
CMRDD/A/002/Lv 011 – 1769 – 1773 

Índice: 

. Alvará sobre a declaração da lei de 4 de Julho 

. Sentença da Real Mesa Censória 

. Carta de lei sobre as interpelações abusivas 

. Petição do Doutor Pedro Coelho Cabaço para ser médico nesta vila e a resposta dos oficiais 

da câmara 

. Lei sobre as águas da prata 

. Lei testamentária 

. Pautas do ano 1769 

. Lei sobre os registos 

. Lei sobre os concubinatos 

. Carta que veio para se prestar trigo aos lavradores 

. Carta precatória em que Sua Majestade mandava 800 moios de trigo para prestar aos 

lavradores desta câmara 

. Carta para se pedir para a Senhora do Amparo 

. Lei sobre os livros proibidos 

. Patente do Capitão Jerónimo Henriques 

. Lei que veio sobre as décimas 

. Privilégios dos Auxiliares 

. Patente do Capitão-mor Doutor Falé Ramalho Calado 

. Nomeação de Alferes Bento Rosado Fragoso 

. Lei sobre os Morgados 

. Lei sobre a matrícula dos comerciantes 

. Nomeação da vila de Pinhel para cidade 

. Lei sobre as aguardentes 

. A classe da latinidade 

. Provisão que alcançou o Doutor José Falcão da Cunha de médico 



. Patente do Capitão José Joaquim da Seda Rocha 

. Arrendamento da Casa da Jugada 

. Recibos da décima de 1770 

. Lei sobre os Provedores conhecerem as tomadas das alfândegas 

. Carta do doutor Juiz de Fora Manuel Inácio da Mota e Silva 

. Provisão em que o Capitão-mor Jerónimo Henriques Pinheiro para os juízes Vereadores 

levarem do Depósito um moio de trigo cada ano 

. Provisão para os escrivães das câmaras sirvam também de escrivães do real d’ água 

. Carta de lei para que os soldados não possam trazer armas 

. Edital de todos darem o manifesto e levarem guias da fazenda para fora ao Escrivão da 

câmara 

. Alvará sobre os superintendentes, sobre os mercadores do retalho e dos falidos 

. Alvará para se não deitarem baga nos vinhos de embarque 

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

. Provisão de acrescentamento do ordenado dos Deputados do Depósito 

. Recibos da décima de  1772 

. Para ficar pão para o povo 

 . Sobre as escolas menores 

. Lei sobre os escravos 

. Lei dos usuários nos censos 

. Sobre tudo o que foi grão se não pague sisa 

. Edital do superintendente 

. Teor por cidade e alguns lugares por vilas 

. Lei sobre os cristãos novos 

. Lei sobre os quinhões das herdades 

. Provisão dos Deputados o Padre Miguel de Almada e o Capitão-mor Domingos Falé Ramalho 

e António Mendes Lobato 

. Lei sobre os Padres da Companhia sobre a bula 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


