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Índice: 

. Alvará sobre as apólices e pagamentos da décima 

. Patente de Joaquim Trindade da Silva de Adjunto da Ordenança desta vila 

. Ordem para ser publicado um edital sobre a residência do Superintendente dos Tabacos e 

Alfândegas desta província 

. Ordem para se apreenderem os Marinheiros e Francores desertores 

. Edital sobre a décima 

. Ordem sobre os soldados milicianos 

. Ordem com a cópia de aviso sobre a averiguação dos pães 

. Ordem sobre se darem os dinheiros do empréstimo 

. Ordem para enviar o cálculo da produção de trigo 

. Ordem sobre a avaliação dos ofícios desta vila 

. Pauta dos oficiais para o ano de 1806 

. Carta sobre se reconhecer o Marquês de Alorna1 por Governador das Armas desta província 

. Ordem sobre as plantações e sementeiras para as sedas 

. Cópia dos salários que devem levar os Ministros 

. Ordem sobre se remeter um mapa de todos os carros e carretas e bestas maiores e menores 

. Ordem sobre se pagarem os traslados manuscritos 

. Ordem sobre se não correrem touros desde o princípio da colheita do pão até ao primeiro de 

Agosto 

. Alvará que se nomeia para correio assistente desta vila Domingos Falé Ramalho Calado 

. Provisão sobre se fazer um cofre na cidade de Évora para as câmaras doarem o que puderem 

para os arranjos de estradas e pontes 

. Provisão sobre se mandarem certidões das posses dos Juízes de Fora 

. Ordem sobre os rendimentos das câmaras 

                                                           
1
 Foi um título criado por D. João V de Portugal, por carta de 9 de Novembro de 1748, a favor de D. 

Pedro Miguel de Almeida 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_V_de_Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_Novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1748
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_Miguel_de_Almeida


. Provisão em que concede licença a José Joaquim da Rosa Seda e Rocha para aforar um 

terreno no Rocio 

. Ordem em que se nomeia Ajudante das Armas o Desembargador Jerónimo Francisco Lobo 

. Ordem para se proceder contra os que andam vendendo a trouxa pelas ruas 

. Traslado de um plano para a criação do bicho-da-seda 

. Cópia de uma licença dada ao Juiz de Fora desta vila Bernardino Manuel da Costa para estar 

ausente pelo tempo de 3 meses 

. Alvará para o Doutor Juiz de Fora desta vila Bernardino Manuel da Costa 

. Ordem sobre os devedores de direitos reais se escusam ao pagamento deles 

. Ordem sobre os rendimentos de qualquer índole que sejam 

. Ordem sobre se remeterem os dinheiros da décima desta vila 

. Cópia de um edital sobre se levantarem os embargos 

. Traslado do Decreto que veio por edital sobre os presos 

. Traslado de uma provisão sobre os Juízes de Fora que saírem dos seus lugares sem licença do 

Desembargo do Paço 

. Traslado da provisão do cirurgião Joaquim Inácio da Silva 

. Provisão pela qual se faz mercê a Francisco Gonçalves Grulha de mestre proprietário da 

escola das primeiras letras da vila de Redondo 

. Alvará de licença que foi dado a D. Filipe Gonçalves para poder curar nesta vila e seu termo 

. Carta régia de nomeação dos vereadores e Procurador do Concelho 

. Registo de uma ordem que veio sobre os Magistrados se prestarem com toda a prontidão aos 

Conselhos de Guerra 

. Cópia do ofício do Auditor Geral sobre os desertores 

. Registo da ordem sobre a água de Inglaterra para ser titulada na fábrica real de José Joaquim 

Castro 

. Provisão do Doutor Bernardo António Correia de Sá Moura Juiz de Fora desta vila 

. Provisão do Desembargo do Paço a fim de se suspender nas remessas das terças do concelho 

desta vila 

. Provisão do Desembargo do Paço afim do insulto que se fez ao Doutor Juiz de Fora 

Bernardino Manuel da Costa Lima feito por uma pouca de tropa portuguesa e espanhola que 

vinha extraviada do combate da cidade de Évora 



. Provisão do Desembargo do Paço dirigida à câmara desta vila 

. Ordem sobre se pagar 100 réis aos recrutas cada dia 

. Ordem sobre os mamposteiros 

. Ordem sobre se não fazer lançamento e cobrança da décima e contribuição de Defesa 

comerciais dos Negociantes Britânicos este ano de 1813 

. Ordem sobre as remessas dos rendimentos reais 

. Ordem sobre as Irmandades e Confrarias 

. Ordem sobre serem perdoados os que estavam refugiados 

. Provisão do Doutor Juiz de Fora desta vila Francisco Manuel de Campos carvalho Pacheco 

. Portaria sobre a Administração dos Talhos de carne em Lisboa 

. Ordem sobre pagar selo nos passaportes 

. Provisão sobre as insígnias dos hábitos de cavaleiros das três ordens militares 

. Provisão sobre o Superintendente da Margem Esquerda do Sul do Tejo da agricultura 

. Registo da confirmação do nomeado Alferes da primeira companhia das Ordenanças desta 

vila João Vicente Leal 

. Carta de privilégios passada a favor do Doutor José de Abreu Chechorro Desembargador da 

Casa da Suplicação 

. Nomeação do Alferes João Marques Perdigão 

. Provisão para a câmara poder aumentar o partido de medicina 

. Aviso sobre os lutos da Rainha D. Maria I 

. Provisão que a câmara alcançou para o aumento do Partido de cirurgia 

. Traslado dos privilégios de D. Francisco de Almeida Melo de castro, senhorio da Defesa de 

Machados deste termo 

. Ordem do General da província sobre não sair o pão da província 

. Ordem sobre se não embarcar a saída do trigo 

. Provisão régia do partido de cirurgia conferido a José Joaquim Michote 

. Portaria sobre se dar parte de qualquer vaga da cadeira seja qual for 

. Ordem sobre se fazer eleição de uma pessoa que se preste do fornecimento da tropa 

. Provisão sobre a aposentadoria 



. Provisão da nomeação do lugar do Juiz de Fora desta vila o Doutor António José Barbosa 

Pereira Couceiro Marreca 

. Portaria sobre os provimentos dos ofícios e serventias 

. Ordem sobre os oficiais da câmara não darem partidos aos médicos e cirurgiões 

. Ordem sobre a arrecadação dos rendimentos reais 

. Provisão de confirmação da nomeação do médico partidista desta vila Mariano José Simões 

. Carta de mercê ao Doutor António José Barbosa Pereira Couceiro Marreca de Juiz de Fora 

desta vila 

. Provisão que alcançaram os monges das Covas de Montemor - o – Novo para serem 

socorridos de esmolas 

. Decretos sobre o perdão dos cidadãos portugueses que se acham em destinos forçados 

. Decretos sobre se não pagarem ordenados, pensões, gratificações e propinas ou qualquer 

despesa que se não ache estabelecida por lei ou decreto 

. Registo das bases da constituição política deste reino 

. Provisão para licença de 2 meses ao Doutor Juiz de Fora António José Barbosa 

. Ofício do General encarregado das Armas de Alentejo e delegado de saúde com instruções 

. Exemplar sobre se publicarem todas as leis e determinações 

. Ordem sobre nenhum particular poder nomear guarda ou vinhadeiro comum das vinhas de 

diversos donos 

. Provisão sobre os Autos de Posse dada aos Professores 

. Ofício sobre o recrutamento 

. Requerimento em consequência dos Padres da congregação do oratório da vila de Estremoz 

. Carta de mercê do lugar de Juiz de Fora desta vila ao Doutor João Diogo Parreira 

. Provisão para fazer mercê a José Maria da Costa Pita de mestre proprietário da escola de 

primeiras letras desta vila 

. Provisão que obteve a câmara desta vila a José Joaquim Michote cirurgião 

. Cópia da régia provisão 

. Carta de mercê do lugar de Juiz de Fora desta vila ao Doutor António Duarte Ferreira de 

Souto 

. Cópia de uma provisão de António Rodrigues dos foros de Santa Suzana 



. Carta de Rosária de Jesus Parteira aprovada 

. Edital 

. Juramento da carta constitucional 

. Ordem de mercê do lugar de Juiz desta vila Doutor Joaquim Filipe de Soure 

. Alvará de fidalgo cavaleiro de José Anastácio Ramalho Falé 

. Traslado do privilégio para o lugar de Juiz de Fora ao Doutor António Eduardo Pacheco 

. Registo da cópia do Conde da Lousã2 

. Carta da Parteira Rosa de Jesus Castela 

. Nomeação dos vereadores e Procurador no ano e 1828 

. Autos de justificação em que são justificantes: Joaquim Anastácio dos Remédios, João 

Marques Perdigão, António Epifânio, todos alferes de ordenanças da vila de Redondo 

. Riscado 

. Registo dos privilégios concedidos a Manuel Henriques que lhe dá a fábrica real de porcelana 

e vidro no sítio da Vista Alegre 

. Registo da certidão que o Rei concede às recolhidas do Conservatório de Nossa senhora da 

Saúde desta vila  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
2
 O título de Conde da Lousã foi criado por carta de 27 de Março de 1765 do rei D. José I de Portugal a 

favor de D. João de Lancastre, 1º conde da Lousã 

http://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_Mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1765
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_I_de_Portugal
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=D._Jo%C3%A3o_de_Lancastre,_1%C2%BA_conde_da_Lous%C3%A3&action=edit&redlink=1


 

 

 

 


