
CMRDD/A/002/Lv 003 – 1695 – 1711 

Índice: 

. Carta do oficial de Avaliador e Partidor dos órfãos desta vila 

. Carta para servir Bento da Costa ao oficial de Avaliador e Partidor dos órfãos 

. Carta de ofício de Escrivão da Câmara de que fez o Conde de Redondo a António Ribeiro 

. Carta do ofício de Escrivão da Almotaçaria1, Inquiridor e Distribuidor que fez o Conde do 

Redondo2 António Francisco 

. Carta que veio com um alvará de Sua Majestade sobre os canos da água da Praça que se não 

aplicassem nenhumas condenações nem para cativos senão para os canos 

. Lei de Sua Majestade sobre as patacas vazadas 

. Decreto sobre os atravessadores do pão 

. Traslado de uns acordos de duas sentenças que se apresentaram por parte do Conde 

Meirinho Mor sobre o preço do sabão 

. Traslado do regimento dos canos da água da Praça da cidade de Évora 

. Carta porque fez o Conde de Redondo do ofício de Escrivão da Câmara a António Francisco da 

Silva 

. Alvará de Sua Majestade sobre os auxiliares trazerem enredadas de feixes   

. Decreto de Sua Majestade sobre os soldados da ordenança usarem de armas 

. Carta porque o Conde do Redondo fez mandado do ofício de Escrivão dos Órfãos a Domingos 

Lopes Branco 

. Privilégio da Santíssima Trindade concedido a Brás Dias lavrador 

. Carta de Sua Majestade que veio inclusa em uma ordem do senado da Câmara da cidade de 

Évora 

. Provisão do Conde do Redondo porque fez mandado do ofício de António Coelho da Silva 

. Provisão do Conde do Redondo porque fez mandado do cargo de Ouvidor ao Doutor 

Sebastião Rodrigues 

. Provisão do Conde do Redondo porque fez mandado do ofício de Vedor dos Panos a António 

Franco 

                                                           

1
 encarregados da documentação administrativa 

2
 foi um título criado pelo rei D. Manuel I, por carta datada de 2 de Junho de 1500, a favor de D. Vasco 

Coutinho 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_I_de_Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/1500
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vasco_Coutinho&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vasco_Coutinho&action=edit&redlink=1


. Provisão do Conde do Redondo para ser Escrivão de Manuel da Veiga 

. Lei de Sua Majestade sobre a posição do reino 

. Lei de Sua Majestade sobre os censos e livros de dinheiro 

. Lei sobre as alfândegas 

. Decreto de Sua Majestade sobre se devem fazer os usuais deste reino 

. Provisão do Conde do Redondo em que nomeou os Almotacés que haviam de servir nesta vila 

. Traslado de uma ordem sobre o tabaco 

. Uma ordem do Doutor Francisco Monteiro de Miranda desta comarca da cidade de Évora 

. Ordem do Provedor desta comarca e uma provisão de Sua Majestade inclusa nela para que se 

não embargue a renda que têm as freiras do Calvário da cidade de Lisboa no termo desta vila  

. Ordem de Sua Majestade pela Junta da Administração da Junta do Tabaco 

. Ordem de Sua Majestade que mandou a esta vila para se registar nos livros da Câmara desta 

vila 

. Provisão de El Rei para Manuel da Silveira Franco servir de Escrivão da Câmara nesta vila 

. Patente de Sua Majestade porque fez Silvestre Ribeiro de Sargento Mor da ordenança da 

Câmara de Vila Viçosa pelo falecimento de João 

. Carta do Juiz de Fora a Pedro Nunes Colares 

. Para que se lhe dê posse 

. Pauta do ano de 1702 

. Lei sobre os descaminhos do tabaco 

. Provisão para se dar de aposentadoria ao Juiz de Fora Pedro Nunes Colares 

. Alvará dos Padres de Santo António para pastarem os seus carneiros nos coutos 

. Privilégio dos Auxiliares 

. Licença dada ao Juiz de Fora 

. Carta de nomeação de Manuel Francisco 

. Pauta de 1703 

. Traslado de uma carta de mamposteiro3 dos cativos a Luís da Costa 

. Ordem que apresentou o mestre de campo José Pessanha para fazer soldados 

                                                           
3
 Recebedor de esmolas 



. Traslado de um alvará de mercê dos ofícios de Escrivão 

. Alvará de mercê dos ofícios de Escrivão da Câmara e Almotaçaria a Isabel Maria filha de 

Manuel Rodrigues Pereira 

. Alvará que alcançou o Doutor Miguel Ramalho para se lhe dar um moio de trigo todos os 

anos em sua vida do depósito do povo para curar os pobres   

. Alvará de Sua Majestade sobre as propinas dos oficiais da Câmara e montaria dos lobos 

. Licença do Juiz de Fora para ir a carta 

. Decreto de Sua Majestade sobre quem quiser comprar juros nas alfândegas 

. Traslado da pauta dos oficiais da Câmara de 1704 

. Traslado de uma petição e despacho a Tomé Pires Galego 

. Eleição do Capitão-mor a Francisco Gomes da Silva 

. Ordem do Conde das Galveias para alvará de Melo fazer gente nesta vila 

. Traslado da patente de Capitão-mor desta vila a Francisco Gomes da Silva 

. Ordem do Conde das Galveias para se fazer Capitão e Alferes das éguas e Tenente 

. Traslado da nomeação que se fez em João Nunes oleiro para Almoxarife4 das munições 

. Traslado de uma ordem da Rainha da Grã – Bretanha para se guardarem os privilégios das 

Bulas 

. Traslado de nomeação e aprovação em Manuel Sengo Varela para Capitão da ordenança 

. Traslado de uma ordem que trouxe o Mestre de campo Francisco Macedo Pimenta para fazer 

Auxiliares 

. Traslado de uma escusa do Tenente das éguas 

. Traslado da pauta do ano de 1705 

. Carta do Conde das Galveias para se alojarem ingleses 

. Carta de como se proveu em Juiz de Fora Diogo Gomes da Costa 

. Provisão para se dar posse ao mesmo 

. Provisão do Ajudante da ordenança de Évora 

. Provisão da Rainha da Grã – Bretanha em que fez mercê a Manuel Alvares Ajudante supra do 

Sargento-mor da ordenança da cidade de Évora 

                                                           
4
 cobrador dos direitos reais 



. Traslado de uma provisão do Juiz de Fora Diogo Gomes da Cota para poder levar dez mil de 

aposentadoria 

. Traslado de uma provisão da Rainha da Grã – Bretanha sobre o privilégio da Bula 

. Traslado de uma provisão de Sua Majestade sobre se remeter carvão e carne para Lisboa 

. Ordem do Conde das Galveias para se eleger o Sargento-mor da ordenança 

. Traslado da provisão para André Nunes Aranhol cortar carne em casa 

. Traslado do Governador das Armas sobre os Auxiliares 

. Carta do Contador geral sobre o lançamento da palha 

. Traslado da pauta do ano de 1707 

. Traslado da provisão para os oficiais da Câmara levarem propinas 

. Traslados de umas cartas do Conde da Ericeira e Visconde de Barbacena5 e resposta da 

Câmara sobre se elegerem Capitães da ordenança 

. Traslado da provisão para os deputados levarem trigo do depósito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5
 Visconde de Barbacena foi um título nobiliárquico instituído por decreto do rei D. Afonso VI de 

Portugal de 19 de Dezembro de 1671 (ou, menos provavelmente, 1661), em benefício de Afonso 
Furtado de Castro do Rio de Mendonça, 5.º senhor de Barbacena e 24.º Governador do Brasil 
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