anno aprefentar 
certidão authética dos Portos,donde eíles 
fe defembarcáraõ , ou da perda do Na-
vio ; e para eíle effeito dará fiança abona-
da na Alfandega da quantia,que importa-
riaõ os direitos dos ditos Açucares , fe fe 
confummiífem no Reyno; e fem certidão 
de ter dado a dita fiança, fe naÕ poderáõ 
embarcar para fóra Açucares alguns, fob 
pena de ferem tomados por perdidos, a-
métade para o denunciante, eamétade 

para a-



Collecçao 1. das Lc 

para a Fazenda Real .Do produdo dos di-
tos Direitos fe inteirará em primeiro lu-
gar a Alfandega, e o comboy, e mais de-
pendências delia, pela quantia , que faltar 
para pagamento dos filhos da folha,e mais 
defpefas; e fe tirará o que importarem os 
dous toftoés de favor do Açúcar, que fe 
navegar para fora , e o reílo ficará confi-
gnado para parte do pagamento das Tro-
pas , que hoje ha, e das que eu de novo 
mandar acerefcentar. Pelo que toca ao 
Confulado , e mais Direitos do Açúcar, 
que andaõ por contrato , examinar-fe-ha 
o que importarão os ditos-Direitos os 
tres annos últimos; e o preço do rneyo fe 
haverá por recebido do Contratador, em 
quanto durar o feu contrato e ordeno, 
e mando,que efte meu Alvará tenha força 
de L e y , e fe cumpra, e guarde muito in-

. teiramente, como nelle fe contêm, em 
quanto eu naõ difpufer o contrario , fem 
embargo de haver o feu effeito de durar 
mais de hum anno,e da Ordenaçaõ Liv.2. 
Tit. 40., que manda que as coufas, cujo 
eifeito haja de durar mais de hum anuo 
partem por Cartas, e naõ por Alvarás; e 
porto que naõ feja pafiado pela Chancel-
laria, fem embargo da Ordenaçaõ Liv. 2. 
Tit. 3 9.,que o contrario difpôem; as quaes 
Ordenações nefte cafo hey por deroga-
das, como fe do theor de cada huma del-
ias fizeífe efpecial mençaõ ; e na mefma 
forma hey por derogados os Foraes, R e -
gimentos, Leys, Cartas, Alvarás, Ordens, 
e Decretos meus, e dos Senhores Reys , 
meus predeceflbres, na parte, em q forem 
contrários á difpofiçaõ defte meu Alvará: 
e ao meu Confelho da Fazenda ordeno me 
aponte os mcyos, que lhe parecerem mais 
convenientes para adefpefa das Armadas, 
e Fortificações deftesReynos.Caetano de 
Soufa deAndrade o fez emLiíhoa Occidé-
tal a 16. de Novembro de 1720. Diogo de 
Médõça Corte-Rcal o fob efcrevi. REY. 

A o §. 14. 

A L V A R A , 
Em quefe determina, que os Pefcadores de 

Sardinha, que naofazem avença , e def-
caminhaó os direitos, Çejaí condemnados. 

Liv. 5. das Leys da Torre do Tombo ,fol. i44.verf. 

U o Princepe,como Regente,eGo-
Jl-^j vcrnador do Reyno de Portugal, e 

's Extravagantes, 
Algarves,&:c. Faço faber aos quecfte Al-
vará virem , que eu fui fervido refolver 
que fe fizefiem avenças com os Pefcado-
res da Sardinha, para melhor arrecadaçaõ 
de meus Direitos Reaes , e evitar os def-
caminhos, que nelles fe fazem; e encarre-
gando-le o ajufte delias ao Procurador de 
minha Fazenda, as continuou com alguns 
Pefcadores, naõ as querendo muitos acei-
tar, porq achavaõ mais conveniência nos 
defcaminhos; e para que eftes fe pofíaõ 
atalhar, hey por bem, e me praz ordenar, 
que aquelles Pefcadores, que fe naõ qui-
zerern avençar pelo direito da Sifa,achan-
do-fe judicialmente que naõ vieraõ pagar 
os direitos, e defcaminháraõ Sardinha, fe-
jaõ condemnados na pena de anoveado, e 
lhes feráõ os barcos, e redes queimadas, e 
elles degradados tres annos paraCartro-
Marim. Pelo que mando a vós Contador 
de minha Fazenda nefta Cidade, e feu 
Termo façais publicar, e executar as pe-
nas referidas na fôrma, que dito he ; para 
o que fe paflaráõ as Ordens neceífarias, e 
fe fixaráÕ Edidaes,fendo neceífarios,para 
que venha á noticia de todos. E efte Al-
vará quero que fe cumpra inteiramente, e 
que valha, como Leyjpara o que fe publi-
cará também em minha Chancellaria: e 
valerá, pofto que feu eifeito haja de durar 
mais de hum anno , íèm embargo da Or-
denaçaõ em contrario. Francifco Pereira 
o fez em Liíboa a 27. de Outubro de 
1677. Luis Teixeira de Carvalho o fez 
efcrever. PRINCEPE. 

A L V A R A , 
Sobre a mefma matéria das avenças dos 

Pefcadores da Sardinha. 

Liv. 5. das Leys da Torre do Tombo , foi. 14Í. 

E U o Princepe,como Regente,e Go-N» 
vernador dos Reynos de Portugal, 

e Algarves, faço faber aos que efte Alva-
rá virem, que, por quanto tenho refoluto 
que os Pefcadores da Sardinha fe aven-
cem pela Cafa das Dizimas do Eftado de 
Bragança do mefmo modo, que haõ de 
fazer pela Cafa da Siía da Fazenda R e a l j 
e porque entre as condiçoés, com que de 
prelente fe arrematou a Cafa das Dizi-
mas foi a de que as mefmas penas, que 
pela Cafa da Sifa tinhao mandado execu-

tar con-



Ao Livro fegundo da 
tar contra os que defencaminharem os di-
reitos da Sardinha, fe executem também 
pela Cafa das Dizimas; e pelas taes penas 
ferem de novo importas, e atégora fe 
naõ praticarem, pode fucceder fe naõ ob-
fervem, e guardem com aquella exacçaõ, 
que he muito neceflaria ; Hey por bem, 
como Princepe, e Governador , que fou 
dcftcs R e y n o s , de confirmar , e reftabe-
lecer as penas referidas. E mando ao 
Contador de minha Fazenda nefta Cida-
de , e feu Termo, e a outro qualquer Mi-
niftro, a que o conhecimento difto per-
tencer façaõ publicar, e executar as pe-
nas referidas na forma, que dito he ; para 
o que fe paftaráõ as Ordens neceífarias, 
e fe fixarão Editaes,para que venha á no-
ticia de todos. E erte Alvará quero, e me 
praz, que fe cumpra muy inteiramente, e 
que valha,como Ley, para o que fe publi-
cará também em minha Chancellaria ; e 
valerá, porto que feu eífeito haja de durar 
mais de hum anno , fem embargo da Or-
denaçaõ em contrario. Francifco Pereira 
o fez em Liíboa a j o . de Março de 1678. 
Sebaftiaõ da Gama Lobo o fez efcrever. 

PRINCEPE. 

A L V A R A , 
Em (jue fe determinou, que os Pefcadores, 

que fojfem vender pefcado fora do Rey-
no , p a gari ao os direitos delle. 
Liv. 5. das Lcys da Torre do Tombo, fui. 14. 

8. U El-Rey faço faber aos que efte 
meu Alvará virem , que eu fui in-

formado, que os Pefcadores defte R e y n o 
levavaõ a vender fóra do dito Reyno os 
pefcados,que pelcavaõ nos mares, eCon-
quiftas delle , fem pagar os direitos devi-
dos á minha Fazenda de entrada , e fahi-
da, como faõ obrigados por Regimentos, 
e Foraes: e querendo eu prover nifto; 
H e y por bem, e mando aos Provedores 
das Comarcas , e Juizes d.as Alfandegas 
dos Portos de mar derte R e y n o , e mais 
Juftiças delle , obriguem , e conftranjaõ 
aos ditos Pefcadores, todas as vezes que 
forem pefear aos ditos mares, e Conqui-
ftas , ou vierem tomar fal para as ditas 
pefearias, a q prefentem certidão authen-
tica, de como trouxeraõ a vender os pef-

Ordenações, Tit.26. 95 
cados , que aífi pefcáraõ nos ditos mares, 
e Conquiftas , aos Portos , e Lugares do 
mefmo Reyno, e nelles pagáraõ os direi-
tos devidos á minha Fazenda ; e aos que 
naõ nprefentarem a tal certidão , e leva-
rem a vender os ditos pefeados fóra do 
R e y n o , os obriguem apagar todos os di-
reitos delles , como fe houvéraõ entrado 
nos Portos , e Lugares do dito Reyno, e 
vendido nelles os ditos pefeados, na fôr-
ma , e maneira declarada nos Mandados, 
que para efte mefmo eífeito fe paífáraÕ 
pelo Confelho de minha Fazenda, por aífi 
ler em utilidade delia , e do bem comum, 
que foi o fundamento, que o dito Confe-
lho teve para paífar os ditos Mandados. 
Pelo que hey por bem, que efte fe cum-
pra, e guarde inteiramente, como nelle fe 
contém : e outro-fi mando aos Juizes das 
Alfandegas dos ditos Portos, que alem da 
obrigaçaõ, que haõ de ter de fazer pagar 
os direitos dos ditos pefeados, tirem com 
muita diligencia, e cuidado em cada hum 
anno devafta dos Pefcadores , e peífoas, 
que naõ cumprirem o que por efte man-
do; e acabada de tirar a dita devafta, a en-
viaráõ logo aoConíèliio de minha Fa-
zenda , para nelle fe ordenar como fe de-
ve proceder contra os culpados, e arre-
cadar tudo o que for devido á dita minha 
Fazenda, aífi cosno pelo dito Confelho 
fe tem ordenado pelos ditos Mandados; e 
os Juizes das ditas Alfandegas,c mais Of-
ficiaes , e Miniftros, que na arrecadaçaõ 
dos ditos direitos forem remiftos, e negli-
gentes, fe haverá por feus bens, e fazenda 
toda a perda, e danmo, que confiar que a 
minha recebco por fua culpa, e negligen-
cia. E para que a todos feja notorio o que 
nefte fe contêm, fe regirtará nos Livros 
das Alfandegas dos Portos de mar defte 
Reyno, aonde fe coftumaõ regiftarfeme-
lhantes Alvarás; e fe cumprirá inteiramen-
te, como nelle he declarado, e valerá, co-
mo Carta , e naõ pafiará pela Chancella-
ria , fem embargo da Ordenaçaõ em con-
trario. Luis de Lemos o fez em Liíboa a 
jo . de Janeiro de 161 y. Ainda q acima fe 
diga, q naõ pafiará erte pela Chancellaria; 
Hey por bem, q parte por ella. Sebaftiaõ 
Pereftrello o fez efcrever. 

REY. 

A L V A -



9 6 Colle cçao 1. das Ley s Extravagantes, 

A L V A R Á , 

Sobre a mefma matéria, a refpeito dos 
Pefcadores de Peniche. 
Liv. 5. das Leys da Torre do T o m b o ,fol. 1$. 

N . 9. U El-Rey faço faber aos que efte 
J L A l v a r á virem, que eu vi buma Con-
fulta do Confelho de minha Fazenda fo-
bre hum Mandado, e Ordem geral , que 
pelo dito Confelho fe paífou para os Pef-
cadores da Villa de Peniche pagarem di-
zima á minha Fazenda dos pefcados, que 
levaõ a vender fora defte R e y n o , que o 
Conde de Atouguia diz lhe pertence por 
fuas doaçoés com a dizima nova delles, e 
as mais diligencias , que na matéria le fi-
zeraõ , e por ellas conftou , que naõ per-
tencem ao dito Conde os taes direitos, 
nem os pode levar pelas ditas doaçoés, e 
Foral da dita Villa ; por quanto os direi-
tos dos ditos pefcados, que fe vaõ vender 
fora do R e y n o conforme a direito, e Ju-
ftiça, faõ devidos á minha Fazenda : nem 
outro-íi podia fazer a compofiçaõ, e con-
certo, que fez com os Pefcadores da Vil-
la de Peniche , que lhe pagaífem dez mil 
reis de cada Caravella, que levaífe a ven-
der os pefcados, que fe pefcaífem nos má-
res, e Conquiftas defte R e y n o , ao de Ca-
ftella, e a outras partes; e que os que f o f 
fem ao Brafil lhe trouxeíTcm os ditos dez 
mil reis empregados em Açúcar: pelo que 
naõ houve por bem de aífignar hum Al-
vará de Confirmaçaõ do dito concerto, 
que o Conde fez com os ditos Pefcado-
res de Peniche, que fe paífou pela Mefa 
do Defembargo do Paço fobre efta maté-
ria , ácerca da qual mandei fazer algumas 
diligencias ; e viftas com as mais, que fe 
fizeraõ , como dito lie , houve por bem 
mandar paífar Provifaõ na conformidade 
de huns Mandados , que fe fizeraõ pelo 
Confelho de minha Fazenda para as A l -
fandegas doReyno^a qual mando fe cum-
pra , e guarde inteiramente na dita Villa 
de Peniche, aífi como fe deve cumprir, e 
guardai- nos mais Lugares dos Portos de 
mar defte R e y n o , fem embargo de quaef-
quer fentenças, que o dito Conde de A-
touguia diga ter em feu favor, e de que fe 
pertenda ajudar , por ferem contra o Fo-
ral antigo , e alcançadas fem fer ouvido 
o meu Procurador. E outro-fi hey por 

bem, e mando,que fe naõ ufe do Foral ac-
crefcentado,que fe fez pela Mefa do Def-
embargo do Paço , e que fomente fe ufe 
do Foral antigo , que tinha a Villa de A -
touguia, antes que Peniche foífe Y ília. E 
efte Alvará fe regiftará nos Livros de mi-
nha Fazenda , e nos da Alfandega da dita 
Villa de Peniche, para em todo o tempo 
fe ver, e faber como o houve aíli por meu 
íèrviço , e fe guardar daqui em diante a 
forma delle na arrecadaçaÕ dos direitos 
devidos á minha Fazenda j o qual valerá 
como Carta, fem embargo da Òrdenaçaõ 
em contrario ; e do conteúdo nelle fe porá 
verba no Foral accrefcentado,aonde quel-
que eftiver regiftado,para fe naõ haver de 
cumprir, nem ufar delle. Luis de Lemos 
o fez emLiíboa a 30. de Janeiro de 1615. 
Sebaftiaõ Pereftrello o fez eíerever. 

RLY. 

A o §. 15. 

A L V A R A , 
Em que fe determinou ,!j nenhum Oficial da 

fabrica das Marinhas pajfe para Reyno 
eflranlio a enjinar a fabrica delias. 

Liv. 6. das Leys da Torre do T o m b o , foi. 125. 
Liv. 12. daSupplicaçaÕ, foi. 5. 
Liv. 12. das Extravagantes da Supplicacaõ,/t>/.6j. 

O m Pedro por graça de Deos R e y jq^ 
de Portugal, e dos Algarves d'a-

quem, e d alem M a r , em Africa Senhor 
de Guiné, e da Conquifta, Navegaçaõ, 
Comercio da Ethiopia, Arabia, Peifia , e 
da índia,&Cc. Faço faber aos que efta mi-
nha Ley virem,que por fer informado,que 
os Officiaes da fabrica de Marinhas, e la-
vor do fal, naturaes dcftesReynos, mo-
vidos do leve intereífe de alguma mayo-
ria de falario , que lhes daõ em Reynos 
eftranhos , fe vaõ a elles a enfinar a dita 
fabrica, e trabalhar na cultura do fal ; e 
porque convêm evitar o grave prejuízo, 
que daqui pode refultar, adi a meus V a f -
íallos, como á minha fazenda -, Hey por 
bem , e mc praz, que nenhum Officiai da 
referida fabrica de Marinhas, e fal , paífe 
para R e y n o algum eftranho a enfinar a 
fabricar Marinhas,nem a trabalhar na cul-
tura do fal, fob pena de morte , e confif-
caçaõ de bens ; e que os que fe achaõ fo-
ra do R e y n o occupados neftc minifterio, 
dentro do termo de feis mezes, depois da 

publica-



Ao Livro fegundo das 
publicaçaõ defta minha L e y , fe recolhaÕ 
ao Reyno e naõ o fazendo aífi, incorre-
rão na mefma pena de morte, e confifca-
çaõ de bens; pois que tendo todos em 
que fe occupar, e ganhar feus jornaes nas 
Marinhas deíles Reynos, naõ devem tan-
to cm damno do commum dellcs hir in-
troduzir efta fabrica nos eftranhos. E para 
que nefta forma fe obferve, cumpra , e 
guarde inviolavelmente, como nella fe 
contêm, e fe naõ poíTa allegar ignorancia, 
mando ao D o r . Joaõ de Roxas e Azeve-
do , do meu Confelho, e meu Chancel-
lér mór do Reyno, a faça publicar em mi-
nha Chancellaria, e enviar a cópia delia a 
todos os Miniftros das cabeças das Co-
marcas delias, e a todos os Lugares do 
Reyno,aonde houverMarinhas:nos quaes 
fe poráõ também Ediâ:aes,fob meu Sello, 
e feu fignal, para que aífi a façaõ execu-
tar ; e fe regiftará nos Livros do Defem-
bargo do Paço , Cafa da SupplicaçaÕ, e 
Relaçaõ do Porto, aonde femelhantes 
Leys fe coílumaõ regiftar. Manoel da 
SilvaCollaço afez em Liíboa a 15. de 
Fevereiro de 1695. Francifco Galvaõ a 
fez efcrever. REY. 

A L V A R A , 
Em (jue fe determinou íj nenhum E./lrangei-

ro pudeffe trabalhar nas Marinhas, nem 
fojfe ver, nem aprender a fabrica delias. 
Liv. 6. das Lcys da Torre do Tombo, foi. 150. 

1 U El-Rey faço faber aos que efte 
Alvará virem, que, propondo-fe-me 

pelo meu Confelho da Fazenda o grande 
prejuízo, que fe feguiria a eíle Reyno de 
fe continuar no de Galliza a fabrica das 
Marinhas, que de poucos tempos a efta 
parte fe começou nelle, mandei paífar 
huma Ley em 15. de Fevereiro do anno 
paífado de 1695. com as penas , que pa-
recêraõ fer convenientes contra os Mar-
noteiros Officiaes defta A r t e , e práticos 
na cultura delia, os quaes, fendo naturaes 
defte Reyno, andaífem no de Galliza, ou 
dahi em diante fe paflafíem a elle. E por-
que pelo mcfmo Confelho da Fazenda fe 
me propoz que efta providencia naõ fe-
ria baftante, fe juntamente naõ fe acudif-
fe com remedio efficaz,para que os Cafte-
Ihanos, ou quaefquer outros Eílrangeiios 

Liv . II. 

Ordenações ,Tit.26. 9 7 
tiveífem prohibiçaõ de trabalhar na fabri-
ca das Marinhas defte R e y n o , aonde fa-
cilmente fe poderiaõ fazer capazes de le-
var efta arte a Galliza,de que fe feguiriaõ 
os mefmos damnos,que fe pertendem evi-
tar por bem commum de meus Vaífillos, 
e minha Fazenda: e tomando-fe fobre efta 
matéria as informações, que parecêrao 
necelfarias, com as quaes fe me confultou 
o negocio no dito Confelho; e confidera-
da a importancia dellej Hey por bem,que 
da publicaçaõ defte em diante nenhum 
homem, que naõ feja natural, e morador 
nefte Reyno,poífa trabalhar em Marinhas 
delle em qualquer parte, aonde as haja, e 
em qualquer minifterio, e occupaçaõ,nem 
a iífo feja admittido ; e quem o contrario 
fizer, e for achado trabalhando,ou lhe for 
provado que trabalhou, ferá publicamen-
te açoutado, e degradado cinco annos pa-
ra galésje pofto que naõ feja homem,q tra-
balhe, incorrerá nas mefmas penas, fe a el-
las for obfervar, e aprender o modo da 
fabrica; e aífi huns, como outros pagaráõ 
para as defpefas do Confelho de minha 
Fazenda duzentos cruzados 3 e nas mef 
mas penas incorreráõ os donos, Feitores, 
Rendeiros, ou Adminiftradores das ditas 
Marinhas, fe admlttirem no trabalho,e fa-
brica delias aos Eftrangeiros; enaõ fendo 
peífoas, em que caiba pena de açoutes, fe 
accrefcentará em lugar delia o degredo 
para hum dos Lugares do Eftado do Bra-
fil. E outro-fi hey por bem que os Cor-
regedores do Crime defta Cidade,e os Jui-
zes do Crime delia, dos Bairros, em que 
houver Marinhas, e os Juizes de fóra , e 
Ordinários dos Lugares, em que ha Ma-
rinhas, tirem todos os annos devafia defte 
cafo no tempo , em que nas Marinhas fe 
trabalha ; e procederáõ contra os culpa-
dos com appellaçaõ, e aggravo para cada 
huma das Relações: e mando que fe ac-
crefcente efte Capitulo aos de fuas refi-
dencias. Pelo que mando ao Regedor da 
Cafa da SupplicaçaÕ,Prcfidente do Paço, 
e Governador da Cafa do Porto, e a to-
dos os Defenibargadores, Miniftros, Offi-
ciaes , e peífoas, a que o conhecimento 
defte meu Alvará, que valerá como Ley, 
pertencer, o cumpraõ, e façaõ inviolavel-
mente cumprir, e guardar, cada Jium na 
parte ; que lhe tocar paia cujo cffeito fe 

ü lhes re-



£.8 ColtecçaÕ I. das Leys Extravagantes, 

lhes remetteráÕ os traflados delle impref- de hum anno , fem embargo da Ordena-
fos, e a todos os Tribunaes, e partes,que 
nece/Tario for ; e aos ditos traflados im-
preíTos fe dará tanta fé , e credito , fendo 
aííignados por dous Miniftros do Confe-
lho de minha Fazenda, como fe foífe o 
proprio por mim aííignado ; e fe publica-

ção do Liv. 2. Tit. 39., e 40. em contra-
rio ; e fem embargo outro-fi de qualquer 
Ley , ou Ordenaçaõ em contrario , e da 
Ordenaçaõ do meímo Liv. 2. Tit. 44., 
que diz : Que fe nao entendafer derogada 
a OrdenaçaÕ, fe dafubflancia deliaJe naà 

rá em minha Chancellaria, aonde ferá re- fizer expreja menção. Miguel de Abreu 
giítado no Livro dos Regidos das Leys, e Freitas o fez em Liíboa a 27. de Março 
como também no Livro dos Regidos dos de 1696. Martim Teixeira de Carvalho 
Regimentos de minha Fazenda; e valerá, o fez efcrever. 
poíto que feu effeito haja de durar mais R E F . . 

T I T U L O XXVIII. 
Qiie as Alfandegasse, naofe entenda ferem dadas em algumas doaçoes. 

A o §. 

A L V A R A , 
Em (jue fe declarou, ijue das condemnaçoés 

das Coimas nao pertence Terça alguma 
á RedempçaÕ de Captivos. 

Liv. 2. tias Leys da Torre do Tombo , foi. 216. 

N . i . "*S ^ U El-Rey faço faber aos que eíte 
Alvará virem, que eu mandei ver 
por peífoas do meu Confelho, de 

letras,e experiencia a queixa,que o Mam-
pofteiro mór dos Captivos deite Reyno 
me fez , de fe mandar guardar por huma 
Proviíaõ por mim aíügnada , paífadapelo 
Confelho de minha Fazenda em 5. de De-
zembro do anno de 1607., cm favor dos 
Contratadores das Terças deite Reyno, 
para cobrarem a terça parte das condem-
naçoês das Coimas; outra Provifaõ, que 
mandei paífar em 8. de Novembro de 
1577., fobre o modo, que fe devia guar-
dar na repartiçaõ das condemnaçoés das 
Coimas deite Reyno ; e o que o dito 
Mampoíteiro mór me pedia ácerca de eu 
haver de mandar fe naõ ufaife das ditas 
Provifoés , e fó fe guardaífe a que fobre 
eíta matéria fe paífou pelo Tribunal da 
Mefa da Confciencia, e Ordens 110 anno 
de 90.,em favor daRedempçaõ dos Capti-
y o s : e porque todas as diíferenças, e 
defordens, que fobre as ditas Provifoés 
ha havido, nafeem de ferem paífadas 
por Tribunaes incompetentes, por per-
tencer aoDefembargo do Paço, por on-
de fó fe paífaõ Leys, ou Pçovifoés geraes 

do bem publico deite Reyno, mayormen-
te eítas, que trataõ de matéria de Terças, 
que faõ applicadas para Fortificaçoês del-
le ; e tendo confideraçaÕ a tudo; Hey por 
bem, e mãdo,que daqui em diante fe cum-
pra, e guarde inteiramente a dita Provifaõ 
paffada fobre eíta matéria no anno de 77., 
que declara, que a terça parte das ditas 
condemnaçoés pertence aos Concelhos, 
outra ao denunciador,e outra á Terça,que 
a mim pertence, fem embargo de todas, e 
quaefquer outras Provifoés,que pela Me-
fa da Confciencia,Confelho de minha Fa-
zenda, e outros Tribunaes antes deita em 
contrario fejaõ paífadas ; e de quaefquer 
fentenças dadas em favor do Mampoítei-
ro mór dos Captivos , ou de outras pefi-
foas; porque todas hey por nullas , e de-
rogadas: e quero que efLe fó valha, fem 
embargo da Ordenaçaõ do Liv.2.Tit.44., 
que diz : Que nao pojfa por mim fer dero-
gada Ley, nem Ordenaçaõ alguma, fe del-
ia,e da jub/tancia delia, fe naõ fizer expreß 

fa, e particular mençaõ ; o qual fe traíla-
dará nos Livros das Camaras de todos os 
Lugares deites Reynos , e fe apregoará 
nas Praças, e Lugares públicos delles ; e 
fe traíladará nos Livros da Provedoria 
de meus Reynos; e os Provedores envia-
ráõ os traflados pelos Lugares de fuas-
Comarcas; e ao traílado deite, aílignado 
por Pero Sanches Farinha, meu Efcrivaõ 
do defpacho do Defembargo do Paço, 
mando que fe dê tanta fé, e credito,como 

a eíte 
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a-eile proprio ; que valerá, como Carta, aífi eftes de Efcrivaõ da Camara1, e Almo-
poílo que íeu effeito haja de durar mais 
de hum anno, fem embargo da Ordena-
çaõ em contrario. Antonio Martins de 
Medeiros o fez em Liíboa a 18. de Janei-
ro de i6 i} . , e eu Pero Sanches Farinha 
o fiz efcrever. REF. 

A L V A R A , 
Em que fe declarou, quefe naõ deve Terça 
. dos Ojhcios, cjue a Camara vende; e que 

os Provedores faõ Juizes competentes 
para conhecerem dejlas duvidas. 
Liv. 5. das Leys da Torre do Tombo ,fol. 10. 
Liv. y. da Supplicaqaó ,fol. 14. 

N . 2. U El-Rey faço faber aos que efte 
• 1 Alvará virem, que os Officiaes da 

Camara da Cidade de Elvas me enviáraõ 
dizer por fua petição, que, fendo-lhes fei-
ta mercê de liçença para poderem vender 
os Officios de Efcrivaiõ da Camara, e Al-
motaceria da dita Cidade , que eraõ da 
nomeaçaõ, c aprefentaçaÕ delia, para do 
precedido delles fatisfazerem ao lança-
mento , e finta, que foi lançada á dita Ci-
dade para o ferviço, que efte Reyno me 
fez para a minha vinda a ella; e que ten-
do vendido os ditos Officios ás peífoas, 

' que mais lançáraõ nelles, e paífadas Car-
tas de arremataçaõ na forma de minha 
Provifaõ , que fobre iífo mandei paífar a 
Manoel Moreno de Chaves,Contratador 
das Terças,requereo nefta Cidade aoThe-
foureiro das ditas Terças fizeífe embargo 
na maõ do comprador do Officio de Ef-
crivaõ da Almotaceria pela Terça do di-
nheiro , porque fe vendêraõ ambos os di-
tos Officios, por fe lhe dever como bens 
do Concelho ; e que com effeito fe em-
bargáraõ quatrocentos, e tantos mil reis; 
e me pediaõ mandaffe ver efte negocio, e 
prover nelle, como fofle meu ferviço. E 

taceria da Cidade de Elvas, fiz mercê de 
licença,para íè prefentarem nelles peffoas 
em vidas, e por iífo poderáõ levar os di-
tos Officiaes da Camara o dinheiro , que 
por elles lhes deífem, para delles fe vale-
rem , e ajudarem no que coube á dita Ci-
dade no dito lançamento ; pelo que o di-
to Contratador naõ tem jufiiça, para re-
querer a Terça do dito dinheiroje quando 
fobre a matéria da Terça elle quizeífe re-
querer alguma coufa, o havia de fazer 
primeiro diante do Provedor da Comar-
ca , que he Juiz competente , e delle na 
Mefa dos meus Defembargadores do Pa-
ço ; porque conforme a Ordenaçaõ per-
tencem aos Provedores das Comarcas 
quaefquer duvidas, e caufas, que fe mo-
verem, em quanto a Terça naõ eftiver fe-
parada, e entregue aos Recebedores dei-
la ; e dos ditos Provedores pertence o co-
nhecimento das taes duvidas, e caufas á 
Mefa do Defembargo do Paço,como Tri-
bunal fuperior dos Provedores das Co-
marcas , e naõ a outros Tribunaes, e Jui-
zes: e quando a Terça eftiver já entregue, 
e íèparada , entaõ pertence ao Conferva-
dor do Contratador tomar conhecimen-
to das duvidas, e caufas, que o dito Con-
tratador tiver, e mover, e ao conhecimen-
to de minha Fazenda a adminiftraçaõ dos 
rendimentos delias. O que tudo vifto por 
mim, hey por bem, que logo fe entregue 
na Camara defta Cidade de Liíboa, a 
quem vinha dirigido o dito dinheiro, to-
do o que o dito Contratador tiver embar-
gado na maõ da pelfoa , que comprou o 
dito Officio de Efcrivaõ da Almotaceria, 
ou eftiver depofitado em qualquer outra 
peífoa, fem a iífo fer pofta duvida al-
guma 5 e mando que ceife qualquer de-
manda, que o dito Contratador tiver mo-

vendo o que fobre efta matéria confultá- vido fobre efta matéria, no eftado,em que 
raõ os meus Defembargadores do Paço, e eftiver, e que íe naõ falle mais nella; e a 
como expreífamente declara a Ordena-
çaõ,que fomente fe pagará Terça das ren-
das dos Concelhos; e o dinheiro, porque 
fe vendêraõ os ditos Officios,naõ era ren-
da do Concelho,nem por tal deve fer ha-
vida , por quanto todos os Officios faõ 
meus, e naõ fe regulaõ por bens do Con-
celho , pofto que da aprefentaçaÕ delles 
tenha feito mercê a algumas Camaras; e 

l í i y . I L 

todos os meus Defembargadores, Corre-
gedores, Provedores, Juftiças, Officiaes, 
e peífoas,a que o conhecimento difto per-
tencer, que o cumpraõ, e guardem, c fa-
çaõ inteiramente cumprir, e guardar, co-
mo nelle fe contêm; o qual fe regiftará na 
Mefa dos meus Defembargadores do Pa-
ço , e na Cafa da SupplicaçaÕ. Joaõ 
Feyo o fez em Liíboa a 26. de Feverci-

N 2 co de 
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ro de 1614. Duarte Corrêa de Soufa o da Corte, execute, e faça executar o con-
fez efcrever. E mando ao Doutor Luis 
de Araujo Barros, Corregedor do Cível 

teúdo nefte Alvará, como nelle fe con-
têm. REY. 1 , 

T I T U L O XXXII. 
Que os Almoxarifes d'el-Rey, ou outrem, nao tomem coufa alguma, O1 c. 

A o 

A L Y A R A , 
Em que fe determinou, que os Navios, <jue 

naufragarem nas Cojlas do Rey no,fendo 
de inimigos, infiéis,ou Corfarios, perten-
cerás a Fazenda Real, e ferái occupa-
dos pelos Ojficiaes delia. 
Liv. das Leys da Chancellafía mór ,fol. S. 
Liv. $. do Defcmbargo do Paco foi. 189. verf. 
Liv. 12. das Eftravag. da Supplicaqaõ,/o/.2i8. 

E U El-Rey faço faber aos que efte 
meu Alvará em forma de L e y 
virem, que, tendo confideraçaõ á 

pertençaõ,que fazem os Governadores do 
Algarve, para que lhes hajaõ de pertencer 
os Navios, que daõ á cofta nas prayas da-
quelle R e y n ó , e todas as mais coufas, 
que a ella vem, que eraõ de infiéis, ou de 
de pefloas,ou Nações,com que efte R e y -
no eftiveífe em guerra, ou de quaefquer 
Corfarios, fe primeiro os ditos Governa-
dores as occupaífem pefiòalmente: por 
juftas confideraçoés,e outros refpeitos de 
meu ferviço, q me foraõ prefentes, e para 
q naõ venha mais em duvida, Sou fervido 
ordenar,e mandar,como por efte meu A l -
vará em forma de Ley ordeno , e mando, 
que daqui em diante todos os Navios,em-
barcações , e coufas, que fe perderem , e 
derem á cofta nas prayas defte Reyno,ou 
do Algarve, e nas das Ilhas, Brafil, índia, 
Angola, ou em outras quaefquer de meus 
Dominios, fendo de infiéis , ou de outras 
peífoas, ou Naçoés, com que e f teReyno 
efteja em guerra, ou de Corfarios, ficaráõ 
pertencendo á minha Real Fazenda; e 
que fejaõ occupadas pelos Oíficiaes dei-
la, e obrigados a fazer auto , e inventario 
com toda a clareza, e diftinçaõ ; o qual 
ferá revifto, e examinado pelo Provedor 
da Comarca do diftri&o, a que pertencer; 
e com elle me dará conta pelo Confelho 
de minha Fazenda, ou pelo do Ultramar, 
acontecendo efte cafo nas Conquiftas,que 

fe adminiftraõ pelo mefmo Confelho Ul-
tramarino : e os Governadores, nem ou-
tra alguma peífoa, de qualquer qualidade 
ou condição que feja, poderáõ pertender 
o dominio dos taes bens com o funda-
mento de os haverem occupado primei-
ro , ou por outro qualquer pretexto ; por-
que por efte meu Alvará hey por dero-
gada a difpofiçaÕ da OrdenaçaÕ Liv. 2i 
Tit. }2. §. 1., e qualquer outra Ley , ou 
determinação, que em contrario haja ne-
fta matéria; por quanto quero que fó efte 
valha, e tenha força, ficando falva a dif-
pofiçaÕ da dita Ordenaçaõ no principio: 
e os Governadores fe naõ intrometteráõ 
por modo algum na arrecadaçaõ dos ditos 
bens ; mas feráõ obrigados a darem toda 
a ajuda, e favor, que for neceíTaria, e os 
Oíficiaes de minha Fazenda lhes pedirem 
para a boa arrecadaçaõ delia: e havendo-
fe os ditos Governadores com o ze lo , e 
cuidado, com que devem proceder nas di-
ligencias de meu ferviço, lhes mandarei 
remunerar, a que fizerem,com huma joya 
proporcionada ao feu merecimento: e de-
claro que naõ he da minha Real intenção 
prejudicar por efte Alvará ao direito, que 
a minha Fazenda,ou os Governadores do 
Algarve tiveflem adquirido nos cafos fuc-
cedidos antes da publicaçaõ defte; o qual 
quero que valha, e tenha força de L e y , 
e fe cumpra , e guarde, fem embargo de 
haver de durar o feu effeito mais de hum 
anno , e da Ordenaçaõ Liv. 2. Tit. 40., 
que manda: Que as coufas, cujo efeito ha 
de durar mais de hum anno, pajem por 
Cartas, e nao por Alvarás. E mando ao 
Prefidente do Defembargo do Paço, R e -
gedor da Cafa da Supplicaçaõ, Governa-
dor do Porto, e do R e y n o do Algarve, e 
ao Vice-Rey do Eftado da índia, Gover-
nadores , e Capitaês Generaes, Capitaéa 
móres de todas as minhas Conquiftas,que 

aífi o. cum-
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afli o cumpraÕ, e guardem; e façaÕ regi- le ás Conquiftas, e mais partes, aonde fe 
ftar efte nos Livros das Camaras, e de mi-
nha Fazenda, e mais partes, aonde per-
tencer. E ordeno ao meu Chancellér mór 
pafle pela Chancellaria efte Alvará, e o 
faça publicar nella,enviando as cópias del-

ha de praticar. Theodoro Lopes Falcaõ 
Pereira o fez em Liíboa a 20. de Dezem-
bro de 171 j . Diogo de Mendonça Cor-
te-Real o fob efcrevi. 

REY. 

T I T U L O XXXIV. 
Das Minas, e Metaes. 

A ' Rubrica.' 

A L V A R A , 
Em que Sua Magejlade largou afeus Vaf-

fallos a Minas de S.Paulo, e S. Vicente-, 
e em que deu Regimento para os defcu-
bridores delias. 

Lfv. 3. das Leys da Torre do Tombo , foi. yj. 

U El-Rey faço faber aos que efte 
meu Regimento virem, que,con-
fiderando eu que em o decurfo de 

tantos annos, e por muitas diligencias fei-
tas por D . Francifco de Soufi Governa-
dor, que foi do Eftado do Brafil, e Salva-
dor Corrêa de Sá, aos quaes commetti o 
defcubrimento das Minas do ouro, prata, 
e mais metaes das Capitanias de S. Pau-
l o , e S. Vicente daquelle Eftado, fe naõ 
poder por elles averiguar a certeza das di-
tas Minas, e naõ fe ter tirado delias pro-
veito algum para minha Fazenda; por fa-
zer mercê , e favor a naeus Vaifallos das 
ditas Capitanias, e a todos os mais mora-
dores daquelle Eftado ; Hey por bem de 
lhes largar as Minas de ouro , prata , e 
mais metaes , que eftaõ defcubertas, e as 
que ao diante fe defcubrirem no dito di-
ftri&o, pagando do que delias fe tirar o 
quinto á minha Fazenda,como tenho mã-
dado por minhas Ordenações .* e para fe 
poderem beneficiar, como convêm a meu 
ferviço, e bem de meus Vaifallos, mandei 
fazer efte Regimento, para que na fôrma 
delle fe proceda daqui em diante. 

i Hey por bem de fazer mercê ás pef 
foas , que novamente defcubrirem Mina 
de ouro, ou prata, ou de outro metal, de 
vinte cruzados; e na beta, e veya,que def-
cubrirem , de oitenta varas de comprido, 
e quarenta de largo ; e afii mais outra mi-
na de feflenta braças de comprido, e trin-

ta de largo ; e andando juntamente com 
elle outras pelfoas bufcando Minas, e a-
chando depois do dito Dcfcubridor al-
gumas betas, e veyas na mefma parte, 
álem dos vinte cruzados de mercê, have-
ráõ huma Mina de feflenta varas de com-
prido , e trinta de largo ; e pedindo ou-
tras pefloas Minas nas ditas partes, pofto 
que fe naõ achaflem no defcubrimento,fe 
lhes dará huma Mina de feflenta varas na 
fôrma fobredita , depois de fe darem ao 
Defcubridor, e pefloas, que andáraõ com 
elle no dito defcubrimento. 

2 E para que todos fe poflaÕ empre-
gar no defcubrimento das minas ; Hey 
por bem que gozem do privilegio de Def-
cubridor, afli para o effeito referido,como 
para os mais defte Regimento, naõ fo-
mente os Portuguezes, que viverem nas 
ditas Capitanias, e Eftado do Brafil,e feus 
filhos, que lá nafcerem , mas também to-
dos os índios, e Eftrangeiros, que com li-
cença minha vivem de prefente nelle, e 
os que com ella forem lá viver pelo tem-
po adiante. 

} Que , tanto que fe defcubrirem as 
ditas betas, e veyas de ouro, e prata, e ou-
tros metaes, o faráõ faber dentro de quin-
ze dias ao Juiz do Lugar, em cujo diftri-
ù.o eftiver a terra, em que fe acharem as 
ditas MinasjO qual a hirá logo ver com o 
Efcrivaõ da Camara, que a regiftaráno 
Livro delia com todas as declaraçoês ne-
ceflarias, e o nome do Defcubridor, a que 
dará juramento, fe o metal, que tirou, he 
da dita Mina , e lhe paflará certidão ; a 
qual aprefentará em termo de 20. dias 
ao Provedor das Minas, que, mandando 
fazer enfayo do dito metal, e achando 
que a Mina he proveitofa, a hirá em p e f 

foa de-
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foa demarcar,e lhe porá as eftacas, e mar-
cos neceflarios, nos lugares, que difpôem 
a Ordenaçaõ (fendo porem o comprimen-
to , e largura, que fe declara nefte R e g i -
mento) ; e que do dia da demarcaçaõ a 
dous mezes ferá obrigado a trabalhar con-
tinuamente na dita M i n a , trazendo nella 
hum Mineiro, e o numero de trabalhado-
res, qiie o dito Provedor lhe aííignar, que 
feráõ fempre os que forem neceífarios 
para lavor delia ; e naõ aprefentando a 
certidão do EfcrivaÕ da Camara ao Pro-
vedor das Minas em termo de vinte dias, 
para q faça a demarcaçaõ, ou naõ come-
çando a trabalhar nos ditos dous mezes, 
ou deixando de trabalhar quatro dias com 
os jornaleiros , que o dito Provedor lhe 
aííignar, perderá a dita Mina para minha 
Fazenda, e o Provedor a dará a peíToa, 
que comodamente a poífa beneficiar, fal-
v o juftificando impedimento legitimo di-
ante delle, porque nefte calo ferá releva-
do da dita pena. 

4 E porque fou informado, que al-
gumas das Minas de ouro, que fe tem 
achado naquellas Capitanias, faõ de lava-
gem , que as invernadas trazem com as 
correntes aos rios, e ribeiras , onde fe a-
cha j Hey por bem, que o Provedor das 
Minas reparta as defcubertas,e que fe def-
cubrirem da mefma qualidade , na forma 
defte Regimento ; mas poderá aííignar 
mais varas das que nelle eftaõ limitadas, 
pela fabrica de femelhantes Minas fer me-
nos cuftofa, e militarem outras razoes, 
que naõ ha nas Minas de veyeiros,e betas, 
que fe lavraõ com grande fabrica, e faõ 
commummente mais rendofas. 

5 A s Minas de ouro, prata, e cobre, 
e de mais metaes, que eftiverem defcuber-
tas, ou pelo tempo em diante fe defcu-
brirem, fe forem taõ ricas , que convenha 
ferem beneficiadas por parte de minha Fa-
zenda , o Provedor delias avifará ao meu 
Confelho da Fazenda , dando conta dos 
enfayos,que fez do metal da ditas Minas, 
e o que refponde cada quintal, enviando 
ao dito Confelho metal do enfayo, que fi-
zer, para que, parecendo-me que convêm 
beneficiarem-fe para minha Fazenda, o 
mande ordenar, e nefte cafo mandarei dar 
ao Defcubridor delias a fatisfaçaõ, ou fa-
zer a mercê j que me parecer; e em todas 

,eys Extravagantes, 
as mais veyas, e betas defcubertas, e por 
defcubrir, poderá o dito Provedor tomar 
para minha Fazenda em qualquer tempo, 
que eu quizer, hum quinhaõ, que ferá até 
a quarta parte, entrando com as defpefas, 
e pagas dos direitos na forma da Orde-
naçaõ. 

6 E porq para provimento dos meus 
Armazéns he neceífario cobre, chumbo, 
eftanho, e calaim, ordeno, e mando, que 
todo o metal defta forte , que fe tirar das 
ditas Minas, depois de pagos os quintos, 
o que reftar feráõ obrigados os fenhores 
das Minas ao vender a minha Fazenda 
pelo preço, que juftofor; e vendendo-fe a 
outra alguma peífoa fem minha licença, 
ou tirando-fe fem ella no dito Eftado, 
ferá perdido para ella com o dobro do 
preço,porque foi vendido; e a peífoa, que 
o denunciar, e defcubrir haverá a terça 
parte, fazendo-o certo. 

7 E porque convêm ao bem cõmum," 
e ao particular dos que tiverem Minas 
nas ditas partes, trabalharem nellas de 
continuo, e naõ as largarem por falta de 
cabedal, o que naõ poderáô fazer, tendo 
muitas, pela muita fabrica,que he necefia-
ria, e grande defpefa,que fefaz comellas; 
Hey por bem, que nenhuma peífoa poífa 
ter mais,que até tres Minas; e tendo mais, 
ferá obrigado a vende-las em termo de 
hum mez a peífoa, ou peífoas,que tenhaõ 
pofiibilidade para as beneficiar •, e naõ o 
fazendo, ficaráõ á minha Fazenda , para 
eu mandar difpôr delias , como me pa-
recer. 

8 Em cafo, que algumas pefloas def-
cubraõ Minas dos ditos metaes taõ fracas, 
que naõ foífraõ pagarem o quinto delias 
a minha Fazenda, o que as defcubrir , e 
beneficiar o fará a faber ao Provedor das 
Minas,que fazendo enfayo do metal, que 
delias fe tirar , informará ao Confelho de 
minha Fazenda com feu parecer, para 
elle me dar conta da matéria, e eu man-
dar fobre ella prover, como for mais meu 
ferviço. 

9 Haverá hum Provedor das Minas, 
peífoa de muita confiança , que me ferá 
confultado pelo meu Confelho da Fazen-
da ; o qual terá a fuperintendencia del-
ias , e conhecerá fomente das caufas, to-
cantes ás ditas Minas, nas quaes procede-

rá bre-
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rá breve, e fummariamente; e das fenten-
ç a s , que der, dará appellaçaõ , e aggravo 
para a Relaçaõ da Bahia de Todos os San-
tos , paflando a quantia de cem cruzados 
em bens móveis , e de cincoenta nos de 
raiz, que lo terá de alçada: e para efcre-
ver nas caufas , que diante delle fe trata-
rem , haverá hum Efcr ivaõ, que me lerá 
nomeado pelo dito Confelho ; o qual o 
ferá também de todos os regidos, e de-
marcações dasMinas,que lançará em hum 
Livro , que para o dito effeito terá , que 
ferá numerado pelo Ouvidor da Capi-
tania. 

i o E porque para beneficio das ditas 
Minas he neceífario repartirem-fe os ín-
dios pelos Senhorios delias, o dito Prove-
dor fará a repartiçaõ, dando a cada peffoa 
os que forem neceflarios para o lavor del-
ias ; os quaes os trataráõ bem, dando-lhes 
todo o neceífario para fua fudentaçaõ, 
naõ os obrigando a trabalhar mais , que 
o ordinário: e quando fizer a entrega dos 
ditos índios, lhes limitará os dias,que haõ 
de andar no dito trabalho , e ordenará o 
que fe lhes ha de pagar por dia, que ferá 
conforme a taxa geral , que fe fizer para 
todo o Edado na tórma, que edá ordena-
do na L e y , q mandei paífar nefta Cidade 

Liv. 4. de Liíboa a i o. de Septembro de 1611. , * 
Tit.42. fobre a ordem, que fe ha de terna reparti-

nym. 2. çaõ das Aldeyas dos índios, que vierem 
do Sertão, que fe guardará em tudo o 
mais,que naõ ediver difpodo porede Ca-
pitulo. 

i i E na repartiçaÕ , que o dito Pro-
vedor fizer dos índios , quando os entre-
gar para trabalharem nas M i n a s , deixará 
fempre em cada Aldeya os que forem ne-
ceflarios para fizerem roças de mandio-
ca, e lavrarem feijões, e outros legumes, 
com que fe codumaÕ fudentar; e traba-
lhará fempre de fazer repartiçaõ dos ín-
dios para as M i n a s , que ediverem mais 
perto das Aldeyas, em que viverem; para 
que com mayor commodidade poflaõ a-
cudir a fuas famílias. 

12 Vifitará o dito Provedor cada 
tres mezes todos os aífentos das Minas, e 
tirará informaçaõ fe fe trabalha nellas 
com o numero dos índios, que lhe aífi-
gnou ; e achando que fe naõ trabalha nel-
lílS, procederá na forma, que edá difpodo 

nede Regimento ; e afli fe informará fe 
trataõ mal os ditos Senhorios os índios > 
naõ lhes dando o neceífario para fua fu-
dentaçaõ , ou obrigando-os a trabalhar 
mais do ordinário, e fe lhes naõ pagáraõ 
feu falario ; e tendo excedido, procede-
rá contra elles, condemnando-os até cin-
coenta cruzados fem appellaçaõ, nem 
aggravo, que feráõ applicados para os 
Captivos ; e edando-lhes devendo algum 
de feu falario, lho fará logo pagar; e naõ 
conlentirá que os índios, a que fe fizerem 
aggravos, trabalhem mais com o dito Se-* 
nhorio , fazendo em todo guardar a L e y , 
que paflei fobre a repartiçaõ das ditas A l -
deyas , 110 que tóca ao bom tratamento 
dos ditos índios; e afli proverá fobre a 
limpeza das M i n a s , ordenando o edejaõ 
fempre,e haja nellas pontes, e efeadas pa-
ra com fegurança fe poder trabalhar nel-
las , mandando para o dito effeito notifi-
car aos Senhorios delias com as penas,que 
lhe parecer; e procederá contra os que 
cavarem dentro das demarcações, aífi nas 
ditas v ias , ou por fora delias, com as pe-
nas da Ordenaçaõ. 

i 3 E como da confervaçaõ dos ín-
dios depende o beneficio das ditas Minas, 
pois fem elles fe naõ lavraõ, e beneficíaõ, 
por lhes fazer mercê, e favor ; Hey por 
bem, que naõ poífaõ fer prefos em cadêa 
por dividas eiveis , nem por ellas fe polfa 
fazer execução em feus vertidos, e de fuas 
mulheres, cama, e mais móveis de cafa, 
nem na ferramenta, e indrumentos, que 
tem, com que beneficíaõ as ditas Minas, 
e fazem fuas roças, e lavouras; e na m e f 
ma fôrma naõ poderáõ também fer exe-
cutados os Senhorios das Minas, e Minei-
ro nos Efcravos, fabrica, e indrumentos, 
com que fe lavraõ as ditas Minas, por di-
vidas contrahidas depois de as pofluirem. 

14 E haverá na Capitania de S. Pau-
lo , ou na de S. Vicente, ou na parte,que 
mais acomodada parecer, huma cafa, que 
fervirá de feitoria; na qual refidirá hum 
Thefoureiro, peífoa de confiança, que me 
ferá nomeada pelo meu Confelho da Fa-
zenda , e hum Efcrivaõ,que efereverá em 
hum L i v r o , que fervirá de fua receita, os 
quintos do ouro, prata, e mais metaes,que 
fe tirarem das ditas Minas ; o qual ouro, 
«prata fe meteerá logo era huma arca,que 

para iífo 



io4 CollecçaÕ das Leys Extravagantes, 
(5uc para iíTo haverá na ditaFeitoria,de tres com que algumas peíToas no Eítado do 
chaves, de que terá huma o Thefoureiro, Brafil fe intromettcm a fazer picadas, e 
outra o Efcrivaõ, e outra o Provedor, de abrir caminhos para as Minas, fem at-
q fe naõ fará defpeía alguma,falvo as q eu tenderem aos grandes inconvenientes , 
mãdarfazerporminhasProvifoêsjeoquin- que fe podem feguir; e devendo eu evi-
to dos mais metaes fe metterá em huma ta-los, fui fervido eítabelecer a prefen-
cafa,de q terá a chave o dito Thefoureiro. te Ley, pela qual prohibo daqui cm dian-

15 E o dito Provedor terá também te abrirem-fe novos caminhos, ou picadas 
a fuperintendencia da dita Feitoria, e fará para quaefquer Minas, que eítiverem já 
vir a ella toda a peífoa, que lavrar Minas, defeubertas , ou para o futuro fe defeu-
o u que por qualquer outra via houver brirem, tanto que nellas fe tiver dado fór-
metaes delias, a pagar os quintos, e mar- ma de arrecadaçaõ da minha Real Fa-
car o ouro, prata, e mais metaes, que das zenda; Hey por bem, que toda a peífoa, 
ditas Minas fe tirarem ; e os que fe acha- de qualquer eítado,preeminencia,ou con-
rem fem a dita marca,feráõ perdidos para diçaõ que feja, que depois da publicaçaõ 
minha Fazenda; com o dobro do que va- deita Ley abrir, ou mandar abrir cami-
lerem; e a peífoa, que o denunciar haverá nho, o u picada para algumas Minas, em 
a terça parte, fazendo-o certo. que houver forma de arrecadaçaõ da mi-

16 E o dito Provedor tirará devaífa nha Real Fazenda, incorra nas penas,que 
cada feismezes, huma no mez dejaneiro, faõ impoítas aos que defencaminhaõ os 
e outra no de Julho de cada hum anno Reaes quintos , que do ouro das Minas 
das peíToas,que defeaminháraõ ouro, pra- me faõ devidos; e fe proceda contra os 
ta, e outros metaes, fem pagarem os quin- trangreífores deita Ley na forma, que 
tos á minha Fazenda , e dos que os naõ mando proceder pela Ley de 10. deMar-
marcáraõ na dita Feitoria ; e procederá ço de 1720., cujas penas lhes feráõ impo-
contra elles na forma de minhas Orde- ftas, e executadas ; e nas mefmas penas in-
naçoés, e Regimentos. corraõ os que por eítas picadas, ou ca-

17 E mando ao Governador Geral do minhos prohibidos entrarem nas ditas Mi-
dito Eítado,Chancellér da Relaçaõ delle, nas , ou fahirem delias; e também fe to-
e Defembargadores delia, Provedor mor mem por perdidas todas as fazendas, de 
de minha Fazenda,e mais Provedores dei- qualquer qualidade que fejaõ , que pelos 
la , Capitaés das mais Capitanias do dito ditos caminhos fe introduzirem, améta-
Eítado, Provedor das Minas,e mais Juíti- de para minha Real Fazenda , e a outra 
ças delle,e a todas as peíToas, a q oconhe- amétade para o denunciante. E quando 
cimento deite Regimento pertencer,o cíí- fe achar que he conveniente abrirem-fe 
praõ, e guardem, efaçaõ cumprir, eguar- novas eítradas para Minas já eítabeleci-
dar fem duvida,nem cõtradicçaõ alguma: das, fou fervido fe me faça prefente, para 
o qual valerá , como fe foífe Carta feita que, informado eu, poíla permittir, edar 
em meu nome , poílo que feu effeito haja licença para fe abrir novo caminho pela 
de durar mais de hum anno, fem embar- parte, que eu ordenar. Pelo que mando 
go da Ordenaçaõ do Liv.2. T/í.40., que ao Vice-Rey,e Capitaõ General de Mar, 
difpôem o contrario. Francifco de Abreu e Terra do Eítado do Brafil, e aos mais 
o fez em Liíboa a Í5. de Agoíto de 1618. Governadores das Capitanias do mefmo 
Diogo Soares o fez eferever. REY. Eítado, Defembargadores da Relaçaõ da 

A T V A "R A Bahia, Ouvidores das Comarcas , Juizes 

ir r /•/• / • Jr' • de Fora, e Ordinários, e mais Juítiças do 
f £ f i ^nrem-fe novos cam- m e f m Q E f t a d c r a 6 ) e g u a r d e m , e fa-

n/ws, ou picadas para as Minas ja def- , • ^ exe^utar eftaLe 

cubertas, ou cj ao diante fc defeubnrem. ^ ^ . >Jh fe contêm e c(k fe 

Liy.7.daSProvif.daSecret.doConf.Ultram.,/,/.4o4. blicaránas Comarcas do mefmo Eítado, 

E U El-Rey faço faber aos que eíte e fe regiftará nas Camaras, para í| venha 
meu Alvará virem em forma de Ley, á noticia de todos. Dada em Lifboa Occi-

que, fendo eu informado da defordem, dental a 27. de Oytu,bro de 17} 3. REY. 
AL.VA» 



Ao Livro fegunão das 

Á L V A R A , 
Em cjue fe prohibio extrahir-fe ouro das Mi-

nas em barra, ou folheta, fem ferfabri-
cada na Cafa da Fundição delias. 
Liv. das Leys da Chancellavía mór, foi. 20. 
Liv. 12. das Extravag. da Supplicaçaõ,/»/. 2 J4. 

3. T ^ V O m Joaõ por graça de Deos R e y 
SlJP de Portugal, e dos Algarves d'a-
quem , e d'alem M a r , em Africa Senhor 
de Guiné, e da Conquirta , Navegaçaõ, 
Comercio da Ethiopia, Arabia, Períia , e 
da índia,&c. Faço faber aos que efta mi-
nha Ley virem, que por jurtas coníidera-
çoês do meu ferviço , defejando evitar a 
opprelfaõ, que experimentaõ os morado-
res das Minas, e principalmente os que 
faõ mais pobres, pela defigualdade, e ex-
ceíío, com que faõ fintados para a contri-
buição do cômputo das arrobas de ouro, 
que convencionáraõ com o Governador 
D . Bras Balthazar da Silveira , e depois 
com o Conde de AífumarD.Pedro de Al-
meida, feu fueceífor no mefmo Governo, 
haverem de pagar em fatisfaçaõ dos quin-
tos de ouro,que me pertenciaõ pela rega-
lia , e fenhoriagem das mefmas Minas, o 
que de prefente lhes feria mais fenfivel 
aos pobres,por razaõ do accrefcentamen-
to da dita contribuição,que fe ajudou no-
vamente com o dito Conde de Aífumar; 
Hey por bem , que do dia da publicaçaõ 
deda Ley em diante naõ tenha vigor al-
gum, nem fe proceda pela dita contribui-
ção ; e para o effeito da cobrança dos 
quintos do ouro,que me faõ devidos, Sou 
fervido que dentro no diftrido das Mi-
nas nos fitios, que parecerem mais con-
venientes, fe fabrique, e eftabeleça logo á 
curta de minha Fazenda huma , ou mais 
cafas, em que fe haja dé fundir, reduzin-
do-íê a barras todo o ouro extrahido das 
nicfmas Minas: e prohibo que para fóra 
delias fe poífa levar ouro algum em pó, 
ou em barras, que naõ fejaõ fundidas nas 
Cafas Reaes das Fundições , que mando 
erigir; e fomente permitto que 110 diftri-
tto das mefmas Minas porta correr o ou-
ro em pó , ou o que vulgarmente fe cha-
ma de folheta , a razaõ de dez toftoês por 
oitava; e com elle poderáõ os ditos mo-
radores entre fi comerciar livremente, e 
celebrarem as fuas compras, e vendas,co-1 

Liv . II. 

Ordenações, Tit. $4. 105 
mo lhes convier. E pelo que pertence ao 
ouro em barra, depois de fundido nas di-
tas Cafas Reaes da Fundição, correrá no 
diíliicto das Minas a razaõ de quatorze 
toftoês por oitava , fendo de vinte e dous 
quilates,e a efterefpeito; fendo demayor; 
ou menor L e y , terá o feu valor , accref-
centamento, ou diminuição, conforme os 
feus quilates. È por quanto nas ditas Ca-
fas de Fundição, quando as partes a ellas 
levarem o ouro,fe ha de arrecadar o quin-
to , que me pertence, darei a providencia 
necelfaria , para que fe cobrem os Direi-
tos Reaes das Alfandegas dos generos , 
que entrarem nas ditas Minas , por efta-
rem confundidos com a contribuição das 
arrobas de ouro, que fe me pagavaÕ em 
fatisfaçaõ dos quintos. E toda a peífoa,de 
qualquer qualidade, eftado, ou condição 
que feja , que levar para fóra do diftri&o 
das Minas ouro em pó, ou em barra, que 
naõ for fundida nas Caías Reaes das Fun-
dições, incorrerá, álem da pena de perdi-
mento de todo o ouro , que lhe for acha-
do, ou feja feu, ou alheyo, na da confifca-
çaõ de todos os feus bens, e ferá degra-
dado por dez annos para a índia ; e para 
que efte defcaminho fe manifefte, ordeno 
a todos os Ouvidores geraes que no prin-
cipio de todos os annos comecem a tirar 
devaffa, que teráõ fempre em aberto até 
o fim de Dezembro; e nella inquirirão pe-
las peífoas,que leváraõ ouro para fóra das 
Minas, antes de fer fundido nas Cafas 
Reaes para efte effeito deftinadas : e per-' 
mirto que os tranfgreifores defta Ley fe-
jaõ relevados > e fiquem livres das penas,-
que lhes faõ impoftas > ainda fendo com-
plices no mefmo del ido, fe em publico,-
ou em fegredo denunciarem do defcami-
nho da extracçaÕ do ouro, q tenho prohi-
bido porta fahir para fóra das Minas; e de 
todo o que denunciar,e fe julgar por con-
fifcado haverá amétade. E para evitar a 
falíidade, que pôde haver, ordeno que to-
das as barras,que fahirem das Cafas Reaes 
das Fundições, fejaõ cunhadas nas pontas 
pela parte fuperiorcom as minhas Armas, 
e pela inferior com huma Efphera; decla-
rando-fe no meyo da barra por ambas as 
partes o pelo, e quilates do feu oíiro, e o' 
anno, em que forem fundidas; e.álem de-
ftas cautélas, poderáõ osEnfayadores ac-

O crefcen-



ICÓ 14 6 Collecçao I. das Leys Extravagantes, 

erefeentar todas as que lhes parecerem 
neceífarias; e para que no cafo, que fe of-
fereça alguma duvida fobre fer alguma 
barra falfa,ou verdadeiramente fabricada, 
para que com mais facilidade fe poífa a-
veriguar,ordeno que nas Cafas Reaes das 
Fundições haja Livros de regiílo, em que 
fe faráõ aifentos de todas as barras, que 
nellas fe fundirem , com declaraçaõ do 
pezo, e quilates de cada huma, e das pef-
foas , de quem eraõ. E porque eíla L e y 
naõ ha de obrigar, nem ter execução, em 
quanto fe naõ fizerem promptas as Cafas 
de Fundição,nem também em quanto du-
rar o contrato da contribuição das arro-
bas de ouro , que o Conde Governador 
das Minas ajuítou com os moradores del-
ias, lhe ordeno que rcgiile o tempo, em 
que a ha de publicar,com aquelle, em que 
acabar o dito contrato, para quealfi, du-
rante elle, fe dèconfumo ao ouro,que pe-
la dita contribuição ficou livre de pagar 
o quinto á minha Fazenda; e para eíle ef-
feito fe faz necelfario que , primeiro que 
fe publique ella Ley , fe trabalhe nas C a -
fas de Fundição,para que nellas fe reduza 
a barras o ouro das partes , que lie livre 
de pagar quintos , pelo terem havido no 
tempo, em que os fatisfizeraõ pela con-
tribuição; e para que nefla matéria fe pro-
ceda com igualdade, e conforme a boa 
adminiílraçaõ da Juíliça , ordeno ao dito 
Conde Governador mande pôr Ediclaes, 
taxando tempo certo,para que dentro nel-
le as partes poífaõ dar confumo , ou le-
var ás Cafas das Fundições o ouro,que ti-
verem , para que aííi comece a cobrança 
dos quintos nas ditas Cafas de Fundição 
no dia immediato , e fucceílivo áquelle , 
em que acabar a contribuição: e pelo que 
pertence ao ouro em pó,ou em barra, ex-
trahido das Minas antes da publicação 
deíla L e y , e que fe achar em qualquer 
dos Lugares do Eílado do Brafil, lhes 
concedo aos moradores delle para o con-
fumo, e levarem ás Cafas da Fundiçaõ, o 
tempo de quatro mezes; e aos moradores 
neíles meus Reynos, e Senhorios de Por-
tugal lhes concedo para o confumo do 
ouro,q tiverem,o de dous mezes,os quaes 
haõ de começar do dia da publicaçaõ deíla 
L e y , que ordeno fe faça l o g o , que fe ti-
ver noticia certa de fe ter publicado no 

diílricto das Minas : e paíTado o dito ter-
mo , que concedo para o confumo do ou-
ro todo, o que for achado,ou denunciado, 
naõ fendo fundido nas minhas Cafas de 
Moeda,ou das Fundições das Minas, ferá 
conlifcado ; e os tranfgreífores deíla L e y 
incorreráõ nas penas delia. Pelo que man-
do ao Regedor da Cafa da Supplicaçaõ, 
e ao Governador da Relaçaõ , e Cafa do 
P o r t o , do Eílado do Brafil, e de todas as 
Conquiílas , e aos Defembargadores das 
ditas Relações, a todos os Corregedores, 
Ouvidores, Provedores, Juizes, Juíliças, 
Officiaes, e peífoas deíles meus R e y n o s , 
e Senhorios, que cumpraõ, e guardem 
eíla minha L e y , e a façaõ inteiramente 
cumprir,e guardar,como nella fe contêm. 
E outro-fi mando ao D.o r Jofeph Gal-
vaõ de Lacerda, do meu Confelho , e 
Chanccllér mór deíles meus R e y n o s , e 
Senhorios , que a faça publicar na Chan-
cellaria mór do R e y n o na fôrma coílu-
mada , e enviar logo na Monçaõ prefente 
o traflado delia a todos os Miniílros das 
Conquiílas, e aos Corregedores , e Ouvi-
dores das Comarcas deíles R e y n o s , e aos 
Ouvidores das terras dos Donatarios, em 
que os Corregedores naõ entraõ por Cor-
reição , para que a todos feja notoria ; e 
fe regiílará nos Livros da Mefa do Def-
embargo do Paço,e nos das Cafas da Sup-
plicaçaõ, Relaçaõ do Porto, e da Bahia, 
e nos do Confelho de minha Fazenda , e 
Ultramar, c nas mais partes, aonde feme-
lhantes Leys fe coílumaõ regiílar ; e eíla 
própria fe lançará na Torre do T o m b o . 
Bras de Oliveira a fez em Liíboa Occi-
dental a i i . de Fevereiro de 1719. A n -
tonio Galvaõ de Caílel-Branco a fez eí-
crever. REY. 

A L V A R A , 
Ei 11 que fe determinou que o ouro, que vier 

do Brafil em barra , ou folheta, fem fer 
regi/lado ,fe conjifque. 

Liv. das Leys da Chancclklría mór ,]fol. 25. 
Liv. 12. da Supplicaçaõ, foi. 547. 

O m Joaõ por graça de Deos R e y jq-
de Portugal , e dos Algarves d'a-

quem,e d'alem Mar, em Africa Senhor de 
Guiné, e da Conquiíla, Navegaçaõ, C o -
mercio da Ethiopia, Arabia , Perfia, e da 
índia,&c. Faço íaber aos que eíla minha 

L e y vi-



Ao Livro fegundo das Ordenações, Tit. 34. 
Ley virem, que por juftas confideraçoés 
do meu ferviço, e utilidade publica de 
meus Vaftallos, fui fervido por Alva-
rá do primeiro de Fevereiro defte anno 
íupprimir o Tribunal da Junta do Co-
mercio geral, encarregando o expedien-
te de tudo o que lhe pertencia, ao Con-
felho de minha Fazenda , como tam-
bém a fatisfaçaõ das confideraveis divi-
das contrahidas pela mefmaJunta, confi-
gnando para fatisfaçaõ delias o rendiméto 
do contrato do páo do Brafil, e o dinhei-
ro do hum por cento de todo o ouro, que 
em dinheiro, barra , ou folheta vieíTe do 
Eftado do Brafil para efte Reyno ; por 
eftar já prohibido por Alvará de 22.de Fe-
vereiro de 1719. que daquelle Eftado fe 
pudefle tirar ouro em pó, tendo mandado 
para efte effeito eftabelecer Cafas,em que 
fe fundifte no diftri&o das Minas geraes 
em barras o ouro em pó: c para que tenha 
prompta obfcrvancia o que pelos ditos 
Alvarás fui fervido refolver, e naõ poftaõ 
as partes allegar ignorancia; Hey por bem, 
que todo o ouro, que vier do Eftado do 
Brafil, ou feja em dinheiro, barra, ou fo-
lheta, fem fer regiftado na fôrma, que te-
nho ordenado por Alvará do primeiro de 
Fevereiro defte prefente anno, feja con-
fifeado para a minha Real Fazenda na 
maõ de qualquer peftoa, cm que for acha-
do, ou o ouro feja feu, ou alheyo: e para 
que o defcaminho,que delle fe fizer fema-
nifefte, permitto fe poífa denunciar em 
publico, ou em fegredo perante qualquer 
Miniftro de juf t iça , ou Fazenda ; e para 
que mais exatamente fe cumpra a obri-
gaçaõ, em que todos ficaÕ de manifeftar, 
e regiftar nos Portos do Brafil, donde fa-
hirem,todo o ouro,que trouxerem,ou feja 
em dinheiro, ou em barra, ordeno que os 
Commifiaiios, a quem fe entregar , naõ 
poderáõ fer demandos pelas obrigaçoés, 
que fizerem, fem que fe moftre que foi re-
giftado ; porque pela falta do manifefto, 
lhes imponho a pena de perdimento da 
acçaõ, que lhes competia para o repeti-
rem ; e o dinheiro, ou ouro defeaminha-
do ao regifto ferá confifcado para minha 
Fazenda; e nefte cafo levará amétade a 
peftoa , que o denunciar. Pelo que man-
do ao Regedor da Caía da Supplicaçaõ, 
e Governador da Relaçaõ,eCala do Por-

Liv. II. 
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t o , aos Defembargadores das ditas Caias, 
e aos Cori egedores do Crime, e Civel de 
minha Corte, e deftas Cidades, e a todos 
os mais Corregedores, Provedores, Jui-
zes, Juftiças, Officiaes, e pelToas delies 
meus Reynos, e Senhorios,que cumpraõ, 
e guardem efta minha Ley , e a façaõ in-
teiramente cumprir, e guardar, comoncl-
la fe contêm : e para que venha á noticia 
de todos, outro-fi mando ao D"r. Jo-
feph Galvaõ de Lacerda, do meu Confe-
l h o , e Chancellér mór deftes meus R e y -
nos, e Senhorios a faça publicar 11a Chan-
cellaría mór do Reyno , e enviar o traf-
lado delia a todos os Corregedores, e Ou-
vidores das Comarcas , e aos Ouvidores 
das terras dos Donatarios,em que os Cor-
regedores naõ entraõ por Correição , pa-
ra que a todos feja notoria ; e fe regiftará 
nos Livros do Defembargo do Paço , e 
nos da Cafa da Supplicaçaõ , e Relaçaõ 
do Porto , e nos do Confelho da minha 
Fazenda, e mais partes, aonde femelhan-
tes Leys fe coftumaõ regiftar, e efta pró-
pria fe lançará na Torre do Tombo. Bras 
de Oliveira a fez em Liíboa Occidental 
a 20. de Março de 1720. Antonio Gal-
vaõ de Caftel-Branco a fez eferever. 

R E I " . 
A L V A R A , 

Solre a mefma matéria. 
Liv. das Leys da Chanccllavia mór, foi. tf;. 
Liv. 5. do Defembargo do Paço , fol . 257. 

Om Joaõ por graça d e D e o s R e y N . f . 
de Portugal, e dos Algarvcs d'a-

quem, e d'alem Mar , em Africa Senhor 
de Guiné , e da Conquifta , Navegaçaõ , 
Comercio da Ethiopia, Arabia, Perfia, e 
da índia,&c. Faço faber aos que efta mi-
nha Ley virem,que, tendo ordenado pelo 
Alvará em fôrma de Ley do primeiro de 
Fevereiro de 1720., em que fui fervido 
fupprimir o Tribunal da Junta do Comer-
cio , que todo o ouro, que viefie do Brafil 
em moeda, barra , ou folheta, fe regiftaf-
fe no Livro dos Efcrivaés das Náos de 
Comboy, c fe conduzefle nos Cofres dei-
las na fôrma , que o mefmo Alvará de-
termina, e que pagafie hum por cento da 
conducçaõ; o que fe confirmou pela Ley 
de 10. de Março do mefmo anno, impon-
do-fe a pena de perdimento a todo o ou-
ro do Brafil, que naõ viefie nos Cofres,ou 

O 2 regifta* 
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regi (lado : c fendo-me prcfente a declara-
çaõ , que pelo Confelho da Fazenda íè 
fez, de que nas ditas novas Levs naõ fe 
prohibia aos particulares remetter o feu 
ouro nos Navios Mercantes, regidando-o 
primeiro nos C o m b o y s , e pagando o 
hum por cento , a qual fui fervido appro-
var por Decreto de 26. de Outubro de 
1 7 2 1 . , para evitar algumas efeufas affe-
ctadas , que fobre a obfervancia do refe-
rido fe m o v e m , e a duvida, que pode 
haver fobre os Navios, que vem da índia; 
Hey por bem, que todas as peífoas, que 
do Brafil remetterem, ou trouxerem ouro 
cm moeda, barra marcada, ou lavrado em 
peças, o pofiaõ trazer, ou remetter nos 
Navios Mercantes das Frotas, regidan-
do-o primeiro no Livro dos Comboys , e 
pagando o hum por cento da conducçaõ; 
e quando por algum c a f o , impedimento, 
ou falta naõ o puderem regiílar nos Li-
vros dos Comboys, fejaõ obrigados, antes 
de fahirem dos Portos, a manifeíla-lo, e a 
rcgilla-Io em dous Livros , que para iífo 
ha de haver em poder do Eícrivaõ dos 
Provedores da Fazenda , rubricado pelos 
mefmos Provedores em cada bum dos 
ditos Portos , fem que da rubrica , e re-
gido fe leve falario , ou emolumento al-
gum; os quaes Livros ordeno que venbaõ 
infallivelmente com asmefmas Frotas nos 
Comboys delias, cada hum em feu Na-
vio : c no c a f o , cm que por algum impe-
dimento naõ poffaõ algumas peífoas re-
giílar neíles L i v r o s , o faráõ em outros 
dous , que para eífe effeito ha de haver 
nas Provedorias de cada liuma das Capi-
tanias ; e eftes Livros rubricados pelos 
mefmos Provedores cm cada huma das 
addiçoés do regido , feráõ por ellcs en-
tregues dentro de quinze dias immedia-
tos á partida da Frota aos Governadores, 
que os receberão , fazendo-fe no mefrno 
Livro auto da entrega , c dia delia ; e os 
teráõ em feu poder os mefmos Governa-
dores com toda a vigilância , para fe evi-
tar qualquer fraude , e os remetteráõ in-
fallivelmente á Secretaria de Eílado na 
primeira occafiáõ, que houver, depois da 
entrega, cada hum em fua embarcaçaõ; e 
havendo eíla antes dos quinze dias, os 
Governadores teráõ cuidado de obrigar 
aos Provedores a entregarem-lhes logo os 

ys Extravagantes, 
taes Livros, para que fempre fe remettaõ 
na primeira embarcaçaõ, para por elles fe 
dar ncfte R e y n o defpacho ás partes, que 
trouxerem ouro fora dos Cofres fem ou-
tro regido ; e todo o ouro cm moeda,bar-
ra , ou peças lavradas, que naõ vier nos 
Cofres , ou em rcgiílo na fôrma referida, 
ficará irremifiivelmente perdido para a mi-
nha Rea l Fazenda, fem fer neceífaria fen-
tença declaratória, e fem fe admittir efeu-
fa,ou defefa alguma deífe defeaminho; do 
qual fe poderá denunciar cm publico, ou 
em fegredo perante qualquer Minidro de 
Judiça,ou Fazenda; e haveráõ os denun-
ciantes em premio das denunciaçoés a 
terça parte do que fe tomar por ellas ; e 
eda refoluçaõ comprehcnderá , como já 
comprehendiaõ as antecedentes, o ouro, 
que fe conduzir do Brafil em as Náos do 
Edado da índia, pois lhes fica a liberdade 
de o trazerem nas mefmas N á o s , em que 
correm rifeo, regidando-o no Livro dos 
C o m b o y s , ou nos que ordeno haja nas 
Capitanias do Brafil,para pagarem o hum 
por cento ; e tudo o que aífi difponho fo-
bre o ouro, fou fervido fe obferve da mef-
ma forte com os diamantes , e quaefquer 
outras pedras precioíàs, que do Brafil fe 
remetterem,ou trouxerem para ede R e y -
no , de que fe ha de pagar hum por cento 
do feu valor, regulado pelos feus quilates, 
fegundo a qualidade das pedras; e ede 
hum por cento dos diamantes, e pedras 
preciofas, por naõ ter a applicaçaõ do do 
ouro, ordeno q fique na Caía da moeda á 
minha difpofiçaõ. Pelo q mando ao R e -
gedor da Cafa da Supplicaçaõ, Governa-
dor da R e l a ç a õ , e Cafa do Porto , V i c e -
R e y do Edado do Brafil, ou a quem feus 
cargos fervir, Defembargadores das ditas 
Ca ías , Governadores das Capitanias do 
Edado do Brafil, e a todos os Correge-
dores, Provedores, Juizes, Judiças, Offi-
ciaes,e peífoas dedes meus Reynos, e Se-
nhorios, cumpraõ, e guardem eda minha 
L e y , e a façaõ inteiramente cumprir, e 
guardar, como nella fe contêm. E para 
que venha á noticia de todos, e fe naõ 
poífa allegar ignorancia,mando ao Chan-
cellcr mór deíles Reynos, e Senhorios, ou 
a quem feu cargo fervir, a faça publicar 
na Chancellaria, e enviar o traílado delia, 
fob meu Sello , e feu fignal, a todos os 

Correge-



Ao Livro fegundo das 
Corregedores das Comarcas deites R e y -
nos, e aos Ouvidores das Terras dos Do-
natários , em que os Corregedores naõ 
entraõ por Correição, aos quaes mando 
que a publiquem logo nos Lugares, cm q 
eítiverem, e a façaõ publicar em todos os 
das Tuas Comarcas, e Ouvidorias j e fe 
regiílará nos Livros do Defembargo do 
P a ç o , e nos da Cala da Supplicaçaõ , e 
Rclaçaõ do Porto, e nos do Confelho 
Ultramarino, e nas mais partes, aonde fe-
melhantes Leys fe coltumaõ regiítar, e 
eíla própria fe lançará na Torre do Tom-
bo. Dada em Liíboa Occidental a 24. 
de Dezembro de 1754. REY. 

A L V A R A , 
Sobre a mefma matéria. 

Liv. das Lcys da Chanccllaríamór, foi. 67. 
Liv. 5. do Defembargo do Paqo , foi. 265. 

N . 6. O m Joaõ por graça de Deos R e y 
J L V de Portugal, e dos Algarves d'á-
quem, e d'além M a r , em Africa Senhor 
de Guiné, e da Conquiíta, Navegaçaõ, 
Comercio de Ethiopia, Arabia, Perfia, e 
da índia,&c. Faço faber aos que eíla mi-
nha Ley virem , que, fendo-me prefente 
que na intelligencia da Ley de 24. de De-
zembro de 1754., fobre o regido do ou-
ro , dinheiro, e pedras preciofas, e paga 
de hum por cento da fua conducçaõ , fe 
moviaõ duvidas; e que por cíTe refpeito, 
e o de fer por ora licito vir do Brafil o 
ouro em pó , e folheta , pela commuta-
çaõ dos quintos eftabelecida nas Minas 
daquelie Eítado, fe neceíTitava de novas, 
e diftindtas providencias , para fe regular 
efta matéria conforme a minha Real in-
tenção ; Hey por bem , e mando, que to-
do o ouro em pó, folheta, ou barra, ou la-
vrado em peças groíTeiras, ou de tofeo 
feitio, diamantes,ou outras pedras precio-
fas , que vierem do Eftado, e Portos do 
Brafil, venha tudo dentro nos Cofres das 
Náos de Comboy, e regi fiado nos Livrôs 
delles, para hir á Cafa da moeda , aonde, 
fendo eu fervido, mande tomar para a fa-
brica da moeda o tal ouro, e peças, e pa-
gar ás partes huma, e outra coufa pelo feu 
toque fegundo o preço da L e y , fem ha-
ver refpeito ao feitio ; e nefta parte fou 
fervido reftringir a liberdade dada na dita 
Ley de 24. de Dezembro de 1734., de 
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trazer algumas das couías referidas fóra 
dos Cofres,e nos Navios Mercantes,a qual 
liberdade fomente ficará tendo lugar 110 
ouro em moeda,ou lavrado em peças,que 
naõ fejaó groíTeiras, ou de tofeo feitio; e 
elle ouro em moeda , e em peças bem la-
vradas, e polidas fomente permitto fe pof 
fa trazer fóra dos Cofres , vindo regiftado 
na fôrma , que abaixo fe declara. E man-
do outro-fi que de todo o ouro em pó , 
folheta, ou barra, ou em moeda,ou lavra-
do em peças de qualquer qualidade, e dos 
diamantes,011 outras pedras preciofas,que 
do Eftado do Brafil, c Portos delle fe trou-
xerem , ou remetterem para eftes meus 
R e y n o s , fe pague o hum por cento da 
conducçaõ,ainda que as quantias, peças, 
ou pedras fejaõ pequenas, e de pouco va-
lor , e as peíToas as tragaõ para feu uíò, 
ou gafto ; o qual hum por cento do ouro 
em pó , folheta, ou barra, ou em moeda, 
ou lavrado cm peças de qualquer forte, e 
das pedras preciofas, que vierem nos Co-
fres , fe pagará 11a Cafa da moeda defta 
Corte , avaliando-fe nella as pedras pre-
ciofas , para conforme a fua avaliaçaõ fe 
pagar o hum por cento delias; e do di-
nheiro , e peças de ouro, que vierem fóra 
dos Cofres , por ferem da qualidade, cm 
que o permitto ; Hey por bem,que o hum 
por cento fe entregue no mcfmo tempo, 
que fe regularem, e manifeftarem, ou feja 
em terra nos Portos do Brafil, ou abordo 
das Náos de Comboy aos Capitaés, e Of-
ficiaes delias, a quem tenho encarregado 
a receita, e guarda dos Cofres ; aos quaes 
ordeno, que em cada huma das ditas Náos 
tenhaõ hum livro á parte rubricado pelo 
Confelheiro de minha Fazenda mais mo-
derno , 110 qual fe regiftem as quantias de 
ouro em moeda , e as peças da qualidade 
permittidn, que as partes quizerem trazer 
fóra dos Cofres; e no mefmo tempo, que 
fe regiftarem , fe entregue aos taes Capi-
taés, e Ofliciaes o hum por cento da quan-
tidade , e valor delias; a importancia do 
qual elles mettaõ feparadamente nos Co-
fres , para darem delia conta, e paífem 
guias ás partes , por onde confte do regi-
fto, e pagamento , que tiverem feito; e o 
hum porcento da conducçaõ das taes pe-
ças,que permitto fe poífaõ trazer fóra dos 
Cofres, fem fazer diftinçaõ dos toques, 

nem do 
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nem tio mayor, ou menor feitio delias, fe 
regule de todas a razaõ de mil e quatro-
centos reis por cada oitava do feu pefo. 
E chegando a eíte R e y n o os N a v i o s , as 
partes, que trouxerem fora dos Cofres 
ouro em moeda , ou peças permittidas, 
haõ de aprefentar ao Miniftro, que forvi-
fitar o Navio, as guias, e a moeda, ou pe-
ças, que nellas vierem declaradas; e con-
ferindo hurna , e outra coufa , o Miniftro 
lhes rubricará as guias : e quando as par-
tes defembarcarem , aprefentaráõ no lu-
gar , aonde haõ de fer bufeadas, ao Mini-
ftro , que ahi eftiver, as guias, e o conteú-
do nellas ; e achando-fe que concordaõ, 
o mefrno Miniftro lhes deixará levar o de-
clarado nas guias, tomando eftas, rubri-
cando-as , e guardando-as, para depois fe 
conferirem na Cafa da moeda com o Li-
vro do manifefto, e regifto, e fe dar a def-
carga aos ditos Capitaés,e Officiaes. E de 
pagar o hum por cento, ordeno que fo-
mente feja exceptuado o feguinte, a fa-
ber: Os Hábitos, que trouxerem poftos os 
Cavalleiros das Ordens Militares, e os 
Familiares do Santo Officio; as peças pre-
cifas para o proprio ornato , que em fi 
trouxerem peíToas, a cuja qualidade con-
venhaõ , fendo as peças de taõ pouco va-
lor , e de tal feitio , que moftrem naõ fe 
trazerem por fraudar o hum por cento; 
e aífi também o ouro em moeda, e naõ 
de outra forte, que os Navios das Ilhas 
trouxerem para ellas, correfpondcnte á 
carga dc frutos, ou fazendas das mefmas 
Ilhas,que tiverem levado ao Brafil. E por-
que a algumas peífoas, particularmente 
aos Soldados, e Marinheiros, fe fazem al-
gumas vezes pagamentos, depois de efta-
rem a bordo dos Navios,para partirem do 
Brafi l , de forte que já lhes naõ fica tem-
po para fahirem dellcs a fazer o regifto, 
que difpunha a Ley de 24. dc Dezembro 
de 1754. , ou por outro algum incidente 
lhes naõ he poífivcl faze-lo em terra , per-
mitto que íe poífaõ hir fazer os manife-
ftos, e regidos ás Náos de Comboy nos 
Livros delias por todo o efpaço dos pri-
meiros 3 o. dias,depois de fahirem dos Por-
tos , excepto o cafo de fobre vir alguma 
tempeftade, que totalmente embarace o 
fazer-fe dentro delles, 110 qual cafo fe fará 
Jogo, que ella ceifar; e fe o manifefto for 

•s 'Extravagantes, 
de alguma das coufas, que pela difpofi-
çaõ defta L e y devem vir dentro nos Co-
fres, fe efereverá nos Livros do regifto 
delles, mettendo-le nos taes Cofres as 
mefmas coufas; e fe for das outras,que fe 
permittem trazer fora dos cofres, fe fará 
o regifto em Livro feparado,que acima fi-
ca ordenado para os manifcftos,entregan-
do-fe logo, como fica dito, para feguran-
ça, o hum por ccnto aos Capitaés, e O f -
ficiaes, que o metteraõ nos cofres ; e aos 
mefmos Capitaés, e Officiaes mando que 
naõ deixem de tomar os ditos manileftos, 
nem façaõ fobre iífo difficuldade;nem del-
les, ou das guias, ou conhecimentos, que 
paífarem, levem emolumento algum ás 
partes, que os requererem dentro do ter-
mo aífignado ; paífado o qual, naõ pode-
ráõ admittir mais manifefto de peífoa al-
guma. E com efta providencia hey por 
bem, que ceife a difpofiçaõ da referida 
L e y de 24. dc Dezembro de 1754., fobre 
os mais Livros de regifto ordenados ncl-
la ; e que para o regifto de tudo naõ haja 
mais Livros, que os dos Cofres,para o que 
vier dentro nclles; e os fcparados,para os 
manifeftos do que permitto poífa vir fo-
ra dos mefmos Cofres. E porque do ou-
ro, e pedras preciofas,que vierem do Efta-
do do Maranhaõ,donde as Frotas vem fem 
Comboy , determino que por ora fe naõ 
pague hum por cento da conducçaÕ; H e y 
por bem ordenar que todo o ouro em pó, 
folheta, ou barra , ou lavrado em peças 
groífeiras, ou de tofeo feitio, que do dito 
Eftado vierem, fe regiftem diante do Go-
vernador, e Ouvidor; e em fua aufencia, 
diante de peífoas auctorizadas, e capazes, 
a quem os mefmos tiverem commettido 
as íuas vezes para efie effeito, em Livros 
rubricados pelo mcfmo Governador, ou 
pela peífoa, a quem elle o commetter; os 
quaes feremettcráÕ na mefma monçaõ á 
Secretaria de Eftado : e o dito ouro, e pe-
ças fe levaráõ á Cafa da moeda defta C i -
dade, para que e u , fendo fervido , pofla 
mandar tomar huma, c outra coufa para a 
fabrica da moeda, pagando-fe ás partes 
pelo feu toque fegundo o preço da L e y , 
fem haver refpeito ao feitio.E todo o ouro 
em pó , folheta , ou barra, ou em moeda, 
ou lavrado em peças de qualquer forte, e 
as pedras preciofas , que dos ditos Efta-

dos do 



Ao Livro fegundo das Ordenações, Tit. 34., e 3 5. i h 
dos do Brafil, e Maranhaõ fe trouxerem 
fem fe obfervar o difpofto nefta Ley , feja 
tudo por efle mefmo feito perdido para 
«linhaFazenda, fem ierneceífaria fenten-
ça,nem ainda declaratória,nem le admittir 
defefa,né efcufa alguma deite defcaminho; 
do qual fe poderá denunciar na fôrma ex-
preífada na dita Ley de 24. de Dezembro 
de 1734., a qual em tudo o que nefta naõ 
vai alterada, fe cumprirá, como nella fe 
contêm: porém naõ fe tomaráõ denun-
ciaçoés , que os tranfgrcíTores derem de 
fi proprios. Pelo que mando ao Regedor 
da Cafa da Supplicaçaõ , Governador da 
Rclaçaõ, e Cafa do Porto, V i c e - R e y do 
Eftado doBrafiljOu a quem feus cargos fer-
vir,Defembargadores das ditas Cafas,Go-
vernadores das Conquiftas , c a todos os 
Corregedores, Provedores, Ouvidores, 
Juizes, Juítiças,Oíficiaes, e pcífoas deftes 
meus R e y n o s , e Senhorios, cumpraõ, e 
guardem efta minha L e y , e a façaõ intei-
ramente cumprir, e guardar, como nella 

fe contêm: e para que venha á noticia de 
todos , e fe naõ poífa allegar ignorancia, 
mando ao meu Chanceliér mór deftes 
Reynos, e Senhorios, 011 a quem feu car-
go fervir, a faça publicar na Chancellaria, 
e enviar o traílado delia , fob meu Sello, 
e feu fignal, a todos os Corregedores das 
Comarcas deftes Reynos , e Ilhas adja-
centes , e aos Ouvidores das Conquiftas, 
e aos das terras dos Donatarios, em que 
os Corregedores naõ entraõ por Correi-
ção ; aos quaes mando que a publiquem 
logo nos Lugares, em que eftiverem, e a 
façaõ publicar em todos os das luas Co-
marcas, e Ouvidorias; e fe regiílará nos 
Livros do Defembargo do Paço, e nos da 
Cafa da Supplicaçaõ, e Relaçaõ do Por-
to,e nos dosCotifelhos da Fazenda, e Ul-
tramarino, e nas mais partes, aonde feme-
lhantes Leys fe coftumaõ regi (lar; ecíta 
própria fe lançará na Torre do Tombo. 
Dada em Lifboa Occidental em 28.de 
Fevereiro de 17 3 6. REY. 

T I T U L O XXXV. 
Da maneira, cjfe terá nafuccejfaõ das Terrasy. bens d. 1 Coroa doKeync. 

A o § . 1. 

Á L V A R A , 

Em (jiie fe determinou,!j o Neto,011 outro Va-
• rao legitimo,descendente doJilho primo-

gênito failed do , fe prefira ao Jilho fe-
gundô vivo nos bens da Corda. 

Ley 2. das Cortes d'cl-Rcy D.Joaõ IV. 

O M Joaõ por graça de Deos 
R e y de Portugal, e dos AI-
garves d'aquem,e d'alem Mar, 

em Africa Senhor de Guiné , e da Con-
quifta , Navegaçaõ , Comercio da Ethio-
pia, Arabia, Perfia, e da índia, &cc. Fa-
ço faber aos que efta minha Ley virem , 
que nas Cortes, que celebrei nefta Cida-
de de Liíboa com os Tres Eftados do 
R e y n o cm 28. de Janeiro de 1641., a 
que mandei refponder no de 1642., e 
confirmei no de 1645., fe me fez pelo 
Eftado da Nobreza no Capitulo 27. a 
propofta do theor feguinte. T e m moftra-
do a experiencia ferem muito prejudi-
ciaes á Nobreza do R e y n o alguns Capí-

tulos da L e y rrental, e que convêm mui-
to ao Eftado do mefmo R e y n o haver nel-
Iesalteraçaõ, para que afii fejaõ os Senho-
res R e y s melhor fervidos, e tenhaÕ V a f -
fallos , que confervem a nobreza, e cafa 
de feus paftados. Hum dellcs era ferem 
excluídas da fucccflaõ dos bens da Co-
rôa as filhas, e netos dos Donatarios. 
Outro haver de fucceder o filho fegundo, 
que fe acha vivo ao tempo da morte de 
feu pay , e naõ o filho de filho primogê-
nito, fallecido em vida delle; porq com o 
temor de fucceder eftecafo, naõ achavaõ 
os filhos mayores cafamentos iguaes á fua 
qualidade. E da meíma maneira o D o n a -
tario, q naõ tem mais, q filha, a naõ pode 
cafarcom taõ grande peftoa,comocafára, 
fe houvera de fucceder nos bens da Co-
roa. Pelo q me pediaõ mandafte revogar a 
Ordenaçaõ do Liv. 1. Tit. 3 j . §.1. , e 4., 
ordenando que na fucceflaõ dos bens da 
Coroa haja reprefentaçaõ, alíi como nos 
morgados, e bens patrimoniaes, fucce-

dendo 
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dcndo o neto filho do filho mais velho fd-
lecido em vida do pay. E podendo fucce-
der a filha , ou neta em falta do filho , ou 
neto varaõ,e naõ o filho fegundo. E ten-
do confideraçaõ a efta propofta , e repli-
ca , que fobre a repofta delia fe me fez ; e 
ao que o Eftado Ecclefiaftico também me 
reprefentou fobre a mefma matéria, por 
ella fer da qualidade, e importancia, que 
fe deixa v e r . mandando-a tratar por pefi 
foas de letras do meu Confelho, e outras 
de experiencia,e por fazer mercê aos No-
bres do R e y n o , e defejar que as famílias, 
cafas, e cftados de meus Vaftallos fe con-
fervem, e augmentem em fua antiga no-
breza , e folgar q fejaõ fempre honrados, 
e accreícentados; Hey por bem,e me praz 
declarar por efta Ley q na fucceífaõ dos 
bens da Coroa por fallecimento do Dona-
tario ultimo poífuidor haja reprefentaçaõ 
fomente entre feus defcendentes varões, 
fem embargo da Ordenaçaõ do Liv. 2. 
Tit. } 5. §. 1., e 4., que dilpunha o con-
trario ; a qual hey por derogada nefte ca-
fo , de maneira que o neto , ou qualquer 
outro varaõ legitimo defcendente do fi-
lho primogênito feja fempre preferido ao 
filho fegundo; e que afti fe julgue , e pra-
tique daqui em diante, pofto que as Doa-
çoés fejaõ antigas, falvo naquellas, em 
que álem da prohibiçaõ da Ley mental 
fe achar expreífamente declarado que 
fucceda o filho fegundo, e naõ o neto 
do filho primogênito ; porque neftas fe 
guardará fua difpofiçaõ : com tal decla-
ração que efta minha RefoluçaÕ naõ terá 
lugar , nem comprehenderá aos filhos fe-
gundos,que ao tempo da publicaçaõ delia 
tiverem o primeiro, c mais proximo lugar 
na fucceífaõ de feus pays ; por fe naõ a-
charem precedidos do fityo mayor luccef-
fivel, que ao tal tempo eftiveífe vivo; por 
quanto eftes fuccederáõ, ainda que fi-
quem netos filhos do filho mais velho 
fallecido; falvo havendo na Doaçaõ, e in-
ílituiçaÕ claufula , e difpofiçaõ exprefia 
em contrario. E fobre a fucceífaõ das 
filhas naõ hey por bem alterar o que eftá 
difpofto pela Ordenaçaõ. E mando a to-
dos os Deíèmbargadores, Corregedores, 
Juizes, e juf t iças , Officiaes, e peífoas de 
meus Reynos, e Senhorios,que cumpraõ, 
e façaõ inteiramente cumprir, e executar 

reys Extravagantes, 
o que por efta minha L e y , feita em Cor-
tes,ordeno ; a qual fe regiftará nos Livros 
da Mefii do Defembargo do P a ç o , Cafa 
da Supplicaçaõ , e Relaçaõ do Porto , 
aonde femelhantes Leys fe coftumaõ re-
giftar. E para que venha á noticia de to-
dos, mando outro-fi ao meu Chancel-
lér mór a faça publicar na Chancellaria, 
e envie Cartas pelo R e y n o fob meu Sel-
l o , e feu fignal; e efte valerá, pofto 
que feu effeito haja de durar mais de hum 
anno, fem embargo da Ordenaçaõ do 
Liv.2. Tit.40., que difpôem : Que as cou-

fas , cujo efeito houver de durar mais de 
hum armo, pajfem por Cartas , e liai por 
Alvarás. Gafpar de Abreu de Freitas o 
fez em Liíboa a 2. de M a y o de 1647. Pe-
dro de Gouvêa de Mello o fez eferever. 

REY. 
A o § . 5. 

A L V A R A , 
Em (jue fe determinou (jue, Jazendo-fe dif-

penfaçaõ da Ley mental nos bens da Co-
roa,fe naõ comprehendem os Padroados, 

fe delles fe naõfizer exprejfa mençaõ. 
Liv. das Leys da Chancellaria mór, foi. j j .vcrf. 

D O m Joaõ por graça de Deos R e y ^ 
de Portugal, e dos Algarves d'a-

quem , e d'alem M a r , em Africa Senhor 
de Guiné , , e da Conquifta, Navegaçaõ , 
Comercio da Ethiopia, Arabia, Perfia, e 
da índia, & c . Faço faber aos que efta mi-
nha Ley virem, que, por quanto as prero-
gativas, e preeminencias, que refultaõ do 
direito do Padroado,o fazem digno de ef-
pecial nota ; Hey por bem, que, quando 
for fervido de fazer mercê a todo, e qual-
quer Donatario de difpenfa na L e y men-
tal nos bens da Coroa , que com Padroa-
do , ou Padroados tiver de juro, e herda-
de, ou de vida, ou vidas, quando os tenha 
nefta fôrma, ou de conceder que os que já 
poífue em Vida, ou vidas, os tenha de ju-
ro, e herdade, ainda que fejaõ com a clau-
fula de ferem fóra da Ley mental, fe naõ 
entcndaÕ comprehendidos os Padroados, 
falvo no cafo, em que nas ditas vidas, dif-
peníli, ou mercê, fe fizer delles exprefia, 
e individual mençaõ. Pelo que mando ao 
Regedor da Cafa da Supplicaçaõ, e Go-
vernador da R e l a ç a õ , e Cafa do Porto, 
ou a quem feus cargos fervir, aos Defem-

bargado-
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bargadores das ditas Cafas , e aos Corre-
gedores do Crime, e Civel de minha Cor-
te , c a todos os mais Corregedores, Pro-
vedores, Juizes, Juíliças, Officiaes, e pef-
íoas deites meus R e y n o s , e Senhorios, 
que cumpraõ, e guardem eíta minha Ley, 
e a façaõ inteiramente cumprir, e guar-
dar, como nella fe contêm: e para que ve-
nha á noticia de todos, outro-fi mando ao 
Chancellér mór deites meus R e y n o s , e 
Senhorios, ou a quem feu cargo fervir, a 
faça publicar na Chancellaria mór do 
R e y n o , e enviar o traílado delia a todos 

os Corregedores, e Ouvidores das Co-
marcas , e aos Ouvidores das Terras dos 
Donatarios, em que os Corregedores naõ 
entraõ por Correição, para que a todos 
feja notoria ; e fe regiítará nos Livros do 
Defembargo do P a ç o , e nos da Cafa da 
Supplicaçaõ , e Rclaçaõ do Porto, e nas 
mais partes , aonde femelhantes Leys fe 
coítumaõ regiítar; e eíta própria fe lança-
rá na Torre do Tombo. Dada em Liíboa 
aos 14. de Novembro de 1742. 

A RAINHA. 

T I T U L O XXXVII. 
Das mulheres, que tem bens da Coroa, e cafao fem licença d'El-Rey. 

A ' Rubrica. 

D 

A L V A R A , 
Em (jue fe determinou (jue as pejfoas, que 

tiverem bens da Coroa , fe naõ cafem 
fem licença, aprefentando confentimen-
to dos Pays no Defembargo do Paço, 
para fe confultar a El-Rey. 

Liv. 5. das Lcys daTorrc do Tombo ,fo!. í j . verf. 
Liv. y. da Supplicaçaõ, fol. í 5. verf. 
Liv. 5. do Defembargo do Paço, foi. 11. 

O M Filippe por graça de Deos 
R e y de Portugal, e dos Algar-
ves d'aquem , e d'alem M a r , 

em Africa Senhor de Guiné, e daConqui-
l l a , Navegaçaõ, Comercio da Ethiopia, 
Arabia, Perfia, e da índia, & c . Faço fa-
ber aos que eíta Ley virem, que, defejan-
do eu que neítes Reynos fe conferve , e 
perpetue a antiga nobreza de meus Vaf-
fallos, e que aquelles,que porferviços fei-
tos aos R e y s , e á Republica fe aífignalá-
raó , e avantejáraõ dos outros homens, 
alcançando mercês da fua Coròa , digni-
dades , e preeminencias, naõ recebaõ af-
fronta em feus defeendentes, fe caiarem 
com peífoas indignas , e de que feus def-
eendentes poífaõ ficar com nota 3 e por 
fe efperar dos que confervaõ a pureza do 
fangue,que herdáraõ de feus mayores,que 
naõ faráõ coufa, que naõ refponda á obri-
gaçaõ, em que feu nafeimento os põem, 
mandei tratar por peífoas do meu Confe-
lho, e outras de letras, e experiencia, do 
remédio, que fe poderia dar neíte ca fo , 

L i v . II . 

para que os que com as ditas peífoas ca-
faflem , naõ pudeífem fucceder em bens 
de minha Corôa , nem os que delles d e f 
cendeífem: e confideradas as razoes, que 
fe me apontáraÕ ; Hey por bem , e man-
do que todas as peífoas, de qualquer eíla-
do , e condição que fejaõ, que tiverem 
bens de minha Coroa, ou fe quizerem ha-
bilitar para os ter, em cafo, que os poífaõ 
em algum tempo vir a herdar, fejaõ obri-
gados, antes de cafar, a haver licença mi-
nha : para o que me aprefentaráõ confen-
timento de feus Pays ; e naõ os tendo, de 
feus Curadores ( fe elles naõ forem inte-
reífados em o dar) : a qual licença fe pe-
dirá no Defembargo do P a ç o , aonde em 
cafo, que os Pays, ou Curadores lhes ne-
guem feus confentimentos, conheceráõ 
das razoes, que para iífo tem, e me faráõ 
confulta fobre cilas com o mais , que em 
razaõ de conveniência, e igualdade fe of-
ferecer: e que as peífoas, que fe cafarem 
fem eítes requifitos todos, fiquem inca-
pazes de em algum tempo poderem ha-
ver bens da Corôa , c privados dos que já 
tiverem, de que defde logo os privo , e a 
todos feus defeendentes, fem embargo de 
quaefquer claufulas , que nas ditas doa-
çoés houver, e que requeiraõ expreífa 
derogaçaõ delias. E mando a todos os 
meus Defembargadores, Corregedores, 
Ouvidores, Juizes, e Juíliças de meus 
R e y n o s , e Senhorios fe informem parti-

P cular-
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ciilarmente das peífoas,que em feus diílri-
dos poíTuem os ditos bens de minha Co-
roa , que depois da publicaçaõ delia ca-
íaífem comas ditas peiToas indignas, e de 
que feus defeendentes poífaõ ficar com 
nota; e a informaçaõ, que diíto tomarem, 
enviaráõ á Mefa do Defembargo do Pa-
ç o , para niíTo fe prover, como houver 
por meu íerviço. E mando outro-fi aos di-
tos Corregedores, e aos Provedores nas 
Comarcas, em que os Corregedores naò 
entraõ, que nas devaífas, que cada anno 
tiraõ, perguntem pelo fobredito, fendo 
certos huns , e outros , que em fuas refi-
dencias fe ha de perguntar a diligencia, 
que fizeraõ neíle negocio : e aífi mando 
ao Chancellér mór deites R e y n o s , e Se-

nhorios , que faça publicar eíla L e y na 
Chancellaria , e envie logo Cartas com 
o traflado delia, fob meu Sello , e feu fi-
gnal, aos ditos Corregedores, e Provedo-
res das Comarcas dcílcs R e y n o s , para 
que a façaõ publicar, e feja a todos no-
toria ; a qual fe regiítará nos Livros da 
Mefa dos meus Dcfembargadores do Pa-
ço, e nos das Caías da Supplicaçaõ, e R e -
laçaõ do Porto, aonde fe coílumaõ regi-
ílar femelhantes Leys , e cila própria fe 
lançará na Torre do Tombo. Dada neíta 
Cidade de Liíboa. Cypriano de Figuei-
redo a fez a a j . de Novembro de 1616. 
E eu Joaõ Travacos da Coí la a fobef 
crevi. 

REY. 

T I T U L O XXXVIII. 
Em íj tempo as Cartas deDoaçoes,eJVLereés devem paffar pela C hãcellaría. 

A o I. 

A L V A R A , 
Em que fe determinou que, em quanto fe 

nao conjirmaffem as Doaçoes , Mercês, 
Frovifoes, Cartasc., pudejfem os Do-
natários ufar delias em virtude das con-

firmações pajadas. 
Liv. 3. das Leys da Torre do Tombo,/»/. 131. 

DO m Filippe, & c . Faço faber 
aos que eíla minha Carta vi-
rem , que a mim me foi pedido 

pelos Grandes de meus Reynos, Prelados, 
Abbades,e peífoas Ecclefiaílicas; e aíli pe-
los Senhorios,Donatarios, Fidalgos,e Ca-
valleiros , e Povos das Cidades, Villas, e 
Lugares delles ; e a que pelos Senhores 
R e y s meus Anteceífores foraõ feitas 
Doaçoes, Alcaidarias mores, reguengos, 
rendas, foros, direitos,privilégios, graças, 
liberdades, tenças , oíficios, aíli dejuít i-
ç a , como de minha Fazenda, e outras 
couíàs da Coroa de meus Reynos ; que 
lhes confirmaífe as Cartas, e Doaçoes, e 
privilégios, que delias tem , e lhes foraõ 
paífadas pelos ditos Senhores Reys,meus 
AnteceíTores : e porque minha tenção he, 
que o negocio das confirmações fe faça, 
como feja mais ferviço de noífo Senhor a 
bem dos clitos meus Reynos, ordenei pef-

foas para Deputados do defpacho delias, 
q haõ derefidir, e ferprefentesem minha 
Corte, para verem,e examinarem todas as 
Doaçoes,Cartas, e Provifoés,e papeis ou-
tros, de qualquer qualidade que fejaõ,que 
por mim hajaõ de fer confirmados , e me 
darem de tudo inteira relaçaõ. Pelo que, 
por alguns jufios rcfpcitos,q me a iífo mo-
vem; Heyporbcm,e mando,q fe entenda, 
e eíleja daqui em diante no defpacho das 
ditas confirmaçoés pelas peífoas, que aífi 
tenho ordenado para elle, como dito he. 
E por eíla encommendo a todos os Prela-
dos, Abbades, e peífoas Ecclefiaílicas de 
todas as Cidades, Villas, e Lugares de to-
dos eíles meus Reynos , e Senhorios de 
Portugal,e mando a todos os Donatarios, 
Fidalgos, e Cavalleiros, e quaefquer ou-
tras peífoas, de qualquer Eílado, e condi-
ção que fe jaõ, que nas taes Cidades, V i l -
las , e Lugares forem moradores, que do 
dia , em que eíla minha Carta for publi-
cada na Chancellaria , até todo o mez de 
Outubro,que vem,deite anno prefente de 
1623. enviem entregar a Antonio da Fon-
feca, que ora por meu mandado ferve de 
Eícrivaõ das ditas Confirmações, asDoa-
çoês, Cartas, e Provifoés, que tiverem de 
cada huma das coufas atrás declaradas, 

que lhes. 



Ao Livro fegundo da 
que lhes foífem dadas, e outorgadas pelos 
R e y s paflados, o qual lhes paífará feus 
conhecimentos por elle aífignados , em 
que hirá declarada a fubílancia de cada 
huma das Doaçoés, Cartas, e Provifoés, 
que lhe forem entregues: pelos quaes co-
nhecimentos do dito Antonio da Fonfc-
c a ; Hey por bem, que,em quanto eu lhas 
naõ confirmar,poflaõ as ditas peíToas ufar, 
e ufem de todo o conteúdo nas Doaçoés, 
Cartas, e Provifoés, de que eíliverem em 
poíTe, por lhes haverem fido confirmadas 
nas confirmaçoés pafiadas: e mando ao 
D n r . Francifco V á s Pinto, do meu Con-
felho,e Chancellér mór de meus Reynos, 
que faça publicar efta minha Carta na 
Chancellaria, e envie logo o traílado dei-
la, aífignado por elle, a todos os Correge-
dores das Comarcas deíles R e y n o s , e aos 
Ouvidores, Juizes de Fóra das terras, a-
onde os Corregedores naõ entraõ por 
Correição ; aos quaes Corregedores, Ou-
vidores , e Juizes mando a façaõ notificar 
em todas as Cidades, Villas , e Lugares 
de fuás Correiçoés, e Ouvidorias , para 
que, vindo á noticia de todos, mandem, 
ou venhaõ requerer confirmaçaõ das cou-
fas,que tiverem,que por mim hajaõ de fer 
confirmadas, fendo certo a todos que, naõ 
entregando as Doaçoés, Cartas, e Provi-
foés no dito termo acima aífignado,e que, 
depois de paífado, naõ moílrando conhe-
cimento de como as entregáraõ , naõ po-
deráõ ufar, nem ufaráõ mais das coufas, 
que pelas ditas Doaçoés , Cartas, e Pro-
vifoés tiverem , e pofiúirem , nem teráõ 
vigor algum até terem minha confirma-
ç a õ , no que ficará a mim refguardado 
confirma-las, fe minha mercê for; porque 
por efta Ley o hey aífi por bem, e mando 
que aífi fe cumpra , naõ vindo no tempo, 
que aífi lhes he limitado. E efta Carta fe 
regiftará em minha Chancellaria, e aífi 
nos livros dos regiftos das Chancellarias 
das Correiçoés de todas as Comarcas de-
ftes Reynos,depois de fer notificada;para 
que as peífoas, que fuas Cartas, e Pro-
vifoés deixarem de mandar ás confirma-
çoés no dito termo,naõ poífaõ contra iífo 
allegar razaõ alguma; e os ditos Correge-
dores, Ouvidores, e Juizes de Fóra faráõ 
fazer autos das notificaçocs, que fe fize-
rem nos ditos Lugares,que enviaráÕ a en-

L i v . I I . 

r Ordenações, Tit. 38. 115 
tregar ao dito Antonio da Fonfeca , para 
fe faber como fe cumprio aífi. Dada na 
Cidade de Lilboa aos 24. de Março. An-
tonio Marques Moreira a fez anno do 
Nafcimento de noífo Senhor Jefus Chri-
fto de 1623., e cu Antonio da Fonfeca a 
fiz efcrever. REY. 

A L V A R A , 
Em (juefe determinou ijue os (jue nao tiraf 

fem Carta de confirmaqaõ dentro do tem-
po da Ordenaçaó,fe lhes fizefe fequejlro 
nas coufas, de (jue fe lhes fez mercê. 

Liv. 4. das Lcys da Torre do T o m b o , f o l . 3. verf. 
Liv. 5. do Delembargo do Paqo, foi. 3 6. 

D O m Filippe por graça de Deos R e y N . 
de Portugal, e dos Algarves d'a-

quem , e d'alem M a r , em Africa Senhor 
de Guiné , & c . Faço faber aos que efta 
minha Carta virem, que, tendo confidera-
çaõ a fe haver publicado em minha Chan-
cellaria, e nas Comarcas deíles Reynos,e 
Senhorios de Portugal a Carta, que man-
dei paífar em 24. de Março de 1623., fo-
bre os Prelados, Abbades, e peífoas E c -
clefiaílicas, Donatarios, Fidalgos, Caval-
leiros, e quaefquer outras peífoas de qual-
quer eftado, e condição,que nas Cidades, 
Villas,e Lugares dos meus Reynos,e Se-
nhorios foífem moradores,que até todo o 
mez de Outubro do dito anno enviaífem 
entregar em maõs do Efcrivaõ das Con-
firmaçoés as Doaçoés, Cartas, e Provi-
foés,que tiverem, e lhes foraõ outorgadas 
pelos R e y s paífados, de Alcaidarias mo-
res,reguengos, fóros, direitos, Padroados, 
privilégios, graças, liberdades, tenças, 
officios, aífi da Juí l iça, como de minha 
Fazenda , e outras coufas da Corôa, para 
fe verem , e examinarem as que por mim 
houveífem de fer confirmadas, pelos De-
putados, que ordenei para o defpacho das 
ditas confirmaçoés, e me darem de tudo 
inteira relaçaõ : e tendo outro-fi confide-
raçaõ ao que me foi ora reprefentado pelo 
Procurador de minha Corôa fobre ferem 
paífados quinze annos depois da publica-
çaõ do dito Ediétal, em todos os quaes fe 
tem tratado do defpacho do dito negocio 
das confirmaçoés , e que alguns Donata-
rios , e Communidades cautclofamente 
naõ tem tirado fuas Carta de confirma-

P 2 çaõ di-
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çaõ, dilatando-fe em as requerer, ufando 
do conteúdo nellas com pretexto das cer-
tidões de como as entregáraõ para o dito 
deípacho, eítando algumas por examinar, 
outras reprovadas, e naõ tendo tirado 
Carta de coníirmaçaõ de outras , de que 
tem defpachos correntes em prejuizo dos 
direitos, que devem da dita coníirmaçaõ, 
e contra a tenção, com que mandei tratar 
do deípacho das confirmaçoés; Hey por 
bem, e mando que os Donatarios, Com-
munidades, Fidalgos, Cavalleiros, e ou-
tras quaefquer peífoas , que tiverem al-
gumas das ditas mercês, acima referidas, 
por Cartas, Alvarás, ou Provifoés dos 
R e y s paífados, naõ ufem delias, feque-
ílrando-lhes as coufas concedidas pelas 
ditas Doaçoés, Cartas, ou Provifoés, vi-
ílo o muito tempo , que he paíTado, fem 
terem tirado Cartas de coníirmaçaõ mi-
nhas das taes mercês , ou Alvará efpecial 
de tempo , dentro do qual as hajaõ de ti-
rar ; e o mefmo fe entenderá com os D o -
natarios, que íiicccderem de juro, ou por 
mercê, que naõ tirarem fuas Cartas de 
coníirmaçaõ por fucceífaõ dentro do tem-
po da Ordenaçaõ , álem das mais penas 
delia. E mando ao Chanceller mór deites 
Reynos que faça publicar eíta Carta na 
Chancellaria, e envie logo o traílado dei-
la, aílignado por elle, a todos os Correge-
dores das Comarcas deites Reynos, efpe-
cialmente a cada hum na fua; os quaes da-
rão conta dentro de hum mez de como 
fizeraõ diligencia ; eaííi mefmo aos Ouvi-
dores, e Juizes de Fora das terras, aonde 
os Corregedores naõ entraõ por Correi-
çaõjaos quaes mando a façaõ notificar em 
todas as Cidades, Vi i las , e Lugares de 
fuas Correiçoês, e Ouvidorias, para que 
venha á noticia de todos, e a cumpraõ in-
teiramente, como nella fe contêm; a qual 
fe regiítará em minha Chancellaria, enos 
Livros dos regiítos das Relaçoés da Ca-
ía da SupplicaçaÕ, e do Porto ; e nos das 
Chancellarias das Correiçoês das Comar-
cas, depois de notificada, para que contra 
o conteúdo nella fe naõ poífa allegar ra-
zaõ alguma. Antonio Marques a fez em 
Liíboa a 20. de Fevereiro de 16}8. E e u 
Duarte Dias de Menezes a fiz eferever. 

REY. 

A L V A R A , 
Em (]iie fe concedeo que,em quanto nao hou-

vejfe defpac/io de coiifirmaçoes pudejfem 
as Cidades , e Villas ufar dos privilé-
gios , que lhes erao concedidos. 

Ley das Cortes d'El-Rey D. Joaõ I V . 

DOm Joaõ por graça d e D e o s R e y N . j . 
de Portugal,e dos Algarves d'aqué, 

e d'alcm Mar,em Africa Senhor do Brafil, 
e de Guiné, e da Conquiíta, Navegaçaõ, 
Comercio da Ethiopia, Arabia , Perfia, e 
da índia, & c . Faço íaber aos que eíta mi-
nha Provifaõ virem, que nas Cortes ge-
raes , que fe celebráraõ neíta Cidade de 
Lifboa em 28. de Janeiro deite anno pre-
fente, para que mandei convocar os Tres 
Eítados do Reyno, tendo precedido a ac-
clamaçaÕ, e juramento folemne , e prei-
to, e homenagem,que porelles me foi fei-
to,como a feu verdadeiro,e legitimo R e y , 
e Senhor natural, com o a&o de juramen-
to , em que na fôrma coílumada jurei de 
lhes guardar feus bons, e antigos coítu-
mes, privilégios,graças, liberdades, e fran-
quezas , que pelos Senhores R e y s meus 
Anteceífores lhes foraõ outorgados, e 
confirmados. Pelos Procuradores de al-
gumas das ditas Cidades, e Villas ( álem 
dos Capítulos geraes do Eítado dos Po-
vos) fe me offerecêraõ petiçoés, e alguns 
apontamentos, e Capítulos particulares, 
porq me pediaõ houve fie por bem confir-
mar alguns Privilégios, Provifoés, e Gra-
ças, que a algumas delias em particular 
foraõ concedidas, pedindo outras de no-
vo,que diziaõ ferem convenientes ao bom 
governo , e prol commum das ditas Cida-
des, e Villas .* e eu pela muito boa vonta-
de, e amor , que tenho a eítes meus R e y -
nos , e Vaflal los, continuando com o que 
fempre lhes tiveraõ os Senhores R e y s 
meus Anteceífores, e com a vontade, com 
que defejo fazer-lhes mercê coníórme a 
fua antiga lealdade, c o prompto animo, 
com que de prefente fe offerecêraõ a me 
fervir,para a defenfaõ deites Reynos,com 
as peífoas, vidas, e fazendas, como bons, 
e leaes Vaífallos, defejando eu de em tu-
do lhes comprazer, e fazer graça, e mer-
cê, conforme ao eítado prefente das cou-
fas, folgára deferir-lhes logo ás fuas juítas 

pertenr 
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pertençoés.Porém confiderando que com 
os ditos Capítulos fe naõ offerecem as 
mais das Provifoés de privilégios,e Alva-
rás, de que pedem confirmaçaõ, e em ou-
tras he neceífaria mais informaçaõ por naõ 
prejudicar a terceiros, e á Juíliça ; e ou-
tras foraõ feitas em tempo da invafaõ , e 
occupaçaõ deites R e y n o s , com refpeitos 
prejudiciaes a feu bom governo em or-
dem á opprefíaõ dos tributos, de que pe-
lo amor, que lhes tenho, fui fervido rele-
va-los j e pela brevidade do tempo, e ha-
verem de acudir a fuas obrigaçoés, e de 
meu ferviço , e o bem publico naõ per-
mittir a dilaçaõ neceífaria a fe examina-
rem , nem a particular affeiçaõ , que lhes 
tenho, defpedirem-fe fem toda a mercê, 
que de prefente ha lugar ; Hey por bem, 
c me praz, por lhes fazer mercê, que elles 
gozem , e ufem das Cartas de privilégios, 
que pelos Senhores R e y s meus Antecef-
íbres foraõ concedidos ás ditas Cidades, e 
Villas,de que efiiverem de poíTe,em quan-
to naõ publicar, e eltiver em defpacho de 
cõfirmaçoés,e pelaMefa do Defembargo 
do Paço fe paflaráÕ os Alvarás nefta con-
formidade , q fe me enviaráõ a aíTignar, cÕ 
advertencia, de que fe por alguns confiar 
que faõ contra o bem commum do Povo, 
ou meu ferviço, fe me dará conta primei-
ro ; e nos mais particulares, que contêm, 
c pedem nos mais apontamentos do bom 
governo, Juíliça , e novas mercês ( álem 
dos ditos privilégios , que lhes eílaõ con-
cedidos) fe confultará,edefirirápelosMi-
niílros, a q tóca,e para iífo tenho ordena-
dos , como julgarem q he mais ferviço de 
Deos, e mcu,e cumprir a bem publico das 
ditas Cidades, com o mefmo favor, e in-
tento de lhes fazer mercê com toda a bre-
vidade. E em particular pelo Prefidente 
da Mefa do Paço fe encarregará aos Ef-
crivaés da Camara das Comarcas corraõ 
com as lembranças, que lhes deixarem, e 
feus papeis, e q lhes enviarem, lembrando 
a repofla, e defpacho. E quero, e mando 
que eíla Provifaõ fe cumpra , e guarde, 
como nella fe contem. Dada em Liíboa 
aos 8. dias de Março. Antonio do Couto 
Franco a fez anno do Nafcimento de nof 
fo Senhor Jefu Chrifto de 1641. Fran-
cifeo de Lucêna a fez eferever. 

REY. 
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A L y A R A , 
Em que fe declarou que,em quanto Sua Ma-

gejlade naõ coirfirmajfe as mercês, ufaf-
fem delias os Donatarios em virtude 
das confirmações precedentes. 

Liv. 5. das Lcys da Torre do Tombo,/«/. 7. verf. 

D O m Joaõ, & c . Faço faber aos que jq-
efia minha Carta virem , que eu fui 

requerido pelos Grandes de meus R e y -
nos, Prelados, Abbades, e peífoas Eccle-
fiaílicas; e aífi pelos Senhorios, Donata-
rios , Fidalgos, Cavalleiros, e Povos das 
Cidades, Vi l las , e Lugares delles, e pef-
foas , a que pelos Senhores R e y s meus 
Anteceífores foraõ feitas Doaçoés,e mer-
cês de Terras , jurifdiçoés, dadas de Offi-
c ios , Padroados de Igrejas, Alcaidarias 
mores, reguengos, rendas, foros, direitos, 
privilégios, graças, liberdades, tenças, aífi 
dejuíl iça, como de minha Fazenda, e ou-
tras coufas da Coroa de meus R e y n o s , 
que lhes confirmaífe as Cartas, Doaçoés, 
e privilégios, que delias tem, e lhes foraõ 
paffadas pelos ditos Senhores R e y s meus 
Anteceífores: e porque minha tençaõ he 
que o negocio das confirmações le faça, 
como feja mais ferviço de noífo Senhor, 
e bem dos ditos meus R e y n o s , ordenei 
peífoas para Deputados do defpacho dei-
las, que haõ de refidir, e fer prefentes em 
minha C o r t e , para verem, e examinarem 
todas as Doaçoés, Cartas, e Provifoés, e 
papeis, e outros, de qualquer qualidade 
que fejaõ, que por mim hajaõ de fer con-
firmados , e me darem de tudo inteira re-
laçaõ. Pelo que, por alguns juílos refpei-
tos, que a iífo me movem ; Hey por bem, 
e mando que fe eíleja, e entenda daqui 
em diante no defpacho das ditas confir-
mações pelas peíTòas, que aífi tenho orde-
nado para elle, como dito he; e por eíla 
encomendo a todos os Prelados, Abbades, 
e peífoas Ecclefiaílicas de todas as Cida-
des, e Lugares de todos os meus Reynos, 
e Senhorios de Portugal; e mando a to-
dos os Donatarios, Fidalgos, Cavalleiros, 
e a quaefquer outras peífoas de qualquer 
eílado, e condição que fejaõ,que nas taes 
Cidades, Vi l las , e Lugares forem mora-
dores , que do dia, que eíla minha Carta 
for publicada na Chancellaria, á feis me-

zes pri-
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zes primeiros feguintes, enviem a en- vidorias; para que, vindo á noticia de to-enviem a en-
tregar a Damiaõ" Dias de Menezes , Fi-
dalgo de minha C a f a , e Efcrivaõ de mi-
nhas confirmações,as Doaçoés, Cartas, e 
Provifoés, que tiverem de cada huma das 
coufas acima declaradas, que lhes foífem 
dadas, e outorgadas pelos R e y s pafiados; 
o qual lhes paflará feus conhecimentos 
por elle afiignados, em que hirá declarada 
a fubftancia de cada huma das ditas D o a -
çoés, Cartas, e Proviíòés, que lhes forem 
entregues: pelos quaes conhecimentos do 
dito Damiaõ Dias de Menezes ; H e y por 
b e m , que, em quanto lhas eu naõ confir-
mar, pofiaõ as ditas peflbas ufar, e ufem 
de tudo o conteúdo nas ditas Doaçoés, 
Cartas, e privilégios, de que eftiverem de 
pofie , por lhes haverem fido confirmadas 
nas confirmaçoés precedentes; os quaes 
conhecimentos lhes naõ valeráõ mais de 
hum anno, e fe lhes poderá reformar por 
outro pelo Defembargo do Paço , com 
certidão de como fazem diligencia. Pelo 
que mando a Af fonfo Furtado de Men-
donça,do meuConfelho,e Chãcellér mór 
de meus R e y n o s , que faça publicar efia 
minha Carta na Chancellaría , e envie lo-
g o o trallado delia,aífignado por elle,a to-
dos os Corregedores, Ouvidores das C o -
marcas defies Reynos , e outros Juizes de 
Fora das terras , aonde os Corregedores 
naõ entraõ por Correição; aos quaes Cor-
regedores, Ouvidores, eJuizes mando a 
façaõ publicar em todas as Cidades, Vi l -
las, e Lugares de fuas Correiçoés, e Ou-

dos, venhaõ,ou mandem requerer confir-
maçaõ das Cartas , que tiverem , que por 
mim hajaõ de fer confirmadas; fendo cer-
to a todos que , naõ entregando as D o a -
çoés no dito termo aífignado , e que, de-
pois de paífado, naõ mofirando conheci-
mento de como as entregáraõ, naõ pode-
ráÕ ufar, nem ufaráõ mais das coufas, que 
pelas ditas D o a ç o é s , Cartas , e Provifoés 
tiverem,nem teráõ vigor algum até terem 
minha confirmaçaõ, no que ficará a mim 
reíguardado confirmar-lhas,fe minha mer-
cê for; porque por efia o hey aífi por bem, 
e mando que aífi fe cumpra, naõ vindo 
no tempo, que aífi por mim lhes he limita-
do. E efia Carta fe regiftará em minha 
Chancellaría, e aífi nos Livros dos regiílos 
da Chancellaría das Correiçoés de todas 
as Comarcas defte R e y n o , depois de fèr 
notificada ; para que as peífoas , que as 
fuas Cartas,e Provifoés deixarem de man-
dar ás confirmaçoés no dito termo , naõ 
pofiaõ contra iífo allegar razaõ alguma; 
e os ditos Corregedores, Ouvidores, Jui-
zes de Fora faráõ fazer autos das notifi-
caçoés, que fe fizerem nos ditos Lugares, 
que enviaráõ entregar ao dito Damiaõ 
Dias de Menezes , para fe faber como fe 
cumprio aífi. Dada nefta Cidade de Li f -
boa a 24. de Septcmbro. Trocato de Frei-
tas a fez anno do Nafcimento de noífo 
Senhor Jefu Chrifto de 1655. E eu Da-
miaõ Dias de Menezes a fiz eferever. 

REY. 

T I T U L O XLII. 
Como fe devem regijtar as mercês , que El-Reyfaz. 

A ' Rubr ica . 

N. 1. 

A L Y A R A , 

Em cjue fe ordena que as certidoês, que fe 

pajfarem a peJfoas,quefervem nas Arma-

das, fe declare os nomes dos criados,com 

quefervirao a Sua Magejlade. 

Liv. 5. das Leys da Torre do Tombo ,fol. 145. 

U E l - R e y faço faber aos que efte 
meu Alvará virem, que por juílas 
confideraçoés do meu ferviço; 

H e y porbem,e mando que nas certidoês, 
E 

que daqui em diante fe paflarem a quaef 
quer peífoas, que me fervirem com cria-
dos, aífi nas Armadas, como 11a índia, em 
A f r i c a , e outras partes, fe declararem os 
nomes dos criados, com que houverem 
fervido ; e para que ifto venha á noticia 
dos que coílumaõ paífar femelhantes cer-
tidões, fe publicará efte Alvará na minha 
Chancellaría, e fe regiftará nos Livros de 
meus Armazéns; e o traílado delle aífigna-
do pelo Chancellér mór deites R e y n o s 

fe envia-
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fe enviará ao meu V i c e - R e y da índia, da, tenças, privilégios, licenças, para fe 
para lá o mandar também publicar ; e aífi 
o enviará aos Capitaés geraes, e dos Lu-
gares de Africa,e Governadores dasCon-
quiftas deftes R e y n o s , para que faibaõ a 
forma , em que haõ de fer feitas as ditas 
certidões , no que toca ao particular dos 
criados ; por quanto no mais fe procederá 
conforme as ordens,que ácerca diífo edaõ 
dadas. E pelas certidões, que em outra 
forma fe pa (Tarem , fe naõ fará obra al-
guma, *no que toca aos ditos criados; e o 
Secretario dos delpachos, e mercês, que 
faço,terá cuidado de mandar ver os aífen-
tos da Cafii da índia, e dos Armazéns, fe 
conda por elles que as pefloas, que re-
querem , faõ dos criados, com que ferví-
raõ as peíToas, a que fe paíTáraõ certidões 
delles; porque fe naõ dem duplicados def-
pachos por huns mefmos ferviços. E efle 
Alvará hey por bem que valha, como 
Carta feita em meu nome por mim aífi-
gnada , e fellada do meu Séllo pendente, 
fem embargo da Ordenaçaõ do Liv. 2. 
Tit. 40. em contrario; e o proprio fe te-
rá em boa guarda na Secretaria dos d e f 
pachos. Marcos Caldeira o fez em Lif-
boa a 22. de A g o í l o de 1625. E e u R u y 
Dias de Menezes o fiz eferever. 

REY. 
A L V A R A , 

Em que fe mandou que as mercês , que El-
Rey faz, fe regijlem dentro em quatro 
mezes , depois da data delias. 

Liv. 5. das Leys da Torre do T o m b o , foi. <,&. verf. 
Liv. 5. do Delcmbargo do Paço , foi. i y j . 
Liv. p. da Suppücaçaõ ,fol. 5 5. verf. 

N . 2. L ^ U E l - R e y faço faber aos que efie 
JL.-Í Alvará virem , que o Senhor R e y 
D . Joaõ o III . meu T i o , que fanta Glo-
ria haja, mandou paflar hum feu Alvará 
feito em Lifboa ao derradeiro de Dezem-
bro do anno de 1547., pelo qual confide-
rando a obrigaçaõ,que tinha, ao deícargo 
de fua confciencia , e ao bem de fua Fa-
zenda, e quanto convinha pôr cm boa or-

'dem cada huma das ditas coufas, ordenou 
entaõ demandar fazer os Livros dosregi-
ftos das mercês, para que nelles fe aflen-
taflem todas as Doaçoés de terras, Alcai-
dariasmóres, rendas, jurifdiçoés, Cartas, 
e Provifoês de Commendas, Capitanias, 
Olf ic ios, e cargos de juíliça, e da Fazen-

venderem , e trafpaflarem os ditos Olfi-
cios , e tenças em outras pefioas; e aífi as 
mercês,q fizeífe a algumas peífoas,do que 
tiveífem, para por feu fallecimento ficar a 
feus filhos,ou parentes,ou para o haverem 
por alguns annos, para defeargo de fuas 
confciencias, filhamento de filhos, paren-
tes, ou criados, accrefcentamentos de fo-
ros, e moradias, ajudas de cafamentos, 
quitas, c mercês de dinheiro ; e que as 
Cartas, e Provifoês de todas as ditas mer-
cês fe regiftaífem nos ditos Livros dentro 
de dous mezes , que começariaõ da feitu-
ra delias em diante ; e naõ as regiftando 
naõ valeífem, nem tiveífem effeito algum, 
nem fe cumpriífem , e guardafiem pelos 
Officiaes, a que tocafle o cumprimento 
delias ; e o Senhor R e y D o m Sebadiaõ, 
meu Primo, que Deos tem , mandou paf-
far outro feu Alvará em Sintra a 17. de 
Julho do anno de 1J67., pelo qual houve 
por bem que o Alvará do dito Senhor 
R e y D o m Joaõ fe cumprifie, e guardaf 
fe , como nelle fe continha , excepto nos 
dous mezes de tempo, que fe por elle da-
vaõ , para dentro nelles fe regiílarem as 
Cartas, e Provifoês das ditas mercês; por 
quanto havia por bem, que foífem quatro 
mezes , que começariaõ da feitura delia 
em diante: c com declaraçaõ que aífi 
mefmo fe aífentariaõ nos ditos Livros 
todas as Cartas de Tí tulos , e Provifoês, 
porque o dito Senhor mandafle dar alguns 
dinheiros a algumas pefioas,por hirem fer-
vir em algumas jornadas: e E l - R e y , meu 
Senhor, e Pay,que fanta Gloria haja,man-
dou paflar hum feu Alvará feito em L i f 
boa em 20. de Junho do anno de 1584., 
pelo qual por judos refpeitos mandou que 
os Contadores dos Medrados das Ordens 
Militares naõ deflem pofle das Commen-
das, nem de quaefquer outras coufas dei-
las,de que o dito Senhor R e y fizefle mer-
cê a quaefquer pefloas, fem lhes confiar 
que as Cartas, e Provifoês delias edavaõ 
aflentadas nos ditos Livros das mercês; 
e fazendo o contrario, incorreflcm em pe-
na de privaçaõ de feus Oíficios, como 
mais largamente he declarado nos ditos 
tres Alvarás nefle referidos. E ora confi-
derando eu quanto convêm a meu fervi-
ço que £e cumpra, e guarde o que os di-

tos Se-
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tos Senhores R c y s , meus predeceífores, 
ordenáraõ, e mandáraõ acerca do regifto 
das mercês; Hey por bem, e mando que 
todo o conteúdo nos ditos Teus Alvarás 
fe cumpra, e guarde inteiramente, aííi, e 
da maneira, que nelles fe contêm; e com 
declaraçaõ que fe aífentaráõ aífi mefmo 
nos ditos Livros das mercês todas as Car-
tas, e Provifoés, porque eu fizer mercê a 
algumas peífoas de Governos , e outros 
cargos de Guerra, e de adminiftraçoés de 
Capellas, alvitres, ferventias de Officios 
por mais tempo, q de hum anno, Alvarás 
de lembrança de promeífas de rendas da 
Coroa, e de minha Fazenda, e das Ordés, 
e de Officios ; e aífi as Cartas, e Provi-
foés de Officios mores, e outros de minha 
Cafa,e as Cartas das ferventias das Com-
mcndas; c ifto dentro em quatro mezes, 
que começaráõ da feitura das taes Cartas, 
e Provifoés em diante : e para que a to-
dos ifto fejanotorio, mando que efte meu 
Alvará fe publique na Chancellaría, e le 
regifte nella, e nos Livros dos Regimen-
tos de minha Fazenda,e na Cafa dos Con-
tos , e no Defembargo do Paço , e Mefii 
da Confcicncia, e Ordens, e na Cafa da 
Supplicaçaõ , e no principio do Livro dos 
regiftos das mercês , que faço; e que as 
Cartas, Alvarás, e Provifoés, que fe paf-
farem de cada huma das fobreditas mer-
cês , naõ valhaõ, nem tenhaõ effeito al-
gum , nem fe cumpraõ, e guardem, nem 
delias feja dada a pofle pelos Officiaes, a 
que tocar o cumprimento ; nem os Pa-
droés, Alvarás de tenças, aífentamentos, 
e ordenados fe aífentem nos Livros de 
minha Fazenda ; nem os Contadores dos 
meus Contos do R e y n o , e Cafa , levem 
em conta Provifoés de mercês de dinhei-
ro , c quitas, fem as taes Cartas, Alvarás, 
c Provifoés ferem primeiro regiftadas nos 
ditos Livros das mercês. E afii mando ao 
meu Chancellér mór que faça enviar o 
traílado authentico defte Alvará, aífigna-
do por elle, á Caía da RelaçaÕ da Cida-
de do Porto , e a cada huma das Comar-
cas defte R e y n o , e aos Contadores dos 
Meftrados das Ordens Militares,para que 
a todos feja notorio o que por elle hey 
por bem , e mando que fe cumpra, c o 
que cada hum delles deve cumprir,no que 
tocar a feus cargos: e efte Alvará hey por 

eys Extravagantes, 

bem que valha, como Carta feita em meu 
nome, por mim aííignada , e paífada pela 
Chancellaría, fem embargo da Ordena-
çaõ em contrario ; e que tenha força de 
Ley ,e Regimento: e ferá entregue a Mar-
çal da Cofta Fidalgo de minha C a f a , e 
Efcrivaõ do Regif to das mercês,que faço, 
para que o tenha cm boa guarda. Luis 
Alvares o fez em Lifboa a 16. de Abril 
de 1616. E eu o SecretarioRuy Dias de 
Menezes o fiz eferever. REY. 

A L V A R A , 

Em que fe manda obfervar o difpojlo acima. 

Liv. 4. das Lcys du Torre do Tombo ,fol. 223. 

E U El-Rey faço faber aos que efteN". 
Alvará virem,que,por quanto os Se-

nhores Reys,meus antepaíTados,com par-
ticular providencia, e cuidado ordenáraõ 
por Alvarás dos annos de 1548., e 1616., 
que todas as mercês, que faziaõ, de qual-
quer qualidade que foftem,aífi de Titulos, 
Governos, Officios de Ordens, Juft iça, e 
Fazenda , fe regiftaífem dentro do ultimo 
termo,que limitáraõ de quatro mezes,que 
começariaõ a correr da data das Cartas, 
Alvarás, e Provifoés, que fofiem pafiadas 
nos Livros das mercês, que no dito anno 
de 1548. fe ordenou que dahi em diante 
houveífe, com pena de perdimento dos 
Officios aos Miniftros,e Officiaes,por cu-
jas maÕs correífe o expediente das ditas 
mercês. E porque fe me tem reprefenta-
do que eftas Ordens fe naõ guardaõ com 
a obfervancia, que he jufto , e convém 
tanto ; Hey por bem, e mando que todas 
as mercês, que daqui em diante fizer, de 
qualquer qualidade,condição, e forte que 
fejaõ, fe regiftem nos Livros delias pelas 
peífoas, que tem a cargo o dito regifto, 
dentro de quatro mezes,que começaráõ a 
correr da data das ditas Cartas, Alvarás, e 
Provifoés,em diante; e fem certidão defte 
regifto nas coftas delias fe naõ dará poífe 
das ditas mercês : e fazendo-fe o contra-
rio, incorreráõ os ditos Miniftros, e Offi-
ciaes em pena de perdimento de feus O f -
ficios; porque aífi o hey por meu ferviço. 
E para que a todos feja notorio o que por 
efte Alvará ordeno,mando ao meu Chan-
cellér mór o faça publicar na Chancella-
ría , e fe regiftará nos Livros delia , e de 

minha 
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minha Fazenda, e nos do Defembargo do Defembargador Jofeph Galvaõ de Lacer-
P a ç o , Cafa daSupplicaçaõ, e Relaçaõ 
do Porto; e o proprio fe entregará a j o a õ 
Alvares Soares, Fidalgo de minha Cafa, 
Efcrivaõ do dito Regi i to , que o traíla-
dará nos ditos Livros das mercês: e efte 
Alvará valerá, como Carta feita em meu 
nome , por mim aífignada, e paíTada pela 
Chancellaria,fem embargo da Ordenaçaõ 
em contrario, e terá força de L e y . An-
tonio de Moraes o fez em Liíboa a 20. de 
Novembro de 1654. Pero Sanches Fari-
nha o fez efcrever. REY. 

A L V A R A , 
Em que fe manda obfervar a difpo/içao dos 

dons acima. 
Liv. das Leys da Chanccüaría mór ,fol. y. verf. 
Liv. 5. do ÜcfcmLargo doPaqo,/«/. iys-vcrf . 
Liv. •)• da Supplicaçaõ , foi. 221. 

EU E l - R e y faço faber aos que efte 
meu Alvará virem, que pelo Secre-

tario do Pvegiílo das mercês Amaro N o -
gueira de Andrade fe me reprefentou que 
os Senhores R e y s deites R e y n o s , meus 
predcceífores, para evitarem os defcami-
nhos,e defordens,que havia na adminiftra-
çaõ da Fazenda R e a l , e para fe faberem 
as mercês, que faziaõ , mandáraõ paífar 
os tres Alvarás, declarados no ultimo,que 
fe paífou com forças de L e y cm Abril de 
1616., e que pela diuturnidade do tempo 
naõ havia noticia do dito Alvará,e fe naõ 
obfervava a fua difpofiçaõ: e como a falta 
de fe naõ cumprir refulta em grave pre-
juízo da minha Fazenda ; Hey por bem , 
e mando que fe pratique, e obfcrve todo 
o conteúdo nos Alvarás declarados no 
ultimo, que fe paífou em Abril de 1616.; 
e tenhaõ fua inteira obfervancia, afli co-
mo nelles fe contêm, com as cominações, 
que nelles fe decláraõ ; para que fe naõ 
perca a memoria de todas as mercês, que 
fizer, nem a minha Fazenda, nem as par-
tes tenhaõ prejuízo algum: e para que ve-
nha á noticia de todos, mando que efte 
meu Alvará tenha força de Ley ,c com os 
tres referidos fe publiquem naChancclla-
ría, e fe regiítem nos Livros do Regimen-
to de minha Fazenda, e da Cafa dos Con-
tos , no Defembargo do Paço , Mefii da 
Confciencia, e Ordens,e na Cafa da Supr 
plicaçaõ,e do Porto. Pelo que mando ao 
' L i v . II . 

da, do meu Confelho, e Chancellér mór 
deites Reynos,e Senhorios, os faça publi-
car na Chancellaria, e enviar logo Car-
tas com o traílado deite A l v a r á , e dos 
mais,cuja cópia vai inclufa, tirada da Tor-
re do Tombo no anno de 1709., fob meu 
Sello, e feu fignal, á Cafa da Relação do 
Porto, e a cada huma das Comarcas deite 
R e y n o , e aos Ouvidores dos Donatarios, 
em cujas Terras os Corregedores naõ en-
traõ por Correição, e aos Contadores dos 
Meítrados das Ordens Militares ; e efte 
proprio com o traílado inclufo fe lançará 
na Torre do Tombo. Eras de Oliveira o 
fez em Liíboa a 28. de Agofto de 1714. 
Antonio Galvaõ de Caftel-Branco o fez 
efcrever. REY. 

A L Y A R A , 
Em (jue fe ejlabeleceo a formalidade, com 

qlie fe haviaí de pnjfar as certidões de 
ferzwços, para fe requererem mercês em 
remuneraçaõ del/es. 

Liv. 2. da Torre do T o m b o , foi. 170. 
Liv. 7. da Supplicaqaõ, foi. 171. verf. 

EU E l - R e y faço íaber aos que e f ta^ 

Ley virem, que, para em melhor 
fôrma fe juítificarem os ferviços dos que 
me fervem, aífi nas partes da Índia, Brafil, 
e nas mais Ultramarinas, e nas Armadas, 
que pela Coròa deite R e y n o fe ordenaõ; 
e por fe atalharem os inconvenientes, que 
podem refultar de as partes aprefentarem 
certidoês da maneira , que atégora o fa-
zem , pelas quaes requerem fatisfaçaõ de 
feus ferviços 3 e para com mais golto fa-
zer mercê aos de que tiver certa, e ver-
dadeira informaçaõ , que me bem ferví-
raõ; com o parecer dos do meu Confelho, 
Hey por bem , e mando, que daqui em di-
ante as certidoês, que as partes aprefenta-
rem de feus ferviços, fendo os ferviços 
feitos em algumas das Fortalezas da ín-
dia, Brafil,ou das partes Ultramarinas, fe-
ráõ feitas pelo Efcrivaõ,ou Secretario dos 
Capitaês das ditas Fortalezas; e fendo fer-
viços feitos cm Armadas, a certidão ferá 
feita pelo Efcrivaõ da Náo, ou Navio, em 
q cada hum fervir, ou pelo Secretario dos 
Generaes, ou Capitaês móres,„feitas em 
feus nomes,e por elles aífignadas,nas quaes 

Q affirma-



122 CoÜecçav I . das J 
affirmaráõ o que aífi certificarem, pelo ju-
ramento dos Tantos Euangelhos , decla-
rando nellas pontualmente o tempo, que 
cada hum fervio, aífi nas ditas Fortalezas, 
como nas Armadas , aífi por m a r , como 
por terra, e os ferviços mais aífignalados, 
que nas emprefas fizeraõ ; e os Mefires 
de Campo , e Capitaés inferiores guarda-
ráõ a mefma fôrma, acima declarada, em 
as certidões, que paífarem; as quaes feráõ 
também aífignadas pelos Generaes , ou 
Capitaés mores, debaixo de cuja fuperin-
tendencia fervirem : as quaes certidões fe 
paífaráõ dos ferviços, que fizerem na ín-
dia, Brafil, Angola , e SaÕ T h o m é , logo 
tanto que os ferviços fe fizerem,e ao mais 
largo termo dentro de hum anno, de-
pois de os ferviços ferem feitos: e os fer-
viços , que fe fizerem no R e y n o , e A r -
madas das C o f i a s , Ilhas , e Lugares de 
Africa,- fe paífaráõ dentro de feis mezes; 
e paífado o dito termo , ou naõ fendo as 
certidoés feitas na dita f o r m a , naõ va-
leráõ, nem por ellas fe poderá pedir fatis-
façaõ : e aos Generaes, e Capitaés mores, 
Mefires de Campo,e outros Capitaés,que 
as palfarem de outra maneira, ou fe achar 
prova baftante,quenaõ pafia aífi o que af-
firmáraõ , e juráraõ , lho mandarei eftra-
nhar , e proceder contra elles, como me 
bem parecer, e houver por meu ferviço; e 
mando aos meus Secretários,a cujo cargo 
eíliver o defpacho das mercês , naõ acei-
tem petiçoés, nem certidoés dos ferviços, 

£ys Extravagantes, 
que as partes allegarem, naõ fendo feitas 
na forma defta L e y ; e nos Decretos, que 
fizerem,declararáõ a forma das ditas certi-
doés , e o tempo , em que foraõ feitas , e 
por quem faõ aífignadas ; e contra os Se-
cretários , que em outra forma as recebe-
rem, mandarei proceder fegundo a culpa, 
ou defeuido, em que forem comprehendi-
dos. E efta L e y por mim aííignada fe en-
viará por vias ao V i c e - R e y da índia,e ao 
Governador do Brafi l , e dos mais gover-
nos Ultramarinos, para que fe publique 
nas Chancellarías, e fe regifte nos Livros 
dellas;a qual fe guardará inviolavelmente 
nas ditas partes, paífados tres mezes, de-
pois que for publicada : e mando ao 
Chancellér mór que a publique na Chan-
cellaria, a qual fob meu Sello,e feu fignal, 
enviará ás cabeças das Comarcas de todo 
o R e y n o . E o Prefidentc do Defcmbargo 
do Paço, e o R e g e d o r da Cafa da Suppli-
caçaõ , e o Governador da Cafa do Por-
to , e os Corregedores, Defembargado-
res , e Ouvidores das ditas Re laçoés , e 
aífi todos os Corregedores , Provedo-
res , Juizes , e todas as mais Juíliças do 
R e y n o a cumpraõ, e guardem, como nel-
la fe contêm ; a qual fe regiftará nos L i -
vros do Defembargo do Paço , e das R e -
laçoés , aonde femelhantes Provi foés le 
cofiumaõ rcgiílar. Antonio de Almeida 
a fez em Madrid a 24. de Julho de 1609. 
Francifco Pereira de Betancor a fiz ef-
crever. REY. 

T I T U L O XLV. 
Em que maneira os Senhores de Terras iifardÕ da Jurifdição, i?c. 

A o § . 41 . 

A L V A R A , 
Em que fe concedeo ao Duque de Bragan-

ça que os Ouvidores das fuas Terras co-
nheçai das appellaçoes, e aggravos,que 

fahirem dos Juizes delias. 

E d i no Cartorio da Cafa dc Bragança. 

DO m Filippe por graça de Deos 
R e y de Portugal, e dos Algar-
ves, d'aquem,e d'alemMargem 

Atr ica Senhor de G u i n é , e da Conquifta, 
N a v e g a ç a õ , Comercio da Ethiopia, Ara-

bia, Perfia, e da índia ,&c. F a ç o faber aos 
que efta minha Carta de confirmaçaõ por 
fuccef laõ virem,que por parte de D . J o a õ 
Duque de Bragança, e de Barcellos , e 
Guimaraés, meu muito amado, e prezado 
Sobrinho,me foi aprefentada huma minha 
Carta de confimaçaõ paífada ao D u q u e 
D . Theodofio feu Pay, que Deos perdoe, 
fobre haverem de conhecer os Ouvidores 
das fuas terras das appellaçoes , e aggra-
v o s , que fahirem d'ante os Juizes delias; 
da qual o traílado he o feguinte: 

Dom 



Ao Livro fegundo das 
Dom Filippe per graça de Deos Rey 

de Portugal, e dos Algarves d'a<juem,e d'à-
lem Mar, em Africa Senhor de Guiné, e 
da Conquijla, NavegaçaÕ, Comercio de E-
thiopia , Arabia, Per/ia , e da índia, Vc. 
Faço faber aos que ejla minha Carta de 
conjirmaçai virem , que por parte de Dom 
Theodofio Duque de Bragança,e de Barcel-
los, meu muito amado, e prezado Sobrinho, 
me foi aprefentada huma Carta do Senhor 
Rey D. Filippe, meu .Avo, queJanta Glo-
ria haja , por elle ajjignada , e pajjada pela 
Chancellaria, de q o t rafado lie o fcguinte: 

„ Dom Filippe per graça de Deos 
„ R e y de Portugal, e dos Algarves d'a-
„ quem, e d'alem Mar, cm Africa Senhor 
„ de Guiné, e da Conquifta, Navegaçaõ, 
„ Comercio de Ethiopia, Arabia, Perfia, 
„ e da índia,&c. Faço faber aos que eíla 
, , minha Carta de confirmaçaõ virem,que 
,, por parte de DomTheodofio Duque de 
„ Bragança , e deBarcellos, meu muito 
„ amado , e prezado Sobrinho, filho do 
,, Duque Dom Joaõ , que Deos perdoe, 
„ me foi aprefentada huma Carta de F l̂-
,, R e y Dom Joaõ o I., que fanta Gloria 
„ haja, por elle aífignada, e paífada pela 
,, Chancellaria, da qual o traflado de ver-
„ bo ad verbum he o feguinte : 

Dom JoaÕ per graça de Deos Rey de 
Portugal, e do ^Algarve a todolos Meiri-
nhos , e Corregedores dos nofos Rey nos, e 
aos que depôs elles vierem faudey jabede,que 
D. Nuno Alvares Pereira nofo Condejla-
bre nos diffe que , quando acontece, que al-
gumas appellaçoSs , e aggraves faem dan-
tre os Juizes , e Ju/liças das fuas terras, 
que vós tornades logo delles conhecimento, 
e dades em cilas livramento ; e que em eflo 
el recebe aggravo, por quanto as ditas ter-
ras Jom fuas dijurderdade com toda ajurdi-
çom, Crime,e Cível je que el tem pojlos feus 
Ouvidores, a que pertence dello conheci-
mento , e que o podem livrar com direito : e 
pedio-nos por mercê, que Nós mandajfemos, 
que naõ tomafedes dello conhecimento,nem 
lhe quebrantajèdes fua jurdiçomx Nós ven-
do o que nos pedia, temos por bem, e man-
damos,que nom conheçades das ditas appel-
lações , nem aggravos , que ajfi vierem das 
ditas fuas terras, de maneira que nom vaa 
perdante o dito Conde , ou perante os feus 
Ouvidores j e entom,fe as partes delles ap-

L i v . I I . 

Ordenaçoes, Tit. $1., e 5; 3. 123 
pellarem, ou aggrovarem, entom conhece-
de delles nos cafos, que devedes, e em outra 
guiza nom ; e a nojfa mercê he de nom ag-
gr avar em ello o dito Conde, nem lhe que-
brantar fua jurdiçom, porque ejlo a ellaper-
tence , onde al non façudes. Dante na Ci-
dade do Porto 10. dias de Fevereiro. El-
Rey o mandou-.^Ajfonfo Coudo afez, era de 
mil e quatrocentos , e vinte e cinco annos. 

„ Pedindo-me o dito Duque Dom 
,, Theodofio por mercê, que, por quanto 
„ elle era filho mais velho, varaÕ lidimo, 
„ que ficou por fallecimento do Duque 
„ Dom Joaõ feu Pay , que Deos perdoe, 
„ que herdára , e fuccedêra fua C a f a , e 
,, terras, e lhe pertencia o conteúdo nefta 
,, Carta trafladada, houvefie por bem de 
„ lha confirmar: e viíto feu requerimento, 
„ por muito folgar de lhe fazer mercê, te-
„ nho por bem, e lha confirmo, e hey por 
,, confirmada per fucceflaõ , e confirma-
,, çaõ; e mando, que fe cumpra, e guarde 
„ inteiramente,aífi,e da maneira,que nella 
,, fe contêm. Dada na Cidade de Liíboa 
,, a quinze dias domez de M a y o . Miguel 
,, da Cofia a fez, anno do Nafcimento de 
„ nofio Senhor JefusChrif io de mil e qui-
,, nhentos e noventa e dous. E elle Du-
,, que pagará em minha Chancellaria os 
„ direitos , que nella houveraõ de pagar 
,, os Duques D o m Theodofio, e D . Joaõ 
„ feu P a y , e A v ó , da confirmaçaõ defta 
„ Carta a elle dos que elle delia dever. 
„ Eu R u y Dias de Menezes o fiz efere-
„ ver. 

Pedindo-me o dito Duque Dom Theodo-
f o por mercê, que lhe confirmajfe a dita 
Carta, e vijlo feu requerimento, por muito 
folgar de lhefazer mercê , tenho por bem, 
e lha confirmo, e hey por confirmada;e man-
do, que fe cumpra , e guarde inteiramente, 
ajft, e da maneira,que nella fe contêm; epor 

firmeza diffo lhe mandei dar ejla Carta por 
mim ajjignada, e fellada com o meu Sello 
pendente. Dada na Cidade de Li/boa a j. 
de Agojlo. Marcos Caldeira afez anno do 
Nafcimento de nofo Senhor Jefus Chrijlo 
de 1627. Eu Ruy Dias de Menezes afiz 
efcrever. 

Pedindo-me o dito Duque D . J o a õ , 
que, por quanto elle era o filho mayor, 
varaõ lidimo, que fuccedeo ao Duque 
D o m Theodof io , feu P a y , em fiía Cafa, 

C) 2 houvef. 
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houvefle por bem mandar-lhe pafíar Car-
ta de confirmaçaõ per fucceflaõ da mer-
cê conteúda na Carta , neíla incorpora-

' .da , afii como a elle teve , e pofluio : e 
vifto feu requerimento, quercndo-lhe fa-
zer graça, e mercê ; Hey por bem, e me 
praz, que ufe do conteúdo na dita Carta 
por íiicceífaõ do dito Duque D . Theodo-
f io , feu P a y , na mefma forma, em que á 
elle foi concedida pela dita Carta, e con-
forme a ella; que em tudo fc cumprirá ao 
dito Duque D . J o a õ , como fe a elle fora 
paliada: e pelo que tóca ameya annata de-
fta fucceífaõ tem dado fiança a pagar o 
que fe determinar, que delia deve ; e por 
firmeza de tudo lhe mandei dar efta mi-
nha Carta por mim afíignada, e fellada do 
meu Sello pendente. Pedro Teixeira a fez 
em Lifboa aos 16. de Novembro,anno do 
Nafcimento de nofiò Senhor Jefus Chrifto 
de 16 3 g. Eu Duarte Dias de Menezes a 
fiz eferever. REY. 

A L V A R A , 
Pitra que aos Miniflros da Cafa de Bra-

gançaJe repute ofeu ferviço, comofeito 
' nos lugares d(i Coroa. 

Eftá no Archivo da Cafa de Bragança. 

N . 2. T 7 U El-Rey faço faber aos que efie 
-I - J Alvará virem , que por judas confi-
deraçoés de meu ferviço, que a ifio me 
movem ; Hey por bem, e me praz de de-
clarar que os Bacharéis , que fervem de 
Ouvidores, e Juizes das Terras do Duca-
do de Bragança , fe lhes leve cm conta o 
tempo, que fervirem, como fe o fizeraõ 
pela Corôa nas Correiçoés de Judicatu-
ras : e para que venha á noticia o que afii 
ordeno, mando que fe regifte no Livro do 
Defembargo do Paço, e mais partes, aon-
de tocar; para que daqui em diante fe ob-
ferve, e guarde efta minha Refoluçaõ in-
teiramente , como nella fe contêm , fem 
duvida, nem contradição alguma; porque 
afii o hey por bem: e efie me praz,que va-
lha , tenha força , e vigor, pofto que feu 
effeito haja de durar mais de hum anno, 
fem embargo da Ordenaçaõ do Liv. i. 
Tit. 40. em contrario. Antonio de Mo-
raes o fez em Liíboa a 1}. de Outubro de 
1646. Pedro de Gouvêa de Mello o fez 
eferever. REY. 

A L V A R A , 
Em quefe determinou cjue os Ouvidores da 

Cafa de Bragança pojfaó tirar rejiden-
cia aos Juizes de Fora das fuas Terrqs^, 

Liv. 5. do Defembargo do Paço, foi. i]2. 

EU El-Rey faço faber aos que eftc N . 
Alvará virem , que havendo refpei-

to a fer já concedido ao Sereniííimo D IH 
que , que foi de Bragança, D.Thcodofio, 
que fanta Gloria haja, hum Alvará , para 
que os feus Ouvidores pudeftem tomar as 
refidencias aos feus Juizes de Fora de 
fuas Terras; Hey por bem, que os Ouvi-
dores,que ora faÕ, e o forem daqui em di-
ante pela dita C a f a , e Eftado de Bragan-
ça, poífaõ tomar as refidencias aos Juizes 
de Fora das Terras da mefma Cafa , que 
tiverem alçada por mim ; e que ellas fe 
defpachem na Mefa do meu Defembargo 
do Paço, afii, e da maneira, que fe defpa-
cháraõ cm vida do Sereniííimo Duque, e 
como fe defpachaõ as dos Juizes de Fora, 
que por mim faÕ poftos nas Cidades,e Vil? 
las de meus R e y n o s : e mando aos meus 
Defembargadores do Paço , que ora faõ , 
e ao diante forem , cumpraõ , e guardem 
efte Alvará, como nellefe contêm: o qual 
fe regiftará no Livro , que anda na Mefa 
dos feus defpachos, em q fe regiftaõ feme-
Ihantes Alvarás; e efte me praz que valha, 
e tenha força, e vigor,como fe foífe Carta 
feita em meu nome por mim aífignada, e 
paflada pela Chancellaria, fem embargo 
da Ordenaçaõ do Liv. 2., que o contra-
rio difpôem. Manoel Gomes o fez em 
Liíboa a 12. de Março de 1654. Joaõ da 
Cofta Travaços o fez eferever. REY. 

A L Y A R A , 
Em que fe determinou que os Ouvidores da 

Cafa de Bragança poffao prover as fer-
ventias dos Ofícios, affi como os Corre-
gedores das Comarcas. 

Liv. 5. do Defembargo do Paqo, foi. 152. verf. 

EU El-Rey faço faber aos que efte jq^ 
Alvará virem que, por quanto na 

Carta de Doaçaõ, que foi paflada da mer-
cê,que fui fervido fazer ao Infante D . P e -
dro, meu muito amado , e prezado filho, 
da Cafa deVilla-Real,fe naõ declarou por 
palavras expreífas que os Ouvidores das 
Terras da dita Cafa proveflem as ferven-

tias dos 



Ao Livro fegundo das 

tias dos Officios de Juftiça delias, aífi co-

mo as podem prover os Corregedores das 

Comarcas, conforme a Ordenação,e L e y 

N do R e y n o ; e fomente fe referio a dita 

""""tüuaçaõ ao provimento , que os Ouvido-

res das Terras da Cafa de Bragança fa-

z iaõ das ditas ferventias, conforme ao A l -

vará,que foi paífado aos Duques daquelle 

Eftado em 2. de Outubro de 1617. , e 

C a r t a de Confirmaçaõ,pafíada e m j i . de 

M a y o de 1658., pela qual fe moftra fer 

concedida a dita mercê aos Duques fo-

mente , e nao aos feus Ouvidores : e para 

que nefta matéria naõ pofia haver duvi-

da , nem interpretação em contrario, me 

praz, e hey por bem declarar por efte A l -

vará que naõ fó os Ouvidores das Terras 

do Eftado de Bragança , mas também os 

de V i l l a - R e a l , de que tenho feito mercê 

ao Infante D . P e d r o , meu filho , poífaõ 

p r o v e r , e provejaõ as ferventias dos O f -

ficios de Juí l iça delias, aífi, e da maneira, 

que o fazem os Corregedores das Comar-

cas na forma da dita Ordenaçaõ. E man-

d o a todos os Defembargadores, e mais 

Mini f t ros , Oí l ic iaes , e p c f l b a s , a que o 

conhecimento difto pertencer,cumpraõ, e 

guardem eíle Alvará inteiramente, c o m o 

nelle fe contêm : o qual fe regiftará com 

a D o a ç a õ acima referida,que trata das fer-

ventias, nos Livros das Camaras das Ter-

ras do Eftado de Bragança, e C a f a de V i l -

l a - R e a l j e nos das mais Terras , de que o 

Infante he Donatario , para nellas haver 

noticia do que por elle houve por bem de 

declarar; c me praz que valha, tenha for-

ça , e v i g o r , como fe foífe Carta feita em 

meu nome , por mim aflignada, fem em-

bargo da Ordenaçaõ em contrario. A n -

tonio Marques o fez em L i f b o a a 23. de 

Julho de 1656. Antonio R o d r i g u e s de 

Figueiredo o fez e fere ver. REY. 

A o §. 42. 

A L V A R A , 

Em (jue fe determina que os Ouvidores da 

Cafa de Bragança, dando conta, pojfao 

continuar oJerviço, acabado o triènnio. 

Liv . 5. do Defembargo do P a ç o , foi. 139. 

E U E l - R e y faço faber aos que efte 

Alvará virem,que, havendo refpeito 

ao que por fua petição me reprefentou o 

Procurador do Eftado de Bragança,em ra-

Ordenaçoês, Tit. 45. 12? 

zaõ de lhe reformar, e confirmar huma 

D o a ç a õ , que o meímo Eftado tinha, para 

os feus Ouvidores fervirem , em quanto 

lhes naõ tomavaõ refidencia ; e vifto o 

que allega, e repofta, que deu o Procura-

dor de minha C o r ò a , e a mefma doaçaõ, 

que o f fereceo , tirada dos Livros da T o r -

re do T o m b o , pela qual fe moftra faltar 

nella confirmaçaõ por f u c c e f l a õ , a El-

R e y meu Senhor, e P a y , que fanta Glo-

ria haja , fendo D u q u e do dito Eftado ; e 

por quanto ifto lhe tenho fupprido por 

R e f o l u ç a õ de 26. de Novembro do anno 

paí fado, tendo confideraçaõ a t u d o , e ás 

razoes,que ha, para fazer ao dito Eftado a 

mercê ; H e y por bem de lha f a z e r , que 

mandando daqui em diante os Ouvidores 

das fuas Terras requerer, que fe lhes to-

mem fuas refidencias no tempo, que con-

forme a Ordenaçaõ faõ obrigados, e le-

vando certidões dosEfcrivaês de minha 

Camara da C o m a r c a , a que tocar, de co-

mo pedíraõ no dito tempo as ditas refi-

dencias, poífaõ continuar a íèrvir feus of-

ficios, até lhas tomarem, fem embargo de 

terem acabado o feu triènnio, e da Orde-

naçaõ,L/V. 2. Tit.4$. §.42., que para efte 

effeito derogo : e nefta conformidade me 

praz que fe entenda a D o a ç a õ antiga,que 

o dito Eftado tinha fobre efte particular; 

de que o Procurador delle pedia confir-

maçaõ. E mando a todas as minhasJufti-

ças, Officiaes, e peífoas, a que o conheci-

mento difto pertencer, o cumpraõ,eguaiv 

dem,e façaõ inteiramente cumprir,e guar-

dar efte Alvará, como nelle fe c o n t ê m ; o 

qual valerá, terá força , e v i g o r , como fe 

foíTe Carta feita em meu nome, e por mim 

aííignada, ainda que haja de durar mais de 

hum anno , fem embargo da Ordenaçaõ 

do Liv.2. Tit.40. em contrario. Antonio 

Marques o fez em Liíboa 3 1 7 . de Mar-

ço de 1660. Antonio Rodr igues de Fi-

gueiredo o fez eferever. • RAINHA. 

A L V A R A , 

Em que fe determinou que as fentenças dos 

Juizes das Terras da Cafa de Aveiro 

naõ pojfaõ pqjfar á Re/açaÕ ,fem primei-

ro hirem a feus Ouvidores. 

Liv. 9. cia Supplicaçaõ ,fol. 271. verf. 

D O m Filippe,por graça deDeos R e y N . 6. 
de P o r t u g a l , e dos Algarves d'a-

quem 
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quem , c d'alem Mar , em Africa Senhor 
de Guiné,e da Conquifta,Navegaçaõ,Co-
mercio da Ethiopia, Arabia, Perfia, e da 
India, & c . Faço faber aos que efta minha 
Carta virem,que por parte de Dona Anna 
Maria Manrique de Lara , Duqueza de 
Torres-Novas, minha muito prezada So-
brinha , como Tutora , e Adminiftradora 
da pefloa, e Eftado do Duque de Avei-
ro D . Raymundo, feu filho, me foi apre-
fentado hum Alvará por mim aflignado, 
e paflado pela Chancellaria, de que o traf 
lado he o feguinte : 

Eu El-Keyfaço faber aos que ejle ^Al-
vará virem, que, havendo refpeito ao que fe 
me reprefentou por parte de D. Anna Ma-
ria Manrique de Lara, Duqueza de Tor-
res-Novas, minha muito prezada Sobrinha, 
como Tutora, e cAdminiftradora da peßba, e 
E/lado do Duque de Aveiro Dom Raymun-
do , feu filho, em razaÕ da mercê, de que os 
Duques de Aveiro Dom ^Alvaro, e D. Ju-
liana , que Deos perdoe , gozar ai de hirem 
primeiro as appellaçoês , e aggravos dos 
feus Lugares, aosfeus Ouvidores, e Ouvidor 
de fua Cafa: e por foi gar de lhe fazer mer-
cê ,• Hey por bem de lha fazer, que em vida 
do dito Duque Dom Raymundo, meu muito 
amado, e prezado Sobrinho, ajfi como fe con-
cedeo ao Duque, e Duqueza feus *Avòs, que 
qualquer pefjoa, que tirar appellaçao, ou ag-
gravo d'ante os Juizes, e Oßciaes de fuas 
Terras, as leve primeiro a jèus Ouvidores; 
c de feus .Almoxarifes, e Officiaes de fua 
Fazenda vai ao Ouvidor de fua Cafa; e nai 
o fazendo , pague de pena dez cruzados: e 
que as fentenças, e dejpachos, queJè derem 
nas ditas appellaçoês, e aggravos, fem pri-
meiro hirem afeus Ouvidores,fejao null as. 
E pagou de meya annata ióoo. reis , que 
he outro tanto, como deve de Chancellaria, 
que fe carregárai ao Thefoureirojoao Paes 
de Mattos a foi. 91. verf. do Liv. 5. de feu 
recebimento. E mando a todas as Ju/liças, 
Officiaes , e pefoas , a que o conhecimento 
pertencer , cumprai , e façai cumprir, e 
guardar ejle Alvará inteiramente, como fe 
nelle contêm ; o qual quero que valha, te-
nha força, e vigor, como fe fofe Carta fei-
ta em meu nome , paffada pela Chancella-
ria, fem embargo da OrdenaçaÕ do Liv. 2. 
Tit. 40. em contrario. Joai de Souja o fez 
em LijUoa a 12. de Julho de 1639. joaõ 

Leys Extravagantes, 
Pereira de CaJiel-Branco o fez efcrever. 
REY. 

Pedindo-me ella Duqueza lhe fízefie 
mercê de lhe mandar paífar Carta de pri-
vilegio conforme ao dito Alvará, e%u 
forma, em que o tiveraõ os anteceflbres 
do dito Duque Dom Raymundo,feu filho: 
e por folgar de lhe fazer mercê, e ao dito 
Duque ; Hey por bem de lha fazer, que 
em vida do dito Duque Dom Raymundo, 
meu muito amado, e prezado Sobrinho, 
aífi como fe concedeo ao D u q u e e Du-
queza , feus A v ó s , que qualquer peftoa, 
que tirar appellaçao,ou aggravo d'ante os 
Juizes, e Officiaes de fuas Terras, as leve 
primeiro a feus Ouvidores; e de feus Al-
moxarifes,e Officiaes de fua Fazenda vaõ 
ao Ouvidor de fua Cafa; e naõ o fazendo 
aífi, paguem de pena dez cruzados; e que 
as fentenças, e defpachos, que fe derem 
nas ditas appellaçoês, e aggravos, fem hi-
rem primeiro a feus Ouvidores, fejaõ nul-
las ; guardando-fe cm tudo , aífi como fe 
concedeo ao Duque , e Duqueza , feus 
Avós. Pelo que mando a todos os Corre-
gedores, Juizes, Juftiças, Officiaes, e pef-
foas, a que efta Carta for moftrada, e o 
conhecimento delia pertencer,a cumpraõ, 
e guardem, e façaõ inteiramente cumprir, 
e guardar, aífi, e da maneira, que nella fe 
contêm; e façaõ dar á execução as ditas 
penas naquelles, q a naõ cumprirem fem 
duvida , nem embargo algum, que a ella 
ponhaõ ; porque aífi he minha mercê. E 
por firmeza de tudo lhe mandei dar efta 
Carta por mim aífignada,e fellada de meu 
Sello pendente. Dada em Liíboa aos 12. 
de Septembro. Manoel Gomes a fez an-
no do Nafcimento de N . S. Jefus Chrifto 
de 1640. Joaõ Pereira de Caftel-Branco 
a fez efcrever. EL-REY. 

A L V A R A , 
Em que fe concedeo ao Duque de Aveiro 

que os feus Almoxarifes fejao Juizes dos 
Direitos Reaes e delles fe appelle para 
o feu Ouvidor da Fazenda, e dahi para 
a Supplicaçaõ. 

Liv. ?. da Supplicaçaõ, foi. 272. verf. 

D O m Filippe por graça de Deos R e y N . 7 
de Portugal, e dos Algarves d'a-

quem, e d'alem M a r , em Africa Senhor 
de Gui-
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de Guiné,e da Conquifia,Navegaçaõ,Co- fe cumprirá inteiramente, como nelle fe 
mercio da Ethiopia, Arabia, Perfia, e da 
índia,&c. Faço faber aos que eíla minha 
Carta virem, que por parte de D . Maria 
xlànrique, Duqueza de Torres-Novas, 
minha muito prezada Sobrinha, como 
Tutora,e Adminiftradora da peíToa,bcns, 
e Efiado do Duque de Aveiro Dom R a y -
mundo, feu filho,me foi aprefentado hum 
Alvará por mim aífignado, e paífado por 
minha Chancellaría, de que o trafiado lie 
o feguirite : 

Eu El-Reyfaço faber aos que ejie Alva-
rá virem, que havendo refpeito ao que fe me 
reprefentou por parte de D. Maria Man-
rique de Lara, Duqueza de Torres-Novas, 
minha muito prezada Sobrinha, como Tu-
tora, e xAdminijlradora da pejfoa, e Eflado 
do Duque de Aveiro Dom Raymundo ,Jeu 

Jilho , em razaõ da mercê, de que os Duques 
de Aveiro Dom Alvaro, e D. Juliana, que 
Deos perdoe , gozárao de ferem feus Almo-
xarifes , e Mordomos , Juizes dos Direitos 
Reaes:por folgar de lhe fazer mercê; Hey 
por bem de lha fazer, que em vida do dito 
Duque Dom Raymundo, meu muito amado, 
e prezado Sobrinho, na forma, que fe conce-
deo ao Duque feu Avo, de que os Almoxari-

fes , e Mordomos, de todas as fuas Terras, 
e das Commendas,que tiverem, fejao Juizes 
dos Direitos Reaes , que a fua Cafa tem, 
affi da Coroa, como das Ordens, e Execu-
tores dos dizimos das Commendas,de que co-
nhecer áo ordinariamente , ajft, e da manei-
ra, que o fizer ao em vida do Me/Ire Dom 
Jorge; e que as appellações , e aggravos, 
que delles fahirem, vao ao Oficial deJua 
Fazenda, que para iJJo deputar, ou ao Ou-
vidor de Jua Cafa, e delles ao Juiz dos fei-
tos da Cafa da Supplicaçaí ; o que eu lhe 
concedo também, como Governador, e per-
petuo -AdminiJlrador dos Meflrados de San-
Tiago, e iAvíz. E pagou de meya av. nata 
14580. reis , que lie outro tanto, como deve 
na Chancellaría, que fe carregárao ao The-
foureiro Joao Paes de Mattos a foi. 91. do 
Liv. 5. do feu recebimento. EeJle Alvará 

contêm , pojlo quefeu efeito haja de durar 
mais de hum anuo , fem embargo da Orde-
nação do L iv . 2. Tit . 40. em contrario. 
Manoel Gomes afez em Lijboa a 25. de 
Agofto de 1639. Joao Pereira de Cajlel-
Branco o fez eferever. REY. 

Pedindo-me ella Duqueza lhe man-
daífe paifar Carta de privilegio confor-
me ao dito Alvará, aífi como a tiveraõ 
os Duques, A v ó s do dito Duque Dom 
Raymundo, meu muito amado , e preza-
do Sobrinho , na fôrma, que fe concedeo 
ao Duque feu A v ô , de que os Almoxa-
rifes , e Mordomos de todas fuas rendas, 
e das Commendas, que tiver, fejaõ Juizes 
dos Direitos R e a e s , que fua Cafa tem, 
aífi da Corôa , como das Ordens , e Exe-
cutores dos dizimos das Commendas, de 
que conhecerão ordinariamente, aífi, e da 
maneira, que o fizeraõ em vida do M e -
ftre Dom Jorge; e que as appellaçoes, e 
aggravos,que delles fahirem, vaõ ao Offi-
ciai de fua Fazenda, que para iífo depu-
tar , ou ao Ouvidor de fua C a f a , e delles 
ao Juiz dos feitos da Cafa da Supplica-
çaõ ; o que eu lhe concedo também , co-
mo Governador, e perpetuo Adminiftra-
dor do Mcftrado de San-Tiago , e A v i z , 
guardando-fe cm tudo , aífi como o teve 
o Duque feu A v ô , c fe fez em vida do 
Meftre D Jorge. Pelo q mando a todos os 
Corregedores, Juizes, Juíliças, Officiaes, 
e peífoas , a que efla Carta for moílrada, 
e o conhecimento delia pertencer, que a 
cumpraõ, e guardem, efaçaõ inteiramen-
te cumprir, e guardar, aífi, e da manei-
ra, que nella fe contêm, fem duvida, nem 
embargo algum, que a ella ponhaô j por-
que aífi lie minha mercê: e por firmeza 
de tudo lhe mandei paifar efta Carta, por 
mim aífignada, e fellada com o meu Sello 
pendente. Dada em Lifboa aos 20. de 
Septembro. Manoel Gomes a fez , anno 
do Nafcimento de noífo Senhor Jefus 
Chrifto de 1640. Joaõ Pereira de Caftel-
Branco a fez eferever. REY. 

T I T U -



1 2 8 Coïlecçao I. das Leys "Extravagantes, 

T I T U L O XLVI. 
Qiie as pejfoas, íjtem -poder de dar Officios, csnao vendao, nem levem <Zf ~ 

A ' Rubrica. 

A L V A R A , 
Em que fe determinou que os Prefidentes, e 

Miniflros dos Tribunaes nao pojjati pro-
ver Ofícios de propriedade,ouferventia, 
em pejfoas, que fejao feus criados. 

Ley 7. das Cortes d'El-Rcy D.Joaó I V . 

E U El-Rey faço faber aos que efle 
Alvará virem , que pelo Eílado 
dos Povos no Capitulo 19. nas 

Cortes, que neíla Cidade de Lifboa cele-
brei o anno de 1641., me foraõ propoftos 
os grandes inconvenientes, que refulta-
vaõ de os Prefidentes, e Miniflros dos 
Tribunaes deíles meus Reynos prove-
rem Officios de Juíliça, e Fazenda, q va-
gavaõ, em criados feus, pela pouca igual-
dade de juíliça, que fe guardava ás pef-
foas de ferviços, e benemeritas,com quei-
xa commua , e efcandalo geral. E rcfpei-
tando ao que fobre a dita matéria fe me 
referio; e defejando fatisfazer ao que os 
ditos Povos me repreíèntáraõ, tendo pre-
fentes os damnos, que diílo fe feguem em 
grande desferviço meu, e defconfolaçaõ 
de meus Vafiallos ; cm confirmaçaÕ do q 
Ibes mandei refponder no anno de 1642., 
Hey por bem, eílabeleço, e probibo ao 
Prefidente da Mefa do Defembargo do 
Paço, Vedores de minha Fazenda, Prefi-
dente da Mefa da Confciencia,e Ordens, 
Prefidente do Confelho Ultramarino,Cõ-
felheiros de Guerra,e Juntas, Regedor da 
Cafa da Supplicaçaõ , Governador daCa-
fa do Porto, Prefidente do Senado da Ca-
mara delia Cidade , e Defembargadores, 
Confelheiros, Deputados,e Miniflros dos 
ditos Confelhos, e Cafas, que naõ poífaõ 
prover os Officios de Juíliça,ou Fazenda, 
que vagarem, aífi em propriedade, como 
em ferventia, em criados feus, fem prece-
der expreífa declaraçaõ , e licença minha 
na provifaõ incorporada; e fazendo o con-
trario , o dito provimento, e eleição feja 
nulla, e naõ tenha força, nem vigor: e as 
pelfoas, que pela dita maneira forem elei-

tas , e providas,ficaráõ inhabeis para nun-
ca mais haverem os ditos Officios , nem 
outros alguns; e aos Miniflros, q contra-
vierem efta Ordem , e prohibiçaõ minha 
o mandarei cílranhar com a demonftra-
çaõ,que o cafo pedir. E efte Alvará fe re-
giílará nos Livros dos ditos Tribunaes, e 
íe publicará na minha Chancellaria; e co-
mo Ley feita cm Cortes fe enviará pelo 
R e y n o , na forma coílumada , para que 
venha á noticia de todos; e efte fe porá 
na Torre do Tombo, e valerá, como Ley 
feita em Cortes, fem embargo das Orde-
nações em contrario. Gafpar de Abreu 
de Freitas o fez cm Lifboa a 9. de Septem-
bro de 1647. Pedro de Gouvêa de Mello 
o fez eferever. REY. 

A L V A R A , 

Em que fe determinou que nenhum dos Mi-
niflros , porque fe provem os cargos da 
Letras , pojja cafar criada fita com Le-
trado, que pertenda entrar no ferviço dos 
ditos cargos, alias feja a eleição nulla, 
e clles iithabilitados. 

Ley 8. das Cortes d'El-llcy D. Joaõ I V . 

EU El-Rey faço faber aos que efteN. : 
Alvará virem, que, havendo refpci-

to ao que no Capitulo 68. do Eílado dos 
Povos, me foi propofto nas Cortes, que 
celebrei neíla Cidade de Lifboa em 28. 
de Janeiro de 1641.,a q mandei refponder 
no anno de 1642. pedindo-me, q nenhum 
Miniftro meu cafe criada fua com pef-
foa, que pertenda entrar em meu ferviço 
110 exercício de letras,e que, o que o con-
trario fizer,naõ feja nunca defpachado em 
Officio, ou cargo algum, por refultar de 
femelhantes cafamentos anteporem-fe de 
ordinário pefloas menos idóneas aos que 
tem mais partes, e merecimentos, em gra-
de efcandalo, e queixa dos beneméritos, 
e em prejuízo da Juíliça; Hey por bem, 
e mando, que nenhum Miniftro, aífi do 
governo, e Defembargo do Paço, como 

dos mais 
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dos mais Confelhos, Tribunaes, e Sena-
do da Camara, por cuja conta eílá con-
fultar,ou prover os cargos de Letras, pof-

s^-cafar criada fua com peíToa, que per-
tenda entrar em meu ferviço nos ditos 
cargos ; e fazendo-fe o contrario,fua elei-
ção feja nulla, e de nenhum vigorje a pef-
íòa provida nao poderá mais entrar em 
cargo algum de Letrasje ao Miniftro, que 
aífi o nao cumprir, ferá por mim grave-
mente .eftranhado, e com a demonftraçaÕ, 
que as circumílancias do cafo pedirem. 
E eíle Alvará fe regiftará nos Livros do 

Defembargo do Paço, Confelho da Fa-
zenda , Mefa da Confciencia, e Ordens, 
e Confelho Ultramarino, e de Guerra, e 
na Cafa da Supplicaçaõ , e Relaçaõ do 
Porto, e mais Confelhos, e Tribunaes; e 
fe publicará na minha Chancellaria; e va-
lerá , como Carta feita em meu nome, e 
L e y feita em Cortes, fem embargo das 
Ordenações em contrario. Antonio de 
Moraes o fez em Liíboa a 25. de M a y o 
de 1647. Pedro de Gouvèa de Mello q 
fez eferever. 

REY. 

T I T U L O XLVII. 
Va JurifdiçaÕ dos Capitaes dos Lugares de Africa. 

A ' Rubrica. 

A L V A R A , 
Em que fe determinou que o Governador 

do Algarve nao pudeffe prever as pro-
priedades , nem ferventias dos Oficios, 
que tocarem à Fazenda Real. 

Liv. 5. das Leys da Torre do T o m b o, foi. j í . 

N . i . E U El-Rey faço faber aos que efte 
Alvará virem, que eu fui infor-
mado que os Governadores do 

R e y n o do Algarve fazem alguns provi-
mentos de Officios no dito Reyno,dizen-
do que eftaõ cm poífe de os prover; de 
querefultaõ inconvenientes: e querendo 
eu atalhar a ifto, e por outros refpcitos, 
e confideraçoês ; Hey por bem, e mando 
ao Governador, que ora he , e ao diante 
for, do dito R e y n o , fe nao intrometta no 
provimento dos Officios, que tocarem á 
minha Fazenda, e Almadravas, nem nas 
ferventias delles ; por quanto os taes pro-
vimentos pertencem ao Confelho de mi-
nha Fazenda ; e por elle fe haõ de paifar 
as Provifoés,e Mandados, aiii das proprie-
dades , como das ferventias dos ditos Of-
ficios,que fó fehaõ de dará execução,co-
mo nelles for conteúdo: epara que o Go-
vernador, que ora he, e os mais,que ao di-
ante forem do dito Reyno, faibaõ como 
hey por bem, e meu ferviço que elles fe 
naõ intromettaõ no provimento dos Offi-
cios de minha Fazenda, e Almadravas, 
nem nas ferventias delIes,pelo dito provi-

L i v . II . 

mento haver de fer pelo Confelho da dita 
minha Fazenda,como dito he, mando que 
eíle Alvará fe regiíle nos Livros da Con-
tadoria , e Provedoria do dito Reyno do 
Algarve, Alfandegas, Almadravas, Di-
reitos Reaes, e mais partes, aonde for ne-
ceífario ; e outro-fi fe regiftará no Livro 
dos Regimentos de minha Fazenda ; e fe 
cumprirá taõ inteiramente, como nelle fe 
contêm, poílo que feu effeito haja de du-
rar mais de hum anno, fem embargo da 
Ordenaçaõ em contrario. Luis de Le-
mos o fez em Liíboa a 20. de Agofto de 
1615. Scbaíliaõ Preftello o fez eferever. 

REY. 

Á L V A R A , 
Em que fe determinou que os Governadores 

do E/lado do Brafil ajjijlaí na Bahia de 
Todos os Santos, efe m ijfo nao venqao 
ordenado, nem exercitem jurifdiçaõ. 

Maço 4. gavet. a. da Torre do Tombo. 

EU El-Rey faço íaber aos que e í l e 2 . 
meu Alvará virem, que,coníideran-

do eu o muito, que importa a meu fervi-
ço , e ao bom governo do Eftado do Bra-
fil,que os Governadores dellc refulaõ pefc 
foalmente na Cidade do Salvador da Ba-
hia de Todos os Santos -, e vendo que, de 
muitos annos a efta parte , fem embargo 
das Ordens, que ácerca difto tenho dado, 
vaõ os Governadores, por alguns particu-

R lares 
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lares refpeitos, affiftir o mais do tempo de 
feus governos na Capitania de Pernam-
buco ; íendo-me também prefente , que 
com a fua aufencia da dita Bahia, de mais 
de refultar damno, e dilaçaõ ao defpacho 
dos negocios da Juíliça, e minha Fazen-
da, ficaõ recebendo oppreíTaÕ os morado-
res do mefmo Eftado ; e fe arrifca muito 
aquelle Porto , deixando-o defamparado, 
e fujeito a poder fer acommettido de ini-
migos. Querendo, como lie razaõ, preve-
nir os inconvenientes apontados; e defe-
jando de huma vez dar tal ordem, que in-
violavelmente fe cumpra ; Hey por bem, 
e mando que nenhum dos Governadores, 
que eu daqui por diante enviar ao dito 
Eílado do Brafil,deixe de refidir,em quan-
to durar o feu governo,na dita Bahia,para 
onde fe embarcará em direitura defta Ci-
dade , e dalli fe naõ mudará por accidente 
algum para Pernambuco fem expreflfa or-
dem minha; e que o mefmo fe entenda nas 
peíToas, que por qualquer cafo fuccede-
rem no dito governo, em quanto o tive-
rem á fua conta, fob pena, que os que o 
contrario fizerem naõ venceráõ feus orde-
nados , nem exercitaráõ jurifdiçaõ al-
guma , de mais de que mandarei fe proce-
da,como o houver por meu ferviço, con-
tra os que quebrarem efta minha Provi-
faõ. E para que venha á noticia de todos, 
fe publicará na Chancellaria,e fe regiftará 
na Secretaria de Eílado, no Defembargo 
do Paço, e no Confelho da Fazenda , en-
viando-fe também cópias delia por vias, 
aífignadas pelo Chancellér mór,á Relaçaõ 
do Brafil, que refide na dita Bahia , e ás 
mais Capitanias daquelle Eftado , para fe 
regiftarem nos Livros da dita Relaçaõ, 
e nos das Camaras das ditas Capitanias, 
para confiar do que por ella mando; e a 
própria fe guardará na Torre do Tombo, 
para a todo o tempo fe faber o que hou-
ve por bem de difpôr nefta matéria ; e 
cumprir-fe-ha inteiramente, como nella 
fe contêm ; pofto que feu effeito haja de 
durar mais de hum anno , fem embargo 
das Ordenações,que o contrario difpôem. 
Pedro Varella a fez em Liitoa a 21. de 
Fevereiro de 1620. Chriftovaõ Soares a 
fez eferever. 

REY. 

A L V A R A , 
Em que fe determinai que es Governadores 

das partesU/tramarinas pudejjem Jó pro-
ver as ferventias daquelles OJjicios, Ifê; 
fao do provimento d,'El-Rey. 

Liv. 5. dus Leys da Torre do Tombo , foi. 120. 

EU El-Rey faço faber aos que efteN. 

Alvará virem, que eu fou informa-
do em como os Governadores das partes 
Ultramarinas interpretaõ o Regimento, 
que lhes mandaõ dar para o tempo do feu 
governo, em différente fôrma, do que he 
minha tençaõ, c fe entendem no particu-
lar do provimento dos Officios , que va-
gaõ nas ditas partes: os quaes podem pro-
ver de ferventia, conforme aos ditos R e -
gimentos, por fer neceífario exercitarem-
fe até eu prover nas ditas ferventias as 
peífoas,que for fervido, e naõ como elles 
o praticaõ, de maneira que naõ daõ á exe-
cução as Provifoés dos provimentos, que 
eu faço nas taes ferventias , por refpeito 
de proverem nellas peífoas de fua obriga-
ção , e pouco benemeritas : o que he em 
grande prejuízo da minha Fazenda, e no-
tável damno das partes. E querendo niflò 
prover , hey por bem que os ditos Go-
vernadores das ditas partes Ultramarinas 
poífaõ fomente prover nas ditas ferven-
tias de Officios, cuja Provifaõ he minha; 
e aífi nos que forem de data fua, em quan-
to naõ houver providos delles por mim ; 
porque a eftes daráõ logo poífe das ferven-
tias dos cargos, de que forem providos na 
fôrma de fuas Provifoés, fem duvida,nem 
interpretação alguma; e fazendo o contra-
rio (que naõ efpcro),felhesdará em culpa 
em fuas refidencias; c álem diífo, naõ dei-
xando exercitai-as ferventias,e Officios ás 
peífoas, em quem eu os prover,como dito 
he;Hey outro-fi por bem,q ellas poífaõ re-
querer contra os ditos Governadores todo 
o damno,que por iífo receberem.E para q 
feja notorio o q por efte Alvará ordeno, 
mãdo q elle fe publique nos Lugares pú-
blicos,em q fe coftumaõ publicar femelhã-
tes Alvarás nas ditas partes ; e fe regifta-
rá nos Livros da Relaçaõ, e da Fazenda,e 
Contos do Eftado do Brafil, e Feitoria de 
Angola,Cabo-Verde,Liba de S. Thomé,e 
Fortaleza de S.Jorge da Mina ;e de como 
fe publicou, e regiftou fe paífaráÕ certi-

dões, 
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does, 4 os ditos Governadores me envia-
rão pelo Confelho de minha Fazenda,para 
o terem entendido;e efte fe cuprirá,edará 

^ ;íL.íj.ía devida execução, fem embargo dos 
Regimentos dos ditos Governadores,e de 
outros quaefquer,q hajaemcõtrario; e do 
theôr defte fe paiTaráõ doze;tres para cada 
huma das partes referidasjo qual valerá co-
mo Carta, fem embargo da Ordenaçaõ do 
Liv.2. Tit. 40.,que difpôem o contrario. 
Francifco de Abreu o fez em Liíboa a j . 
de Dezembro de 1621. Diogo Soares o 
fez efcrever. REY. 

131 

A L V A R A , 
Em que fe determinou fe ti rafe refidencia 

aos Capitaes dos Lugares de Africa. 
Liv. 3. das Lcys da Torre do Tombo ,fol. 123. 

EU El-Rey faço faber aos que efte 
meu Alvará virem, que, por quanto 

de alguns annos a efta parte naõ eflá em 
ufo tomar-fe reíidécia aos Capitaés,e Go-
vernadores das Cidades de Ceuta, e Tan-
gere, e da Villa de Mazagaõ; Hey por 
bem, e meu ferviço, que daqui em diante 
fe tome refidencia a todos os Capitaés, e 
Governadores, acabado o tempo dos feus 
governos, do procedimento, que tiveraõ, 
aífi no que toca á boa vigilancia das cou-
fas pertencentes á guarda, e defenfaõ da-
quellas Praças, e Governo delias, como 
nas matérias dejuft iça , de minha Fazen-
da , de trato , e nas mais, que por direito, 
meus Regimentos, e Provifoés eftaõ pro-
hibidas. E efte Alvará fe cumprirá muy 
inteiramente,como nelle fe contêm,pofto 
que feu effeito haja de durar mais de hum 
anno, fem embargo da Ordenaçaõ em 
contrario ; e para fe pôr a feus tempos em 
cxecuçaÕ o que por elle ordeno, ferá re-
giftado no Confelho de minha Fazenda, e 
110 Defembargo do Paço, e nos Livros de 
minha Chancellaria, e da Contadoria de 
cada huma das ditas Cidades de Ceuta, 
Tangere, e Villa de Mazagaõ, emais par-
tes, que neceífariofor, para que em todas 
fe tenha noticia defta Refoluçaõ ; e de-
pois de eftar regiftado , como dito h e , fe 
terá em refguardo no Confelho de minha 
Fazenda. Francifco Barbofa o fez em 
Madrid a 9. de Abril de 1622. Francifco 
de Almeida de Vafconcellos o fez efere-
ver. REY. 

Liv . II . 

A L V A R A , 
Em (jue fe declarou que os Capitaés da 

Guarda nao podem proceder contra os 
Ofliciaes damefma Guarda, mas fomen-
te contra os Soldados nos cafos crimes. 

Liv. 4. das Lcys da Torre do Tombo ,fo(. 5 o. verf. 
Liv. 5. do Delembargo do Paço, foi. 48. 

EU El-Rey faço faber aos que efte N . ; 

Álvara virem,que,aggravando Cof-
me Rangel, Apofentador da minha Guar-
da, da prifaõ , que oCapitaõ delia Dom 
Lourenço de Souía lhe fez com o funda-
mento de haver commettido defobedien-
cias no dito ofticio; e correndo o dito ag-
gravo 11a Cafa da Supplicaçaõ, como Juí-
zo competente , pedindo-fe do Governo 
no anno de 1638. os autos defta matéria, 
fe remettêraÕ delle com repofta do dito 
Capitaõ, e autos, que contra o dito Cof-
me Rangel havia feito das culpas referi-
das,e mais documentos,que oífereceo em 
feu favor a Mefa do defpacho dos meus 
Defembargadores do Paço;aonde toman-
do-fe todas as informações, e noticias ne-
ceifarias, fe me confultou do dito Tribu-
nal o ponto da jurifdiçaõ defte negocio; 
e deferindo eu a iífo,como convêm a meu 
ferviço , boa adminiftraçaõ da Juftiça, e 
menos oppreíTaõ das partes, houve por 
bem refolver, e declarar por efte Alvará, 
que o Regimento do dito Capitaõ da 
Guarda lhe naõ dá lugar a proceder mais, 
que contra os Soldados, nos cafos crimi-
naes fomente,e naõ contra os Ofliciaes da 
dita Guarda; e aífi lhe naõ pertence o ne-
gocio do dito Cofme R a n g e l : e que nos 
crimes dos ditos Soldados ha de dar ap-
pellaçoés para mim, como he coftume fa-
zerem regularmente os Ofliciaes mayores 
da Cafa R e a l ; e porque o dito Cofme 
Rangel me reprefentou ora a grande ve-
xaçaõ, que tinha padecido, e perda de fa-
zenda na dita dilaçaÕ, com que fe havia 
procedido nefte negocio , eftando prefo, 
e entregue a fieis Carcereiros, e privado 
dos ordenados de feu ofício ha tanto 
tempo; e tendo eu a iifo refpeito, e ao 
mais,que allegou fobre efta matéria,man-
do aos Defembargadores Juizes do dito 
Aggravo , que, fendo-lhes efte aprefenta-
d o , e os autos, que faõ feitos, e os mais 
papeis, que fe lhes remettem, os fenten-

R 2 cêem, 
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cêem,e determinem,como for juftiça, fem 
a iíTo fer pofla duvida, nem embargo al-
gum, cumprindo efte Alvará, como nelle 
fe contêm ; o qual fe regiftará nos Livros 
do Defembargo do P a ç o , e Cafa da Sup-
plicaçaõ , aonde femelhantes Alvarás fe 
coítumaÕ regiftar; e me praz que valha, 
tenha força, e vigor, como fe fofle Carta 
feita em meu nome, e por mim aííignada , 
fem embargo da Ordenaçaõ em cõtrario. 
Francifco Moniz o fez em Liíboa a 28. 
de Abril de 1641. Balthazar Rodrigues 
de Abreu o fez efcrever. REY. 

A L V A R A , 
Em (jue fe concederão vários privilégios 

aos Soldados Auxiliares, e Capitais da 
mefma Milícia, e outras pejfoas. 

). U EI-Rey faço íaber aos que efte 
JLLÍ Alvará virem, que, por defejar que 
as peífoas, q fe aliftarem nas Companhias 
dos Soldados Auxiliares,o façaõ de melhor 
võtade, e fe animem a me fervir com mais 
gofto daqui por diante , na maneira que fe 
lhes ordenará pelos Officiaes , a que a dif-
pofiçaõ dos mefmos Soldados tocar;Hou-
ve por bem de lhes conceder os privilégios 
abaixo declarados. Que naÕ fejaõ obriga-
dos a contribuir com peitas, fintas, talhas, 
pedidos, ferviços, empreftimos,nem a ou-
tros alguns encargos dos Concelhos; nem 
lhes tomem cafas, adegas,eftrebarias,paò, 
vinho, roupa, palha, cevada, lenha, gali-
nhas , e outras aves, e gados; e aífi beftas 
de fellas, e de albarda , naõ as trazendo 
a ganho. Que gozem de todos os privilé-
gios deEftanque de tabaco. Que fejaõ fi-
lhados aos foros da Cafa Real aquelles, 
que melhor o merecerem , conforme as 
qualidades de fuas peífoas; aos qliaes te-
rei particular cuidado de mandar prover 
nas propriedades, e ferventias dos Offi-
cios, que vagarem nas fuas terras, e nelles 
couberem. Que gozem dos mefmos privi-
légios dos Soldados pagos todo o tempo, 
que eftiverem aliftados; e pofto que dei-
xem de hir ás Fronteiras, por naõ fer ne-
ceflario , fe lhes terá refpeito , como fe 
ferviífem na guerra. Que os que tiverem 
hum anno de ferviço das Fronteiras na 
formado meu Regimento, fc poderáõ ef-
eufar de hir a ellas, pedindo-o elles; e em 

feu lugar fe nomearáõ outros.Que osCa-
pitaés , e Officiaes , em quanto o forem 
dos Auxiliares,gozaráõ dos mefmos privi-
légios da gente paga ; e fe lhes p a í f a i ^ f ^ 
Patentes afíignadas por mim , como áos 
mais, reputando-lhes o tal ferviço, como 
fe fofle feito nas Fronteiras do R e y n o em 
viva guerra. Q u e , tanto que os Soldados 
Auxiliares forem aliftados , fiquem logo 
ifentos dos mais alardes da Ordenança. 
'Que os Bagageiros, que fe aliftarem para 
acompanhar os mefmos Soldados,álem de 
fe lhes pagar os caminhos,até entraré no 
exercito, pelos preços da terra , e depois 
na fôrma,que por conta da Fazenda R e a l 
fe coftuma fazer, gozem dos privilégios 
do Eftanque do Tabaco , e dos mais pri-
vilégios conteúdos no principio defte Al-
vará. E da mefma maneira fe entenderá 
nas peífoas, que forem fervir em fua com-
panhia , de gaftadores. Que aífi os Solda-
dos, como as mais peífoas referidas fervi-
ráõ fomente nas Províncias, de cujo diftri-
&o forem , e nos Lugares das Fronteiras, 
fujeitos ao feu Governador das Armas. 
Que aquelles, que forem viver fora do li-
mite de feus Capitaes, feráõ obrigados a 
moftrar certidão, de como ficaõ aliftados 
de baixo das Bandeiras de outros, para 
poderem lograr o privilegio, e fahirem 
com as fuas Bandeiras, quando for necef 
fario. Que com confentimento dos Solda-
dos privilegiados , dimittindo elles de fi 
os privilégios em favor de feus Pays , fi-
caráõ gozando delles os mefmos Pays fo-
mente. E para que os privilégios referidos 
venhaÕ á noticia de todos, os mandarei 
imprimir, e remetter ás Camaras,para que 
os Efcrivaés delias, havendo-os regiftado 
em feus Livros , paífem delles Certidões 
aos que fe tiverem aliftado fomente ; e 
fendo aífignadas em Camara pelos Offi-
ciaes delia, fe lhes dará fé , e credito em 
toda a parte , para gozarem dos privilé-
gios acima relatados; advertindo aos mef-
mos Officiaes que,quando faltem peífoas, 
que efpontaneamente fe aliftem , elles te-
ráÕ cuidado de bufear, e efeolhertaes 
Soldados por fua v i a , e de qualidade, e 
parte,que offerecendo-fe occafiaõ de mar-
charem para as Fronteiras, naõ faltem de 
nenhuma maneira. E porque á conta das 
Camaras ha de ficar foccorrer os Capi-

taés, 



Ao Livro fegundo das 
taes, Officiaes, Soldados, e mais peífoas, 
que com elles forem , até chegarem ao 
primeiro Lugar da Raya,para que forem 

. rojiduzidos, as Camaras, que naõ tiverem 
badantes rendas , para fazer a defpefa na 
occafiaõ, fe poderáÕ valer para o mefmo 
effeito do rendimento das Sifas por or-
dem do Provedor da Comarca , lançan-
do-fe no cabeçaõ de mais o que para a 
tal leva for precifamente neceífario. O 
qual Alvará quero, e mando fe cumpra, e 
guarde inteiramente , como fe nelle con-
tém , fem contradiçaõ alguma, podo que 
feu effeito haja de durar mais de hum an-
no; enaõ paífepela Chancellaria,fem em-
bargo da Ordenaçaõ do Liv. 2. Tit. 59., 
e 40., que o contrario difpôem. Antonio 
do Couto Franco o fez em Monte-mór o 
N o v o a 24. de Novembro de 1645. Gaf-
par de Faria Severim o fiz efcrevcr. 

REY. 

A L V A R A , 
Em (jue fe determinou <jue nenhum Gover-

nador das Armas , ou outro Mini firo de 
Guerra obrigue a hir ás Fronteiras a 
gente da Ordenança, falvo em cafo de 
notorio perigo. 

E U El-Rey faço faber aos que eíle 
Alvará virem,que tendo refpeito ao 

que o Edado dos Povos me pedio com 
toda a indancia nas Cortes prefentes, fo-
bre naõ haver de hir ás Fronteiras a gen-
te da Ordenança,por entender que iílo he 
o que mais convêm á mefma guerra; pois 
de outra maneira levando os Lavradores, 
e mais gente do ferviço da Republica fo-
ra de fuas Cafas , naõ teriaõ-cabedal para 
pagar as contribuiçoés, de que a mefma 
guerra fe fudenta, álem da perturbaçaõ, 
que recebia o governo politico do R e y -
no, e a vexaçaõ, e infoportaveis defpefas, 
que com ido faziaõ os Vaífallos; Hey 
por bem, e mando que daqui em diante 
nenhum Governador das Armas,ou qual-
quer outro Minidro de Guerra, e Judiça 
de meus Reynos obrigue a hir ás Fron-
teiras a gente da Ordenança , falvo em 
hum cafo de notorio perigo, invafaõ, e a-
commettimento grande do inimigo, que 
conhecidamente fenaõ poffa rebater com 
os Soldados pagos, e Auxiliares; porque 

Ordenaçoes, Tit. $1., e 5; 3. 133 
nede cafo com ordem minha, ou fem ella 
( fe a occafiaõ for taõ apreífada, que naõ 
dê lugar a fe me dar conta ) poderáõ fer 
obrigados ; e eda mercê lhes faço , álem 
dos refpeitos referidos, por me fervirem 
com a quantidade de dinheiro, que lhes 
pareceo podia dar o Reyno para fua de-
fenfa: e quero que ede Alvará tenha for-
ça , e vigor, como feito em Cortes, e co-
mo Capitulo delias, e que fe imprima, pa-
ra fe poder levar a todas as partes do 
Reyno, a que cumprir; e que valha,como 
Carta, podo que feu effeito haja de durar 
mais de hum anno ; e que naõ paífe pela 
Chancellaria , fem embargo da Ordena-
çaõ , que o contrario difpoem. Balthazar 
Rodrigues Coelho o fez em Liíboa a i j . 
de Março de 1646. Pedro Vieira da Silva 
o fez efcrever. REY. 

A L V A R A , 
Em (jue fe determinou que os Capitais da 

Ordenança não pojfao Jer prejos por Al-
caides,ou Meirinhos; mas fim pelos Mi-
nijlros. 

Liv. 4. das Leys da Torve do Tombo ,fol. 202. 

E U El-Rey faço faber a o s q u e e d e N 
Alvará virem , que, podo que naõ 

fejaõ Capitaés de gente paga,nem aflidaõ 
nas Fronteiras os das Companhias dos 
Terços de Infantaria defta Corte,para po-
derem gozar dos privilégios, que o Regi-
mento Militar concede aos que atual-
mente refidem nos Preíidios.; confideran-
do eu como pela mayor parte as peífoas, 
que fervem de Capitaés da Ordenança, 
faõ fempre peífoas das mais nobres,e prin-
cipaes das terras, e a grande defpefa, que 
a eífe refpeito fazem,por fe tratarem com 
luziméto; conformãdo-me com os Edilos 
antigos, houve por bem de refolver, que 
fendo-lhes impoda alguma culpa com-
mettida em aéio de Milicia , naõ poífaõ 
ler prefos, fenaõ pelos Officiaes delia; e 
nos mais cafos, em que houverem de fer 
julgados por Minidros de Judiça, que re-
queiraõ prifaõ, feráõ levados a ella por 
Juizes do Crime , e outros Minidros fu-
periores, mas naõ por Alcaides, nem Mei-
rinhos. E mando a todas minhas Judiças, 
Officiaes, e peífoas de meus Reynos, e 
Senhorios o cumpraõ , e guardem , e fa-
çaõ inteiramente cumprir, e guardar ede 

Alvará, 



15 % CollecçaÕ I.äas Ley s Extravagantes, 
Alvará, que terá força de L e y , como fe Carta de feguro dos Corregedores do Cri 

N.<j. 

nelle contêm ; e ao Chancellér mór, que 
o faça publicar na Chancellaria, e enviar, 
fob meu Sello, e feu fignal, Cartas com a 
cópia delle ás Comarcas, para a todos fer 
notorio o que por elle ordeno; e fe regida* 
rá nos Livros do Defembargo do Paço, 
Cafa da Supplicaçaõ, e Relaçaõ do Por-
to , e mais partes, aonde for neceífario. 
Antonio de Moraes o fez em Lifboa a 28. 
de Mayo de 1648. Pedro de Gouvêa de 
Mello o fez efcrever. REY. 

A L V A R A , 
Em que fe declarou que os Auditores pajfaf-

fem Cartas defeguro aos Auxiliares. 

EU El-Rey faço faber aos queefte 
Alvará virem,que,por quanto tenho 

entendido , que em razaõ de fe naõ haver 
efpecificado no Alvará dos privilégios, 
que fui fervido conceder aos Soldados 
Auxiliares, nem na Ordem, que em con-
firmação do difpofto nelle fe deu para os 
Juizes de Fóra das Villas, e Cidades, Ca-
beças de Comarcas, ferem Juizes privati-
vos de fuas caufas crimes, e eiveis, movi-
das depois de aliftados, a quem toca paf-
far-lhes Cartas de feguro nos cafos cri-
mes , fuccede livrarem-fe alguns dos taes 
Soldados diante dos ditos feus Juizes com 

me das Relações, e dos das Comarcas ; e 
convir atalhar as duvidas , e inconvenien-
tes, que diílo podem refultar á boa adpjj-^ 
niftraçaõ da Juftiça ; Hey por bem decla-
rar , que aos Auditores Geraes das Pro-
vindas defle Reyno toca paifar Cartas de 
feguro aos Soldados Auxiliares dos cafos 
crimes, em que conforme a Ordenaçaõ as 
podem paifar os Corregedores das Co* 
marcas ; e nos outros o Juiz Aífeífor do 
meu Confelho, a que haõ de vir as appel-
laçoés das fentenças dos das Comarcas, 
por todos os outros Juizes ferem incom-
petentes. E quero que o que por efte meu 
Alvará ordeno,fe cumpra,e guarde taõ in-
teiramente,como nelle fe contêm; e tenha 
força, e vigor, pofto que feu eífeito haja 
de durar mais de hum anno, fem embargo 
do que diípôem a Ordenaçaõ em contra-
rio , e de naõ fer paífado pela Chancella-
ria ; e que ao traflado delle,que fe regifta-
rá nos livros da Camara,e aonde mais con-
vier , para a todo o tempo confiar defla 
minha Refoluçaõ, fe dê taõ inteira f é , e 
credito, fendo ailignado por Antonio Pe-
reira da Cunha , Secretario do meu Con-
felho de Guerra , como fe fora o proprio 
original. Marcos Velho o fez em Lisboa 
a 6. de Fevereiro de 1654. E eu Antonio 
Pereira da Cunha o fiz efcrever. 

REY 

T I T U L O LI. 
Dos Thefoureiros, e Almoxarifes, q emprefiao Fazenda del-Rey Vc., 

A ' Rubrica. 

A L V A R A , 
Em (jue fe determinou, que os Contratado-

res, e Rendeiros das rendas Reaes, nao 
fazendo os provimentos , e pagamentos 
para as Armadas, e Fronteiras,ao tem-
po declarado em feus contratos ,fejaÕ lo-
go executados, e removidos. 

Liv. 2. das Leys da Torre do Tombo ,fol. 120. 

N.I . E U El-Rey faço faber aos que eíle 
Alvará virem , que eu fou infor-
mado do muito damno, que mi-

nha Fazenda recebe em os Contratado-
res , Rendeiros, e Affentiftas naõ paga-
rem a ella conforme as obrigaçcés de feus 

contratos, nem os Contratadores , e Af -
fentiftas cumprirem com as obrigações, e 
provimentos,que por elles fe obrigaõ,com 
a pontualidade , que he razaõ ; e para re-
medio difto, Hey por bem, e mando, que 
todos, e quaefquer Contratadores,e Ren-
deiros de minhas rendas, e de provimen-
tos de Armadas, e Fronteiras , fejaõ obri-
gados a pagar, e prover pontualmente aos 
tempos declarados em feus contratos, o 
que conforme a elles deverem; e que naõ 
o fazendo, fe proceda contra elles, e feus 
fiadores, breve , fummaria , e executiva-
mente ; e que quaefquer Rendeiros, ou 
Contratadores, quando chegar o fegundo 

paga-



Ao Livrofegunão das Ordenações, Tit. Ji. 
pagamento de feus contratos, fejaõ obri-
gados a moílrar,como tem pago o primei-
ro pagamento; e que naõ o fazendo, lhes 
pollíi logo fer tirada a renda, e removida 
a feu rifco; e fe poíTa pôr cm pregaõ, e ar-
rendar a outras peíToas, fem que para iíTo 
feja neceíTario fazer-fe com elles outra di-
ligencia , fem lhes ferem admittidos em-
bargos alguns: e tudo o que nas ditas ren-
das , e contratos houver de quebras nos 
arrendamentos, que delias fe fizerem , fe 
arrecadará pelos Rendeiros, e Contrata-
dores , a que íe removerem pela dita cau-
fa de naõ pagarem, e por feus Fiadores: e 
efta mefma ordem fe terá nos mais paga-
mentos ao diante, removendo-fe-lhes, e 
tirando-fe-liies a renda , naõ moftrando, 
quando chegar qualquer quartel, ou paga-
mento, que tem pago os antecedentes. E 
ifto fe executará , fem fer neceífaria ou-
tra diligencia, ordem , nem figura de JUÍ-
ZO mais,que em cõftando que naõ tem pa-
go. Pelo que mando aos Vedores de mi-
nha Fazenda,e mais Miniílros, e Officiaes 
delia tenhaõ muy particular cuidado de 
cumprir, e dar á execução inviolavelmen-
te (fem excepçaõ de peífoas, nem de ca-
fos) o conteúdo nefta minha Ley;que va-
lerá , poílo que feu eífeito haja de durar 
mais de hum anno, fem embargo da Or-
denaçaõ, que o contrario difpóem ; e fe 
apregoará em minha Chancellaria mór 
do R e y n o ; e fc regiftará nos Livros dei-
la , e cm todas as mais partes neceíTarias; 
para que venha á noticia de todos.Gafpar 
de Abreu de Freitas a fez em Valhadolid, 
a 22. de Dezembro de 1605. O Secretario 
Luis de Figueiredo a fez efcrever. 

REY. 

A L V A R A , 
Em que fe determinou que os T/ieJoureiros, 

Recebedores, e Almoxarifes, quando fo-
rem dar contas á Cafa dos Contos , nao 
levem os livros das arrecadações, fem as 
cabeças feitas , e contas cerradas. 

Li» . 2. das Lcys da Torre do Tombo ,fol. 14Í. 

EU E l - R e y façofaberaos que efte 
Alvará virem, que por alguns ref-

peitos de meu ferviço, que me a iíTo mo-
vem , e melhor ordem , e arrecadaçaõ de 
minhas rendas; Hcy por bem , que os Li-
vros das arrecadações de todos os meus 

m 
Thefoureiros, Executores, Almoxarifes,e 
Recebedores naõ vaõ aos meus Contos 
do R e y n o , e Cafa, fem as cabeças feitas, 
e contas cerradas, conforme a meu Regi-
mento ; c os Efcrivaés de fuas receitas, e 
defpefas teráõ muy particular cuidado de 
carregar em receita por dinheiro vivo o 
que os Contratadores deverem de prazos 
i orridos, por razaõ de feus arrendamen-
tos, conforme ao dito Regimento ; e de-
pois dos Livros das ditas arrecadações 
eftarem nos ditos Contos , naõ poderáõ 
os Efcrivaés, que foraõ da tal receita , e 
defpefa, nem os Provedores dos ditos 
C o n t o s , Contadores, e Efcrivaés delles, 
fazer nos ditos livros receita, nem defpe-
fa, fob pena de incorrerem em perdimen-
to de feu Ofiicio, e pagarem de fua fazen-
da a quantia da receita, e defpefa, que affi 
fizerem. Pelo que mando aos Védores de 
minha Fazenda que em tudo cumpraõ, e 
façaõ inteiramente cumprir,e guardar efte 
Alvará, que valerá, como Carta, fem em-
bargo da Ordenaçaõcfo Liv.i.Tit. 40. em 
contrario; o qual fe regiftará no Livro 
dos Regimentos de minha Fazenda,Con-
tos do Reyno,e Caía, e deita Cidade, Ca-
fa da índia,e Armazéns; e fe traíladará no 
principio dos Livros das arrecadações de 
todas as ditas peífoas, que aífi fervirem, 
Thefoureiros, e Executores, Almoxarifes, 
e R ecebedores; e fem hir traíladado nos 
ditos L i v r o s , fe lhes naõ tomaráõ fuas 
contas. Diogo de Soufa o fez em Liíboa 
a 10. de Septembrode ióoj.Sebaftiaõ de 
Abreu o fez efcrever. R E F 

A L V A R A , 

Em que fe determinou que na Cafa dos Con-
tos fe naõfiz efe pagamento algum imas 

fe entregue todo o dinheiro na Arca do 
Thefoureiro mór dos Afentamentos. 

Liv. 2. das Lcys da Torre do Tombo ,fol. 

EU El-Rey faço faber aos que efte N . j 
Alvará virem, que, havendo relpeito 

a ter prohibido por Regimento, e Provi-
foés minhas, que fe naõ façaõ nenhuns pa-
gamentos nos meus Contos do R e y n o , e 
Cafa ; e ter mandado que todo o dinhei-
ro pertencente a minha Fazenda venha á 
Arca do Thefoureiro mór de meus.Aífen-
tamentos,conforme ao feu Regimento , e 

eftai' 
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eftar informado, que fe nao guardaõ os 
ditos Regimentos , e Provifoés taõ pon-
tualmente, como convêm ; Hey por bem 
que nos ditos Contos fe naõ pofla fazer 
pagamento algum , de qualquer qualida-
de que feja ; e todo o dinheiro, que por 
elíes fe arrecadar, virá , e fe entregará na 
dita Arca do Thefoureiro mórdos Aífen-
tamentos, fobre quem fe carregará em re-
ceita ; e delia paífará conhecimentos em 
forma aos Officiaes, e a quacfquer outras 
peífoas, a que tocar , conforme aos ditos 
Regimentos, e Provifoés; que em tudo fe 
cumprirão taõ inteiramente, como fe nel-
Ics contêm, por aífi o haver por meu fer-
viço, fob pena , que o Oíficial, que man-
dar pagar o dito dinheiro,o EfcrivaÕ, que 
fizer o conhecimento delle , o Contador, 
que o levar em defpefa, o Provedor, que 
pufer viíla na conta , cm que fe fizer tal 
pagamento, percaõ feus Oíficios irremif-
fivclmente, para nunca mais poderem en-
trar nelles; e fobre o requerimento naõ 
poderáõ dar petição , nem lhes ferá acei-
tado por nenhum Official, nem Miniftro 
meu. Pelo que mando aos Vedores de 
minha Fazenda que naõ confintaõ pagar-
fe dinheiro algum nos ditos Contos, de 
qualquer qualidade que feja;antes o façaõ 
remetter, tanto que fe arrecadar, á dita 
Arca, em que fe entregará na forma, que 
dito lie : e cumpraõ , e façaõ inteiramen-
te cumprir, e guardar efte Alvará,fem du-
vida alguma. E para a todos fer notorio, 
fe regiftará nos Livros do Regimento de 
minha Fazenda, e no dos ditos Contos , e 
na Chancellaria , em que fe apregoará, de 
que os Officiaes, a que pertencer,paffaráõ 
fuas certidões nas cofias defte ; que vale-
rá, como Carta, fem embargo da Ordena-
çaõ doLiv.2.em contrario.Diogo de Sou-
fa o fez em Lifboa a 4. de Janeiro de 
1612. Luis de Figueiredo o fez eferever. 

REY. 

Á L V A R A , 
Em íj fe ordena (j os Almoxarifes,e Recebe-

dores do Brafil fe naõ pojfaõ valer no dar 
das contas das Provifoés dos GoV" 
Liv. 3. das Leys da Torre do Tombo, foi. 132. 

EU El-Rey faço íaber aos que efie 
Alvará virem,que eu fui informado 

que os Almoxarifes das Capitanias do 

Erafil, quando fe lhes recensêaõ fuas con-
tas , ou as vaõ dar na forma do Pvegimen-
t o , valendo-fe em fraude delle de Provi-
foés dos Governadores daquelle Eílado, 
para pafiarem oemqueficaõ alcançados 
a quem lhes fuccede, o fazem aífi; com o 
que , paífando de hum em outro Almoxa-
rife , ou Recebedor as quantias, que fe 
acha ficarem devendo, naõ ha effeito pa-
garem-fe ; e procedendo nefta fôrma , fe 
ficaõ perdendo, e fe naõ arrecadaõ em 
tempo algum. E querendo nefta matéria 
dar remedio conveniente; pois o dito efti-
lo he em taõ grande damno, e prejuizo de 
minha Fazenda,e contra o que eftá diípo-
fto por Regimento , e Ley defte R e y n o ; 
Fley por bem , e mando que no dar das 
contas do Eftado do Brafil fe naõ guarde 
ProvifaÕ alguma dos Governadores delle, 
contra o que eftá difpofto pelo dito R e -
gimento; nem os taes Governadores as 
paffaráõ , fob pena de lho eftranhar, e me 
haver por mal fervido dclles, álem de fe 
haver por fua fazenda todas as perdas, e 
damnos, que a minha diffò receber: o qual 
dinheiro , que aífi ficar por difpender aos 
Almoxarifes, hirá a poder do Thefoureiro 
geral da Bahia , e fe lhe carregará em re-
ceita na fôrma do Regimento, fem fe po-
der alterar em outra fôrma alguma. Pelo 
que mando ao Provedor môr de minha 
Fazenda do dito Eftado , que faça rever 
todas as contas atrazadas,que houver nos 
Contos delle; e achando que algumas de-
itas quantias eftaõ por cobrar, as faça lo-
go arrecadar dos Thefoureiros , Almoxa-
rifes , ou Recebedores, que as ficáraÕ de-
vendo; ou por feus herdeiros, e fiadores; 
ou por quem teve culpa em fe naõ fazer a 
tal arrecadaçaõ, e direito for; puxando de 
maneira por efta matéria, que com effeito 
fique minha Fazenda fatisfeita,e inteirada 
de tudo o que lhe pertencer, pelo melhor 
parado ; e me avifará de tudo o que fizer, 
e achar, pelo Confelho de minha Fazen-
da : e ao Contador môr, e Provedores de 
minha Fazenda, das Capitanias do dito 
Eftado, mando que cumpraõ, eguardem 
efte, como fe nelle contêm ; e o dito Pro-
vedor môr o fará aífi cumprir, e guardar, 
fem embargo de outra qualquer Provifaõ, 
ou Regimento, que os Governadores te-
nhaõ em contrario; por quanto por efte 

os hey 



Ao Livro fegiinâo dá 
os hey por derogados; e quero, e me praz 
que fe cumpra o que por elle ordeno, que 
valerá, como Carta, fem embargo da Or-
denaçaõ do Liv. 2. Tit. 40. , que o con-
trario difpôcm ; e fe regiftará nos Livros 
de minha Fazenda deite Reyno,e do Bra-
fil; e o dito Provedor mór mandará traíla-
dos delle por fi aííignados ás Capitanias do 
dito Eítado , para nellas fe regiítar ; e aífi 
fe regiftará nos Contos do mefmo Eítado, 
e fe paífe por duas vias. Gonçalo Pinto 
de Freitas o fez em Liíboa a 30. de Mar-
ço de 1623. Diogo Soares o fez efcrever. 

REY. 

A L V A R A , 
Em que fe determinou que nenhum Mini-

Jlro , nem Oficial da Fazenda tome di-
vida de terceiras pejfoas , para as arre-
cadar , como Fazenda Real, fem as ter 
arrematadas. 

Ley das Cortes del-Rcy D . Joaõ I V . 

l i ^ U E l - R c y faço faber aos queeíta 
minha L e y virem, e o conhecimen-

to delia pertencer, que, havendo refpeito 
ao que pelo Eítado dos Povos me foi pro-
pofto no Capitulo 37. nas Cortes, que ce-
lebrei nefta Cidade de Liíboa em 28. de 
Janeiro do anno de 1641., a que mandei 
refponder no de 1642. , pedindo-me, que 
mandaífe prohibir com graves penas aos 
Officiaes de minha Fazenda, e outros, que 
tomavaõ dividas de terceiras peífoas,para 
as executarem com o poder de feus Offi-
cios: e por evitar femelhantes moleftias, 
e véxaçaõ aos meus Vaí fa l los; Hey por 
bem, e mando que da publicaçaõ deita em 
diante nenhum Official de minha R e a l 
Fazenda, Contos, Almoxarifes, e Execu-
tores , Tribunaes, Captivos, e Cruzada, 
nem outro algum tome dividas de tercei-
ras peífoas para as executar, nem embar-
gar os bens por razaõ delias,naõ lhe eftan-
do rematadas por dividas, que á dita Fa-
zenda R e a l devaõ;e os que o contrario fi-
zerem encorrcráõ em pena de perdimen-
to de feus Officios, e pena de furto; epa-
garáõ o trefdobro ás partes , que por efta 
maneira véxarem. E mando a todos os 
Defembargadores, Corregedores, Juizes, 
Juítiças,Officiaes,e peífoas de meus R e y -
nos, e Senhorios, que cumpraõ, e execu-
tem o que por efta minha L e y , feita em 

L i v . II. 
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Cortes, ordeno: e para que venha á noti-
cia de todos, mando ao meu Chancellér 
mór a faça publicar na Chancellaría,e en-
viar Cartas pelo R e y n o , fob meu Sello, e 
feu fignal; e fe regiftará nos Livros da 
Mefa doDefembargo do P a ç o , Cafa da 
Supplicaçaõ, e Reiaçaõ do Porto, aonde 
femelhantes Leys fe regiftaõ : e efte A l -
vará valerá , poílo que feu eífeito haja de 
durar mais de hum anno, fem embargo da 
Ordenaçaõ do Liv.2. Tit.40., que o con-
trario difpôem. Gafpar de Abreu de Frei-
tas a fez em Liíboa a 2 .deMayo de 1647. 
Pedro de Gouvêa de Mello o fez efcre-
ver. REY. 

A L V A R A , 
Em que fe determinou que fe naõ aceitaffe 

fazenda dos Almoxarifes, Thefourei-
ros , ou Recebedores em pagamento do 
alcance das fitas contas, masfim cm di-
nheiro ; e naõ o pagando,ferem prefos. 
Liv. 4. das Leys da T o n e do Tombo, foi. 172. 

EU El-Rey faço faber aos que e f teN. 

Alvará virem , que, tendo confide-
raçaõ ao que fe me reprefentou pelo Con-
felho de minha Fazenda ácerca dos gran-
des damnos, que tem recebido, e recebem 
minhas rendas, e as partes,que tem juros, 
e tenças fituados nellas, em fe tomar fa-
zenda em pagamento das dividas, em que 
eftaõ alcançados nas contas, que daõ al-
guns Thefourciros, Almoxarifes, e R e c e -
bedores , que recebem os rendimentos de 
minha Fazenda em dinheiro, gaftando-o,e 
convertendo-o em feus propriosufos,dan-
do depois em pagamento fazenda fua pró-
pria, ou de feus fiadoresja qual muitas ve-
zes he de taõ má qualidade, que naõ ha 
quem queira nella lançarje por Regimen-
to dos Contos fe toma para meus pro-
prios; de que refulta perder-fe, por fe naõ 
poder acudir ao beneficio delias; Hey por 
bem , e mando que da publicaçaõ deite 
em diante todo o Thefoureiro,Almoxari-
fe , ou Recebedor , que receber o rendi-
mento de minhas rendas em dinheiro, fen-
do alcançado em qualquer quantia, a en-
tregue logo em dinheiroje naõ o entregan-
do, feja logo prefo,pofto que tenha fazen-
da fua, ou de feus fiadores,em que poífaõ 
fer executados; enaõ fejaõfoltos até com 
eífeito a dita fazenda fer vendida; e o di-

S nheiro, 

( 
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nheiro, que delia proceder, fer entregue 
ou ao meu Thefoureiro mór, ou ao Guar-
da mór dos Contos; e as partes pagas do 
que Te lhes eftiver a dever de feus juros, e 
tenças ; e demais diífo nau fcráõ mais ad-
mittidos a fervir feus Officios, nem outro 
algum de minha Fazenda, e fe procederá 
contra elles criminalmente , na formada 
OrdenaçaÕ do Liv. <j.Tit. 6o. §. 8.; e aífi 
hey por bem que iílo tenha lugar nos 
Rendeiros de minhas rendas, que rece-
bem o rendimento delias cm dinheiro. E 
para que ifto feja notorio a todos, mando 
que efte meu Alvará fe publique na minha 
Chancellaria mór do Reynoje aos Vedo-
res de minha Fazenda encarrego que, de-
pois de publicado , o façaõ cumprir , e 
guardar inviolavelmente ; e que na fôrma 
acima referida fe proceda contra os ditos 
Thefoureiros, Almoxarifes, e Recebedo-
res , fem embargo do que eftádifpofto pe-
lo Regimento dos Contos, que nefta par-
te hey por derogado ; e que eíle fe cum-
pra , e guarde , como Ley , fem embargo 
da Ordenaçaõ, que diz: Que as coujas, 
(jite houverem de durar mais de hum anuo, 
pajem por Cartas, e pajfando por Alva-
rás , naõ valhao. JoaÕ da Silva o fez em 
Liíboa a 7. de Fevereiro de 1646.Fernan-
do Gomes da Gama o fiz eferever. REY. 

A L V A R A , 
Em (jue fe determinou que os Almoxarifes, 

Thefoureiros, e Recebedores , p agi fem 
os juros , tenças, e ordenados com pon-
tualidade afeus tempos, fem os reter em 
em feu poder. 

Liv. 4. das Lcys da Torre do Tombo, foi. 17S. 

E U E l - R e y faço faber aos que efta 
minha Provifaõ virem, que fou ver-

dadeiramente informado que os Executo-
res dos Almoxarifados defies meus 11 ey-
nos de Portugal,e dos Almoxarifes,e The-
foureiros, que cobraõ minhas rendas,e pa-
gaõ ás partes feus juros, tenças, e ordena-
dos,procedem muito contra meu ferviço, 
e a pontualidade,e igualdade,com que de-
fejo que as ditas partes fejaõ pagas do 
dinheiro,que levarem nas folhas do Afien-
tamento, fem nos ditos pagamentos haver 
preferencias, nem refpeitos alguns; e que-
rendo atalhar as ditas queixas, que fobre 

ys Extravagantes, 
iífo ha dos ditos Executores,Almoxarifes, 
e Thefoureiros,para que as ditas partes fi-
quem iguaes em feus pagamentos ; Hey 
por bem, e me praz, que o meu Executor 
mór tenha daqui em diante cuidado de 
obrigar aos ditos Executores , Almoxari-
fes , e Thefoureiros,que recebem o dinhei-
ro de minhas rendas, a que paguem ás par-
tes o que levarem em fuas folhas, a feus 
prazos, e tempos, fem o reterem em feu 
poder, nem fe aproveitarem delle; porque 
defia maneira ferá o dito pagamento igual, 
aífi para os Grandes, e Poderofos , como 
para os Pequenos ; e aos Executores, A l -
moxarifes , e Thefoureiros, que aífi o naõ 
cumprirem,executará na fôrma ordinaria; 
e efta mefma ordem quero que fe tenha 
nosratêyos, de maneira, q as partes naõ fi-
quem lélas na igualdade dos ditos ratêyos; 
porque dcfte modo ficaráõ os fobejos,que 
houver nas folhas, líquidos,e pagos a feus 
tempos á minha Fazenda ; e naõ fe dará 
ás partes motivo de queixas: e ainda que 
com efta ordem accrefça mayor trabalho 
ao Executor mór, como elle fe naõ diver-
te em outras occupaçoés, e trata fó defta, 
lhe fica lugar para as dar á execução,noti-
cia , e experiencia para as obrar, pois lhe 
tocaõ ; e fó fe lhe ordena que o execute 
pontualmente, e feja efte o feu particular 
cuidado;ao qual mando que o tenha gran-
de de fazer pagar ás partes o que levarem 
nas folhas do Áfientamento de feus juros, 
tenças, e ordenados, quando a elle recor-
rerem com queixas dos ditos Executores, 
Almoxarifes, e Thefoureiros, lhes naõ fa-
zerem bons pagamentos aos tempos , e 
prazos devidos; para cujo effeito quero 
que o dito Executor mór tenha toda a ju-
rifdiçaõ neceífaria cumulativa, e naõ pri-
vativa; e dará appellaçaÕ, e aggravopara 
o Confelho de minha Fazenda, aonde fe 
fará juftiça ás partes,com declaraçaõ, que 
das execuções, que fizernaõ ha de levar 
coufa alguma , fem embargo de hum A l -
vará que tem , para levar a dez por cento 
das execuções, que por meu mandado fi-
zer a favor de algumas partes. E para que 
iílo feja notorio a todos os Executores, 
Almoxarifes , e Thefoureiros, mando que 
efla minha Provifaõ fe publique, e regifte 
na Chancellaria , e nas mais partes, aonde 
neceífario for, comcomminaçaõ,que con-

tra aquel-
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tra aquellcs,que a excederem,hey deman-
dar proceder com o rigor da Juftiça , que 
houver por bem, e meu ferviço j a qual 
Provifaõ quero que valha, como Carta, 
fem embargo da Ordenaçaõ do Liv. 2. 
Tit."59., £40. em contrario. Antonio Pe-
reira a fez em Liíboa a 4. de Junho de 
1646. Fernando Gomes da Gama a fez 
efcrever. REY. 

139 

A L V A R A , 
Em (jue fe ejlabeleceo a regularidade, com 

(]ue os Almoxarifes,Thefoureiros,e Re-
cebedores hao de pagar as teças, e juros. 

Liv. 4. Torre do Tombo ,fol. 65 ç. 

EU E l - R e y faço faber aos que eile 

gos os ordenados dos Miniílros, e Offi-
ciaes de juftiça , por fer outro-fi obriga-
çaõ primeira, com que as ditas rendas íe 
conftituiraõ para os Povos ferem bem re-
gidos ; as quaes obrigaçoés fobreditas,por 
ferem de direito , e bem publico , fe naõ 
podiaõ prejudicar por vendas de juros, e 
impofiçaõ de tenças, antes, quando os ju-
ros, e tenças fe conftituiraõ, foi já virtual-
mente para lhes haverem de preceder as 
ditas obrigaçoés, a que as rendas primeiro 
eftavaõ hvpothecadas: e em quarto lugar 
feráõ pagos também por inteiro fem ratea-
mento os juros, e tenças, conforme a fuas 
antiguidades, precedendo o juro, ou ten-
ça mais antiga, ao juro, e tença mais mo-

N.8. I S U E l - R e y faço faber aos que efte derna, fegundo as regras ordinarias de di-
Alvará virem, que, confiderando eu reito; pois pela nova venda do juro, ou 

quanto carregados eftaõ de juros, e ten- impofiçaõ de tença fe naõ deve prejudi-
ças os Almoxarifados, e outras rendas car ao juro, ou tença impofta primeiro : e 
Reaes defta minha Coròa; e que, por naõ para os Thefoureiros, Almoxarifes, R e -
haver nelles em alguns annos rendimento cebedores, e outras peífoas,que haõ dc fa-
baftante, para pagamento de todos , e co- zer os ditos pagamentos, poderem guar-
ftumando-fe por efta caufa fazer ratca- dar cfta Ordem, fe lhes declarará nas fo-
mentos entre os filhos das folhas, ha mui- lhas, conforme aos Padrões, o tempo, em 
tas queixas delles, allegando os que tem que cada juro, ou tença foi vendida,dada, 
hypotheca,e confignaçaõ mais antiga,que e conftituida; e fuccedcndo que,feguindo-
naõ devem fer prejudicados pelos mais fe efta forma de pagamento,naõ chegue o 
modernos, em razaõ do que, álem do que rendimento de algum Almoxarifado, ou 
eftá difpofto pelo Regimento, e Ordena- cafa, a pagar todos os juros , c tenças, os 
çoes de minha Fazenda , fe paífou já para que por mais modernos ficarem por pa-
remedio delias queixas hum Alvará a 20. gar , requereráõ feu pagamento no Con-
do mez de Outubro do anno de 160J. , o íelho de minha Fazenda, que lho fará dar 
qual fc naõ guardou em tudo; mandei ver em outra parte , em que haja fobejos, e 
a matéria no Coníèlho de minha Fazenda for mais accommodada.E hey por bem de-
com a attençaõ, que ella merecia, por fer clarar que para efte effeito fe reputem, 
de direito taõ fubftancial entre partes, e como atégora fe reputáraõ, por ordenados 
deícargo de minha confciencia; e conful- as ordinarias antigas, com que foraõ fun-
tando-fe-me o que pareceo , houve por dados, ou dotados alguns Conventos de 
bem refolver que daqui em diante, ou ha- Rel ig iofos , ou Religiofas; pois a tal 
ja muito, ou pouco rendimento nas ditas fundaçaõ , ou dotaçaõ fe fez para o bem 
minhas rendas, e Almoxarifados,fe pague commum Efpiritual,e Temporal do R e y -
cada anno por inteiro , em primeiro lugar no: e efta forma,e ordem, por fer de jufti-
o que for nas folhas do Aflentamento pa- ça, e direito , hey por bem que fe guarde 
ra minha Cafa R e a l , e as confignaçoés, nas folhas, c pagamentos de todas as AI-
que nellas forem para meu ferviço no bem fandegas, Almoxarifados de dinheiro, tri-
commum, e defenfa do R e y n o ; pois he a go, c cevada, c quaefquer cafas, e rendas 
primeira obrigaçaõ, para a qual os Povos Reaes de meus Reynos, e Senhorios, ex-
deraõ as ditas rendas: em fegundo lugar cepto na folha das obras pias ; porque as 
fe pagaráõ os ordenados de quaefquer Mi- tenças delia, pofto que fundadas em al-
niftros da Fazenda, como defpefa neceífa- guns ferviços, tem a natureza de efmolas, 
ria , que he para adminiftraçaõ , e rendi- cm cuja repartiçaõ fica mais livre o arbi-
mento delia : em terceiro lugar feráõ pa- trio, e quando fe daõ he já com fuppoíi-

L i y . II. S 2 Çaõ do 
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caõ do rateamento , que fempre houve 
íiellas. E quero que, fem embargo de 
quaelquer Leys, Regimento,Provilaõ,ou 
Alvará em contrario , efte valha, como 
L e y , pofto que feu effeito haja de durar 
mais de hum anno, fem embargo das Or-
denações em contrario. Joaõ Pereira o 
fez em Liíboa a 17.de Fevereiro de 1655. 
Fernando Gomes da Gama o fezefere-

ver- REY. 

A L V A R A , 

Em que fe determinou que qualquer The-
foureiro, Almoxarife, ou Executor,que 
chegar a fer executado por alcance de 
contas, perca o Oficio,fendo proprietá-
rio j e fendo feraentuario, Jique inhahil 
para tornar a fervir. 

Liv. 6. da Torre do T o m b o ,fol. 71. verf. 

EU El-Rey faço faber aos que efte 
Alvará virem, que, fendo informa-

do do grande prejuizo , que recebe minha 
Fazenda de ferem de tal forte árbitros os 
Thefoureiros, Almoxarifes, Executores,e 
mais Officiaes de recebimento, que tem 
por obrigaçaõ dar contas das quantias, 
que recebem, e fe lhes carregaõ em recei-
ta , que as applicaõ a feus proprios ufos, 
àproveitando-fe de minhas rendas; de que 
refulta naõ fó retardarem aconclufaõ de 
fuas contas , mas, ficando nellas alcança-
dos , bufeaõ todos os meyos de embara-
çar as execuções; faltando nefta forma ao 
pagamento das partes, e confignaçoes 
Reaes, fem por iffo terem caíligo algum: 
e defejando atalhara eftas defordens;Hcy 
por bem , e mando que da feitura defte 
em diante todo o Thefoureiro,Executor, 
Almoxarife, ou outro Official de recebi-
mento, que, dando contas, ficar nellas al-
cançado por falta de defpefa, de tal forte 
que chegue a fer executado, fe for pro-
prietário, por eífe mefmo feito incorra em 
perdimento de feu Oíficio,para maisonaõ 
poder haver em tempo algum , ainda que 
011 pela execução , ou por outro algum 
modo, minha Fazenda fe fatisfaça : e naõ 
fendo proprietário , fique inhabil para en-
trar outra vez nefie , ou em outro algum 
Officio de Juftiça, ou Fazenda: e para fe 
incorrer nefta pena baftará que fe chegue 
a fazer penhora,ou proceder a prifaõ pelo 
liquido da conta, pofto que antes da eífe-

étiva execuçaõ fe pague a divida: o que 
porém fe entenderá nos termos fomente 
de falta de defpefajmas naõ quando a exe-
cuçaõ fe fizer por defpefa realmente fei-
ta, ainda que duvidada, e naõ havida por 
boa. Para mais execuçaõ deile Alvará, 
que valerá como L e y , mando que no Li-
vro da arrecadaçaõ das contas,e na razaõ, 
que delias fe fizer, e nas quitaçoés, e rela-
tórios , que com ellas fubirem a minhas 
Reaes maõs, fe faça declaraçaõ , fe in-
corréraõ,ou naõ, na pena defta Ley. Pelo 
que mando a todos os Miniftros, Offi-
ciaes, e peífoas, a que o conhecimento 
difto pertencer, cumpraõ, c guardem in-
violavelmente efte Alvará,afii,e da manei-
ra, que nelle he declarado ; o qual valerá, 
como Carta feita em meu nome , pofto 
que feu eífeito dure mais de hum anno, 
fem embargo do Regimento, e Ordena-
çaõ em contrario. E o meu Chancellér 
mór o fará publicar na Chancellaria mór 
do Reyno, na fôrma coftumada,para que 
venha ánoticia de todos, fendo primeiro 
regiftado no Livro dos Regimentos de 
minha Fazenda, e no Livro dos Regiftos 
dos Contos do Reyno,e Cafaje depois de 
aífignado por mim, fe mandará imprimir, 
para fe repartirem pelas peífoas, a que to-
car. Joaõ Cardofo o fez em Liíboa a 5.de 
Abril de 1691. Sebaftiaõ da Gama Lobo 
o fez eferever. REY 

A L V A R A , 
Em que fe determinou que os Provedores 

proprietários da Fazenda nao pudejfem 
admittir condiçoes novas nos contratos 
fem o Real beneplácito, contra o difpo-
fio no Regimento da Fazenda. 

Liv.8.das Provifocs do Cõlelho Ultramarino, foi. 2f r. 

EU El-Rey faço faber aos que efte N . i 
meu Alvará em fôrma de Ley vi-

rem , que, fendo-me prefente em confulta 
do meu Confelho Ultramarino a fôrma, 
com que fe arremataõ os contratos no 
Eftado do Brafil, alterando-fe as condi-
çoés, com que fui fervido ordenar fe fi-
zcífem as taes arremataçoesje fem embar-
go de ter refoluto, que eftas fejaõ feitas 
nefta Corte, convém impor alguma pena 
aos Provedores da Fazenda, no cafo, que 
encarregado-fe-lhes alguma arremataçaõ, 

a façaõ 
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a façaõ contra as minhas Ordens;Hey por 
bem mandar declarar que os Provedores 
da Fazenda proprietários, que contravie-
rem ás minhas Ordens, admittindo condi-
çoés novas fem o meu Real beneplácito, 
e contra o difpofto no Regimento da Fa-
zenda, e Ley novilíima, incorraõ na pena 
do perdimento dos feus Officios ; e os que 
naõ forem proprietários fiquem íufpenfos 
com a inhabilidade de fervirem mais ou-
tros alguns Officios, álem de ferem con-
demnados em perdas, e damnos, que á 
Fazenda Real da fua tranígrefíaõ refulta-
rem. Pelo que mando ao Vice-Rey,e Ca-
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pitaõ General de Mar, e Terra, do Eftado 
do Brafil, e mais Governadores, e Capi-
taés móres do mefmo Eftado façaõ publi-
car efte meu Alvará; o qual fe regiftará 
na Relaçaõ da Bahia, e em todas as Pro-
vedorias da Fazenda, e mais partes necefi-
farias, para que fe tenha noticia do que 
por elle ordeno; e fe cumpra , e guarde 
inteiramente, como nelle fe contêm, fem 
duvida alguma; e valerá, como Carta,fem 
embargo da Ordenaçaõ do Liv. 2. Tit.40. 
em contrario; e fe publicará, e regiftará na 
minha Chãcellaria mor do Reyno.Liíboa 
Occidental 21.de Abril de 1737. REY. 

T I T U L O LIII. 
Das execuções, que fe fazem nos que devem á Fazenda d'El-Rey. 

A o principio. 

Á L V A R A , 
Em que fe determinou que os Executores 

dos Bifpos , e Communidades não pren-
dai os devedores, fenao nas próprias 
Terras, havendo nellas cadêa e que, 
quando fe aufentareni, deixem os autos 
aos Juizes ; e naõ lhos deixando, pode-
rão fer foltos fem appellaçaÕ, nem 

Maço 4. das Lcys da Torre do Tombo,Gaveta 2. 
Liv. 12. das Extravag.da Supplicaçaõ,/tf/. 156. 
Liv. das Lcys da Chaucellarxa mór, foi. 71. verf. 

N . X, E U El-Rey faço faber aos q efte Al-
vará de Ley virem,q fui informa-
do, q, havendo-fe concedido por 

mim, e pelos Senhores R e y s , meus ante-
ceífores, a alguns Bifpos, Cabidos, Con-
ventos, e a outras quaefquer Communida-
des, os privilégios de terem Executores, 
que executem feus devedores, como nos 
ditos privilégios he conteúdo , fe ufa dél-
iés com grande véxaçaõ dos ditos deve-
dores ; porque os Executores os prendem, 
e levaõ, ou mandaõ prefos para outras 
Terras fora das em q faõ moradores; e ou-
tro-fi, como coftumaõ andar por varias 
Terras,levaõ comfigo os autos das execu-
ções, e prifoés, de humas para outras,fem 
que tenhaõ lugar permanente, em que os 
prefos poffaõ fazer os requerimentos, que 
pertencem á fua juftiça, com que mifera-
velmente fe dilataõ nas prifoês : e queren-

do eu acudir a eftes , e outros inconve-
nientes, por ferem muito contra juftiça, e 
meu ferviço; Hey por bem ordenar, como 
por efta minha Ley univerfal ordeno , e 
mando que nos cafos, em que os ditos 
Executores poffaõ licitamente prender 
aos devedores, naõ feja fenaõ nas cadêas 
das mefmas Terras , em que forem mora-
dores , c naõ os levem , ou mandem levar 
para outras,falvo fe nellas naõ houver ca-
dêa ; porque nefte cafo os mandaráõ para 
as mais vizinhas,em que as houver. E ou-
tro-fi hey por bem que aufentando-fe os 
Executores das ditas Terras,deixem os au-
tos aos Juizes delias, para poderem defe-
rir aos prefos, como for juftiça; e naõ dei-
xando os ditos autos, poderáõ logo os 
mefmos Juizes mandar foltar os prefos 
fem outra alguma diligencia, fe por outro 
cafo naõ eftiverem legitimamente embar-
gados ; o que executaráõ os ditos Juizes 
fem appellaçaõ, nem aggravo, quanto á 
foltura fómente ; ficando porém em feu 
vigor as acções, que cumprirem fobre as 
dividas , que os prefos deverem aos e(fei-
tos das executórias. E mando ao Prefiden-
te do Defembargo do Paço , Regedor da 
Cafa da Supplicaçaõ,Governador da R e -
laçaõ do Porto, e bem affi a todos os mais 
Defcmbargadores, Julgadores, Juizes, e 
Juftiças, a que o conhecimento defta ma-
téria pertencer, que aífi o façaõ inteira-

mente 
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mente executar , fem embargo de quaef-
quer privilégios, ou Ordens, que haja em 
contrario, e da Ordenaçaõ , que manda 
que naõ valha Alvará por mais de hum 
anuo; e para que venha á noticia de to-
dos,e fe naõ poífa allegar ignorancia,man-
do ao D*'.r Manoel Lopes de Oliveira, do 
meu Confelho , e Chancellér mór deftes 
meus Reynos,e Senhorios , faça logo pu-
blicar na Chancellaria efte meu Alvará de 
Ley,que terá forças delia,e enviar a copia, 
fob meuSello,e feu fignal,a todos os Cor-
regedores , Ouvidores das Comarcas de-

ftes Reynos, e aos Ouvidores das Terras 
dos Donatarios, cm que os Corregedores 
naõ entraõ por Correição , para que a to-
dos feja notorio , e o façaõ publicar cada 
hum nas Terras de fua jurifdiçaõ 5 e fe re-
giftará nos Livros da Mefa do Defembar-
go do Paço, e nos da Cafa da Supplica-
çaõ,e Relaçaõ do Porto,aonde femelhan-
tes íe coftumaõ regiftar ; e efte proprio fe 
lançará na Torre do Tombo. Bras de Oli-
veira o fez em Liihoa a 3. de Junho 
de 1708. Francifco Galvaõ ofezefere-
ver. REY. 

T I T U L O LIX. 
Dos -privilégios dos Defembargadores. 

A o principio. 

A L V A R A , 
Em (Jiiefe declarou <jue a Relaçaõ tiao po-

dia conceder ao Governador o privilegio 
de Defembargador, e ijuejõ pertencia a 
Sua Mageflade. 

Liv. j . da Supplicaçaõ ,fúl. 47. 

EU El-Rey faço faber aos que efte 
Alvará virem, que eu fui infor-
mado , que o Chancellér, e Def-

embargadores da Relaçaõ do Porto fize-
raõ hum Aífento , em que determináraõ 
que o Conde de Miranda, do meu Confe-
lho de Eftado , que foi Governador da-
quellaCafa, pelo haver fido , devia go-
zar do privilegio de Defembargador na 
forma, em q dclle gozava, quando anual-
mente fervia o dito cargo ; e pofto que, 
mandando eu ver eíla matéria , reíòlvi 
que os dites Defembargadores naõ po-
diaõ fazer o dito Aífento , nem para iífo 
tinhaõ au&oridade alguma , e que afti o 
mandei advertir á dita Relaçaõ, para que 
o tiveífe entendido, e fe naõ refolveífe ao 
diante em cafos femelhantes,na forma,em 
que nefte o fizeraõ, todavia porque, no 
que toca ao privilegio do Conde,íe me re-
prefentou q devia de mãdar fazer declara-
çaõ,do q nefte ponto lhe pertécia confor-
me a Ordenaçaõ por elle, conforme a ella 
dever gozar delle; Hey por bem de decla-
rar, como por efte o faço, q o dito Conde 
goze do dito privilegio^ affi mando q elle 

fe lhe guarde em todos os particulares, e 
coufas, em que requerer,e por fua parte fe 
pedir,q fe lhe cumpra, fem diminuição al-
gumajporque aífi he minha mercê,e o hey 
por meu ferviço; para o que fe executará 
efte pontualmente , como nelle fe con-
têm ; e valerá, como Carta começada em 
meu nome , por mim aífignada, e paífada 
por minha Chancellaria, fem embargo da 
Ordenaçaõ , que difpôem que as coufas, 
que houverem de durar mais de hum an-
110, paífem por Cartas, e paífando por Al-
varás , naõ valhaõ; e regiftar-fe-ha 11a 
Chancellaria,e nas Caíàs da Supplicaçaõ, 
e do Porto, para confiar do conteúdo nel-
le, c vir á noticia de todos. Pedro Varei-
la o fez em Lifboaa 23.de Mayo de 1615. 
Chriftovaõ Soares o fez eferever. j^g j f 

A o §. 1. 

A L V A R Á , 

Em quefe determina íj os Defembargado-
res naÒ feja o efeufos de pagar coimas. 

Liv. 2. da T o n e do T o m b o , foi. 182. 
Liv. 7. da Supplicaçaõ, foi. 217. vciT. 

EU El-Rey faço faber aos que efte j 

Alvará virem , que eu fui informa-
do , que na Cafa da Supplicaçaõ , e na da 
Relaçaõ do Porto fe tinhaõ dado al-
gumas fentenças, porque eftava julgado 4 
os Cafeiros, e Lavradores dos Defembar-
gadores , e que gozavaõ de feus privilé-

gios, 
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gios, nau eraÕ obrigados a pagar coimas, 
lenaõ os damnos fomente. E mandando 
cu ver os autos, de q procederão algumas 
das ditas fentenças, e ouvindo os Jui-
zes, .que as deraõ, do fundamento,que pa-
ra iífo tiveraõ, que naõ foi outro mais,que 
a verem que os Cafeiros, e Lavradores 
dos Defembargadores, por feus privilé-
gios eraõ ifentos dos encargos do Conce-
lho. E por quanto as coimas naõ faõ en-
cargos do Concelho,e he coufa muy diffé-
rente , ç o privilegio de Defembargador 
naõ ifenta a feus Cafeiros, e Lavradores 
de pagar coimas ; pelo que hey por bem, 
e mando que quaefquer fentenças,que eíli-
verem dadas, aífi na Cafa daSupplicaçaõ, 
como na da ^.elaçaõ do Porto , porque 
eíleja julgado que os Cafeiros, e Lavra-
dores dos Defembargadores faõ ifentos 
por feus privilégios de pagar coimas,fejaõ 
nullas, e de nenhum effeito, e fe naõ cum-
praõ, nem faça obra por cilas, como fe as 
taes fentenças naõ foraõ dadas. E aífi me 
praz que pela mefma maneira fe naõ cum-
praõ, nem guardem as que ao diante fe 
derem em femelhante materia;porque por 
eíte, declaro que os Cafeiros, e Lavrado-
res dos Defembargadores naõ faõ ifentos 
por feus privilégios de pagar coimas, por 
quanto fe naõ extendem a iífo. E mando 
que efte íè cumpra, e guarde, como nelle 
fe contêm, fem embargo de quaefquer 
L e y s , e Ordenaçoés, que em contrario 
haja ; porque por eíle as hey por deroga-
das, poílo que delias fe naõ faça expreífa 
menção. E fe cumprirá outro-fi, poílo 
que o effeito delle haja de durar mais de 
hum anno , fem embargo da Ordenaçaõ 
do Liv. 2.T/f.40., que diz : Que as coufas, 
cujo efeito houver de durar mais de hum 
anno , pajfem por Cartas , e pajfando por 
Alvarás , nao valhao : o qual fe publicará 
na Chancellaria, para que venha á noti-
cia de todos, e fe regifiará no Livro das 
Lembranças da Mefa do Defembargo do 
P a ç o , e nos das Cafas da Supplicaçaõ , e 
Relaçaõ do Porto , aonde fe coílumaÕ 
regiílar femelhantes Alvarás ; e o proprio 
fe lançará na Torre do T.ombo. Joaõ 
Feyo o fez em Lisboa a 18. de Septem-
bro de 161 o. E eu Duarte Corrêa de Sou-
fa o fiz efcrever. 

REF. 

A L V A R Á , 
Sobre a mefma matéria. 

Liv. 7. daSupplicaçaõ, foi. 2<7. 

EU El-Rey faço íaber aos que eíle N . j . 

Alvará virem , que algumas Cama-
ras de Cidades, e Lugares defle Reyno fe 
me enviáraõ a queixar que, fendo achados 
em damnos os gados dos Defembargado-
res, e de feus privilegiados,e encoimados, 
tinhaõ os ditos Defembargadores havido 
fentenças da Relaçaõ, porque fe tem jul-
gado que pelo feu privilegio de Defem-
bargadores naõ podem feus gados fer en-
coimados , poílo que fejaõ achados em 
damnos; fendo aífi , que o dito feu privi-
legio fe naõ extende a mais, que a feus 
privilegiados ferem ifentos dos encargos 
dos Concelhos, em que íènaõcompre-
hende naõ pagarem coimas; e me pediaõ 
mandaífe prover no cafo de remedio con-
veniente ; e mandando eu tratar eíta ma-
téria na Mefa dos meus Defembargadores 
do Paço , aonde fe víraõ algumas das di-
tas fentenças,cujo fundamento foi,para os 
ditos Defembargadores, e feus privilegia-
dos naõ pagarem coimas, a claufula de 
feu privilegio, porque os ifenta dos en-
cargos dos Concelhos; e viílo como o di-
to privilegio fe naõ extende a naõ paga-
rem coimas de feus gados, nem fe pode 
entender no dito privilegio a Provifaõ de 
declaraçaõ, que mandei paíTar de naõ fer 
minha tençaõ quebrar os privilégios das 
Communidades, que exprefiamente tivef 
fem nelles claufula de naõ pagarem coi-
mas , e o parecer dos meus Defembarga-
dores do Paço ; Hey por bem, e me praz 
de declarar por eíle meu Alvará que o di-
to privilegio de Defembargador fe naõ 
extende a elles, nem a feus Lavradores, e 
privilegiados naõ pagarem coimas dos 
feus gados, que forem achados em dam-
nos ; antes os devem pagar, e guardar as 
Poíluras das Camaras; e por eíle annullo 
quaefquer fentenças, que fe tenhaõ dado 
neíle cafo, de os ditos Defembargadores 
por feu privilegio, nem feus Lavradores, 
e privilegiados, naõ pagarem coimas, e as 
hey por de nenhum effeito, e que fe naõ 
cumpraõ , nem guardem; e aífi hey por 
bem que quaefquer fentenças,que ao dian-
te fe derem contra o que neíle fe contêm, 

fejaõ 
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fejaõ nullas, e fe naõ cumpraõ,nem hajaõ 
effeito. E mando a todos os meus Desem-
bargadores , e mais Juftiças , Officiaes, e 
peífoas, a que o conhecimento defte per-
tencer, que o cumpraõ, e guardem, como 
nelle fe contêm: o qual fe regiftará no Li-
vro do Regifto da Mefa do Defembargo 
do Paço,e nos das Cafas da Supplicaçaõ, 
e Relaçaõ do Porto, fendo primeiro paf-
fado por minha Chancellaría : o qual que-
ro que valha , tenha força, e vigor, como 
fe foífe Carta,feita em meu nome,fem em-
bargo da Ordenaçaõ do Liv. 2. Tit. 40., 
que o contrario difpôem. Joaõ Feyo o fez 
em Lifboa a 27. de Septembro de 1613. 
Duarte Corrêa de Soufa o fez efcrever. 

REY. 

A o §. 11. 

A L V A R A , 
Em que fe declarou que nos cafos da Al-

motaceria nao tem os Desembargadores 
privilegio de Foro. 

Liv. 7. da Supplicaçaõ,/«/. 8o. verf. 
Liv. a. da Torre do Tombo,/«/. 78. 

^•4» O m Filippe por graça de Deos 
X J R e y de Portugal, e dos Algarves 
d'aquem, e d'alem mar, em Africa Senhor 
de Guiné , e da Conquifta , Navegaçaõ, 
Comercio da Ethiopia, Arabia, Períia, e 
da índia & c . Faço íaber aos que eftaLey 
virem, que, pofto que conforme a minhas 
Ordenações todas as peífoas de qualquer 
qualidade, e condição que fejaõ, faõ obri-
gadas nos cafos de Almotaceria refponder 
perante os Almotacés, algumas peífoas, 
que por privilegio tem Juiz particular,pa-
ra haver de conhecer de todas as fuas cau-
fits , pertendem que também tome conhe-
cimento das que tocaõ a Almotaceria, de 
que fe feguem grandes inconvenientes, e 
damno contra o bom governo, e admini-
ítraçaõ da Juftiça de todas as Cidades, 
Villas, e Lugares deftes Reynos,efpecial-
mente defta Cidade de Lisboa, pelo gran-
de numero de Privilegiados, que nella ha: 
e querendo eu ora niífo prover, como 
convêm a meu ferviço , e ao bem com-
mum , e bom regimento das ditas Cida-
des, e Villas, depois de tomar todas as 
informaçoés neceflarias , e mandar ouvir 
todos os Privilegiados, com o parecer dos 
do meu Çonfelho, para ceifarem todas as 

Leys Extravagantes, 
duvidas; Hey por bem declarar,como por 
efta Ley declaro , que todas as peífoas 
(pofto que privilegiadas fejaõ) nas maté-
rias de Almotaceria faõ obrigadas refpon-
der perante o Almotacé do feu Foro, cõ-
forme as L e y s , e Ordenações defte Rey-
110 ; e que a Ordenaçaõ do Liv. 3. Tit. 5. 

9. fe entende , e comprehende naõ fo-
mente os Privilegiados declarados no mef-
mo Titulo,mas todos os outros privilegia-
dos, ainda que fejaõ Defembargadores de 
minha Relaçaõ , e de quaefquer outros 
Tribunaes, e das peífoas, que por minhas 
Cartas, e Provifoés,ou dos Reys antepaf 
fados tem privilégios de Defembargado-
res, pofto que o naõ fejaõ , e de todos os 
mais privilégios concedidos ás peífoas,que 
por razaõ defeus Oflicios podem trazer 
feus Contendores á Corte, e de todos ou-
tros quaefquer privilégios por mim, e pe-
los R e y s , meus anteceífores,concedidos 
aos Colleitores, que ora faõ , e ao diante 
forem neftes Reynos, e ao Santo Officio 
da Inquiíiçaõ delles, e aos Cavalleiros da 
Religião de S. Joaõ , e aos Moedeiros, 
Lavradores, e Valladores de minhas Le-
zírias , e Paus , e a Mampofteiros dos Ca-
ptivos, e aos que fervem na Mefa da Mi-
fericordia defta Cidade, e das mais do 
Reyno, e aos Alemaés,e Bombardeiros, e 
de quaefquer outros , pofto que fejaõ in-
corporados em Direito, ou tenhaõ claufu-
las expreífas, e derogatorias dos cafos da 
Almotaceria, ou fejaõ concedidos por 
contrato, ou por qualquer outra maneira, 
confirmados por fentenças de minhas R e -
laçoés ; porque todos os privilégios acima 
declarados, ou quaefquer outros, que fe 
acharem , revogo , e hey por revogados, 
efpecialmente a Ordenaçaõ do Liv. 2. 
Tit. 62. §. 2., que concede aos Moedei-
ros defta Cidade nos feitos da Almotace-
ria , fendo demandados, refpondaõ peran-
te o feu Confervador da Moeda.Os quaes 
privilégios todos hey por bem fe naõ guar-
dem , nem tenhaõ lugar nas matérias da 
Almotaceria; e que fem embargo delles as 
peífoas, que os tem, eao diante tiverem, 
refpondaõ diante dos Almotacés defta 
Cidade, e das mais Cidades, Villas, e Lu-
gares deftes Reynos ; e afli me praz que 
os Regataés , Marchantes da Corte , e 
quaefquer outros Officiaes conteúdos no 

Regi-
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Regimento do Almotacé mór, ou outros 
quaefquer, de que por Provifoés particu-
lares podem conhecer, refpondaõ em to-
das as matérias da Almotaceria perante 
o"s Almotacés deita Cidade, fem embargo 
das razoes , que o Almotacé mór allega, 
para fe naõ haver de entender eíta Ley 
nos Officiaes de feu Officio; e de quaef-
quer Alvarás, e fentenças,que elle com os 
ditos Rcgataés , e Marchantes, e mais 
Officiaes da Almotaceria m ó r , tenhaõ 
em íèu favor; porque todas, e o que dif-
pòem o íèu Regimento , no que toca ao 
dito Almotacé mór haver de conhecer de 
fuas culpas nas matérias da Almotaceria, 
revogo, e :mando que naõ fejaõ de eífei-
to algum , nem tenhaõ força, nem vigor, 
em quanto forem contra a tençaõ,e decla-
raçaõ deita Ley,havendo refpcito ao bom 
governo, e regimento deita Cidade; e co-
mo eítando a Corte de aífento nella ceifa 
a razaõ, quemoveo a E l -Rey D . Manoel 
meu Bifavô, que finta gloria haja,na Car-
ta, porque mandou que o Almotacé mór 
tomaife conhecimento das culpas dos di-
tos Regataés. E eíta Ley mando que fe 
guarde, e cumpra, como nella fe contêm; 
e ao Regedor da Cafa da Supplicaçaõ , e 
ao Governador da Cafa do Porto, e aos 
Defembargadores delias, e aos Correge-
dores de minha Corte , e aos mais Corre-
gedores, Ouvidores, Juizes,e Officiaes de 
Juítiça , a que o conhecimento diíto per-
tencer, a cumpraõ, e guardem, e façaõ in-
teiramente cumprir,e guardar; e ao Chan-
cellér mór, que a publique na Chancella-
ria , e envie logo Cartas com o traílado 
delia, fob meu Selio,e íèu íignal, aos ditos 
Corregedores, e Ouvidores das Comar-
cas , para que a publiquem nos Lugares, 
aonde eítiverem, para que a todos feja 
notoria ; e a façaõ publicar em todos os 
outros das fuas Comarcas , e Ouvidorias: 
e eíta Ley fe regiítará 110 Livro da Cafa 
do defpacho do Defembargo do Paço , e 
nos das ditas Relações da Cafa da Sup-
plicaçaõ , e do Porto , e 110 da Camara 
deita Cidade, e nos das mais Camaras 
das Cidades,Villas, e Lugares deite R e y -
no. Dada na Cidade de Lifboa a 25. de 
Outubro. Sebaítiaõ Pereira a fez no an-
no de 1604. Joaõ da Coita a fez efcrever. 

REY. 
L i v . II . 

Ordenações, Tit. £9. 1 4 5 

A L V A R A , 
Sobre a mefma matéria. 

Liv. 6. da Torre do Tombo ,foí. 135. 

E U o Princepe, como Regente,e Go- £ 
vernador do Reyno de Portugal, e 

Algarves, faço faber aos q eíte meu Alva-
rá virem, que, fendo-me reprefentado pe-
los Vereadores, e Procurador da Camara 
da Cidade de Évora,que,ordenando os Se-
nhores R e y s paífados q nenhuma pelfoa 
de qualquer qualidade, aífi fecular, como 
Ecclefiaítica, e ainda o Colleitor Apof.o-
lico, reíidente neíte Reyno,foífe ifento da 
jurifdiçaõ dos Almotacés, paífando-fe dif-
fo Alvará em tempo do S°.r R e y D . Ma-
noel,que confirmára El-Rey Filippe II.no 
anno de 1604. com efpecificaçaõ dosln-
quifidores Apoítolicos, e Maltezes, fe naõ 
pudera nunca confeguir a execução em 
razaõ dos muitos privilégios,que havia na-
quella Cidade, e numerofa familia dos Ar-
cebifpos, c outros muitos incorporados na 
Univerfidade, contendendo cada hum fo-
bre lhe valer neíte cafo feu privilegio, naõ 
obítantes os ditos Alvarás,e Sentenças da-
das na Relaçaõ em obfervancia dos mefi-
mos a favor daquella Cidade,e naõ feriífo 
baftante, para cederem de fuas opinioés, 
profeguindo em fuas contendas,de que na 
Republica fe originavaõ grades difeordias, 
differenças,e perturbaçoés, continuado os 
damnos, e deítruiçaõ das fazendas,perden-
do-fe o refpeito ásjuítiças,e ao Senado da-
quella Camara , todas as vezes q tratavaõ 
de obfervar os ditos Alvarás. Havendo eu 
a tudo refpeito, e ao continuo deitas quei-
xas, confiderando a obrigaçaõ, que tenho 
de acudir com remedio a meus Vaífallos,e 
evitaras fobreditas controveríias, e otaõ 
antigo vicio,que neíte Reyno fe tem expe-
rimétado, de deítruirem os poderofos com 
os feus gados os frutos, e fazendas dos po-
bres, e miferaveis,a q o Direito affiíte, fun-
dado na razaõ natural; pois naõ ha coufa 
mais contra a natureza,q augmentar-fe ca-
da hum com a ruina do proximo, de q re-
fulta fer oífenfa dos preceitos, e dictames 
naturaes o privilegiar-fe alguém contra eíta 
igualdade;Hey por bem,e mando q nos ca-
los de Almotaceria naõ tenha lugar privi-
legio algum,affi de Defembargadores, Mal-
tezes, Moedeiros,Colleitores,Bifpos,Arce-

T bifpos, 



14 6 Collecçao I. das Leys Extravagantes, 
bifpos,Inquifidores,Santo Officio,Univer-
fidades, e quaefquer outros q haja, que to-
dos aqui hey por expreííòs, e declarados, 
como Te de cada hum fizeífe expreífa,e de-
clarada mençaõ;os quacs todos nefte parti-
cular revogo,e hey por revogados,e de ne-
nhum vigor;porq minha tençaõ lie que ne-
nhuma pefloa,de qualquer eftado,qualida-
de,e condição q feja , fe ifente, nem poífa 
ifentar da jurifdiçaõ dos Almotacés nas 

N . i , 

coufas tocãtes á Almotacería.Pelo q man-
do a todas asJuftiças,Officiaes, epeíToas, 
a quem o conhecimento difto pertencer,^ 
cumpraõ,e guarde efte Alvará,como nelle 
fe contêm , poílo q o eífeito delle haja áe 
durar mais de hum anno, fem embargo da 
Ordenaçaõ doLiv. 2.T/í.40.em contrario. 
Miguel Vieira o fez em Liíboa aos 9. de 
Março de 1678. Francifco Pereira d e C a -
Ílel-Braneo o fez efcrever. PRINCEPE. 

T I T U L O LX. 
Qiie os C avalie ir os nao gozem do -privilegio da C avaliaria O1c. 

A ' Rubrica. 
A L V A R A , 

Em íf fe determina íj o exercício da Caval-
iaria Militar pertêce mais particularmS-
te ás pejfoas Nobres, e Fidalgos. 

Liv. 4- das Lcys da Torre do Tombo,/«/. 78. 

> U E l - R c y faço faber aos q efte Al-
vará virem,q porquanto geralmé-
te fe entendeo atégora q o lerviço 

feito pela guerra nas Cõpanhias de Caval-
lo he de menos £Ílimaçaõ,e merecedor de 
menos premio,que o ferviço da Infantaria, 
fendo o ferviço da Cavallaria de fua natu-
reza nobre,e proprio da Nobreza,e de gra-
de imporrancia á confervaçaõ dos Exerci-
t o s ^ defenfa dos R e y n o s ; e querendo eu 
atalhar aos inconvenientes , q refultaõ de 
naõ eftar bem entendida efta matéria,e re-
duzir a Cavallaria á fua devida reputaçaõ, 
me praz,e hey por bem declarar,e declaro, 
q o fervir-mc nella compete mais particu-

larmente ás pcífoas Nobres,e Fidalgosje ^ 
aos q o fizerem nas Fronteiras deíles R e y -
nos , occupando-fe na defenfa delles, lho 
agradecerei, e os mandarei defpachar com 
os prêmios,e mercês devidas, e applicadas 
á Nobreza, conforme os merecimentos de 
cada hum.E para que confie a todos defta 
minha refoluçaõ,e declaraçaó,mandei paf-
far delia o prefente Alvará, q fe publicará 
na Chãcellaria,e feregiílará na Secretaria; 
e as cópias delle fe entregaráõ aosOfficiaes 
mayores da Cavallaria das Fronteiras,dan-
do-fe o original a Francifco de Mello,meu 
Monteiro mór,do meu Confelho, e Capi-
taõ General da Cavallaria do Alentejo ; e 
quero,e mando q valha,e fe cumpra, poílo 
que feu eífeito haja de durar mais de hum 
anno, fcm embargo da Ordenaçaõ em cõ-
trario. Francifco de Lucena o fez em L i f 
boa, a 6. de Fevereiro de 1642. REY. 

T I T U L O LXII. 

N . r , E 

Do privilegio dos Moedeiros da Cidade de Lijboa. 
A o principio. 

Efcrivaés da Cafa da moeda deílas Cida-
des , pedindo-me lhes fizeífe mercê man-
dar paífar L e y , em que declaraífe por 
nullas todas as fentenças proferidas nas 
caufas dos Moedeiros , e mais privilegia-
dos da dita Cafa da moeda , cm qualquer 
JUÍZO , que naõ foífe da fua Conlervato-
ria, na mefma fôrma, que fui fervido man-
dar promulgar a favor dos Diftribuidores 
deita Corte , e Cidades por L e y de 23 de 
Abri l de 1723., e a favor dos Efcrivaés do 

J u i z a 

A L V A R A , 
Em íj fe determinou íj as fentenças alcan-

çadas em outros Juizos, (jue nao for o da 
Confervatoria, fendo as caufas, e depen-
de cias delias dos Moedeiros, fejao nullas. 

Liv. 5. do Defembargo do Paço,/«/. 253. 
Liv. das Lcys da Ghancellaria mór ,/«/. 54. 

U E l - R e y faço faber aos que efte 
Alvará de L e y virem,que tendo 

confideraçaõ ao que me repre-
fentáraõ os proprietários dos Oíficios de 



Ao Livro fegundo das 
Jüizo de Ilidia,e Mina, por outra de 3. de 
Agoílo de 1729.,' por quanto elles pro-
prietários eraõ Efcrivaés privativos de to-
das as caufas,e depédencias dosMoedeiros, 
e mais coufas pertencentes á dita Cafa da 
Moeda,na forma da Ordenaçaõ doLiv. 2. • 
Tit.63., e do Regimento da mefma Cafa, 
e mais Leys Extravagantes, as qiiaes, por 
fe naõ obfervarem , fe achavaõ os fuppli-
cantes com grande diminuição nos feus 
Ofiicios pela ufurpaçaõ , que fe lhes fa-
zia nosjuizos deíla Corte, efpecialmente 
nos da Ouvidoria da Alfandega,e Correi-
ção do Civel delia, aonde fe eílava to-
mando conheciméto,e proceifando aquel-
las caufas mefmas, que fó aos Ofiicios 
dos fupplicantes pertenciaõ; pois manda-
va a mefma Ley do R e y n o , que o Con-
fervador da dita Caía da Moeda foífe Juiz 
de todas as caufas crimes, e eiveis dos 
Moedeiros, e mais Privilegiados delia, 
com jurifdiçaõ privativa, e inhibiçaõ aos 
mais Julgadores, cuja determinaçaõ fe 
naõ derogava,nem ainda de confentimen-
to das partes, as quaes naõ podiaõ renun-
ciar o privilegio incorporado em Direito; 
e tanto aífi, que pelo dito Regimento da 
Cafa da Moeda, fe impunha pena de per-
dimento do privilegio aos Moedeiros,que 
declinaífem a jurifdiçaõ do Confervador; 
e fem embargo diífo moílrava a experien-
cia que continuamente elles demanda-
v a õ , e eraõ demandados em outros Juí-
zos, tudo em grave prejuízo delles fuppli-
cantes, que também deviaõ fer providos 
do mefmo remedio. E viílo feu requeri-
mento , em que foi ouvido o meu Procu-
rador da Corôa, e o que confiou por ir-
formaçaõ do Juiz de índia, e Mina, Coi> 
fervador dos Moedeiros, que também fo-
raõ ouvidos , e fer o requerimento dos 
fupplicantes fundado em Direito, confor-
me ao qual faõ nullas todas as fentenças 
proferidas por Juiz incompetente , e fe 
achar perturbada pelo abufo a obfervan-
cia das Leys , que ha fobre eíla matéria; 
Hey por bem,e mando (para que as ditas 
Leys tenliaõ feu devido eífeito, e fe evi-
tem aos fupplicantes os damnos, como 
também o prejuízo , e confufoés, que fe 
feguem de fe proceífarem as caufas em 
JUÍZO incompetente) que todas as fenten-
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ças, que forem alcançadas em outros Juí-
zos , fendo as caiifaá, e dependenciás del-
ias , ou crimes, ou eiveis, dos Moedeiros, 
e mais Privilegiados da dita Cafa da Moe-
da , e que pela referida Ordenaçaõ,e R e -
gimento pertencerem ao Juizo da dita 
Confervatoria, fejaõ nullas, e de nenhum 
eífeito, nem façaõ fé em Juizo, nem fora 
delle, fem que feja necéífaria mais prova 
para a nullidade delias, que ferem as ditas 
caufas ajuizadas em outros JUÍZOS , aífi, e 
na mefma forma, que pelas referidas Leys 
fui fervido determinar a favor dos Diílri-
buidores, e Efcrivaés do Juizo de índia, e 
Alina; com declaraçaõ porém, que eíla 
minha Ley terá eífeito, e fe cumprirá fó 
para os cafos, em que os Moedeiros , e 
mais Privilegiados da Cafa da Moeda pof-
faõ ufar do feu privilegio, por haver mui-
tos expreífos na Ordenaçaõ , em que, ou 
por mayor privilegio dos Contendores, ou 
pela qualidade das caufas, naõ podem va-
ler-fe do feu privilegio ; e para que neíla 
fôrma tenha a fua devida obfervancia, 
mando ao Regedor da Cafa da Supplica-
çaõ, Governador da Cafa do Porto , ou a 
quem feus cargos fervir, Defembargado-
res das ditas Cafas, e aos Corregedores do 
Crime, e Civel de minha Corte, edeílas 
Cidades, e aos mais Corregedores, Ouvi-
dores, Juizes, Juíliças, Officiaes,e peífoas 
de meus Reynos, e Senhorios cumpraõ,e 
guardem, e façaõ inteiramente cumprir, e 
guardar eíle meu Alvará de Ley , como 
nelle fe contêm. E para que venha á noti-
cia de todos, e fe naõ poífa allegar igno-
rância , mando ao meu Chancellér mór 
de meus Reynos, e Senhorios, ou a quem 
feu cargo fervir, o faça publicar na Clian-
cellaría, e enviar a cópia delle, fob meu 
Sello, e feu íignal, aos Corregedores, e 
Ouvidores das Comarcas, e ás Ouvido-
rias das Terras dos Donatarios, em que 
os Corregedores naõ entraõ por Correi-
ção ; c fe regiílará nos Livros da Mefa do 
Defembargo do Paço, e nos da Cafa da 
Supplicaçaõ, e Relaçaõ do Porto,aonde 
femelhantes fe coílumaõ rcgiílar , e eíle 
proprio fe lançará na Torre do Tombo. 
Dado em Lisboa Occidental a 22. de 
Mayo de 173}. 

REY. 

Liv. II. T I T U -
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T I T U L O LXIII-
Do Privilegio dos Rendeiros dEl-Rey. 

A ' Rubrica. 

A L V A R A , 
Em ijuc fe determinou,íj a peJJba,cjue tomar 

renda (TEl-Rey com algum conluyo,pro-
mettedo dinheiro a outrem,par a (jue naõ 
lance,pague a decima parte do preço da 
reda alem das mais penas do Regimeto. 
Liv. 4. das Lcys da Torre do Tombo,/«/. 214. 

EU El-Rey faço íaber aos que efte 
Alvará virem, que eu fou infor-

mado que minha Fazenda rece-
be grande diminuição por caufa dos con-
luyos, que fe commettem nos contratos, 
rendas, e aífentos, que com ella fe fazem; 
e para evitar efte damno he necefiario 
acudir com remedio conveniente, por 
quanto naõ bafta o que pelo Regimento 
de minha Fazenda eftá difpofto, aíli por 
naõ dar a pena adequada a culpa taõ gra-
ve, como também por fe naõ comprehen-
derem as peifoas , que concorrem neftes 
conluyos, que faõ caufa de fe commette-
rem; e querendo-os atalhar; Hey por 
bem , e mando que daqui em diante toda 
a peífoa, de qualquer qualidade, e condi-
ção que feja, que tomar por contrato, 
renda, ou aífento de minha Fazenda, 
achando-fe q interveyo algum conluyo, 
dando algum dinheiro, ou outra qualquer 
coufa, ou promettendo-a a alguma pef 
foa, por naõ lançar nos contratos, rendas, 
ou aflentos, que fe fizerem, dando,ou pro-
mettendo por fi,ou por interpofta pefiba, 
ou feja por qualquer modo , que conclua 
haver conluyo, pelo mefmo cafo feja 
condemnado na decima parte, que impor-
tar o preço do contrato,arrendamento,ou 
aftento, que fe fizer, álem das penas do 
Regimento ; e o que receber algum di-
nheiro, ou outra qualquer coufa que feja, 
por fi, ou por interpofta peífoa , por naõ 
fazer lanço nos ditos contratos , rendas, 
ou aífentos , ou defiftir,por qualquer mo-
do que feja, e ainda que por rogo do lan-
ço , que tiver feito, feja condemnado que 
reftitua para minha Fazenda o que hou-

ver recebido , e em quinhentos cruzados 
mais , e dous annos de degredo para Afri-
ca. E por quanto a prova defte delido he 
diíficultoía, por fer occulto,e fe commet-
ter fecretamente; Hey por bem que fe 
haja por provado com duas teftemunhas 
fingulares fomente ; e a pefiba , que de-
nunciar do tal delido, e apontar teftemu-
nhas , pofto que fingulares, para a prova 
delle, ferá relevado das ditas penas; e pro-
vando concludentemente , haverá améta-
de delias,e outra amétade para minha Fa-
zenda ; e mando aos Miniftros,e Officiaes 
delia, e da Juftiça, e peifoas, a que o co-
nhecimento defte pertencer, o cumpraõ, 
e façaõ cumprir,e guardar taõ inteiramen-
te, como nelle fe contêm, fazendo-o regi-
ftar nas Cafas dos meus Direitos Rcaes 
defta Cidade , fixando-fe o traílado delle 
nas portas delias, e nas mais partes, aonde 
parecer ; e fe publicará, e regiftará em mi-
nha Chancellaria, para aífi vir á noticia de 
todos o que por elle ordeno. Joaõ da Sil-
va o fez em Liíboa a j o . de Outubro de 
1649. Fernando Gomes da Gama o fez 
eferever. 

A L V A R A , 
Em que fe determinou que nenhum Mini-

Jlro, nem Oficial de Juftiça , porfi, 
nem por interpofta pejjoa , poderá ter fo-
ciedade em rendas Reaes. 

Liv. 12. das Extravagantes da Supplicaçaõ,/«/. 1 p-
Liv. 5. do Dcfembargo do Paço, foi. 174. verf. 

EU oPrincepe , como Regente , e N . 

Governador dos Reynos de Portu-
gal , e Algarves, faço faber aos que efta 
minha Ley virem, que, íèndo-meprefente 
o grande damno, que nos meus Reynos, 
c Senhorios refulta á boa adminiftraçaõ 
da Juftiça, e melhor governo de minha 
Fazenda, de que os Miniftros,e Officiaes, 
que me fervem neftas occupaçoés , e ou-
tras femelhantes lancem em minhas ren-
das,ou tenhaõ parte,ou fociedade com os 

Contra-



Ao Livro fegundo das Ordenaçoes, Tit. $1., e 5; 3. 
Contratadores, que as arremataõ , diver-
tindo-fe por eíle meyo da principal obri-
gaçaõ de feus Officios, e applicando-fe 
ao que tanto encontra meu ferviço, e au-
dôtidade de feus cargos, fem que atégora 
fejá baftante a prohibiçaõ da Ordenaçaõ 
do Liv. 4. Tit. 15: , e outras Refoluçoés 
minhas fobre eíle particular, para fc impe-
dir taõ prejudicial introducçaÕ; fui fervi-
do mandar declarar por efta Ley que a 
prohibiçaõ da dita Ordenaçaõ he geral, 
e naõ-fó comprehende aos Miniftros tem-
poraes, fenaõ ainda a quaefquer outros 
de minha Fazenda, ou Juftiça, ainda que 
fejaõ perpetuos: e mando que daqui em 
diante nenhum Miniílro , ou Official de 
Juftiça, Fazenda, ou outro qualquer Mi-
niílro femelhante , fem diftinçaõ a mayo-
res , ou menores lugares na preeminen-
cia de peífoas, ou Officios , façaõ por íi, 
ou por interpoftas peífoas , publica , ou 
occultamente , lanços em minhas rendas, 
nem tenhao nellas partes , ou fociedade 
com os Contratadores, que as arrema-
taõ por qualquer via , ou modo de ne-
gociaçaÕ que feja , aífi nefte Reyno, 
como em todas as fuas Conquiftas , por-
que lho hey por defefo , e prohibido na 
forma referida, com pena , que os taes 
contratos, e fociedades feráõ nullos, e de 
nenhum vigor, e perderáõ todo o cabe-
dal , com que entrarem , ou adquirirem, 
em dobro para minha Camara R e a l , de 
que fera amétade para o accufador, e in-
correrão na pena de prejuros, e nas mef-

149 
mas penas os que ufarem de mercancia : e 
alem difto feráõ privados dos póftos de 
Juftiça , ou Fazenda, que fervirem , e 
cõdemnados para Africa até minha mercê. 
E para melhor cumprimento defta Ley, 
mando que nas refidencias , que fe tira-
rem nefte R e y n o , e fuas Conquiftas fe 
accrefcente, que os Syndicantes pergun-
tarão particularmente pelo conteúdo ne-
fta L e y ; e os Juizes de minha Corôa , e 
Fazenda tomaráõ privativamente nefta 
Corte conhecimento das denunciaçoés, 
que fe dérem fobre eíle particular, ou 
lhes vierem do R e y n o , e fuas Conqui-
ftas , fentenceando-as fummariamente na 
Relaçaõ com Adjuntos, dando-me con-
ta das fentenças, que dérem, antes de as 
executarem. E para que venha á noticia 
de todos , mando ao meuChancellérmór 
que faça logo publicar efta Ley na Chan-
cellaria, na forma, que nella fe coflumaõ 
publicar femelhantes Leys , enviando 
Cartas com o traílado delia ^fob metfSel-
lo , e feu fignal, aos Corregedores , Pro-
vedores , e Ouvidores das Comarcas, pa-
ra que a publiquem, e façaõ publicar 
nos Lugares, aonde eftiverem, e nos mais 
de fuas Comarcas ; e fe regiftará no Li-
vro da Mefa do Defembargo do Paço, e 
nos da Cafa da Supplicaçaõ, e Relaçaõ 
do Porto /aonde femelhantes Leys fe co-
ftumaÕ regiftar. Manoel da Silva Colla-
ço a fez em Liíboa a io, de Janeiro 
de 1678. Francifco Galvaõ a fez efere-
ver. ' PRINCEPE. 

F I M 
Da Collecçaõ I. das Leys 

Extravagantes. 

COLLEC-
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Num.i. 

C O L L E C Ç A O 

D E C R E T O S , 
E C A R T A S , 

Que fe tem expedido, para o governo dajujliçaydef 
de o anno de 16o 3., em que fe publicou a nova 

compilação das Ordenações do Reyno, 
até o prefente anno de 1746. 

NOVA ADDIÇAÕ 
AO 

L I V R O II. 
DAS ORDENAGOÈS. 

T I T U L O I . 

Em que cafo os Clérigos, e Religiofos hão de refponder per-
ante as Jufliças Seculares. 

A ' Rubrica. 

C A R T A D ' E L - R E Y , 
Em (jue fe mandou rccommendar a obfer-

vancia dejla Ordenaçaõ. 
Liv. j . da Supplicaqaõ ,fol. 77. verf. 

A N O E L deVaf-
concellos,Rege-
dor , amigo: Eu 
El-Rey vos en-
vio muito fau-
dar. Por quanto 
fobre o modo, q 

os Confervadores das Religiões tem em 
conhecerem como Ordinários das cauíàs 
dos ifentos , que conforme a Ordenaçaõ 
do Liv. 2. T/f. 1. haõ de refponder ante 

os Juizes Seculares, fe deraõ atégora dif-
ferentes fentenças, que caufaÕ confufaõ 
na Juftiça , e prejuizo á minha jurifdiçaõ, 
a que convêm atalhar, vos encommendo, 
e mando que , quando fe tratarem neífa 
Cafa matérias femelhantes , encarregueis 
da minha parte aos Juizes que guardem 
a Ordenaçaõ, fem lhe darem entendimen-
tos differentesj e para que efta Ordem 
naõ venha em efquecimento, a fareis re-
giftar no Livro das Lembranças da R e -
laçaõ, com advertência , de que fe naõ 
publique, nem fe faça fobre ella demon-
ftraçaõ alguma. Efcripta em Madrid a 20. 
de Junho de 1618. R E Y 

T I T U -



N . i . 

P 

Ao Livro fegundo das Ordenaçoes, Tit. $1., e 5; 3. 1 5 1 
Padre Provincial, Fr. Mauricio da Cruz, 
nelle queria fazer; advertindo-lhe,que naõ 
confentindo aiii, em outra forma manda-
ria proceder, pelo Provincial me reprefen-
tar depois lhe naõ quizeraõ obedecer até-
gora; para o confeguir lhe fará o Conde 
Regedor, na forma da Ordenaçaõ do 
Reyno, dar ajuda do braço Secular. Lif-
boa em 6. de Agofto de 1648.; o que fa-
rá com toda a brevidade por haver dias, 
que fe anda nefte negocio. Com Rubrica 
de Sua Magejlade. 

T I T U L O II I . 
Da maneira, em que El-Rey pode-

rá tirar as coufas,q dellei7c. 

A o principio. 

D E C R E T O , 

Em (j fe manda fejao defnaturalizados todos 
os (jueforem tomar Ordens aCaJlella. 

L i v . 1. dos Decretos do Defcnib. do Vaco, foi. 266. 

N . i . 

Elo muito que prejudica a meu 
ferviço , e á confervaçaõ defte 
Reyno hirem os meus Vaífallos 

ao de Caftella a tomar Ordens, que lhes 
daõ os Bifpos daquelle Reyno , fui fervi-
do refolver que todos os que ifto fizerem, 
fiquem defnaturalizados para nefta minha 
Coróa naõ terem Officio^nem por algum 
modo lograrem os direitos de Naturaes; e 
que tornando a entrar nefte Reyno, fejaõ 
lançados outra vez para o de Caftella, 
fem fe confentir que fiquem nelle: do que 
fe enviaõ Ordens aos Governadores das 
Armas das Províncias,para que aííi o exe-
cutem pontualmente com todo o cuida-
do. O Defembargo do Paço o tenha en-
tendido, para por fua parte o dar á execu-
ção ; e para que venha á noticia de todos, 
fará pôr Edi&aes defta minha Refoluçaõ 
nas partes publicas, que lhe parecer, para 
que naõ fe allegue ignorancia; e fendo ne-
ceífaria alguma outra, a paífe. Em Liíboa 
a 15. de Março de 166}. Com Rubrica 
de Sua Magejlade. 

T I T U L O V I I I . 

Da ajuda do braço Secular. 

A o §. 2. 

D E C R E T O , 
Em (jiie fe mandou dar ajuda do braço Se-

cular ao Provincial de S. Domingos, 
para vifitar o Convento de Benifica, que 
lhe impedia o Prior delle. 

Liv. 10. da Supplicaqaõ , fol .}. verf. 

Avendo mandado efcrever em 
28. do paífado ao Padre Prior 
de Bemfíca, que na fôrma da 

Refoluçaõ, que fora fervido tomar, ad-
mittiífe naquelle Convento a vifita, que o 

T I T U L O X V . 

Dos que impetrai) Provifoes O"c. 

A ' Rubrica. 

C A R T A , 
Em que fe recommendou a obfervancia de-

fla Ordenaçaõ , determinando-fe, que os 
Juizes, e Procurador da Coroaproce-
dejjem ex officio contra os impetrantes. 

Liv. da Supplicaçaõ ,fol . 27. 

M Anoel de Vafconcellos,Rege- N . i , 
dor, amigo: Eu El-Rey vos 
envio muito faudar. Haven-

do entendido, que fe naõ praticou até-
gora cumpridamente a Ordenaçaõ Liv.2. 
Tit. 15. , que trata dos que impetraÕ Pro-
vifoes de Roma contra as Graças conce-
didas a mim; e que, por fe naõ haver fei-
to , fe atraveífaõ tantos a pedi-las, houve 
por bem de refolver , que a dita Ordena-
çaõ fe executaífe daqui em diante; de que 
me pareceo avifar-vos, para que o te-
nhais entendido, e o façais a faber aos 
Defembargadores defía Relaçaõ: e ao 
Procurador, e Juiz da Corôa, que aííiíle 
nella , encarregareis da minha parte que, 
fuccedendo algum cafo dos comprehen-
didos na dita Ordenaçaõ, façaÕ logo de 
officio tratar do cumprimento delia, po-
fto que naõ haja parte , que a requeria ; 
e fem embargo de qualquer outra Ordem 
dada antes defta ; e vós tereis particular 
cuidado de faber fe fe executa , e fareis, 
que efta Carta fe traílade nos Livros da 
Relaçaõ,para que fique fempre na memo-
ria o que por ella fe ordena. Efcripta cm 
Madrid a 20. de Janeiro de 1615. j l E F 

T I T U -



i j 2 CollecçaÕ I I . dos Decretos ,e Cartas 

N . i . 
JU1V. } 

D 

T I T U L O X V I I I . 
Qiie as Igrejas ,e Ordens naõ com-

prem bens de raiz l?c. 

A ' Rubrica. 

C A R T A , 
Que Sua Magejlade ejcreveo ao Colleitor, 

advertindo-o, de que não devia fazer 
procedimento , que encontrafe a obfer-
vancia dçfla OrdenacaÕ. 

Liv. j- daSupplicaçaõ , foi. 242 .vcrf. 

Eu-fc-me conta, de qtle em Do-
mingo de Ramos do anno paf-
fado de 1636. mandaftes pu-

blicar nas Igrejas deífa Cidade de Liíboa 
hum Ediótal contra as peífoas,que denun-
ciavaõ de Capellas, que pofsüem alguns 
Morteiros, e peíToas Ecclefiaílicas; e ha-
vendo eu vifto o que fe contêm no Edi-
&al , de que fe me enviou a cópia, me pa-
receo dizer-vos que tiveftes neíla maté-
ria diffèrente procedimento , do que fe ef-
perava de vós por Miniftro de Sua San-
tidade, de quem eu fou taõ devoto,e obe-
diente filho ; e que, fe acerca delia fe vos 
deraõalgumas informações, foraõ muy 
erradas: e pofto q o fer efte Edidal con-
tra huma Ley praticada por decurfo de 
tantos annos, fem contradiçaõ alguma, e 
paífada em ordem á confervaçaõ deífe 
Reyno , e bem da mefma Igreja , a que 
fempre eu, e os Senhores Reys,meus pre-
deceífores, attendemos, como Prote&o-
res, e Defenfores feus , e que tantos íer-
viços lhe temos feito , ficava dando lugar 
a tratar do remedio defta força pelos 
meyos , que o Direito, e coílume permit-
temjcom tudo para mayor juftificaçaõ dif-
fo mandei ver a matéria por muitos Theo-
logos, e Juriftas dos melhores defta Corte: 
e havendo-me conformado com o que a 
todos pareceo, vifto que havendo-fe efpe-
rado tanto tempo, que conheceffeis o er-
ro,em que cahiftes,e naõ defiftiftes do vof-
fo intento,podendo ufar de outros meyos, 
íj as Leys permittem,quiz antes pelo amor, 
e refpeito, que guardo a Sua Santidade, e 
a feus Miniftros, encommendar-vos mui-
to, como o faço por eftaCarta, que repo-
nhais o Edi&al referido, e tudo o mais que 
nefte negocio houverdes feito , na fôrma, 
que entendereis da Princeza Margarida, 

minha muito amada, e prezada Senhora 
Prima, havendo-vos niífo com o modo, 
em que deveis dar fatisfaçaõ a hum abufo 
taõ grande, tendo por certo que, fe aííi o 
fizerdes , terei muito contentamento, e fe 
efeufará com iífo tratar de remedio por 
outros caminhos. Efcripta em Madrid, a 
3. de Fevereiro de 1637. REY 

C A R T A 
Para a Princeza Margarida Jolfe a mej-

ma matéria. 

Liv. 9. da Supplicaqau,fot. 243. 

S Confultas do Confelho de Ef ta r N. 2. 
do, e da Junta, que ordenaftes em 

voífa prefença fobre o Ediftal, que o Col-
leitor mandou publicar em Domingo de 
Ramos do anno paífado de 1636. contra 
as peífoas, que denunciavaõ Capellas,que 
poísúem alguns Mofteiros, e peífoas Ec-
clefiaílicas,mandei ver com todos os mais 
papeis, que com ellas vieraÕ, pelos Mini-
ftros do Confelho delTe R e y n o , que refi-
dem junto a mim, e pelos do Confelho de 
Caftella, e outros muitos Juriftas,eThco-
logos, para fegurar minha Confciencia 
em o acordo, que fobre matéria taõ grave 
houveífe de tomar, por cuja caufa fe de-
teve a refoluçaõ delia; e havendo concor-
dado todos, em que o Colleitor tem pro-
cedido com grande exceífo, e apontado 
uniformemente o remedio , que nefte par-
ticular fe ha de pôr ; e pofto que tendo-fe 
efperado tanto tempo , que o Colleitor 
conheceífe o erro, em que havia cahido 
no procedimento, que teve, naõ defifte 
do lèu intento, ficando com iífo juftifica-
do o modo, que com elle fe ha de ufar, 
conforme ao que difpòem as Leys, e com 
o poder, que o Direito me concede, toda 
via, pelo refpeito, que fe deve a Sua San-
tidade, e a feus Miniftros, que eu particu-
larmente obíèrvo , e procuro fe guarde, 
como o mais obediente Filho da Igreja, 
em cujo ferviço, e defenfaõ me emprego 
com particular defvélo, gaftando niífo 
quanto ha de minha Fazenda , como lie 
notorio, naõ fe fazendo o mefmo em ou-
tras partes, aonde ha as mefmas L è y s , e 
naõ com tantos apoyos; aquellas fe refer-
vaõ, que naõ íiiõ iguaes no obfequio , e 
reverencia dos Pontífices Romanos •• e a 

mim 

h/H 



i -A 
i\\ • 

Ao Livro fegunâo das Ordenações, Tit. 1 8 . 
mim me eftaÕ annullando minhas Leys 
ao tempo , que mais ferviços faço á Igre-
ja ; e para que fe veja a juftificaçaõ, com 
que quero fe proceda com os Miniftros 
de Sua Santidade, refolvi que ao Collei-
tor fe ordene que reponha logo o Edi-
dfcal, e tudo o mais, que nefte negocio ti-
ver feito ; e lho direis pela via,que vos pa-
recer melhor; eftranhando-lhe muito o 

v haver publicado o Edi&al em dia de R a -
— m o s , quando toda a gente eftá nas Igre-

jas, occafionando perturba-la na paz tem-
poral , e efpiritual, e ufar nelle de pala-
vras indecentes, e efcandalofas; e ulti-
mamente querer annullar huma Ley taõ 
praticada por decurfo de tantos annos, e 
juftificada pelos Doutores, que efcrevê-
raõ fobre a matéria,confervada por todos 
os Reys , meus predeceífores, e por mim; 
approvada por hum Pontífice, e confen-
tida por todos os mais , e pelos Colleito-
res , que ha havido neífe R e y n o ; e di-
zendo-lhe tudo o mais, que a efte intento 
fe vos oiferecer ; e naõ querendo o Col-
leitor cumprir, e fazer o que fica referi-
do , ordenareis que feufe com elle do que 
o Direito , Coftume, e Leys defie R e y -
no permittem ; pois ahi, como nos mais 
Reynos da Chriftandade eftá em obfer-
vancia o remedio das forças, até chegar 
ao ultimo,que E l - R e y Dom Filippc,meu 
Senhor, e Pay, que haja Gloria,por Carta 
fua de 4. de M a y o de 1611. tem manda-
do naõ fe chegue com os Colleitores, fe-
naõ dando-lhe conta primeiro,como ago-
ra fe me deu ; e fe naõ baftar tudo, fe ufa» 
rá da maõ , que o Direito, e Coftume me 
haõ concedido, como R e y , e Princepe 
Soberano, para deitar de meus Reynos 
aos Ecclefiafticos, nos cafos, que tendo 
elles obrigaçaõ de obedecer, e cumprir o 
que fe lhes manda,como nefte , o naõ fa-
zem ; o que tudo fe poderá executar na 
ultima defobediencia do Colleitor, fe per-
feverar, e perfiftir em levar adiante o feu 
Edi&al, e naõ o repufer, caminhando 
pelos meyos jurídicos, como efpero do 
voflo zelo , e da inteireza dos Miniftros 
defie Reyno, que o faberáõ obrar;fe bem 
rjiõ -poífo deixar de vos dizer, para que 
lho advirtais, que em negocio de tanta 
importancia fe ha procedido ahi com al-
guma froxidaõ, e ainda mais efpaço, do 

Liv. II. 

1 5 J 
que matéria taõ grave requeria, que naõ o 
ha pofto de melhor condição, antes have-
rá dado mais animo ao Colleitor, pare-
cendo-lhe que a tardança no remedio 
nafce de duvida a feu refpeito, ou de ou-
tras catifas, com que fe ha peyorado; e fe 
fe tardaífe, fe difficultaria mais fua exe-
cução : e ao Colleitor mando efcrever a 
Carta, que com efta fe vos remette, para 
que lha façais dar; e juntamente fe vos 
envia a cópia delia, para que vejais o que 
contêm. Noifo Senhor & c . Efcripta em 
Madrid em 3. de Fevereiro de 1657. 

O Regedor da Cafa da Supplicaçaõ 
ordene na parte, que lhe toca, que fe faça 
o que Sua Mageftade por efta Carta man-
da. Lifboa a 10. de Dezembro de 1638. 
Com Rubrica de Sua Alteza. 

C A R T A 
Para o Regedor fobre a mefma matéria* 

Liv. j. cia Supplicaqaó ,fc1.242. 

OAnno paflado de 1637. vindo-me j f . j . 
huma Confulta do Defembargo do 

P a ç o , e do Confelho de Eftado defie 
R e y n o com voflo parecer, que tratava 
dos exceífos, que havia commettidoo 
Colleitor de Sua Santidade , que refide 
neífa Cidade , ácerca de meus Vaflallos 
Seculares , que denunciavaõ, e poffiiiaÕ 
Capellas, e Ànniverfarios, por ferem ac-
quiridos pelos Morteiros, e Igrejas, e pe£ 
foas Ecclefiafticas, contra a prohibiçaõ 
das Leys defie R e y n o ; e em efpecial 
contra o que difpôem a Ordenaçaõ do 
Liv. 2. Tit. 18. Confiderando a qualida-
de, e importancia do negocio, fendo vifto 
no Confelho de Portugal, que refide nefta 
Corte , o mandei ver 110 meu Confelho 
R e a l de Caftella;e ultimamente em huma 
Junta de peflbas doutas, Theologos ,e 
Juriftas, na qual Junta foi tudo examina-
do , e conferido diverfas vezes,com gran-
de attençaõ, conformando-me com o que 
havia parecido ao Defembargo do Paço,, 
e Confelhos, que era fer aquella Ley boa, 
ju f t í , e válida , e eftar obfervada, e prati-
cada por muitos annos neífe R e y n o ge-
ralmente em todos os bens, que por com-
pras , pagamento de dividas , Capellas, e 
Ànniverfarios, ou por qualquer outro ti-
tulo acquiriífem, ou retiveífem os ditos 
Mofteiros, Igrejas, e peífoas Ecciefiafti-

V cas , 



154 CollecçaÕ I J. das Leys Extravagantes, 

cas, contra a prohibiçaÕ daquella Ley; e 
confòrmando-me com as ditas refoluçoés, 
e Confultas, refolvi entaõ que fe cfcre-
veíTe ao Colleitor a Carta, que fe vos en-
viou em 8. de Fevereiro de 1657., de que 
com efta fe vos envia a cópia, e da que 
naquella occaíiaõ fe vos efcreveo : e para 
que naõ haja mais duvida nefte negocio, 
e confte de minha Rcfoluçaõ nos Tribu-
naes defta Corôa, vos encarrego muito 
que , tanto que receberdes efta Carta , a 
façais copiar com as duas cópias referi-
das ; e as de todas tres façais que fe re-
mettaõ ao Defembargo do Paço, Cafa da 
Supplicaçaõ , e aos mais Tribunaes, 11a 
fôrma coftumada, para que nelles confte 
a todo o tempo da dita Refoluçaõ , e do 
tempo, em que a tomei, que foi nos ditos 
8. de Fevereiro de 1637., para que a dita 
L e y , e Ordenaçaõ fe cumpra , guarde, e 
execute; porque aífi como he juftoguar-
dar , e cumprir feus privilégios á Santa 
Madre Igreja, affi também he razaõ con-
fervar os dos Reynos & c . 

Em Carta de Sua Magejlade de 24. 
dc Novembro de 1638. 

D E C R E T O 
Sobre a rejlituiqao das Cape/las ás Igrejas. 

Ui informado que n o j u i z o dos fei-
tos de minha Corôa da Cafa da Sup-

plicaçaõ fe déraõ defpachos para fe to-
mar poífe de huma Capella, inftituida na 
Santa Sé defta Cidade, por lnima foãa 
Fialha •, e que eftando de poífe delia os 
Coreiros,ou Capellaês da Sé,foraÕ priva-
dos, com pretexto de a dita Capella eftar 
julgada por perdida para a Corôa no tem-
po do interdi&o , que por efta caufa pôs 
nefta Cidade o Colleitor Alexandre Ca-
ílracani, Bifpo de Nicaftro; e porque o 
fundamento , com que o Vice-Colleitor, 
quando tomou poífe defta Corôa,fufpcn-
deo aquelle interdicto , foi por fe lhe pro-
metter da minha parte fe fubftaria pela de 
meus Miniftros em qualquer procedi-
mento fobre aquella matéria , até que a 
duvida fe refolveífe, e tomaífe aífento en-
tre meus Miniftros,e os de Sua Santidade, 
que atégora naõ houve lugar de fe tomar; 
e por efta razaõ , como por outras , naõ 
deviaõ meus Miniftros innovar cm nego-
cio de taõ prejudiciaes confequencias a 

meu ferviço , e á quietaçaõ do Reyno; 
Hey por bem, e mando que o Regedor 
da Cafa da Supplicaçaõ, logo que rece-
ber efte Decreto,chame aos Juizes,e Pro-
curadores de minha Corôa , e Fazenda, e 
lhe ordene da minha parte recolhaõ quaef 
quer defpachos, que fe hajaõ dado fobre 
efta materia de Capellas, que fe poíTuaõ 
pela Igreja,ou peífoas Ecclefiaílicas, defi-
dc o dia, que tomei poífe defta Corôa,em 
diante ; e reftituaõ fcm dilaçaõ a Capelkr 
fobredita aos Capellaês da Sé ; e naõ déf 
fcm até outra Ordem minha defpacho 
algum fobre efta materia ; para o que de 
novo os hey por inhibidos,advertindo que 
me haverei por muito mal fervido delles, 
fe me confiar que fazem o contrario. Em 
Liíboa a 2. de Janeiro de 1651. REY. 

T I T U L O X X V L 

Dos Direitos Reaes. 

A o §. 17. 

D E C R E T O , 
Em que fe determinou que Je naõ admittijfe 

denunciaçaÕ de Capellas , que ejlivejfem 
já incorporadas na Coroa. 

Liv. 10. da Supplicaçaõ ,/ot. 220. 

Regedor da Cafa da Supplica- N . 
çaõ ordene que nella fe tome 
Aífento, para daqui por diante 

fe naõ admittir mais denunciaçaõ alguma 
de Capella incorporada na Corôa,pofto q 
fe declare eftar já mettida nella;advertin-
do ao Juiz, e Procurador das Capellas te-
nhaõ cuidado de mandar faber todos os 
annos as q eftaõ incorporadas na Corôa,e 
quem as pofsiie,e por que titulo ; e naõ o 
moftrando, fe tome logo poífe delias, por 
fcr aífi conforme a Direito. Liíboa 17. de 
Julho de 1679. Com Rubrica deS.Alteza. 

C A R T A 
Em íjfe ordena q nenhum Minijlro pojfa de-

nunciar Capella alguma por fi, nem por 
interpojla pejfoa. 

Liv. dos Regiíl. das Capel, da Corôa, a/0/.io.verf. 

VI a Confulta do Defembargo do Pa- fJ.2 

ç o , que enviaftes com a Carta de 
28. do prefente, fobre as Capellas, q pof-
súem osMofteiros de Religiofos,e confi-

derando 
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V 

Ao Livro fegundo das Ordenações, Tit. 26, 
derando a matéria delia,me pareceo dizer-
vos,que fora conveniente, que antes de fe 
mandar fazer por Ordé daquelle Tribunal 
a notificaçaõ para os Provinciaes, e Supe-
riores das Religiões enviarem a elle o rol, 
e titulos de todas as propriedades, e fa-
zenda que tem, e licenças minhas, fe me 
dará conta delia, vifta a qualidade da ma-
téria, E porque a Commiífaõ das Capel-

»Jaji, que tenho dada a Manoel Alvares de 
O r v a l h o , he para aquellas que andaõ 
ufurpadas, ou eftaõ vagas por falta de 
Succeífores, q haviaõ de fucceder nellas, 
cujaProvifaõ me pertence como de bens 
vacantes, ordenareis, que nefta conformi-
dade fe proceda naquella Commiífaõ, por 
quanto a matéria dos Religiofos naõ po-
derem poífuir bens de raiz fem licença 
minha, toca ordinariamente ao Juizo Or-
dinário da Corôa, e ao meu Procurador 
delia; e offerecendo-fe denunciaçaÕ de 
alguma Capella , em que fe tenhaõ intro-
duzido alguns Religiofos contra a forma 
da dita Commiífaõ, íe me fará Confulta, 
que enviareis com voíTo parecer. E hey 
por bem , que de mais dos Defembarga-
dores nomeados para a dita Commiífaõ 
das Capellas, entrem nella os Defembar-
gadorcs Manoel Coutinho, e Francifco 
de Andrade LcitaÕ ; e que nenhum dos 
Defembargadores , e Miniftros deftaCõ-
miíTaõ poífaõ denunciar para íi,nem para 
íèus criados,ou parentes dentro do quarto 
gráo Capella alguma por f i , nem por in-
terpofta peífoa; por quanto he minha ten-
ção, q nefta matéria fe proceda com toda 
a independencia, e juílificaçaÔ neceífaria. 
E para tomar refoluçaõ nas Capellas pof-
fuidas por Religiofos, que anualmente 
eftaõ denunciadas, me enviareis a rela-
çaÕ, que vos mandei pedir, com toda a 
clareza, e diftinçaÕ. Em Carta de S.Ma-
geftade de 28. de Septembro de 1629. 

D E C R E T O , 
Em que fe determinou que nao pudejje de-

nunciar Capellas vagas Mini/iro al-
gum , q pojfa contrahir certeza de Juiz, 
nem porfi, nem por interpojla pejoa. 

^ Liv. 11. da Supplicaqaõj/o/. 182. 

SEndo-me prefente pelo Juizo das Ca-
pellas da Corôa q em algumas caufas, 

que nelle correrão , fe tinhaõ controver-
Liy . II, 

1 5 ? 
tido, fe humaCarta d'ElRey de Caftelía 
de 28. de Septembro de 1629., expedida 
fobre a Commiífaõ das Capellas da Co-
roa, devia ter obfervancia 5 e fe a prohibi-
çaÕ de denunciar fora fomente reftri&a 
aos Miniftros declarados na dita Com-
miífaõ , ou fe era geral, e devia compre-
hender a todos; e que tinha havido gran-
de controveríia fobre a intelligencia,e ob-
fervancia da dita Carta: e defejando evi-
tar aos meus Vaífallos a moléftia, que 
comíigo trazem as demandas, e matérias 
duvidofas; Sou fervido eftabelecer, e pro-
hibir, que daqui em diante naõ poífaõ de-
nunciar por vaga para a Corôa nenhuma 
Capella o Juiz delias, o dos feitos da Co-
rôa , e Fazenda , e Procurador, nem ou-
tro algum Miniftro, que por razaõ de feu 
cargo contraha certeza de Juiz , ou Pro-
curador das ditas caufas; e a mefma pro-
hibiçaõ de denunciar femelhantes Capel-
las fe extenderá para o naõ poderem fazer 
por interpofta peífoa, nem por feus cria-
dos, ou parentes por fanguinidade,ou affi-
nidade, ainda que fejaõ em remoto gráo: 
e efta minha Refoluçaõ fou também fer-
vido, que fe guarde,e tenha força de L e y , 
fem embargo de naõ fer paífada pela 
Chancellaria: com declaraçaõ , que naõ 
comprehenderá as caufas , que eftiverem 
já em Juizo; porque eftas as determina-
rão os Juizes, que o foraõ delias, como 
lhes parecer juftiça, fem attender a efta 
nova Difpofiçaõ. O Conde Regedor o 
tenha entendido, e nefta conformidade 
o faça executar. Liíboa 5. de Março 
de 1709. Com Rubrica de Sua Magejlade. 

T I T U L O XXXIII. 
Das Jugadas. 

A o §. 29. 

D E C R E T O , 
Em que fe declarou quaes devido fer os pri-

vilegiados para a ifençao do pagamento 
das Jugadas, e Oitavos. 

Liv. i j. da Supplicaqaõ ,/tf/. 6o. 

Endo-me prefente a grande dimintíi-
çaÕ, e abatimento, a que fe achaõ 
reduzidos ( principalmente no Al-

moxarifado de Santarém) os Direitos 
V a Reaes 
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Reaes das Jugadas do paõ , e Oitavos 
do vinho, milho, e linho, de forte que 
naõ chegaõ eíles a cubrir o pagamento 
dos Filhos da folha; e ido pela má obfer-
vancia das Ordenações do Reyno, e Re-
gimento das me fmas Jugadas ; e fobre o 
exame dos privilégios, com tj fe confegue 
a ifençaõ dos referidos Direitos , nem fe 
averiguarem os cafos , e termos , em que 
fe devem praticar, declarados pelas Sen-
tenças proferidas 110 Juizo daCorôa, cuja 
obfervancia requereo o Procurador delia 
no Confelho da minha Fazenda; e para 
que fe regidaftem no dito Almoxarifado, 
e fe foubeife como fe haviaõ de praticar 
os ditos privilégios, fe paífou Mandado 
ao Almoxarife pelo mefrno Confelho em 
29. de Novembro de 1729., e fem embar-
go diífo, ainda continua a mefma defor-
dcm no exame, e regido dos ditos privi-
légios , fendo ainda mayor a que fe prati-
ca na ifençaõ dos Oitavos , a qual confe-
guem peífoas peaés por nafcimenro,e tra-
to , judificando que fe trataõ , como No-
bres , e que tem beda , em que andaõ a 
cavallo, que muitas vezes fó confervaõ 
até confeguirem a pertendida ifençaõ,que 
facilmente fe lhes julga, por fe naõ impu-
gnar a fua injuda pertençaõ, naõ fendo 
ifentos do fobredito Direito na forma de 
minhas Ordenações, nem ainda os Caval-
leiros, que naõ tiverem Sobre-Alvará,que 
os efcufe de o pagarem , ou forem Efcu-
deiros daquellas peífoas,que os podem fa-
zer, e tiverem as mais qualidades declara-
das pelo Alvará de 6. de Abril de 1 y 3 8.; 
e para que fe evitem as referidas defor-
dens , e fraudes , em prejuízo de minha 
Real Fazenda,c Filhos da folha; Sou fer-
vido ordenar, que no exame, e regido dos 
ditos privilégios fe obfervem inviolavel-
mente as Ordenaçoés , Regimentos, e 
Sentenças, na forma requerida pelo Pro-
curador da Corôa , e a declaraçaõ do di-
to Alvará a refpeito dos Oitavos; fazen-
do-fe exame de huns, e outros privilégios, 
na forma ordenada no §. 11. do Regimen-
to das Jugadas, com aífidencia do Juiz do 
Tombo dos bens da Coroa da Contado-
ria da dita Villa , ou de quem feu cargo 
fervir, e do Procurador delle ; e fendo ede 
informado que algumas peífoas tem fido 
indevidamente julgadas por ifentas de pa-> 

decretos, e Cartas, 
gar os ditos Direitos, embargará perante 
o mefmo Juiz do Tombo, por redituiçaõ, 
as fentenças, porque aíficonfeguiraõ a di-
ta ifençaõ; appellando das que fe proferi-
rem contra a Corôa para o Juiz dos feitos 
delia da Cafa da Supplicaçaõ. O Chan-
cellér da dita Cafa , que ferve de Rege-
dor , o tenha aííi entendido , e o faça exe-
cutar , fem embargo de quaefquer Leys, 
Regimentos, e Ordens, ou Refoluçoçs^ 
que haja em contrario, mandando regidar 
ede Decreto nos livros da Relaçaõ, e dar 
delle cópias aos Juizes, e Procuradores 
da Corôa, e minha Fazenda. Lifboa, a 
24. de Janeiro de 1742. Com Rubrica de 
Sua Magefade. 

T I T U L O X X X V . 
Da maneira, que fe terá na fiiccef 

faÔ das terras, e bens da Corôa. 

A o §. y. 

D E C R E T O , 
Em (juefe mandou recommendar que os Mi' 

nijlros tomafem pofe dos bens da Coroa, 
quando vagaffem. 

Liv. 5. doDcfciiibavgodo Paqo,/o/. Si. 

PEla noticia , que tenho do defeui-
do , com que alguns Minidros 
de Judiça , a que por morte dos 

Donatarios tocava tomar poífe dos bens 
da Corôa, que por elles vagáraõ , deixan« 
do-os gozar a feus filhos muito tempo 
depois, fem confirmarem as doaçoés, 
contra o que pelas Leys do Reyno eraõ 
obrigados; e convém remedia-lo, de ma-
neira, que o erro naõ paífe adiante ; ad-
virta o Defembargo do Paço da minha 
parte ao Procurador da Corôa, e Cor-
regedores das Comarcas, do que a Orde-
naçaõ, e Efiilo difpôem ácerca do que 
cada qual delles deve fazer por falle-
cimento dos Donatarios: e achando que 
na matéria houve omiífaõ , lho edranhe 
pelo prejuízo, que o direito da Corôa 
com a falta de diligencia neda .parte 
ficará recebendo. Alcantara, em y. "de 
Julho de 1651. Com Rubrica de Sua Ma-
gefade. 

T I T U -
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T I T U L O X L V . 

Em que maneira os Senhores de 
Terras ufaráo da JurifdiçaÕ, q 

por El-Key lhes for dada. 

A o §. 41. 

^ D E C R E T O , 
Em (]iie fe determinou que os Minijlros do 

Infantado fe reputajfem como os da Co-
roa para ferem dejpachados com adian-
tamento correfpondente ao feu mereci-
mento. 

Liv.r.dos Decretos do Dcfcmb. do Paqo,/ti/. 257. 

• 1 Or parte do Infante, meu muito a-
m - ^ mado, e querido Irmaõ, fe me re-
^ prefentou que nos feus Lugares 

lè padecem grandes fritas na adminiftra-
çaõ da Juftiça, por naõ haver Miniftros 
letrados, que queiraõ hir ás fuas Judicatu-
ras, e Ouvidorias, por quanto aquelle fer-
viço fe naõ reputa como o da Corôa,para 
fuas melhoras: e porque álem da mercê, 
que defejo fazer aos que fervirem ao In-
fante, devo applicar todos os meyos, para 
que em todas as partes de meus Reynos 
geralmente haja os Miniftros , que con-
vém para fe fazer juftiça; Hey por bem, 
que os Letrados, que fervem nos ditos 
Lugares , eftando approvados para meu 
ferviço, fe reputem elles como os mais 
da Coroa, para que conforme a feu predi-
camento , e aos procedimentos dos ditos 
Letrados, fejaõ defpachados por mim: 
o Defembargo do Paço o tenha entendi-
d o , e fique iílo aífentado. E porque de 
prefente falta Ouvidor para Valença do 
Minho, e Manoel Rodrigues Falcato fe 
offerece para hir fervir efte cargo, e tem 
já fervido duas Judicaturas 5 Hey por 
bem, que fervindo a dita Ouvidoria com 
fatisfaçaõ, e fendo outro-fi approvado 
para meu ferviço, feja confultado em 
huma Correição, ou Provedoria ; o que fi-
cará em lembrança para aííi fe executar, 

—irríTftft fazer mercê. Em Lifboa a 1 o. de 
Dezembro de 1665. Com Rubrica de 
Sua Mage/lade. 

T I T U L O X L V L 
Qiie as pejfoas, que tem poder O'c. 

A ' Rubrica. 

D E C R E T O , 
Em quefe determinou q fe naõ confultajje 

para Oficio algum criado aótual, ou 
(jue tenha fido de algum Defembargador, 
ou <jtie feja parente ate o quarto grão. 

Liv. 2-dos Decretos do Delcmb.do Paço, fui. 5 8. 

POr muitas vezes poder acontecer, N . i 
que entre os Oppofitores aos Of-
ficios hajaõ alguns, que entcn-

daõ que os providos nelles lhes foraõ 
preferidos por ferem parentes, ou criados 
de algum dos Miniftros do Tribunal, em 
que fe tratar do provimento, querendo 
atalhar efta prefumpçaõ , tanto contra o 
credito, e opiniaõ dos Miniftros, que me 
fervem; e para que as partes venhaõ 110 
conhecimento, de que fem outra cauía 
mais, que a Juftiça, fe vota no mereci-
mento de cada hum , e naõ por outro ref-
peito particular ; Hey por bem , que nos 
Officios, que fe proverem no Defembar-
go do Paço, fe i>aõ confulte parente de 
Miniftro do mefmo Tribunal, dentro do 
quarto gráo, nem pefioa, que tenha fido, 
ou feja a&ualmente criado dos mefmos 
Miniftros; advertindo que , quando em 
Confulta fe me proponha fujeito, em que 
concorra alguma deftas circumftancias, 
me haverei por mal fervido de fe naõ ob-
fervar pontualmente efta Ordem, que a 
Mefa mandará regifiar nos livros delia. 
Lifboa j . de Agofto de 1679. Com Ru-
brica de Sua MageJlade. 

D E C R E T O 
Sobre a mefma materia. 

Liv. 2. dos Decretos do Paço ,/c/. 107. 

ODefembargo do Paço tenha enten- 2< 

dido, que nem em Confultas, que a 
Mefa me faz, nem em Officios,que o Pre-
fidente, e os Miniftros delia provem fem 
fer por Confultas, ha de entrar parente 
algum, que o feja dentro do quartográo, 
de Miniftro da Mefa, nem os criados,que 
houverem fido, ou anualmente o forem. 

E fique 
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E fique advertido o Defembargo, q quan-
do em Confulta fe proponha , ou em Offi-
cio fe proveja fujeito em quem concorra 
alguma das circumílancias referidas, me 
haverei por mal fervido de fe naõ obfer-
var pontualmente efta Ordem; e efie De-
creto fe porá no Regimento do Defem-
bargo do Paço, para que em nenhum tem-
po delle fe allegueignorancia,efe execute 
com toda a exacçaõ. Liíboa em 2. de 
Septembro de 1683. Com Rubrica de 
Sua Mage. 

C A R T A , 
Em (]ite fe mandou dar em culpa ao Vice-

Rey da índia o ter provido Ofícios em 
feus criados. 

Liv. 5. do Defembargo do Paço ,fol. jy. 

T 7 " I huma Confulta do Confelho de 
V Eftado , que veyo com Lifta de 19. 

de Fevereiro do anno paífado de 1635. 
tocantes a matérias da índia, fobre o que 
efereveo o Vedor da Fazenda daquelle 
Eflado ácerca dos Officios, q u e o V i c e -
R e y delia proveo em feus criados, con-
tra a minha prohibiçaõ ; e fui fervido ap-
provar o que pareceo ao Confelho de 
Eftado, com que vos conformaftes ; ac-
crefcentando-fe, que dos criados, que aífi 
o V i c e - R e y proveo contra minhas Or-
dens , fe cobrem os ordenados, que levá-
raõ; e q eftes provimentos fe dêm em cul-
pa aos V i c e - R e y s em fua refidencia & c . 
Em Carta de Sua Mag'.de 3 .de Fevereiro 
(je 1640. 

D E C R E T O , 
Em (]ue fe determinou que, quando os Mi-

mjlros votarem em parentes dentro do 
(juarto gráo , ou criados actuaes, decla-
rem logo que o fao. 

Liv. 5. do Defembargo do Paço,/j/. 5 i. 

N . 4 . T ) c o n v " ' a m e u ferviço q u e e u t e -
JL nha inteira noticia de todas as cir-
cumílancias , com que nos Tribunaes fe 

- me confultaõ fujeitos para os cargos, Of-
ficios , e outras quacfquer ocçupaçoés; 
Hey por bem , e mando que , quando os 
Miniftros votarem em parentes feus den-
tro do quarto gráo , ou criados aduaes, 
declarem que o f a õ ; com advertencia 
que; occultando-o, incorreráÕ em perdi-
tnento de feus Officios: e o mcfmo fe pra-

ticará nas Confultas em parentes, ou cria-
dos a&Uaes, pofto que naõ fejaõ de no-
meaçoés. O Defembargo do P a ç o , ha-
vendo-o entendido aífi,proceda nelta con-
formidade daqui em diante. Em Liíboa, 
22. de Julho de 1642. Com Rubrica de 
Sua Mag'. 

T I T U L O X L V I I -

Da JurifdiçaÕ dos Capitaes 

A ' Rubrica.' 

D E C R E T O , 

Em que fe determinou que os Capitais mo-
res nas eleiqoes , e actos Militares haa 
de ter o primeiro lugar nas Camaras. 

Liv. 5. do Defembargo do Paço ,fol. 22 5. 

N O anno de 1711. pertendeo 0 jq-
Capitaõ mór de Coimbra An-
tonio Luis de Mello e Soufa, 

primeiro lugar na Camara, quando fe fi-
zeflem eleições de Officios da Ordenan-
ça e oppondo-fe a Camara de Coimbra, 
em confulta do Confelho,e do Defembar-
go do Paço , feita na repartiçaÕ da Beira, 
foi Sua Mageftade fervido tomar a refo-
luçaÕ feguinte: Aífi na Camara de Coim-
bra , como nas mais do R e y n o devem ter 
o primeiro lugar os Capitaés mores, quan-
do forem a ellas para aífiftir ás eleições , e 
mais a&os Militares, como differentes ve-
zes tenho refoluto em femelhantes difpu-
tas. A Mefa o faça aífi executar. Liíboa 
5. de Julho de 1712. Com Rubrica de 
Sua Mage. 

T I T U L O L I X . „ 
Dos privilégios dos Defemb 

A ' Rubrica. 

D E C R E T O , 
Em que fe declarou que os Confelheiros, e 

Secretários de Guerra gozavao do pri-
vilegio de Defembargadores. 

Liv. 10. da Supplicaçaõ ,/e/-74. verf. 

P Or fazer mercê aos ConfeíLíeircfe, -£«'.< 
e Secretários, que me fervem no 
meu Confelho de Guerra,hey por 

bem conceder-lhes, que gozem dos pri-
vilégios, 
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vilegios, que tem pelas Ordenações o R e - infeftaõ; para o que muito juílamente as 

N . 2 . 

gedor, e Defembargadores da Cafa da 
Supplicaçaõ, e os mais Tribunaes, e Mi-
niftros declarados nas ditas Ordenações. 
G R e g e d o r o tenha entendido, e lhos fa-
ça guardar nas occafioés, e tempos, em 
que pelos ditos Miniftrós lhe for requeri-
do. Em Liiboa a 15. de Agoftode 1655. 
Com Rubrica de Sua Mag'. 

A o principio. 

D E C R E T O , 
Em cjue fe declarou tjue nos mantimentos 

dos Defembargadores fe naõ podia fazer 
retençad, nem ainda para as necejfida-
des da Guerra. 

Liv. da Supplicaçaõ ,fol.2S2. vcrf. 

j p Edindo os Defembargadores da Cafa 
da Supplicaçaõ pagamento ao The-

foureiro da Alfandega pela folha, em que 
vaõ nomeados, lhes refpondco q Sua Ma-
geftade mandava tomar por empreftimo 
hum quartel das tenças, juros, e ordena-
dos ; e que por efta Ordem geral havia 
também de reter o dos Defembargadores: 
e que, porque efta matéria he de qualida-
de , que com cila fe encontrão as Leys, 
íerviço , e tenção de Voí fa Mageftade, 
pareceo reprefentar a Voí fa Mageftade, 
que os Defembargadores naõ vencem or-
denado , fenaõ mantimento para fua fu-
ftentaçaõ , e aífi lhe chama a Ordenaçaõ 
Liv. 1. Tit. i . §.40., que por efta razaõ 
mandou que nem pelas dividas, a que ver-
dadeiramente foífem obrigados, fe pudef 
fe fazer embargo em feu mantimento ; 
achando que era menos inconveniente fi-
carem fem pagar aos credores, que fica-
rem fem ter de que fe fuftentar os que ad-
miniftraõ Juftiça, que convêm nao tenhaõ 
falta, para a fazerem com inteireza. Pela 
mefma razaõ fe difpôem em outra Orde-
naçaõ Liv. 2. Tit. 59., que nem para as 
neceífidades da Guerra fejaõ obrigados a 
contribuir; porque igualmente fe fuftenta 
a Republica pelas letras, com que elles a 
defendem das difcordias, e perturbaçaÕ, 
que padeceria, fenaõ houveífe Miniftros, 

^<3Íié*wç>aTÍgualdade déífem a cada hum o 
feu, tque pelas Armas, com que os R e y -
nos oem governados na paz fe dilataõ , e 
e fe confei vaõ contra os inimigos, que os 

contribuições fe ordenáraõ, e por iífo to-
dos fe offerecêraõ a dar décima com mui-
to boa vontade de fuas fazendas , e com 
eífeito a déraõ , e daráõ tudo o que ellas 
valem, para que Vofta Mageftade , que 
para nos libertar fe reftituío a efte R e y -
no, feja melhor fervido, os defenda,e con-
ferve nelle com as felicidades , q defejaõ. 
Porém os quartéis naõ devia fer tençaõ 
de Voífa Mageftade, a tanto mãdar guar-
dar,e obfervar as Leys dos Senhores R e y s 
feus predeceífores, fe tomaífem, nem que 
delles fe tiraífe décima. Porque, Senhor, 
ha Defembargadores, que naõ tem outro 
dinheiro, de que vivaÕ, e mantenhaõ fuas 
cafas, e familia ; e ferá forçado perece-
rem , ou deixarem corromper-fe com da-
divas,e empreftimos, para fe remediarem. 
Principalmente , que o que fe lhes dá foi 
taxado ha muitos annos ,e no tempo , em 
que as coufas valiaõ menos, e fe gaftava 
pouco; e porque depois moftrou a expe-
riencia que naõ baftava, fe propos mui-
tas vezes , que fe lhes accrefcentaffe a 
mayor quantidade, para viverem abaíla-
dos, ifentos, e fem refpeitos ; e ifto lie o 
que efperaõ que Voífa Mageftade por 
fua grandeza, e muita Juftiça, faça, como 
fe puder tratar das coufas menores; e que 
por agora mande Voífa Mageftade decla-
rar que a Ordem , que paífou, e qualquer 
outra, que fe paífar ao diante, naõ com-
prehenda o mantimento dos Defembar-
gadores ; e que o Thefoureiro lhes pague 
por inteiro, fem tirar delle décima; atten-
dcndo ao pouco,que importará, e ao mui-
to,q poderá damnar pelas razoés referidas. 
Da Relaçaõ a 2}. de Janeiro de 1642. 
O Conde Regedor. Luis Pereira de Ca-
ftro. Gonçalo de Soufa de Macedo. Efie-
vaõ de Foyos. Manoel Coelho de Vala-
dares. Diogo Lobo Pereira. Joaõ Pereira. 
Domingos Homem de Almeida. Chrifto-
vaõ de Abreu. Martim Aífonfo de Melo. 
Gonçalo Leitaõ de Vafconcellos. André 
Velho da Fonfeca. EftevaÕ Leitaõ de 
Meirelles. Jorge de Araujo Eftaço. Fran-
cifco de Mefquita. André Franco. Am-
brofio de Sequeira. Lourenço da Gama 
Pereira. Francifco Lopes de Barros.Fran-
cifeo de Almeida. Duarte Alvares de 
Abreu. Thomé Pinheiro da Veiga. V a -

lentim 
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Icntim da Cofia de Lemos. Pedro de Ca-
ftro. Fernando de Mattos Carvalhofa. 

Tenho mandado, que aos Defembar-
gadores fc pague o quartel, que de feus 
mantimentos fe lhes havia de tomar; e no 
que toca á décima delle , naõ ha lugar o 
que fe pede. Em Liíboa a 6. de Fevereiro 
de 1642. Com Rubrica dc Sua Mage. 

A o §. 11 . 

D E C R E T O , 
Em (jue fe declarou que o privilegio de Def-

embargador naõ tinha lugar na matéria 
das Caudelarias. 

Liv.i.dos Rcgift. do Dcfemb. do Paço,/o/. 17 5.verf. 

N A derogaçaõ geral dos privilégios 
em ordem ás Caudelarias foi , e he 

minha tençaõ comprehender o privilegio 
dos Defembargadores, fem embargo de 
fe naõ haver feito efpecifica mençaõ del-
les. A j u n t a o tenha afli entendido, para 
fe praticar, e declarar no Regimento. 
Liíboa 18. de Junho de 1681. Com Ru-
brica de Sua Mag'. 

D E C R E T O 
Sobre a mefma matéria, 

Em que fe recommenda a obfervancia do 
outro acima. 

Liv. i}. daSupplicaçaõ ,fol. jo. 

P O r Decreto de 18 .de Julho de 16 81., 
de que com efte hirá a cópia,que bai-

xou á Junta dos Tres Eftados, fui fervido 
revogar o privilegio dos Defembargado-
res , pelo que pertence ás Caudelarias; e 
porque o Duque de Cadaval, meu muito 
amado , e prezado Sobrinho , e do meu 
Confelho de Eftado , a quem como meu 
Eftribeiro mór tenho encarregado a ex-
pedição das Ordens , que tocaõ á admi-
niftraçaõ das mefmas Caudelarias, me re-
prefentou que na Relaçaõ fe duvida dar 
á execução o dito Decreto; Hey por bem, 
que efte fe cumpra inteiramente , na fôr-
ma, que nelle fe declara, fem embargo da 
Ordenaçaõ IJv. 2. Tit.59. §.5., que hey 
por derogada para efte effeito. O Chan-
cellér da Cafa da Supplicaçaõ , que ferve 
de Regedor o tenha afii entendido,e o fa-
ça executar. Liíboa Occidental, a 24. de 
Abril de 1741. Com Rubrica de Sua Ma-
geftade. . 

• cr et os, e Cartas, 

T I T U L O L X I I I . 

Bo -privilegio dosRend'f fEIRey. 

A ' Rubrica. 

D E C R E T O , 
Em que fe determinou que havendo conhe-

cimento de algum conluyo nas rendas 
d'E/Rey, fe pofaÕ ejlas remover , fem 
embargo de naõ ferem as partes ouvidasj--

Liv. J i. da Suppl icaçaõ ,fd. 13 6. verf. 

S E n d o - m e prefente, que nas arrema-
tações , contratos, e rendas Rcacs 
fuccedia haver conluyos em pre-

juízo de minha Fazenda , fui fervida em 
29. de Abril do anno de 1692. mandar ao 
Confelho da Fazenda o Decreto da cópia 
incluía, aífignada pelo meu Secretario das 
Mercês, e Expediente ; e porque nova-
mente tenho ordenado a todos os Tribu-
naes façaõ praticar o mefmo Decreto, 
pelo que refpeita ás fuas repartições, o 
Conde Regedor o tenha afli entendido, 
para o fazer executar na Relaçaõ nas 
caufas, que a ella forem fobre o mefmo 
particular. Liíboa 3. de Agofto de 170J; 
Com Rubrica da Senhora Rainha da Gram-
Bretanha. 

Copia do Decreto,de q fefaz mêçao acima. 

P O r quanto vaõ crefcendo os cõluyos 
nas arrematações dos contratos,e ren-

das Reaes com grande prejuízo de minha 
Fazenda, e das precifas necefíidades do 
Reyno, a que as ditas rendas faõ applica-
das, para o que naõ tem fido baftantes as 
Leys, e providencias, q nos Regimentos, 
Decretos, e Refoluçoés fe tem dado, po&. 
fe ter entendido que,para fc removerem os 
taes contratos já arrematados , devem os 
Contratadores fer ouvidos,fobre o q fe fa-
zem as caufas Ordinarias,enaõ fe cõfegue 
o effeito,q convêm; e ordinariamente fuc-
cede q os mefmos, q cõmettêraõ os con-
luyos, naõ fomente ficaõ fem caftigo,mas 
lograõ os contratos, q indignamente arre-
matáraÕ;Hey por bem dc declarar,q qual-
quer prova,ou prefumpçaõ, que r. íu&iijo. 
dos Miniftros do Cõfelho parecer b! ftãte 
para fe remover o contrato, fe poífa íogo 
haver por removido,fem embargo dás par-, 

tes naõ 
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tes naõ ferem ouvidas ; porq cõ efta con- forme as L e y s , e Direito: e no cafo de fe 
diçaofelhes arremate: e affi fe declare, removerem os contratos pela dita caufa. 
para q venha á noticia dos q forem lançar, de conluyo, fe entende que haõ de perder 
fem prejuízo porem das mais penas, em q as propinas, e todas as defpefas, que tive-

' pelos taes conluyosjncorreremjpara cujo rem feito. Lifboa 19. de Abril de 1692. 
procedimento então feráõ ouvidos, con- Diogo dc Mendonça Corte-Real. 

F I M 
Da CoílecçaÔ II. dos Decretos, e Cartas. 

C O L L E C Ç A Õ IH. 

A S S E N T O S , 
QUE NAS CASAS 

DA SUPPLICAÇAÕ, 
E R E L A Ç A Õ D O P O R T O 

Se tem feito, defde o anuo de 1 6 0 5 . , em que fe fez a nova compilaçao 
das Ordenações do Reyno, até o prefente anno de 1747. 

Nova Addiçaõ ao Livro II. das Ordenações, 

T I T U L O V . 

Da Immunidade da Igreja. 

A o $. 7. 

Juiz cios Cavalleiros; fe o Miniftro, que 
fez a prifaõ, com o dito Vigário Geral ? E 
pofta em Mefa grande em prefençado 
S°-r Regedor,Conde de Aveiras, aifentou-
fe pelos mais votos que devia fer prefen-
te com o Vigário á Immunidade o Mini-
ftro Secular, e da jurifdiçaÕ Real; porque 
a elle tocava moftrar, e defender que nao 
havia feito oífenfa á Igreja na prifaõ, que 
fizera , fendo efta a difpofiçaõ da Orde-
naçaÕ, naõ obftante fer o Acoutado Ca-
valleiro , e cftar ja rcmettido; porque elle 
naõ era parte nefte cafo , nem fe tratava 
direitamente da fua prifaõ; mas antes da 
liberdade, e Immunidade da Igreja. E por 
naõ vir mais em duvida fe fez eftc Aífen-

X to em 

A S S E N T O , 
Em $ fe refolveo <j o Juiz Secular havia de 
.. ajftjlir,com o Juiz EcclefiaJlico ao aão da 

Immunidade, e nao o Juiz dos Cavaliei' 
ros, a que hum prefo já ejlava remettido. 

Liv. 2. dos Afientos da Supplicaqaó,/t>/. ai. 

S T A N D O remettido ao 
JUÍZO dos Cavalleiros Se-
baftiaõ da Gama,q foi pre-
fo nas efcadas da Capella 
Real pela morte do D'!r 

Manoel Gameiro de Bar-
0 ros ; veyo em duvida, que 

Miniftros haviaõ de fer os que fizeifem a 
Immunidade, fe o Vigário Geral, com o 
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to em 25. de Agofto de 1663. O Conde 
Regedor. Antonio da Silva e Soufa. Jo-
feph de Mattos da Veiga. D"r Baptifta. 
Belchior do R e g o de Andrade. Fran-
cifco da Cruz Freire. Manoel Delgado 
de Mattos. Joaõ Cabral de Barros. Mat-
theus Moufinho. Duarte Vas d'Horta 
Oforio. 

T I T U L O X I L 
Dos Comendadores, e CavV0.s Vc. 

A o §. 8. 

A S S E N T O , 
Em (jite fe declarou que ejla Ordenação do 

§. 8. fe ha de entender do Corregedor 
da Comarca, aonde e/tiver a Igreja, e 
nao do Corregedor de outra Comarca, 
ainda que mais perto ejleja. 
Liv. da Efphera da llclaçaõ do Porto ,/<>/. 21. 

/ 

N.2. \ O primeiro do mez de Julho de 
j L j L . 1 6 5 3 . vindo em duvida perante o 
Sor Governador.Dom Rodrigo de Mene-
zes, como fe devia entendera Ordenaçaõ 
do Reyno no Liv. 2. T/Y. 5. §. 8. nas pa-
lavras , ibi: Ou ao Corregedor da Comar-
ca , qual mais perto ejliver: e affentou-fe 
pelos Defembargadores , abaixo aífigna-
dos , que as ditas palavras fe haviaõ de 
referir á peífoa do Corregedor da Comar-
ca , aonde eftiver a Igreja, em que fe faça 
a Immunidade, eftando mais perto , que 
qualquer dos outros Miniftros primeiro 
nomeados no mefmo § . , mas naõ ao Cor-
regedor de outra Comarca, poílo q mais 
perto fe ache ; e que nefta forma devem 
fazer as Immunidades,de q falia o dito §., 
o Juiz Ecclefiaílico , e o Leigo. E para 
naõ vir mais em duvida, fe mandou fazer 
efte Aífento. Porto , dia , mez, e anno, 
vt fupra. O Governador Dom Rodrigo. 
Pinheiro de Barros. Privado. Campos. 
Faria. Delgado. 

A o §. 1. 

A S S E N T O , 
Sobre a forma da remeffa dos Jeitos dos 

Cavalleiros. 
Liv. S. daSupplicaçaõ , foi. 142. 

EM os 2 i . dias do mez de Julho do N . 1. 
anno de 1611. na Relaçaõ , na. 
Mefa grande, em prefenêà-^o 

S°.r Regedor , Dom Diogo de Caftro , fe 
pôs em duvida, fe quando oDefembar-
gador Juiz dos Cavalleiros nos cafos cri-
mes de alguns delles paífa Precatorios aos 
Corregedores da Corte , pedindo-lhes re-
mettaõ os aUtos, e o conhecimentó das 
caufas dos ditos Cavalleiros, tinhaõ elles 
obrigaçaõ de os cumprir,eremetter, ou fe 
era neceífario virem os Cavalleiros dian-
te dos ditos Corregedores com excepção 
declinatoriaíE fendo ouvidos os Correge-
dores,fe determinou pela mayor parte dos 
Defembargadores,abaixo aflignados, que, 
quando noPrecatorio do Juiz dos Caval-
leiros vieífe inferta a Proviíaõ, por que 
confiava o tal Cavallei ro o íer,e ter Com-
menda , tença , ou mantença da quantia, 
que por Direito fe requer, para gozar dos 
privilégios da Ordem, deviaõ os Correge-
dores de cumprir o tal Precatorio,e remet-
ter-lhe o conhecimento da caufa, e autos; 
e houveraÕ, que neftes termos havia a no-
toriedade , que por Direito íè requer em 
femelhantes remiflbés, e a que nos cafos 
dos Clérigos requereo,e confidcrou a Or-
denaçaõ do Liv. 2. Tit. 1. §. 23., de que 
fe mandou fazer efte Afiento, que todos 
aífignáraõ. Em Lisboa. O Regedor. P ,̂-
dro Barbofa. Miguel de Barreira. Vicen-
te Caldeira de Brito. Cabral. Cuftodio de 
Figueiredo. Joaõ Gomes Leitaõ. Diniz 
de Mello de Cafiro. Francifco de Brito. 
Antonio Godinho.Luis de Bafio de Brito. 

F I M. 
Da CollecçaÕ III. dos A ffentos. 
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Que fe contêm na Collecçaõ primeira do Livro 
fegundo da OrdenaçaÕ. 

T I T 

T I T 

T I T , 

T I T . 

1 1 . 

T I T . 

A L v a r á , cm que fe recommendou a 
obfervancia do Concilio Triden-

tino. pag. 77. 

Alvará, em quefe determinou fe ncíò arren-
dem terras , herdades, ou Commendas a 
pejfoas Ecc/efiajlicas. 79. 

A l v a r á , em que fe determinou que as Ju-
Jliças Seculares ajfijlijfem aos Prelados, 
e feus Vifitadores no que toca ás vfitasy 
efazendo queixa no Paço fobre a refor-
mação dos cojlumes fe lhes defira fem 
outra informação. ibid. 

A l v a r á , para que os Meirinhos nomeados 
pelos Prelados do Reyno pojjaõ trazer 
varas brancas , recorrendo para ejle ef-

2 feito ao Defembargo do Paço. 80. 
Alvará , em que fe determinou que das ren-

das Ecclefiajlicas de frutos Je deve meya 
Sifa;e dos arrendamentos defrutos incer-
tos ,fe ha de lançar por ..Árbitros. ibid. 

A l v a r á , em que J'e determinou que em ne-
nhum tempo fe pudejfe accrejcentar a 

. quantia do encabeçamento das Sifas; e os 
Corregedores cajligajfem os excejfos , e 

. vexações dos Ofíciaes. 81. 

A l v a r á , em que Je determinou que as pef-
foas , que forem providas em tenças das 
Ordens, as largarão , fendo providos em 
Commendas , ainda <jue ajfii não vá de-
clarado nos Padroês. 82. 

.Vivará , em que fe determinou que as pef-
foas , que forem providas em Commen-

. das , nao podem requerer melhoramento 
das que tiverem com o pretexto, de que 
rendem menos da lotaçao,cm que lhes fo-
rao dadas. ibid. 

Alvará , em quefe determinou que as Jujli-
ças Seculares amparem , e defendao as 
Ordens Militares, e pejfoas delias da 
vexbçaó dos Ordinários. 83. 

aTVMK *fm que je determinou que o Juiz 
dos' Cavalleiros trouxejfe vara ; e lhe 
ajji.tijfem os Alcaides, e Meirinhos 

. J J v . I I . 

por turno nas audiências. 83. 
Alvará , em que fe determinou que o Juiz 

dos Cavalleiros nao Jahijfe fora a dili-
gencias , porje naõ fervir por fubjiituto 
afua occupaçai. 84. 

A l v a r á , em que fe determinou que os Com-
mendadores, e Cavalleiros, pagajfem 
dizimos dos bens patrimoniaes conforme 
a pojje , que o Cabido tiver, de os per-
ceber. ibid. 

Alvará , em quefe declarou a favor de hum T I T . 
Impetrante que a pena de/la Ordena- 13. 
çao naõ procedia naquelles, que impetra-
vao Bcneficios litigiofos, 8 6. 

Alvará , em queJe afftgnou o cfpaço de hum T I T . 
anno ás Igre jas, para venderem os b£ns, x 8. 
que pojfuijfem contra a prohibiçaS dejla 
OrdenaçaÕ, relevando-as da pena do per-
dimento. 87. 

A lvará , em que fe prorogárao mais feis 
mezes. ibid. 

A l v a r á , em que fe prorogáraõ mais outros 
feis mezes. 88. 

Alvará , em quefe tomou a conceder mais 
hum anno. ibid. 

Alvará , em que fe declaráraõ as qualida- T I T . 
des , que deviaõ ter os Cafeiros de Mal- 2 j. 
ta para gozarem do feu privilegio. 89. 

Alvará , em que fe eflabelecem penas con- T I T . 
tra os que defencaminhaÕ vinhos, e azei- 26. 
tes,em prejuízo dos Direitos Reaes. 91. 

Alvará, em que fe manda que, remettendo-
fe fazendas para o Brqfil, fe ha de en-
viar também certidão do defpacho del-
ias , para evitar o prejuízo de fe def-
caminharém os Direitos Reaes, man-
dando fe diverfas fazendas daquellas, 
que fe carregaÕ nos defpachos. ibid. 

Alvará, em quefe determinou fe naõ pagaf-
fem direitos de trigo,q vêm por mar. 92. 

Alvará fobre a mefma matéria. ibid. . 
A l v a r á , em que fe determinou fe naõ pa-

gajfem Direitos Reaes dos Açucares, 
X 2 que 



(jite fe èmbarcojfem parafóra. 
Alvará, em quefe determina que os PeJca-

dores de Sardinha, que nao fazem aven-
ça, e defcaminhaõ os Direitos, fejaõ con-
demnados. 94. 

Alvará folre a mefma matéria das avenças 
da Sardinha. ibid. 

Alvará, em que fe determinou que os Pcfca-
dores, que fojfem vender pefeado fora do 
Reyno,pagar iaÕ os Direitos delle. 95. 

Alvará fobre a mefma matéria a refpeito 
dos Pefcadores de Peniche. 96. 

Alvará , em que fe determinou que nenhum 
Oficial da fabrica das Marinhas pajfe 
para Rey 110 ejlranho a et finar a fabrica 
delias. ibid. 

Alvará , em que fe determinou que nenhum 
Ejlrangeiro pudejfe trabalhar nas Mari-
nhas , nem fojje ver, nem aprender a fa-
brica delias. 97. 

T I T . Alvará , em que fe declarou que das con-
28. demnaçoes das coimas nao pertence ter-

ça alguma á RedepçaÕ dos Captivos. 9 8. 
Alvará, em que fe declarou que fe nao deve 

Terça dos Ofícios, que a Camara vende; 
e que os Provedores fao Juizes compete-
tes para conhecerem deflas dirvidas. 99. 

T I T . Alvará, em que fe determinou que os Navios 
32. que naufragarem nasCoJlas do Reyno, 

fendo de inimigos, Infiéis, ou Corfarios, 
pertencerão á Fazenda Real; e ferao oc-
cupados pelos Oficia es delia. 100. 

T I T . Alvará , em que Sua Mage. largou afeus 
34. Vafallos as Mitias deS.Paulo ,eS. Vi-

cente ; e em que deu Regimento para os 
defeubridores deli es. 101. 

A l v a r á , em quefe prohibio abrirem-fe no-
vos caminhos, ou picadas para as Minas 

já defeubertas , ou que ao diantefe def-
cubrirem. 104. 

Alvará , em que fe prohibio extrahirfe ouro 
das Minas em barra, ou folheta, fem 

fer fabricado na Cafa da Fundição del-
ias. 105. 

A l v a r á , em que fe determinou que o ouro, 
que vier do Brqfil em barra, ou folheta, 

fem fer regi/lado, fe confjque. 106. 
Alvar i , fobre a mefma matéria. 107. 
Alvará fobre a mefma matéria. 109. 

T I T . Alvará , em que fe determinou que o Neto, 
i j. ou outro VaraÕ legitimo, defeendente do 

flho primogênito fallecido, fe prqfira ao 
Jilho JegCtdo vivo nos bens da Coroa. 11 x. 

(/ 
Index 

95. Alvará, em que fe determinou que, fazendo-
fe dijpenfaçaÕ da Ley Mental nos bens 
da Coroa , fe nao comprehendem os Pa-
droados , fe delles fe nao fizer exprejfa 
menfaÕ. u2. / 

Alvará , em quefe determinou que as pef- ?ilT. 
foas , que tiverem bens da Coroafe nao 37. 
cazem fem licença, aprefentando confen-
timento dos Pays no Defembargo do Pa-
ço paraJe confultar a El-Rey. 113. 

Alvará, em quefe determinou que, em quíito TíT. 
fe naõ cÕfirmafem as Doaçoes, Mercês, j 8. 
Provifoês, Cartas Vc., pudejfe m osDo-
natarios ufar delias em virtude das con-

Jirmaçoes pafadas. 114. 
A lvará , em que Je determinou que os que 

naõ tirafem Carta de coiifirmaçao den-
tro do , 'mpo da Ordenaçaõ ,fe lhes fizef-
fe fequejlro nas coufas, de que fe lhefez 
mercê. iiy. 

Alvará , em quefe concedeo que, em quanto 
naõ houvefe defpacho de confirmações, 
pudèjjem as Cidades , e Vil/as ufar dos 
privilégios, <j lhes eraÕ concedidos. 116. 

Alvará , em que fe declarou que, em quanto 
Sua Magejlade naõ confirmajfe as mer-
cês,ufajfem delias os Dowtarios em vir-
tude das conformaçoêsprecedêtes. 117. 

A l v a r á , em que fe ordena que as certi- TIT. 
does , que fe paffarem apeffoas, quefer- 42. 
vem nas Armadas , fe declare os no-
mes dos criados, com que fervlraÕ a Sua 
Magejlade. 118. 

Alvará , em que fe mandou que as mercês, 
que El-Rey faz fe regijlem dentro em 
quatro mezes,depois da data delias. 119. -

A l v a r á , em fe manda obfervar o difpojlo 
acima. • 120. 

A lvará , em quefe manda obfervar a difpo-
fçaõ dos dous acima. 121. 

Alvará, em quefe ejlabeleceo a formalidâ-
de, com que fe haviaõ de pafar as certi-
dões de ferviços,para fe requererem mer-
cês em remuneraçad delles. ibid. 

Alvará , em que fe concedeo ao Duque de T I T . 
Bragança que os Ouvidores das fuas 4J. 
Terras conheçaÕ das appellaçoes, e ag-
gravos,<jfahirem dos Juizes delias. 122. 

Alvará, para que aos Minijlros da Cafa d& 
Bragança fe repute o fett ferviço1^ como 
feito nos Lugares da Coroa. 

Alvará, em íj fe determinou q os Ou. 'dores 
da Cafa de Bragança pojfaõ tirar reji-

*dencia 
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dencia aos Juizes de Fora dàs Juas Ter- pitais da méfma Milícia, e outras pef-

\ 
< ras. 124. 
1 nAlvará , em que fe determinou que os Ouvi-

• dores da Cafa de Bragança pojao pro-
ver asJerventias dos Ofícios, aJJi como 
os Corregedores das Comarcas. ibid. 

Alvará ,-em que fe determinou que os Ouvi-
dores da Cafa de Bragança, dando con-
ta , pojfao continuar oferviço, acabado o 
triennio. 125. 

- Alvará, em que fe determinou que asJen-
tenças dos Juizes das Terras da Cafa de 
Aveiro nad pojfai pajfar á Rei a ç ao ,fem 
primeiro hirem afeus Ouvidores, ibid. 

Alvará , em que fe concedeo ao Duque de 
^Aveiro , que os feus Almoxarifes fejaõ 
Juizes dos Direitos Reaes ,• e delles fe 

- appelle para o feu Ouvidor da Fazenda, 
e dahi para a SitpplicaçaÕ. 12 6. 

T I T . Alvará, em queJe determinou que os Vrefi-
46. dentes , e Minijlros dos Tribunaes nao 

pojj'ao prover Officios de propriedade, ou 
ferventia em pejfoas, que fejao feus cria-
dos. 128. 

Alvará , em que fe determinou que nenhum 
- •; dos Minijlros, por que fe provem os car-

gos de Letras, pojfa cajar criada fua 
com Letrado, que pertenda entrar no 

ferviço dos ditos cargos, aliás feja aelei-
çao nulla, e elles inhabilitados. ibid. 

T I T . Alvará, em quefe determivou que o Gover-
47. nador do Algarve na!ó pudejfeprover as 

propriedades, nem jerventias dos Offi-
cios,que tocarem á Fazenda Real. 129. 

Alvará, em que fe determinou que os Go-
vernadores do Ejlado do Brqfil ajjijiaí 
na Bahia de Todos os Santos , e Jem ijfo 
nai vençao ordenado, nem exercitem ju-
rifdiçao. • ibid. 

Alvará, em que Je determinou que os Gover-
nadores das partes Ultramarinas pudef-

fem fò prover as Jerventias daquelles Of-
Jicios,(jfaí do provi mê to d'El Rey. 130. 

Alvará, em quefe determinou fe tirqjfe re-
Jidencia aos Capitals dos Lugares de 
«.Africa. 131. 

Alvará, em que fe declarou que os Capitals 
' da Guarda nao podem proceder contra 

os OJficiaes da mefma Guarda, mas fo-
ment* contra os Soldados nos cafos cri-

_ .^JsSV S»-* ibid. 
Alvar? , em que fe concederão vários privi-

légios aos Soldados ^Auxiliares, e Ca-

foas. 132; ^ 
Alvará, em que fe determinou que nenhum 

Governador das Armas , ou outro Mini-
Jlro de Guerra obrigue a hir ás Frontei-
ras a gente da Ordenança, falvo em cafo 
de notorio perigo. 133. 

Alvará , em que Jè determinou que os Capi-
taSs da Ordenança nao pojfao fer prejos 
por ^Alcaides, ou Meirinhos ; masjirrt 
pelos Minijlros. ibidi — 

Alvará, em que fe declarou que Os Audito-
res pajfajfem Cartas de feguro aos Au-
xiliares. 134. 

Alvará, em que fe determinou que os Con- T Í T » 
tratadores, e Rendeiros das Rendas fi* 
Reaes , nao fazendo os provimentos , e 
pagamentos para as *Armadas , e Fron-
teiras ao tempo declarado em feus con-
tratos , fejaõ logo executados, e remo-
vidos. ibid. 

Alvará , em que fe determinou que os The-
Joureiros, Recebedores , e Almoxarifes> 
quando forem dar contas á Cafa dos 
Contos, nao levem os livros das arreca-
dações ,fem as cabeças feitas, e contas 
cerradas. 13 

Alvará , em que fe determinou que na Ca-
fa dos Contos fe naSJizeJfe pagamento 
algum, mas fe entregue todo o dinheiro 
na«.Arca do Thefoureiro mor dos íAjfén-
tamentos. ibid. 

Alvará, em que fe ordena que os Almoxari-
fes, e Recebedores do Brafil fe nao pojfao 
valer no dar das contas das Provijoês dos 
Governadores. 156. 

Alvará, em que Je determinou que nenhum 
Minijlro , nem Oficial da Fazenda to-
me divida de terceiras pejfoas para as ar-
recadar como Fazenda Real ,Jem as ter 
arrematadas. 137. 

Alvará, em queJe determinou fe nao acei-
taje fazenda dos Almoxarifes, Thefou-
reiros , ou Recebedores em pagamento 
do alcance das fuas contas , masfim ent 
dinheiro-,e nao pagado,ferem prejòs. ibid. 

Alvará , em que fe determinou que os Almo-
xarifes,TheJòureiros,e Recebedores, pa-
gajfem os juros, tenças, e ordenados com 
pontualidade a feus tempos ,Jem os rete-
rem emJeu poder. 138. 

Alvará, em quefe eflabeleceo a regularida-
de , com que os Almoxarifes, Thefou-

reiros. 
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reiros, e Recebedores hai de pagar as embargàdores 11 ao fejao efcufos de pagar 

• tenças, ejuros. 159. 
Alvará , em <jue Je determinou que qualquer 

Tliefoureiro, Almoxarife, ou Executor, 
que chegar a Jer executado por alcance 
de contas,per ca o Ofício, fendo proprie-
tário ; eJendoferventuario,fique inhabil 
para tornar a fervir. 140. 

Alvará , em quefe determiou que os Prove-
dores proprietários da Fazenda não pu-
de f em admittir condiçoes novas nos con-
tractosfem o Real beneplácito, contra o 
difpojlo no Regimento da Fazenda. ibid. 

T I T - Alvará , em que fe determinou que os Exe-
53. cutores dos Bifpos, e Communidades nao 

prendai os devedores, fenao nas proprias 
Terras , havendo nellas cadèa y e que, 
quando fe aufentarem , deixem os autos 
aos Juizes ; e naí lhos deixando poderão 

fer foltos fem appellaçao , nem aggra-
va. 141. 

T I T . Alvará, em que fe declarou que a Relaçao 
59' nao podia conceder ao Governador o 

privilegio de Defembargador , e quefá 
pertenciam Sua Magc. 142. 

A l v a r á , em quefe determina que os Def 

cotmas. 142. 
Alvará fobre a mefma matéria. 145V. 
Alvará, em que fe declarou que nos cafos da 

Aimotaceria naí tem os Defembargado-
res privilegio de foro. I44^' 

Alvaráfobre amefina matéria. • 145. 
Alvará , em quefe declara que o exercido T I T . 

da Cavaliaria Militar pertence mais 60. 
particularmente ás pefoas Nobres,e Fi-
dalgos. 14 

Alvará , em que fe determina que^isfen- T I T . 
tenças , alcançadas em outros Juizos, q 6-.-
nao for o da Confervatória , fendo as 
canjas , e dependencias delias dos Moe-
deiros,fejai nullas. ibid. 

Alvará, em que fe determinou que a pejfpa T I T . 
que tomar renda d'El-Rey com algum 63. 
conluyo, promettendo dinheiro a outrem, 
para que nao lance,pague a decima par-
te do preço da renda,álem das mais pe-
nas do Regimento. 148. 

A lvará , em quefe determinou que nenhum 
Mimjlro, nem Oficial de JuJliça,porf, 
nem por interpojla pejfoa, poderá terfo-
ciedade em rendas Rea es. ibid; -

I N D E X 
D A S C A R T A S , E D E C R E T O S , 

Que fe contém na CollecçaÕ fegunda. 
T I T . Arta d ' E l R e y , em que fe mandou re-

i • V^i commendar a obfervancia da Ordena-
çaí L iv . 2. Ti t . 1. 150. 

T I T . Decreto, em que fe mandafejati defnatura-
3. lizados todos os queforem tomar Ordens 

aCaJlella. 151. 
T I T . Decreto, em que fe mandou dar ajuda de 

8. Braço fécula r ao Provincial de S. Do-
mingos , para v/fitar o Convento de 
Bemfca,q lhe impedia o Prior delle. ibid. 

T I T . Carta , em quefe recommendou a obfervan-
15. cia dejla Ordenaçao , determinando fe, 

que os Juizes, e Procurador da Coroa 
procedefem ex Officio contra os impe-

' trantes. ibid. 

T I T . Carta , </ S. Magejlade efereveo ao Collei-
18. tor, advertindo-o, de que nao devia fazer 

procedimento, que encontrafe a obfervã-
cia da Ordenaçao L iv .2 .Ti t . 18. 152. 

Carta , para a Princeza Margarida fo-
bre a mefma materia. 152. 

Carta para o Regedorfobre a mefma ma-
teria. 153. 

Decretofobre a refituiçao das Capellas ás 
J-grejas. _ 

Decreto, em que fe determinou quefenfò T I T . 
admittife deminciaçao de Capellas,^ ejli- 26. 
vejfem já incorporadas na Coroa. ibid. 

Carta, em que fe ordena que nenhum Mini-
Jlro pojfa denunciar Capella alguma por 
f , nem por interpojla pejfoa. ibid. 

Decreto, em quefe determinou que nao pu-
defe denunciar Capellas vagas Minijlro 
algum, que pojfa contrahir certeza de 
Juiz, nem por f , nem por hít&jwjla 
pejfoa. 

Decreto, em que fe declarou quaes-JeviaãTtl-
fer os privilegiados para a ifençaí do 33. 

ipaga-
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pagamento das Jligadas,e Oitavos. 155. pitaSs mores nas eleições, e aãos Mili-

T I T . Decreto , em que fe mandou recommendar tares hao de ter o primeiro lugar nas Co-
3 que os Minjjlros tomajfem pojfc dos bens marcas. ibid. 

da Coroa, quando vagajem. 156. Decreto, em que fe declarou que os ConJè-TIT. 
T I T . Decreto , em que fe determinou que os Mi- lhciros,e Secretários de Guerra gozavaó 59. 

45. nijlros do Infantadofereputajfem,como do privilegio de Desembargadores, ibid. 
os da Coroa paraferem dejpachados com Decreto, em quefe declarou que nos manti-
adiantamento correfpondente aofeu me- mentos dos Defembargadores fe nao po-
red mento. 157. dia fazer retenção, nem ainda para as 

T I T , Decreto , em que fe determinou quefe naò necejjidades da Guerra. 159. 
confultqjjè para Oficio algum criado Decreto, em que fe declarou que o privile-
actual, ou que tenhafido de algum Def- gio de Defembargador nao tinha lugar 
embargador, ou que feja parente até o na materia das Caudelarias. 160. 
quarto gr 110. ibid. Decreto fobre a mefma materia, em que fe 

Decreto fobre a mefma materia. ibid. recommenda a obferuanelado outroaci-
Catta , em que fe mandou dar em culpa ao ma. ibid. 

Vice-Key da India o ter provido Ofícios Decreto, em que fe determinou que haven- X I T . 
emfeus criados. 158. do conhecimento de algum conluyo nas ^, 

Decreto, em que fe determinou que, quando rendas del-Key, fe pofjao e/las remover, 
os Mi nijlros votarem em parentes den- fem embargo de naoferem as partes ou-
tro do quarto gráo, ou criados aãuaes, vidas. ibid. 
declarem logo que o faõ. 158. Cópia do Decreto, de que fe faz mençaò 

T I T . Decreto , em quefe determinou que os Ca- acima. ibid. 
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I N D E X 
D O S A S S E N T O S . 

ASfento, em que fe refoheo que o Juiz 
Secular havia de afíjlir com o Juiz 

EcclefaJlico ao acto da Immunidade, e 
nao o Juiz dos Cavaileiros, a quem hum 
prefo já ejlava remettido. 161. 

Aiíento, em queJc declarou que ejla Orde-

naçaodo§.$.fe ha de entender do Corre-
gedor da Comarca, aonde efliver a Igre-
ja, e nao do Corregedor de outra Comar-
ca , ainda que mais perto eHeja. 162. 

AíTento fobre a fôrma da remejfa dos fei- TIT 
tos dos Cavalíeiros. ibid. 1 2 

F I M . 


