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Índice: 

. Traslado de um decreto que Sua Majestade foi servido mandar, em que reforma o Alvará da 

décima 

. Traslado de uma provisão em que Sua Majestade foi servida nomear para Deputados do 

Celeiro Comum o Reverendo Doutor Joaquim José da Silveira vigário desta vila, António 

Mendes Lobato e bento Lopes Castanho 

. Traslado da patente de Capitão da Ordenança do Capitão Bento da Mota Freire 

. Traslado dos privilégios do tabaco e dos seus contratadores 

. Carta Precatória a favor dos contratadores Gerais do Tabaco, dirigida ao Doutor Juiz de Fora 

. Traslado de uma Provisão que alcançou Manuel Dias Queimado, obrigado desta vila para dar 

a carne a 30 réis 

. Pauta dos vereadores que hão-de servir no ano 1762 

. Privilégio do tabaco concedido a António Mendes Pires para o poder vender na Freguesia de 

Santa Suzana 

. Traslado de um alvará de lei porque Sua Majestade há por bem que se prendam todos os 

ladrões ainda que o furto não chegue a 100 réis 

. Traslado de um alvará de lei porque Sua Majestade há por bem que nenhuma pessoa de 

qualquer qualidade que seja, use de vestido de fardas militares, não sendo soldados, nem 

oficiais de Guerra pagos 

. Traslado de uma Provisão para Brás Fialho ser Alcaide e mais Carcereiro nesta vila 

. Traslado de uma lei que Sua majestade é servida se publique no seu reino que consta do 

Regimento com que se hão-de fazer as recrutas e os mais pertencentes ao Militar 

. Traslado de uma Provisão, que Sua majestade mandou se registasse sobre o abade se Santa 

Maria de Trancoso Luís de Barros expulso por Pedro Mano Rangel por Bula Apostólica 

. Traslado sobre a Provisão que fica atrás do Abade Domingos Luís de Barros de Santa Maria de 

Trancoso e Pedro Luís de Sousa cónego da santa Sé da Guarda 

. Cópia dos recibos da décima que me entregou o Doutor Bento Pedrosa Pereira Barreto, Juiz 

de Fora que foi nesta vila de Redondo 

. Cópia de uma ordem do Doutor Desembargador Romão José da Rosa Guião por ordem de 

Sua Majestade 

. Provisão para se pedirem esmolas para as recolhidas de Nossa Senhora do Amparo do Castelo 

de Lisboa 



. Carta de diligência do Juízo da Correcção de Évora sobre se não encorajarem os soldados que 

trabalham nos seus ofícios mecânicos 

. Alvará que o Doutor Corregedor da Comarca de Évora José Inácio de Brito enviou por ordem 

de Sua Majestade sobre as terras e vilas que não têm Capitães-mores se reformarem 

. Provisão que os religiosos do Convento de Santo António desta vila alcançaram para Sua 

Majestade lhe dar 6 moios de trigo e de centeio do Depósito Comum desta vila 

. Resolução que Sua Majestade mandou participar a todos os Generais Comandantes das 

Províncias a todos os Governadores das Praças Principais delas 

. Cópia da carta de Sua Majestade a Romão José da Rosa Guião Desembargador da Casa da 

Suplicação, Corregedor que foi de Évora 

. Traslado de um alvará pelo qual Sua Majestade manda que qualquer qualidade de pessoa não 

se intrometerá com as diligências que qualquer Ministro fizer 

. Traslado da lei sobre os prazos e fazendas que são obrigados a dar décima parte às viúvas de 

Honor e Damas do Paço 

. Provisão sobre a Procissão do Patrocínio de Nossa senhora e São José e de São Francisco de 

Borges 

. Provisão para nenhum sindicante possa tirar mais de duas residências dos Ministros, que 

acabaram os seus lugares 

. Carta que o Doutor Desembargador Provedor desta Comarca de Évora mandou por ordem do 

Intendente Geral da Polícia para que não passe pessoa alguma sem passaporte de umas terras 

para as outras 

. Carta de privilégio de Mamposteiro Menor de Vitorino José Lavrador da Herdade do 

Zambujal, freguesia de S. Bento, do termo desta vila 

. Privilégios concedidos a todos os conventos da Congregação dos cónegos seculares do 

Evangelista 

. Traslado de uma provisão de Sua Majestade que veio do Juízo da Provedoria da Cidade de 

Évora para se fazer os aforamentos das terras do Concelho 

. Alvará sobre as aguardentes 

. Auto de Arrematação que se fez no real d’ água no ano de 1768 

 

 

 

 



 


