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Índice: 

. Traslado de uma ordem de Sua Majestade que vinha inclusa em outra do Provedor desta 

Comarca sobre se pagarem quatro réis e meio de um arrátel1 de carne e cinco réis em cada 

canada2 de vinho 

. Traslado do privilégio de João de Soveral Barbuda 

. Traslado de uma ordem do Governador das Armas para se publicar o comércio deste reino 

com o de Castela e França que veio inclusa 

. Traslado da carta porque Sua Majestade fez mandado do cargo de Juiz de Fora 

. Traslado do alvará porque mandou dar posse ao cargo de Juiz de Fora ao Doutor Simão Feio 

Arnaut 

. Traslado de uma carta de Sua Majestade para se fazerem novos lançamentos 

. Traslado da carta do cargo do Doutor Juiz de Fora Estêvão Caldeira 

. Cópia da ordem que apresentou o Coronel Estêvão Caldeira para fazer nesta vila soldados 

. Traslado de uma provisão de Sua Majestade que vinha inclusa em uma carta de diligência do 

Doutor Corregedor desta Comarca sobre se não consentir ordem alguma do Almotacé Mor 

sobre exame aos oficiais mecânicos 

. Carta da provisão porque se manda dar a Francisco Lopes Janeiro 

. Lei em que se proíbe toda a casta de armas de ponta 

. Carta de Mamposteiro3 da Santíssima Trindade de Santa Suzana 

. Carta de Mamposteiro menor da Santíssima Trindade da freguesia de S. Bento 

. Carta de Mamposteiro menor da freguesia de S. Miguel do Adaval dos religiosos da 

Santíssima Trindade 

. Cópia de uma carta do Vedor do exército que escreveu a esta Câmara para se fazer de rama 

de palha para a companhia desta vila 

. Cópia de uma ordem que veio do Desembargo do Paço sobre as aposentadorias 

. Traslado de uma sentença de agravo que os oficiais da Câmara alcançaram contra Nicolau de 

Brito Botelho da cidade de Évora da Herdade do Monte Branco sobre a postura que se fez para 

                                                           
1
 O arrátel era a unidade de base de peso do antigo Sistema Português de Medidas. A partir de 1499: 

Arrátel = 16 onças = 1 libra (ibérica) = 0,4590 kg. 
2
 A canada era uma das principais unidades de medida de volume para líquidos em Portugal. O valor da 

canada variava de localidade para localidade, mas aproximava-se, normalmente, dos actuais 1,5 litros. 
3
 Recebedor de esmolas 
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não impedirem os oleiros tirar barro das herdades de onde costumavam fazer para ministério 

dos seus ofícios 

. Certidão do acordo que tiveram os oleiros desta vila em umas causas crimes de que se 

livraram no Juízo da Correcção desta comarca e cidade e Évora 

. Registo da resolução que se tomou na Mesa do Desembargo do Paço sobre a queixa que as 

freiras de S. Bento da cidade de Évora e Nicolau de Brito Botelho da mesma cidade sobre a 

postura que os oficiais da Câmara desta vila com o povo sobre as olarias da mesma 

. Registo da sentença que alcançaram os oficiais da Câmara desta vila contra o concelho da vila 

de Monsaraz sobre as sisas da Defesa da Pedra Alçada4 

. Ordem que veio de Sua majestade sobre os ciganos 

 

 

 

 

                                                           
4
  Menir com dois metros de altura e seis metros de diâmetro, localizado no Monte da Defesa da Pedra 

Alçada, Santiago Maior 


