
CMRDD/A/002/Lv 014 – 1795 – 1805 

Índice: 

. Alvará a respeito do exame e censura dos livros 
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que se fizerem 

. Lei por que Sua Majestade há por bem declarar sobre a arrecadação de Sua Real Fazenda que 

veio do Juízo da Correcção da cidade de Évora 
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Castro 

. Patente do Sargento das Ordenanças desta vila José Pereira Curioso 

. Ordem que veio para que os Auxiliares não sejam escusos da cobrança da décima 

. Provisão sobre as dúvidas de quais deviam ser ministros e Escrivães  

. Pauta para os oficiais da câmara para 1800 
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