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Índice: 

. Traslado de uma carta serventia do ofício de Escrivão dos Órfãos desta vila em que Sua 

Majestade faz mercê da propriedade do dito ofício 

. Traslado de uma certidão de El Rei que se fez na Câmara desta vila em Luís Carvalho para 

quartel 

. Traslado de carta de serviço de Sua Majestade sobre as sisas 

. Traslado de uma ordem 

. Pauta para o ano de 1708 

. Carta de Sua Majestade a Manuel Pereira em que lhe fez mercê ao Escrivão do depósito e 

Escrivão da Câmara 

. Licença do Doutor Diogo Gomes da Costa Juiz de Fora desta vila 

. Carta de Sua Majestade que veio a Diogo Gomes da Costa 

. Cumprimento do Alferes da ordenança de Manuel Martins Branco 

. Ordem do Marquês de Fronteira 

. Ordem do Mestre de campo dos Auxiliares 

. Pauta do ano de 1709 

. Carta de um serviço de Sua Majestade 

. Provisão de Sua Majestade sobre as carruagens 

. Morte de Sua Majestade1 

. Carta para se aguardar a peste 

. Carta do Secretário de Estado sobre a peste 

. Carta do Governador das Armas para os Auxiliares estarem à guarda da peste 

. Carta do Cabido da cidade de Évora sobre os clérigos aguardarem a peste 

. Cópia de uma ordem de Sua Majestade 

. Cópia de uma ordem de Sua Majestade 

. Carta da morte de Sua Majestade fez mercê ao lugar de Juiz de Fora a Estêvão Fragoso 

Ribeiro 

                                                           
1
 D. Pedro II 



. Traslado do inventário do Cartório da Câmara que fez António Rodrigues Pinto 

. Cópia da pauta do ano 1722 

. Cópia da ordem de quatro e meio por cento 

. Ordem para se publicar o novo dinheiro 

. Ordem que veio a esta vila para que não entre nenhuma bebida de vinho nem de outro 

género de Castela 

. Lei que veio desta vila para se publicar que não entre vinho de Castela nem outras bebidas 

. Sentença dos moradores desta vila da sisa da Pedra Alçada2 

. Outra sentença da mesma 

. Ordem para se publicar o novo dinheiro 

. Carta de Manuel Mendes Barbeiro da freguesia de Santa Suzana 

. Carta de André Domingues sangrador da freguesia de Santa Suzana 

. Carta do mesmo 

. Ordem de Sua Majestade em que concede licença a Diogo Fernandes cigano 

. Cópia dos oficiais da Câmara 

. Ordem de Sua Majestade para academia 

. Traslado da licença do Doutor Estêvão Fragoso Ribeiro Juiz de Fora 

. Cópia do privilégio de mamposteiro3 menor da Igreja de Santo António feito a Bartolomeu 

Pereira 

. Traslado da provisão de Sua Majestade para se guardar o privilégio que lhe deu Francisco 

Nunes Valério desta vila 

. Ordem de Sua Majestade do quatro e meio por cento 

. Cópia da carta de examinação de Maria Pereira filha de José Gonçalves 

. Cópia de uma provisão que veio de Sua Majestade sobre os cativos 

. Licença do Doutor Estêvão Fragoso Ribeiro em que lhe concede Sua Majestade dois meses 

para ir à cidade de Lisboa 

                                                           
2
 Menir com dois metros de altura e seis metros de diâmetro, localizado no Monte da Defesa da Pedra 

Alçada, Santiago Maior 
3
 Recebedor de esmolas 



. Cópia de uma sentença que alcançaram os moradores desta vila contra os da vila de Terena 

que não pagaram Cabeção à mesma 

. Privilégio de Inácio Mendes 

. Ordem de Sua Majestade sobre não haver mamposteiro da Santíssima Trindade senão 

pedidores 

. Traslado de uma provisão do Sargento-mor da ordenança em que se manda dar a Sua 

Majestade quatro mil réis 

. Privilégio de Pedidor da Igreja de Nossa Senhora da Saúde concedido a Manuel Pereira 

Curioso 

. Cópia do privilégio do Pedidor da Santíssima Trindade feito a João Mendes Freire oficial de 

tecelão 

 

 

 

 

 

 

 


