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. Ordem que veio para os lutos da Rainha-mãe do Rei D. José I 

. Alvará porque Sua Majestade manda que a Junta da administração para receber direitos dos 

depósitos públicos o façam por vias de precatórias 

. Alvará de lei sobre o mesmo 

. Privilégio das Tábuas Vermelhas de João Rodrigues Brandão Pereira de Lacerda e Melo 

. Ordem que veio para trazerem galões os oficiais de auxiliares e os das ordenanças 

. Ordem que veio para as justiças se não intrometerem com os jogos nem com as cartas de 

jogar 

. Pauta do ano de 1755 

. Alvará porque Sua Majestade manda que os defuntos que em sua vida houverem tido posse 

logo os bens livres aos herdeiros 

. Ordem que Sua Majestade manda sobre os cativos 

. Lei que Sua Majestade manda que os casos provados merecem pena de morte natural 

. Ordem para o Procurador do Concelho desta vila entregue ao Tesoureiro do Concelho da 

cidade de Évora 4000 réis 

. Provisão do Concelho da Fazenda para quem quiser ser do ofício de Escrivão de Almoxarifado 

da cidade de Évora e sua propriedade por morte de António Martins 

. Provisão de Mesa do Desembargo do Paço para que todos os proprietários dos ofícios que 

não estiverem encartados se façam de 3 em 3 meses 

. Ordem para as consignações dos que devem 

. Ordem da Secretaria de Estado para que os criados de escada abaixo e homens de trabalho 

não saiam para fora do reino 

. Vistoria que fizeram os oficiais da câmara desta vila com os oficiais da câmara da vila de 

Terena sobre os marcos que dividem os terrenos na Herdade da Quebrada 

. Provisão aos Corregedores 

. Aviso da Secretaria de Estado sobre a praga dos gafanhotos e providências 

. Provisão da Junta dos Três Estados para os que devem 

. Decreto pelo qual Sua majestade manda que o salário dos ceifões não exceda a 200 por dia e 

que aos servos dos lavradores se não pague mais do que ganharam em 1754 



. Decreto que no dia de S. Francisco de Borja mande o Senado desta vila a fazer uma solene 

missa a que assistirá em Corpo da câmara 

. Decreto pelo qual Sua Majestade manda que se faça outra solene festa em honra do 

patrocínio de Nossa Senhora no segundo domingo de Novembro 

. Pauta de 1757 

. Ordem da Secretaria de Estado para que os oficiais de Justiça não levarem salários alguns dos 

que passam trigos de umas terras para as outras 

. Alvará pelo qual Sua Majestade há por bem anular todos e quaisquer rendimentos por 10 ou 

mais anos para se adquirir o domínio das casas ou prédios 

. Alvará com força de lei sobre os contrabandos 

. Outro sobre o mesmo assunto 

. Aviso do Secretário de Estado sobre o privilégio dos Auxiliares 

. Outro sobre o mesmo assunto 

. Privilégio de Mamposteiro Menor dos cativos de António Fernandes, lavrador de Vale de 

Abraão, freguesia de Monte Virgem 

. Privilégio das Tábuas Vermelhas do Marquês de Valença 

. Cópia da sentença de Monte dos Fidalgos réus de crime 

. Alvará para confiscação dos bens 

. Sentença da Suprema Junta da Inconfidência sobre a desnaturalização 

. Relação das pessoas que foram desnaturalizadas 

. Alvará sobre as escolas novas 

. Instruções sobre as mesmas 

. Carta porque se manda que não sejam propostos Capitães das ordenanças, e Auxiliares as 

pessoas que são obrigados a pagar o oitavo 

. Ordem da Secretaria de Estado para não haver Capitão-mor onde não há mais que uma 

Companhia de Ordenança, e que não seja um Capitão-mor de diversas vilas que tenham 

câmara e conselho 

. Lei sobre a desnaturalização dos Jesuítas deste Reino 

. Lei sobre a Direcção dos Estudos 

. Licença de Vicente Gonçalves Bicho para ensinar Gramática Latina nesta vila 

. Provisão da Junta dos Três Estados sobre as fazendas foreiras 



. Carta porque foi nomeado Juiz de Fora desta vila o doutor Bento Pedrosa Pereira Barreto 

. Patente de Mateus Lopes Rosado para capitão das ordenanças da freguesia de S. Miguel do 

Adaval e Santa Suzana 

. Patente do Alferes José Joaquim da Rosa Seda 

. Patente do Alferes João Rodrigues Ningelo, lavrador do Zambujeiro 

. Lei da criação da Intendência Geral da Polícia da corte do Reino 

. Aviso do Corregedor desta comarca sobre a lei da polícia 

. Ordem do Conde de Guerra, em que se declara que os Sargentos-mores das Comarcas são 

postos maiores que os Capitães-mores dos lugares eleitos pelas câmaras 

. Alvará sobre a Repartição das Fazendas dos extintos Jesuítas 

. Cópia do Ajudante Francisco Rodrigues Teixeira 

. Alvará sobre a referida Repartição das Fazendas dos extintos Jesuítas 

. Fiança que deu José da Fonseca, escrivão do Judicial e Notas desta vila 

. Escritura de fiança que fez Inácio Dias da Porciúncula de escrivão dos órfãos desta vila 

. Provisão do Conselho da fazenda para que os Provedores façam remeter as terças para o 

Tesoureiro da cabeça de Comarca logo que tomem as contas do concelho 

. Precatória do Juiz da Correcção desta comarca e ordens do concelho da Fazenda sobre a 

remessa do singelo e dobro das sisas 

. Alvará sobre os criminosos ausentes, a quem Sua Majestade perdoou  

. Alvará pelo qual se estabelece a cobrança da Décima em lugar do quatro e meio por cento 

dos bens, rendas, ordenados, maneios, neste reino enquanto durou a Guerra 

 

 

  

 

 

 

 

 


