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. Provisão da Mesa do Desembargo do Paço para se fazer o lançamento do quatro e meio por 

cento vinda do Juízo da Correcção desta comarca 

. Registo autêntico de uma provisão do Desembargo do paço sobre as eleições dos Almotacés 

mandando-se observar as leis e ordens e mais ordens a este respeito em resolução da conta 

que deram o Juiz e oficiais da câmara desta vila 

. Carta em que Sua Majestade fez mercê do lugar de Juiz de Fora desta vila ao Doutor António 

Martins dos Reis que tomou posse a 11 de Maio de 1729 

. Carta de privilégio de Nossa Senhora da Oliveira das Tábuas Vermelhas da vila de Guimarães 

dado a Francisco de Sousa da Silva 

. Provisão da Mesa do Desembargo do Paço para dar sobras das sisas se pagarem as despesas 

das calçadas e estradas que se mandaram fazer 

. Registo autêntico dos privilégios de Nossa Senhora da Oliveira das Tábuas Vermelhas da vila 

de Guimarães concedidos a Tadeu Luís António Lopo de carvalho Fonseca e Camões morador 

na vila de Guimarães 

. Provisão da Mesa do Desembargo do Paço para se dar aposentadoria aos Comissários de 

Mestras 

. Provisão da Mesa do Desembargo do Paço pela qual se manda ao Desembargador Luís do 

Fisco da cidade de Évora a proceder a novas pautas e queimar as que fizera o Corregedor da 

Comarca Dionísio Esteves Negrão a requerimento de Bento Lopes Castanho, Pedro Gomes 

Castanho e Cristóvão Mendes Leitão 

. Provisão do Conselho da Fazenda sobre as terças 

. Carta em que foi nomeado Juiz de Fora desta vila o Doutor Paulo Pinto da Costa 

. Provisão do Desembargo do paço para a câmara desta vila dar de aposentadoria todos os 

anos aos Corregedores desta comarca 



. Provisão do Desembargo do Paço em que foi nomeado para Deputado do Celeiro Comum o 

Doutor António Álvares Pimenta 

. Quitações do Recebedor das sisas desta vila João Rodrigues Marques 

. Leis para as moedas de 12 até 3200 

. Privilégio a favor dos meninos órfãos do Real Colégio de Jesus e alvará de confirmação do Rei 

D. João IV 

. Provisão para os Mamposteiros dos cativos gozarem dos mesmos privilégios do tabaco 

. Privilégio da Santíssima Trindade concedeu a António Pires, lavrador da Capitoa, freguesia de 

Santa Suzana deste termo 

. Privilégio da Santíssima Trindade concedeu a Manuel Martins lavrador da Fonte da Cal 

. Precatório Geral para toda a parte deste Reino passado à instância de Gonçalo Manuel 

Galvão de Lacerda da cidade de Lisboa para ser isento de pagar o quatro e meio por cento e 

outro qualquer tributo 

. Provisão a requerimentos dos Deputados do Celeiro Comum desta vila por serem absolutos 

de pagarem os acréscimos em que foram condenados pelo Provedor da Comarca pela omissão 

que tiveram na arrecadação do trigo 

. Privilégio de Mamposteiro Menor dos Cativos do Convento de Santo António a Aleixo Nunes 

Cordeiro 

. Carta de privilégio de Manuel de Sá Veloso de Almeida desta vila de Mamposteiro menor dos 

Cativos da Igreja Matriz desta vila 

. Privilégio concedido a Manuel Pais, morador na Herdade da Cabida, freguesia de Santa 

Suzana, termo desta vila de Mamposteiro Menor 

. Privilégio de António de Figueiredo desta vila Pedidor dos Cativos da Ermida de Nossa 

Senhora da Saúde 

. Privilégio de João da Veiga Passarico desta vila 

. Privilégio de Santo António de Lisboa concedeu a Manuel Lopes, morador na freguesia de 

Santa Suzana, para pedir para o dito Santo 



. Ordem que veio para se passar mostra 

 

 

 


