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BDYERTENCIB PRELIIINBR DA TERCBBA EDIÇÃO 

Exbausta a segunda ediqão dos Documentos cmprooantes 
de aiguns pontos da douwina dos El~tneritos de Direito Eccle- 
siuslico Portuguer, damos ao prelo a terceira edição dos 
referidos D o c u ~ w ~ o s .  etc., por subsistir*em ainda os mes- 
mos motivos que determinaram as edições anteriores. 

Desejimos que a presente ediçáo sahisse o mais cor- 
recta possivel; mas náo logramos a cabal satisfação do 
nosso intuito; porque não pudbmos obter o original de 
alguns Documentos. 

O original da Provisão episcopal de 29 de setembro de 
1385, que se diz existir no cartorio do Cabido de Evora, 
não foi all i  encontrado, segundo as penhorantes inforrna- 
ções recebidas; e por isso não pudbmos supprir as lacunas, 
nem corrigir todos os erros do alludido documento. 

Esperamos pois que as imperfeições d'este trabalho, 
por involuntarias, nos sejam relevadas. 



BDYERTENCIA DA PRIMEIRA EDIÇÃO 

Tendo-se exgotado a primeira edirão dos Doct~mentos 
comprovantes de algzcns pontos da doutrina dos Elementos 
de Direito Ecclesiastico 130rluguez, e imperalido ainda os 
mesmos motivos qiie dêleiminaram o scu auctoi' a dnl-os 
i estampa, julgamos fazer obra iiti!, publicando esta nova 
edic;So que procurimos corrigir e expurgar de algiins leves 
defeitos, inevitaveis eni tiaballios d'esla ordem. 

Tiremos de conservar a mesma paginação para não 
desacertar as referencias aos DOCUIIENTOS, fcitas nos Ele- 
metatos dc Direito Ecclesiastico Porfzlgucz; e por cste motivo 
damos em additamento a paginas 1'72 a integra do diploma, 

impi.e,sso por extrai:to a paginas 38 d'aqiielles nocunri<~~os,  

e accrescentamos aos mesmos um surnmario chronologico 
no inluito de facilitar o seu uso. 

Tantos dissabores e tempo me custou achar a maior 

parte dos dncumeiitos, de que se compõe esta pequena 
collecçao, que'clieguei a coiidoer-me de quem tivesse ne- 

cessidade de aiidai., como eu: cm cata d'elles, para os con- 
sultar. 

.kssim, giiaidei parli mim sd este Fructo das minhas 

iadigas. Aqui o ponlio, como Appendice aos meus Elemcnlos 
de Direito Ecclesicutico IJor~ugmz; e o dedico i mais per- 
feita c sá observançia da disciplina e liberdades e preio- 
galivas da Egreja nacional. 

Coimlira, 31 de julho de 18M. 

Coiinbra, abril de 1888. 



CAN. I 

De his quos uoluntas parentiim a primis iofaii tiae annis 
clericatus oficio manciparit, statuimus obsei-vandurn, v t  
moa com detonsi, vel ministerio electorum cum traditi 
fuerint, in' domo ecclesiae, siib episcopali praesentia, a 
praeposito sibi debeant erudiri. At vbi octauum decimum 
aetatis suae co-mpleuerin auriurn, coram totius cleri ple- 
bisque conspectu, voluntas eorurn de eapetendo conjugio 
ab episcopo perscrutetur. Quibus si gratia castitatis, Deo 
inspirante, placuit, BE proiessionern castjmoniae suae, abs- 
que coniugali necessitate se si oponderint servaturos, hi 
tamquam appetitores arctissirnae viae, lenissimo Dornini 
iugo suhdantur: ac primum subdiaconatus rninisterium 
habitu probationis siiae a vicesirno anuo suscipiant. Quod 
si inculpabiliter ac inoffense vicesimum 8c quintuni annurn 
r a ~ l t - l i ; ~  c i * . to  rinrnrrnr;nf .ir1 r l ;~ rnnr i t i i ~  nmriiiirr~ C :  c n i o n t ~ i .  
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rium pnbendi persuaserit, concessam ab apostolis senten- 
tiam auferre non possumus; ita vt cum parfectae aetatis 
in eoniugio positi renuntiaturos se .pari consensu opeiibus 
carnig spoponderink, ad sacratos gradus aspirent. 

CAN. II 

Similiter placuit custodire, ne qai de his p i  tali edu- 
catione imbuuotur, qualibet occasione cogente, propriam 
relinquentes ecclesiam, ad aliam traosire praesumant. 
Episcopus vero, qui  eos suscipere absque conscienlia pro- 
prii sacerdotis fortasse praesumpserit, tolius fralernitatis 
reum esse s e  noueril. Quia durum est, vt eum, quem alius 
rurali sensu ac squalore inlalitiae exuit, alius suscipere, 
aut vindicare praeswuat. 

(~oncilbrurrni oniPMuna gwaliuna e6 pmi~ico'aiiune colkclio regia, 
Parisiis, 1644, tom. XI, pag. 93 a 94; s Carderl Apuirre, Cdbctio 
mBn'm conEiliarum omniwn Hiyaniae, Homae, 4693, tom. il, 
pag. 5%). 

BRACARENSE I 

CAN. XVIII 

Item placuit, v l  corpora dehinctoriirn nullo modo in 
Iiasiliea sanetorum sepeliaotur: sed, si necesse est, deloris 
cirea munim basilicae, vsque adeo noc abhorret. Nam si 
fimissimum hod priuilegium vsque nunc manet civitates, 
vt aullo modo intra ambilus miiromm cuiuslibet defuncti 
corpus humetur, quanto magis hoc venerabilium margrum 
debet reverentia obtinere 9 

( C m ' ~ i ~ ~ m  ompiiwni, tom. XU, pag. 576; e Cardeal Aguine, 
tom. E, peg. 295). 

. CAN. XXII 

Quamuis cooscientiam purarn apid Deum nos habere 
oporteat, tamen apiiil homines famam optimrm custodire 
conuenit: vt iiixla praeceplum apostoIicum, non tantum 
coram Deo, sed etiam coram boniinibus, vitae sançtae 
testimonium hateamus. Quidam enim hucusque sacerdo- 
tom non modicum scandalum creauerunt, dum in conuer- 
satione vitae non boiiae famae existunt. Vt igitur exclu- 
datur deinceps omiiis nefanda susyicio aut casus, & ne de- 
tur vltra saecularib~ts obtrectandi locus, oportet episcopos 
testimuninm probabiliurn personarum in conclaui suo ha- 
bere.; v t  & Reo pla~~earit per cooscieotiam puram, & ec- 
cIesiae per opiimam famarn. 

CAN. XXIH 

Non aliter placuit, vt quemadmodum aotistiles, ita pres- 
byleri, atque tevitae, qiios forle infirmitas, aut aetatis 
grauilas in couclaui episcopi manere nun sinit, v6 iideni 
in  cetlulis suis testes vitae habeant, vitamque suam sicut 
nomine, ita 8 meritis teneanl. 

CAN. XXIV 

Prom esi omnis aekzs ab ad&eenfia W mdum: nihil 
enim iocertius qiiam vira adolescentium. Oti hoc comti- 
kieudiim oportuil, vt si qui in clem piiberes auf adolas- 
untes exishunt, omnes in  vno oouclaui alrii commoredur; 

I t 



at lubricae aelalis annos non in luxuria, oaà i r  diseiplink 
ecclesiasticis agant, deputati probatis$imo seniori, quem 
inagistium doctrioao, & testem viláe habeant. Quod si 
aliqui ex bis pupilli existunt, a sacerdotali iutela foveantur, 
vt & vita eorurn a criminibus intacla sit, & res ab iniuria 
improbomm. Qui autem his praecepiis reluctauerint, mo- 
nasteriis depulentur, v t  vagantes. animi & superbi seueriori 
regula distringantur. 

CAN. XXV 

Ignorantia, mater eunetorum erromm, .maxime in sacer- 
dotibus Dei vitauda est, qui docendi officium in populis 
snscepeniot. Sacerdotes enim legere sanctas scripturns 
admoneotur, Panlo aposto10 dicente ad Timotheum : Intende 
leclioni, exhmwi0faP' doctrhae, sempwpermlane in his. Sciant 
igitur sacerdotes scripluras sanclas, & canones, vt omne 
opus eorum in praedicatione & doctrina eonaistat, atque 
aedificent cunctos tam Tidei scieiitia, quam operurn disci- 
plina. 

(Cm'liorum mnium, etc., tom. XIV, pag. 497 e 498; e Cardeal 
Aguirre, tom. U, pag. h&). 

TOLETANUM VI1 

CAN. 11 

Nihil contra ordinis- statutum temeritatis ausu praesu- 
matur, neque illa quae summa veneratione censentur, vel 
minimo praesumptionis actu soluantur, cum ad hoc tantum 
geri quaqua iussa sunt interrupta noscantur, ne laoguoRs 
peooentu mbore salutis natura privetur. Non ergo solum 
fragilihti consutitur hurnanae, sed etiarn honori mysta 
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r ' m m  Dei pronidetnr abunde, dum ab o&nsioris casn 
pmcuratur etiam caueri solicite. Ceusemus igilur connb 
nire, vt cum a saeerdotibus Missarnm temriare sancta 

.mysteria eousecrantur, si aegritndinis accidat euiuslibet 
euentus, quo caeptum nequeat consecrationis expleri ai. 
nisterium, sit fibertim episcopo, vel presbytero atteri, con- 
seerationem exequi officii coepti. Non enim aliud ad s n p  
plementum sui initibtis ministeriis competit, quam aut 
incipientiç, aut subsequentis completa benedietio sacer- 
dotis: quia nec perfecta videri possunt, nisi perfectionis 
ordine compleantiir': cuni enim simus omnes vnum in 
Christo, oihil contrarium dinei~sitas format, rhi efficaliam 
prosperitatis vnitas fidei repraesentati. Quod etiarn an- 
sultum cuncti ordinis clerici indultum esse sihi non ambi- 
gant ; sed (vt praemissum est) praecedentibus libenler 
atii nro com~tementli succedant. Nec tamen uaod naturae 
lanhoris .c;;iisa consulitur, in praesumplionis perniciem 
conuertalur. nullus nos1 cibi ~otiisve uuamlibet minimum 
Sumptum ~ i s s a s  faiere, nullÒs. absqu'e vatenti prbuentu 
rnolestiae, minister vel sacerdos, c,um coeperit, imperfecta 
onieia praesumat omnino relinquere. Si quis haee tentara 
praesurnpserit, excommunicationis seoteotiam suslinebit. 

(Cmrcilimm omlsiwm, etc., tom. XN,  pag. 661 e6BZ; e Cardeal 
Aguirre, tom. 11. pag. 523). 

T O L E T A N U W  I X  

CAN. I 

Omnis itaque rei eccleçiasticae quantitas, sicut reme- 
diurn reniae tribuit conferenti, ita damnurn rite praeparat 
fraudatori. Et ideo nullus sacerdolam, vel ministrorum, 
ex rebus acclesiae, quae in quibuscumque looiis-a, Gd~libus 
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Iargiuotur, .atiquid auferat, vel inri suo, aut cathedrae 
-propriae vnitati cooneetat. I)euOtio eoim vniusciiiusque, 
sicut gratankr votum contiilit Deo, ita definiuit, quod 
plenitude voiorurn conseruaretur in loco, io quo velut si, 
collata tenbntur, manet gralia oflerentis; ,ita si fruslran- 
ti,r, immioet pernicies defraudantis. Veium vt rei Iiuius 
potior soliditas habcatur eondignis fiiiis, vel nepolibus, 
honestioribusque pnipinqiiis eius, qui constriinil, vel di- 
tauit .emlesam, licitum sit hanc bonae intentionis habeie 
solertiam, v t  si sacerdoteni, seu miiiistium aliquid ex col- 
latis rebus praeuiderini defraudare. aut eommonitioiiis ho- 
nestae conuentione cornpeseant, aut episcopo, rel iudici 
corrigenda denuotient. Quod si talia episcopus agere 'ten- 
tel, metropoIitano eius haec insinuare procureot. Si autem 
metropolilanus talia gerat, regis haec auditihus iutimare 
non differant. 

Ipsis tamen heredibiis in eisdem rebus non liceat, qiiasi 
iuris proprii poteslatem yraeferre, non capinam & frau- 
dem ingerere, non Violentiam quamcumque praesnmere; 
sed hoc solum in salutarem soliciltidinom adhihei-e, quod 
aut in nuilam noxarn operatio nocens attingat, aut in mul- 
tam vel aliquam partem salirtaris merces assumat. Siquis 
rero deinceps haec monita tenierare roliierit, & male rapta 
cum coiifusione restiliret, & excommunicatior~is snnuae 
sententiam sustinebit. 

(~oncilaorum onniun~, etc., toni. XV, pag. 
tom. 11, pag. 574). 

CAN. 111 

e Cardeal Aguirre, 
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cessarium est ea excogitare d ordinare, quae clementis- 
simo domino oostro Reccesuiotho regi, fideliunique snoruui 
genti, aut patriae debeaot prosperitabm afferre. Ob hoc 
ergo instituit hoc sanctum Concilium, rt  quandacumqne 
eum causa ingredi Fecerit contra slios hostes, vnusquisque 
nostrurn io ecclesia sua ifbnc teoeat ordínem; ita vt omni- 
bus diebus per banam dispositionem sacrificium omnip* 
tenti Deo, pro eius soorumque fidelium atque exercitus 
sui salute offeratur, & divinae virtutis auxilium impetrehr, 
v t  salus cuoclis a DOrnino tribuatur, vt victoria illi ab 
omnipotenti Deo coocedatur. Tamdiu hic ordo leneodus 
esi, quamdiu cum diuino iuuamine ad suam redeat sedem. 
Quisquis huius institulionis modum implere distuierit, sciat 
se a suo metropolitano esse excommunicatum. 

(Concitimmmnjwm. eto., tom. XV, pag. ã55;i; Cardeal Aguirre, 
tom. U, pag. 6%). 

CAN. I 

In primo igitur titulo statuimus, ut unusguisque Epis- 
wpus Ecclesiarum ministerium cum suis clericis ordinate 
teneat in suis sedibus. 

(Cardeal Aguirm, tom. iI1, Romae, 4694, pag. 210). 

Quantum cum Dei iuuamine i.atío competit, vt recii- 
tudiais regula ponatur in ecclesiastico ordine, tanturu ne- 
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cir~n 
De 21 de outubro de i318 {1$56 da era de Ccsar) 

Dom Diniz por Graça de Dcos Rey de Poiiugal e do 
Algarve. A vbs Alcaide, Alvaxiis da Lisboa, saude. Sabede, 
que demanda he per diante mim per agçravo arite Payanes 
pedreiro dessa Villa, e s l  miilher de bnma parte, e os 
Haçoeii,os de Santa Cruz da dila Villa rla oiitra, por rezoni 
de possesogm de huma vinha; e estando feito por diante 
mi para O desembargar, o dito Payaries, e si molher me . 
pedirem, dicerom que as Vigatios dessa Villa, o os Onvi. 
dores do Bispo dessa Villa o constrangem, e respoiidiim 
os ditos Haçoeii-os per diante elles, e qne poem sobre 
ciles sentença de Excwnuohom; e esto iiom teiiho eu po i  
bem se assi h6;  por qiie vos mando logo nesta Carta 
digades da minlia ~ iar ie  aos ditos Onridores, e Vigarios, 
qne os ~ i o m  constrarigam, que perante elles ttespondam, 
liem ponham sobre elles Sentença de Eiciotniiiiliom, on 
lha non quizerem alçar, so sobre ,elles pozerein pela dita 
rezom, nom os esqnivedes, como exconiiiiigadoç elles, nem 
OS que com eltes praticarem, nem sofrades qne OS nirignem 
esqnive, quanto li6 por .esta razcun, nem levedes delles 

L 
pena, como de excomungados. U n  a1 iiom façades se nom 
pejtarmes yades quinlienlos saldos, e O dito Payanes lenha 
esta Carta. Da1 em Lisboa 21 dias ds Outubro. 

EIRey o mandou por Afliinso Estee@s Onvidor em logo 
de sobrejnis. - Gil Pwez a fez, era de mil  e trezentos e 
cincoenta e seis aniios. - Affoaso Eslelrtes a vio. , 

E n  Martinho Marlins ha dita Carta escrevi por man- 
dado de Joum Dans Sobrejiiis seis dias de Iulho em Lisboa 
era de mil  e trezentos e sincoenia e nove annos. 

( ~ a l l e c ~ k ~  dm Prncus que for& citadw na Part. I e 1 1  (Ia üeducpio 
clslanol. e anahf do Douior loseph de Seabra da Silva, Lisboa, 
4768, p g .  308: í C.). 

CARTA REGIA 

De 11 de março de 1482 

Iiiizes, Vereadores, pt-ocnrador, e Iiomeens boos nos 
Elribey uos ennjamos miiyto saiidar. Como quer que por 
lodallrs consas que do nosso'Senhor reçebemos lhe deve- 
mos de dar graças como lenbrados dos sens beneficias e 
especiallmenit! os rejs e prinçepes O devem Hazer pollas 
vitorias e ven~imeritos de que sna maanm rsçebem O que 
os reix dmtes ine$nm senpre muy pei-ffeitamente íezerom 
e gnardarom des G pihimeiio saiicto O gllorioso rey dom 
affonsso o ~irimeiro ataa nossos dias segundo que per pro- 
çissocns e soleiigdades hordenadas que se em cada titium 
ano ffazcrem em allgiiuiis Ilugares destes ricgnos a todos 
lie noioryo e qnerendo nos acerca dello nom mcnos seer 
gralo e i.eionIigido a nosso Seribor o qiie em iioss,os dias 

ounemos c presença nos ffez de merçee em a balallia qut. 
com os ibregiios rle castella antro touro e çamora porem 
bordenamos e mandamos qne daqiiy em diante em llon- 
vor de nosso Serihoib e da bem aueuiurada virgem maria 
sna madre e de sam'jorçe e de xponom qne O d.'" dya 
traziamos por nossos padroeiros e nome em cada hnum 
ano aos dous dias de março em qiie ffoy a d." batalha e 
vytorya acllerixia e todos os dessaçidade ffaçaees sollepne 
ptocissm sayndo da see e liindo per os Ilngares pruuycos 
com toda sollepnidade c~tymorija omcios jogos asy e tam 
conpreidamente como cnslnmaes de ffazer em dya do corpo 
de dens tiramdo sollamente de nom liir a arca onde vay 
o sacramento e se em essa cidade oiiner jgreia ,do pre- 
çioso marter e caralleiro sam jorge e sam xpouom a pre- 
cissom vaa a ella onde se diga mjssa e lireegaçom em len- 
brança da d.La vytoria sepndo o theor e fforma desse 
caderrio qiie vos eom esta erinjamos e onde nom oiriier casa 
do d." sam jorge e sam xfinuom va-a a d.'" proçiasom e 
preegesse onde se acnsfruna hir epreegar per o d." dya de 
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corpo de deus e esta nossa carta uos mandamos que regis- 
tesa oollyuro da camera dessa cidade pera senpre se auer 
deflazer o que d!O he em rellenbrança de caiisa por qne 
se a d.'hollepnydade ffaz sciaipta em vyana da par dal- 
luyto a xj  dias de março alnaio barroso affez de 1482. 
E: por quanto essa carta nom vay a tenpo para se a d.'" 
proçissom podei ffazer a o tmpn nella coitlheudo uos enco- 
mendamos e mandamos que se ffaça agora a ptlmeira sesla 
geira que vyer depois da data della e peia o auo qiie vem 
e,dhi eiidiaate aos dons dias de março. 

(Manurw. dè I. Pedr. Ribeiro, na Bibliotlrcca da ü n i w i d n d e ,  
Est. X, n.' 701, pag. 49). 

AUTO DE CASAMENTO 

Dia 3 de junho de 1483 

Saibam quantos &, que no anno de Nosso Senhor Iesus 
Christo mil quatrocentos oitenta e trez, aos trez do mez 
de Innho, no mosteiro de Santa Maria de Refojos de Lima. 
que he no termo da rilla dr Ponk de Lima em presença 
de mim Alvaro Dias, tabelião dol-rei na dita villa e se0 
termo, e das testemunlias. que ao dianle s8o escriptas, 
estando presente O senhor D. Roiiiigo de Mtillo, filho do 
senhor visconde, arcediago de Certreira e prior do dito 
mosteiro de Keli)jos, c disse qrie a Deos prazendo, elle 
tinha tratado de casar Ioanna de Mello, sua lilha com Ioão 
Gomes dYAbreu, fidalgo da casa do senhor duqne de Viseo, 
qne oulro sim presente estava, o qual D. Rodrigo aprove, 
e se obrigou por seos bens e rendas de seus beneiicios, 
havidos e por haver, que casando o dito 1030 Gomes com 
a dita Ioanria de Mello, e sendo recebidos por marido e 
mulher, de llies dai. em casamentu islo, que ao diante se 
segue, a saber duas mil dobres de ouro, por ordenança 
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del-reí, que se monla em ellas, a cento e vinte por dobra, 
duzentos e quarenta mil r8is brancos, em dinheiro de 
moeda ora corrente, de dez pretos cada hnm real, as 
quaes lhe pagar8 I&.. . e que para os ditos .cento e viale 
mil r8is dava a elles por liador Fernlo de Amorim, escu- 
doiro seo criado do dito 1). Rodrigo, que presonb estava.. . 
e o dito Ioio Gomes, que presente estava, deo e ontorgou 
d dita Ioanna de Helto em dob e arras, e honras de seo 
corpo mil dobras de onro. para as qnaes arras e dote o 
dito 1030 Gomes obrigava seos bens.. . e deo a ellas por 
fiador o senhor Fernao de Lima, e Diiarte da Cunha, filhos 
do dito senhor visconde, e Pedro Gomes de -4breu pelos 
bens soçodi tos do dilo 1050 Gomes. . . e logo em cumpri- 
mento Affonso Pires, abbade de Bertiandos, qne presente ' 

estava, tomon pelas mãos direitas ao dilo 1020 Gomes e 
Ioanna de hfello, e os receben por palavras de prcsenle.. . 
Teslerriunhas que furão presentes DF. Fr. Esteváo, abbade 
de Miranda, e o dito Aftenso Pires, abbade de Bertiandos, 
e I&o Lopes, corrieiro, e Feiaão Pinto, escudeiro, e 
outros &. 

(Manuel Gomes de Lima Bezerra, Os estrmgeiros m Liwa, oic 
conuersqh. eruditas, tom. 1, pag. 267). 

CARTA REGIR 

de 6 de junho de 1504 

Iiiizes Vereadores Cidadaos danosa Cidade cle Coimbra 
nos Elrey vos emviamos rnunto saudar hzemosvos saber 
que havendo nos rrespeito em como nosso S.* D." por 
salvacan de nosas almaas e comserracao e haIongamento 
de nossas vidas qiiiz ordenar em cada reino CLd* e Logar 
s asy a cada hum de nos outros anjos que nos guardassem 
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de todo o mal e nos provocassem ahzer  bem sentindo o 
asy por semim de D.' nos com os Prelados de nossos 
reinos ordenamos ora novamente que em todos nossos 
reiaos e Senhorios auendo conheciniento de tanto beneficio 
como sem nossos merrecimentos somente por bondade de 
D . V e  tamtas sanctas Gnardas recebemos q em cada hum 
anno em o terceiro Domingo de lulho se bcca solene me- 
moiia desshnjo nos0 gardador em0 quall dia alem da muita 
solenidade que em todallaa Igrejas se fara se hado farer 
devota e soiiella pricição e porq' nos desejamos muito e 
qne qnei-iamos q' esla pricição se fizesse com muita onra 
e deuacam vos rogamos muito e encomendamos que a 
soiieEiyzes e facaaes Iionrar O mais q onesta m.' e a serniço 
de n.* se poder farer mandando ao pouo q uão a d." pro- 
çicam Ee antre O q' em esla procicam farees mandares 
fazer huma bamdeira grande em q '  hira pintado o Anjo 
iiamaneira q esla em cada hum dos olicios q' são impr-i- 
midos pera sei*razar em esle dia eao Iiee da pyntiira sera 
escripto e Leteras grandes e bem iii~tcisas=Custos Regny 
e1 Civjtatis ColInmbtieiisis=Esta bandeira irra em a 
Procicaa detraz de todallas cruzes e a Levara O Alferes 
da Cidade se Iio hi  a e riam o auendo hi leuea hum dos 
Inizes da d.'Ti.*e O i!' todo asy comprir com muita dili- 
geiicia e Cnidado. Eecripta em Lisboa e G dias de Iiinho 
1.niz Corea a fex de mil qninhentoe e quatro. 

(Munzcwr. cit. de I .  Pedr. Ribeiro, na Biliiiothecada Uaitmsidude, 
Est. X, 1 i . O  695, pag. 38). 

CRRTI  REGIA 

De 23 de maio de 1518 

Corregedor nos Elrey vos enviamos muito Saudar Posto 
qae lodos QS Christaoiis tenhamos tanta obrigaçam anossa 

Senhora como bo temos por ser rremedio e soccoriro 
denossas necessydades elrabalhos asy esprituaes eomg 
temporaes e por isso sejamos obrigados aparticularm.? 
nossas Oiaçoens e denacoeos adereçarmos a ella parccenos 
conssa arrazoada edeuida e aiiida obrigatoria emjerall se 
fazer commernoraçam pois tambem como todos iremos 
conliecemw ela jeralm." por todos rrogar eatodos se corre 
e por ysso hordenamiis eni Lodos os nossos reinos se faca 
em seu loiivoi hiima solemne percicão em quada hum 
anno como se faz emdia do corpo de D.' e queremos qiie 
seja emdia da Visilação que ella fez a S." Izabell que vem 
aos dons dias do mez de Inlho de cada hum anno por nos 
parecer dia conviiiiente pera se a d.'" commernoraçam 
fazer porq' asy como ela corpo~allm.' aquiz vysitar asy 
espritua1lm.i nos risite pera que nossas obras sejam feitas 
e endrençadas a serviço de iiosso S.I e seu e porque 
auemos por bem que a d.'" percição se faça Logno neste 
anno no d." dja uos mandamos (I tarnto q vos est.d for 
dada a mandes noteficar peitodas a Ci.du"illas e Loguares 
da v'ossa Comarca easseiitar otrelado della nos Lynros de 
suas Cameras eprella mandamos atoduios Iuizes e ohiaes 
e homens bons q h g u o  no d.'* dia que uem aos dous 
dias do d.'"mez de Inlho deste d.'" anno presenle Bçam 
e hordenem a d." pricição majs solenemenle que ser posa 
ecomo se faz no d.'O dia de corpo de D.' naqual Leuaram 
huma Imagem de Nossa S.'" ou algumas Reliquias debaixo 
do Paieo honde o houuer e hornde não onuer paleo ira 
sem elle e chamar-se-ha todo opovoo pera virem ad.'" 
precição pera todos Ihedarem graças e Louuores por tantos 
bens emercees como lodos dela perseus rogo recebemos 
e a vos encomendamos q' nos Loguares homde uos amda- 
des o façaes asy fazer e uos outros homaodes pervossas 
cartas com esta on com ho trelado dela hordenes como 
seasy faça e como perela maadamos porq'nos O sentimos 
asy por serviço de D.' e nosso e nos escrepnemos aos 
Prelados q o facam asy saber a Clerizia e sens Bispados 
pera rio d.'@ dia seajuntarem todos com as cruzes e honna- 
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mentos mais solenem.'"e poder e vos escrepue as Ci.da 
q lbo facam saber elborrequeiram pera od." dia escripta 
em Lixboa ao XXuj dias de Maio. Andre Lopes afez de 
mil e quinhentos e dezaceis annos. 

(Maflwcr., Est. e n.' cit., png. 39). 

CARTA 

Octavio Amrambono Bispo de Foznmbrnno, que o 
Sanclo Padre agora envia por Collector destes Reynos, 
me api-esenlou os trez Breves de suas faculdades, que são 
da mesma sustancia'de sens antecessores. E averido-se 
visto se achon ua materia de hum delles, que Soa Sanb 
tidade o envia ao dito Reyao por Collector geral dos di- 
reitos, e spolios daquelle Reyno periencentes a Camara 
Aposto1ic.a ; e que no sobescrito de cada hum delles he 
inlitalado na mesma forma. E posto q' S. h g e s t .  pudera 
ngo lhe mandar admitir 0s ditos Breves ate se reformarem 
em forma, que por nenhnm modo se tratasse nelles de 
spolios, porqnanbo be cousa assentada, e certa, que os nfio 
ha, nem ouve nnnca em Portugal; Todavia por se não 
deter, e impedir sua jornada, e O cumprimenlo das ditas 
faculdades no mais q' contem, se deixou de fazer man- 
dando S. M. q' se lhe declarasse, e advertisse que por 
nenhum a z o  ha que tratar de spolios no dito Reyno, nem 
a Camara Apostolica tem nelles oulros direitos mais, que 
os ordinarios das Graças e Comissoens, qne os Colleitores 
conforme suas faculdades podem despachar, e conceder; 
e que se outra cousa elle intentasse, se lhe avia de impe- 
dir, conservando-se o direito do Reyno pertodos os meyos, 
que conforme as Leys, e estilos antigos delle he permitido, 

e que somente poderi recolher os spolios dos Frades 
aposlatas, q' andão Apostatas e morrem fora da Religigo. 

A esta advertencia respondeu o Collector: q' ficava 
adverlido, do que da parte de S. Mag.. se lhe dezia, e 
que ria inslrur.çáo secreta, que Sua Santidade lhe mandou 
dar, se lhe declarava, que não havia naqaelle Reyno spo-. 
lios, e que n'esta conformidade procederia. 

Qne elle por nenhum cazo nomee, nem ponha Subcol- 
leitores nos Lngares do Reino, nem na India, e mais 
Conquisias daquetla Coroa, porquanto não havendo nellas 
spolios, corno fica dito, c os direitos da Camata Aposto- 
lica se haverem ile pagar em Lisboa, e náo em oulra parte, 
não szo necessarim, nem os ouve em nenhum tempo. 

A isto respondeu: que elle não faria novidade, nem 
alteraria conza algnma, do qne seus anleeessore fizerão. 
Toda via se lhe tornou a adveriir, que cumprisse o que 
se lhe dezia por parte de S. M. pontualmente, porque 
fazendo O contrario, se procederia na forma dita; e que 
ainda que algnm de sens antc-cessores ouvesse intenlado 
que ouvesse os dilos Snb Çollectores, se lhe não eonsen- 
tira, V. h1. o mandara logo remediar como excesso, e 
couza extraordinaria. 

Qiie S. Magestade lhe manda adv,ertir, e encarregar 
muito que se abstivesse de conceder graças, e pr'ivilegios 
particulares aos Religiozos, e Religiozas, e de tomar co- 
nhecimento de snas cauzas, não se metendo nellas, dei- 
xando a sens Prelados uzar de sua jnrisdição, e castigo 
de seus siibdilos, como Ihes parecesse; e quando ouveçse 
algnns cazoç, que obrigassem muito ao contrario, e da 
parte dos Prelados ouvesse notavel, e mtoria exorbiiancia, 
então poderia intrometer-se; porem que era o fazer com 
devida consideração, e sem inquieiaçáo f as mesmas Reli- 
gioens conviria, que communicasse os casos, e causas com 
a pessoa, qne estiver com O governo do Reyno, porque 
com isso procederia justificadamente, e sem dar occazião 
a inconvenientes, e desordens, que pelo passado tem sue- 
cedido. 



A isto respondeo, e estimando a advertencia que se 
lhe fazia, e que se. apioveitad della, por ser seu intento 
oroceder nestas tilaterias livre de todo o respeito, e justi- 

' hcadamente. 
Tambea se Ihe advertio, qne na eleiçGo dos Iuizes a 

rpe ha de commetter as canzas, tenha particular conside- 
ração de eseoliier pessoas doctas, graves, e limpas de 
geraçoens, e de sufliciencia bastonle para se lhe comeler 
o jtiizo, e determinaçao das canzas, que vem appelladas 
dos Ordinarios, que tem suas Relaçoens, e se servem de 
pessoas convenientes. . 

A isto rhespondm; qne antes de fazer eleiçb de iuirel 
tomaria parecer do Arcebispo Viso Rey, e daria inteira 
satisfação iiesta parte, como era justo, A. 

(hfariuscr., Est. e n." cil., pag. 311). 

Nos mesmos Manuscr. e n.' -<em, a pag. 314, a Carta Re ia de 
I5 de dezembro de 1620, p i a  a UmitnqZo dos podem do ~o%eiWr 
Vicencio Landinolii; a pag. aili, a de 81 de sete~nbm de bR24., sobre 
os do Colleitar 3oãa Bautista Pstloro; e, a ag. 381, a de 43 de 
abril de i635, relatiianiontc aos do Colleitor Xlexandre Castracaoe; 
e n'estas ainda as fiinitações são mais fortes. 

CARTA REGIA 

De 20 de novembro de 162i 

Haoendo uisto hua consulta do Dezembarp do Paço 
que enuiastus n? despacho Ordinario devinte e cinco de 
Setembro qme se reforça a oiitro que auia uindo no devinte 
de Mayo passado sobre a liceriça que se pede para se fnndar 
nessa cidade um Seminario de Sacerdotes Inglezes hey 
por bem de a conceder com declaraçáo qne O inquisidor . 

geral desses Reynos lerb a superintendencia do Seminario, 
e o Reitor e colegas estarão debaixo da sna obediencia e 

governo e por mnp incomendado uos hey que tinhaes 
muito particular criidado de fauorecer e ajudar esta sancta 
obra Xptouao Soares. 

(Cit. Munecsor., n." 704, pag. 497). 

De 3 da dezembro de 1626 

Havendo visto a eonstilta do Dezembargo do Paço de 
5 do passadu sobre O escrito, que o CoHeilor escreve0 ao 
Conde D. Diogo da Syli-a icerca de siispeiidei. a execnçao 
da Ordem dada pera se pbr em Ley a forma em que se 
hade proceder com os Colleitores, e rnais Prelatlos Eccle- 
siastieiis em materia de força ; Ine pareceo, dizer-vos, que 
fico advertido de tudo, e que tenhaes particular cuidado, 
que a Orllem se cumpra inviolavelmerite. 

(Manwc~.. cil., n.' 095, pag. 328). 

CARTA REGIA 

De 7 de setembro de 4627 

Vi huma consnlh sobre a licença que o Governador 
de Angola deo ao Meirinbo ecclesiaslico para trazer vara 
branca; e responder-se-hu ao Governador qne não wn- 
sinta que a traga sem preceder expressa licença Minha. 

(Borgcu Carneiro, Resumo chmoloqico des Leis mais &e& pao fôro 
e wo da vida, tom. 11, Lisboa, 4 8 ~ 9 , ' ~ a ~ .  515). 
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DECRETO 

De 9 de agosto de 1645 

Tenho resolnto com todas as boas c'onsideraçfies que a 
materia pedia, que as Ictras das pessoas nomeadas por 
mym nos Bispados vagos do Reino senão expidão emne- 
nlióa forma com clanznla de motu proprio senão assy e 
damaneira que se t.xliedião 110s tempos proximos antes de 
minha restitni~ão e nesta conformidado se tem auizado a 
Roma os auizos e Ordens necessarias: O Presidente do 
Dezembargo do Paço o diga assi aos Menistros da junta 
qne mandei formar sobre as  materias de Homa e porque 
o querer Sua Santidade que se expidão na forma refferida 
foi a canza qne mede0 mayor o~casiao de sentimento qne 
noprimeiro decreto de oito de Iulho, e quem agora sencja 
e considere este procedimento de Sua Santidade com que 
parece se aggravão as onti-as couzas de seritimetito mandei 
ver pelo primeiro decreto. Lisboa 9 de Agosto do 645. 

(Çit. Yun~scr. de J. Pedr. Ribeiro, 11." 70Q, pag. 167). 

De 16 de maio de i652 

Por euitar os inconuenientes que podem suceder na 
expedição das bnilas e despachos qne uem a este Reyno 
da corte de Roma fuy sernido resolner que todos os qne 
uierem se lenem aregistar acaza do Cardial Verginio Orsini 
protector desta Coroa para serem uislou e rubricados pelo 
seo Secretario: O Dezembargo do Paço faça passar o despa- 
cho necessario para uir anotitia de todos esta resolnção 
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minha e offerecendose algua conza que me reprezentar 
Sobre ella o fari logo. Aicantara i6 de Mayo de 652. 

(Muni~scr. c n."it., pag. COO). 

CONSULTA 

De 25 de maio de i651 

Parece0 aos Doutores Estevão Leitão de Meirelles, e 
Francisco de Almeida Cabral que vista a informação do 
Corregedor da Comarca, que a fez por autos, que lhe 
ficáo em sen poder, del~ia Vossa Magestade mandar sem 
se esperar por mais devassa do Dez."' Simao Francisco 
Monterroio, a quem Vossa Magestade tem comettido este 
negocio. tirar o preso da prisão pela lustiça Secular, e 
mandar suspender ao Meiriuho, e que nZo use mais de 
tal vara te amerce de Vossa Magestade, ejuntamente man- 
dar derrubar o aljnbe para que nunca mais sirva de seme- 
lhante prisão. E aos D.Or Panlalião Roii Pacheco, e Fran- 
cisco de Carvalho parece0 que por este caso ser digno de 
graiide demonstração, e exemplar castigo, pede se tome 
primeiro miii particular informaqão como Vossa Magestade 
tem mandado; e qne por esta razão não ha que alterar 
na resolução que Vossa Mageslade nesse parlicular tem 
tomado, de que o dito Dez.Or tire dev.'; e que vendosse o 
qne della resulta se podera dar então o castigo, qne a 
culpa merece. Lisboa 25 de Maio de 653.-0. Pedro 
Prez.. - Fraacisco de Caaiallzo. - Pn&ca. - Fmnc*;m 
cle Almeda Cabral. - Esiwáo Laitdo. 

(Yanecr. cit., n.O 626, pag. 846). 



Com estas Informaçoens, e alçadas se passa O tempo 
de manr." que quando se vem a tomar ultima resolução, 
ja o exemplo espete ,  e os Minislros que hão devotar, 
estão frios, e esqnecidos com o muito tempo, q semele 
em meio, qne de oi+dinar." sevem a hzer ponco nu nada. 
Pelo que consta desta Consulla ha baslanle motivo para 
se executar logo o qne parece aos primeiros dois votos; 
e depois quando se tomar a derradeira resolução se aecres- 
centarso as mais demonstraçoens que çedevem fazer. AIcan- 
tara 4." de Iunho de 1654. - Com rn fiubnca '& S. Mag." 

(Manww. e n . O  cit., pag. 1.48). 

CONSULTA 

De 4. de junho de 1652 

Pareceo que Vossa Magestade devia mandar declarar 
que o Dezea' antes de executar a resolução de Vossa Ma- 
geslade devia notificar ao Cabido que os prezos que esti- 
vessem no aijube, os podi50 mandar a cadea de Vossa 
Magestade daquella cidade, e que a suspensão do Meirinho 
tão bem se havia denotificar ao Cabido que Vossa Mages- 
tade oprivava denão poder ter mais Meirinho, e que havia 
por seu serviço extinguir este Oficio, e que as diligencias 
que os Min." Ecclesiasticos mandassem fazer aspodião 
mandar fazer pelos Meirinhos e Alcaides de Vossa Maps- 
tade que para isso Ihes mandava Vossa Magestade Ordenar 
qne as bessem, e cumprissem os mandados dos Iuizes 
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Ecclesiasticos. E tão bem pareceo que n%o deve Vossa 
Magesladc mandar derrubar as casas do aljiibe, e que 

. 

somente se deviã~ tirar as grades, e devassar demaneira 
que seenlenda qiie j a  nellas não ha aljubo. Lisboa a 4 de 
Iuoho de 652.-D. Pedm Prez.'-F~ancàsco de CaruaEh. - Pachem. 

Da 5 de junho de 4852 

Como parece. Execirlese logo. Alcantara 5 de Iunho 
4 6 5 2 .  -Com a Hubricacde sua Y~dg.~ 

Minuta da ordem para a execução 

Que eu fui informado do excesso, qne o D . O r  Fnncisca 
Nogneira Vigr.' Geral desse Brceb." (Evoi.a) conietteo por 
ordem do Cabido da SanLa Se da mesma Cidade, acom- 
panhado de alguns Capitulares, e ontras pessoas Ecclesias- 
ticas na prisão de Pedro Leitão da Cunha Meirinho da 
Universid.' com vioIencia, e eçcandalo publico pondo armas 
de roço ao rosto as pessoas, qne acudiáo desobedecendo, 
e perdendo o respeito aos melis Mio."' da Instiça, e arris- 
cando com isso aver desordens no POVO: E porque convem 
evitar semiIlianles exliorbitancias com demonstração, que 
sirva de er." ao fuluro; Hei por bem e VOS Mando h. 

(Manwcr. e n." cit., pag. 4k9 e &M). 
' N. B. Foi-&E r8stituido o aljube e o Meirinho pra Akv. de 18 de 

janeiro de 46'55. 
. > 
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DECRETO 

De 17 de abril de 1656 

Mandey pedir a Santidade de Urbano oitavo soa benção 
App." Prelados e Niincios para estes reynos pelas pessoas 
do Bispo de Lamego qiie Deus perdoe, e do Eleito d'Elvas: 
pedi o mesmo a Sanlidade de Iuoçeneio deeiino pela p s o a  
do Bispo eleito dagoarda e depois pela do Doutor Manuel 
Alnares Carrilbo e ora mandei pedir O mesmo a Saiitidade 
dlAlexandre setimo pela peçoa de Fiaiicisco de  Souza Cou- 
tinho. qne lhe destinei meu embaixador, e porque anendo 
mais de coatro mezes que assisle em Homa, se Ibe não 
tem defferido como se não defferio anenhíi dos outros, e 
se se Ilie náo defferir dentro d Iln anno depois de sua 
chegada estou com animo de o mandar recolher ao Reino, 
e defazer por niinha parte as dernonstraçOes justas de 
sentimento que o caso pede. me diga logo o Dezembargo 
do Paro quaes lhe parecer deu0 e poso fazer consegurança 
da consciencia e emparticular se mandarei sahir de Homa 
emcompanhia do Embaixador com pena de desnaluramento 
todos os Portngnezes que ali assislem prohibíndo qne ne- 
nhum torne mais aqiiella Corte emqnanto nso oiiuer Ordem 
minha em contrario. Lisboa 17 Abril de 656. 

(Alanwm. cil., n." 704, pag. b54). 

DECRETO 

De i6 de janeiro de i658 

Fuiy informado que sem embargo da prohibição de 
El Rey meu Seiihor e Pay qne Deos tem para se não falar 
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com moIheres nas igrejas se continha este excesso como 
deantes Hey por bem emando ao Dezembargo do Paço 
execute com todo o rigor o que esli resolulo nesta parte, 
não permittindo que os homens falem nas igrejas com 
asmolheres nem asesperem as portas ou adros para as 
verem ainda qrie não sejáo'para falarem comellas e porqiie 
tenho isto por miiiito do servico de Deos O encomendo muiito 
particularmente ao Dezembargo do Paço em Lisboa a 16 
de laneiro de 658. -A Rubrzca da Roinha msa SenIwa. 

(Manrwcr. e n.' cit., pag. .1.09). 

De i 4  de janeiro de 1676 

Eri O Principe como Heçente e Governador dos Reinos 
de Portugal, e dos Algarves, faço saber aos qne este rnen 
Alvara virm,  qne tendo Respeito ao q me representon 
D. Fr. Aiitonio de S90 Dionizio, bispo de Cabo Verde, em 
rasáo de se itie haverem de dar p.Qs vesitas a que houver 
de bir, on mandar sen iigario geral on vesitatloi-es as  ilhas 
suas circumvesinhas, e surraganeas do mesmo Bispado as 
mb.arcrtçLíes e mantimeritos necessarios para a viagera, 1 
imitação do qiie fui servido coiiceder ao Bispo do Rraxil, 
e seus antecessores, cujo exemplo allegou; e principalm.'" 
haverido consideraçáo ii sna pobrexa e Lemita~ão c ter 
resitas que fazer por mar n'aquellas ilhas, e districtos de 
guin.4 ; 

Hei por bem qne ao dito bispo se dé embarcaçio e 
mantimentos para a passagem todas as reLes qne iioiiver 
de ir vesitar as igrejas de SEI bispado; on mandar o seu 
vigario geral ou outras qnaesqner pessoas, assim e da 
maaeira que se davam aos mais bispos seus antecessores 
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e seus vesitadores, por provizão dos Su Reis meus prede- 
cessores. Pello que mando ao meu governador e Provedor 
da Fazenda das ilhas de Cabo Verde, que todas as vezes 
que ao Bispo I). Fr. Antoiiio de São Dionizio forem neces- 
sarios para o effeilo referido embaicaç&s e mantimenbs 
para ir on mandar as dilas vesitas, Ih'as deeni e façam 
dar, e compram e guardem este Alvara inteiram.'" como 
n'elle se canthem o qual valerá corno carta, sem embargo 
da orileriação do L." 42." T," 4, eni coritrariu e se passou 
por doas vias=Arttoriio Seirio de Carvallio a b z  em 
Libboa a i 4  de Janeiro de 6 7 6 ~ 0  Sec,retaiio Manuel 
Burreto de Sampaio a fez escre\!er = PP-incipe.= 

(Min. da Mâr. e Ultr., l iv .  11, das Provis., fl. 424). 

CARTA REGIA 

De 27 de agosto de 1688 

R . d o  Bispo do Porto amigo. Eu Elrey vos envio mnito 
saudar. Os Officiaeu da Camaia d'essa Cidade'me repre- 
sentaram qne fazerido.se n'ella com toda a solemnidade 
a procjss$o do Corpo de Deos, o seiido a ordeni e dispo- 
sicão d'ella confirmada repetidas vezes pelos Seiihoi.es Reys 
d'estes Reynos, c a lillima por Alvari de 15 de Junho 
de 4596, e'entre as obiiça~ões da dila procissão manda- 
rem os Oniciaes da Camara acompanhar o Sanlissimo Sa- 
cramento com doze tochas levadas po~'  fidalgos principaes 
d'essa Cidade, maiidfireis fixar nm Edita1 nas portas da 
SE em que com pena de excomunlião ordenaucis que ne- 
nhunia pessoa secnlar se intrometesse a levar tochas junto 
do Palio debaixo do qual v:ti o Santissimo Sacramento, 
deixando liberdade para se levarem as dilas tochas diante 
do Cabido, que uunca na dila procissão lavou luzes algu- 

mas, que na vespora do dito dia se Ihes faltou tambem 
com a cerimonia de serem eneewados fi'aqnelle lugar da 
Se, aonde assisfem com suas insignias,' não faltando em 
fazer a dita cerimonia aos Officiaes mecanicos, nem se lhes 
permittira que as danças enlrassem na Se, qne 18 costu- 
mavio ir nas Vesporas por inveteradissimo uso, e qne 
tambem no dia da procissão mandhreis qne o Senhor não 
fosse levado debaixo do Palio da Cidade sendo elle aptis- 
simo para o decoro d'esta runcçao, orderiando que o vosso 
fosse a Lempo, que devendo os ditos Officiaes d a  Camara, 
mandar as pessoas que o levassem, que como e! costnme 
sáo os mais nobres Cidadãos O r130 fizeráo, respeitando 
que iião era aqnelle o lugar d'altercaçóes em presença de. 
Nosso Sentior Sacrarnentado, confiados em qne En nian- 
daria acudir a tão justas queixas, e mandando Eu consi- 
deral-as com toda a attençáo jnntamente com a resposta 
qne a ellas destes, ouvindo primeiro sobre tndo o Procnra-- 
dor da Minha Coroa, Hei por bem qne qnerendo mandar 
a Camara acomlianliar o Saiitissimo Sacramento na pro- 
cissão com as doze tochas. estas vão na procissão de fora 
do Palio pelas ilhargas indo o Cabido diante na forma qtie 
o resolvi com o Cabido de Coim11i.a em semelhante dnvida. 

Qne na falta do encengar de qne se qtieixão, e v6s reco- 
nbeceis fora descnido, riao permittaes O haja semelhante- 
nem se Ihes falte com as ceremonias honorificas qne sem, 
pre se usaram; que na proc,issáo ha de ir servindo o Palio 
como n'esta e nas mais do Reyno se costumon, rio què vos 
tambem mostrais não tereis dnvida, e qne as pilas, folias 
e danças ngo entrarão na SB n'esla occasião da rocissão 8 do Corpo de Deos, conio não entr3o nas d'eçla orte, de 
qne vos mando avisar para que tenhais entendido esta 
minha resolnçáo. Escrilita em Lisboa a vinte e sele d'Açoçto 
de i688. -Rey.- Para o Bispo do Porto. 

(Liv. 11 das çkflpus, da Caniara do Porto, fl. 238). 
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' DECRETO 

De 22 de março de i719 

DE DIREITO ECCLESIASTICO PORTiJGiJEZ 

CARTA REGIA 

De i de junho de i734 

Parte para esse estado o novo Bispo da Capitania do 
Pari, e me parece0 advertir-vos, qnB em todo o tempo e 
occasiks Ihe mandeis fazer e a seus snccessores as honras 
militares que ahi tendes pelos Meus Regimentos, e isto 
alem do mais que se cosluma fazer aos Bispos, de que !os 
mando avisar para que nesta conformidade o excculeis. 
Escripta em o 1 . O  de Tnnbo dc 1734.-R&. 

(Cit. Gaz. das T d . ,  n." 44.2, pag. 968). 

De 2 de junho de 1724 

(A  CAMARA bO PARA) 

Fui servido resolver que assistindo esse Senado em 
algiima feslividade assini na Santa Igreja Cathedral dessa 
cidade como em outra qualquer Igreja a qiie haja de ir o 
Bispo ou Cabido da dita Sanla Igreja nellas não haja ca- 
deiras, mas sbmente hum banco coberio e com espaldar, 
em qne O Ouvidor, Jriiz, e Vereadores se sentem, e as 
mais pessoas de que se compõe o Senado estarão em pB, 
e o banco serA, em tndn semelhante ao dos Reneficiados, 
o qnal se porh sempre fhra da Capella mbr do lugar, em 
qne estiver O cbro, de que VOS m a n d ~  avisar para qne 
nesta conformidade o façaes execnlai.. Escripta em Lisboa 
Occidental, a 2 de Iunho de 1724. -Rei. 

(Guz. dos Tijh., cil. n." e pag.) 



CIIRTR REGIA 

Do mesmo dia, mee e anno 

Foi servido resolver, que nas Iuntas das Missões que 
se fizerem na cidade de Santa Maria dc Belem e em todo 
o Bispado tenha O Bispo dessa cidade e seus successdres 
o prinieir"a.lugar, isto he iio topo da inesa, ficaiido vhs no 
primeiro do lado della da parte da direita da do Bispo, e 
que todas as vezeu, que julgarcs ser necrssariú se chaine 

. a dita lunta, orderio ao,dito Bispo vos avise para a convo- 
cardes, o que lareis logo. 

Todas as vezes que houver Iuntas das Misàóus o modo 
com que haveis de avisar ao Bispo seri, dizeiido-ltie, que 
ha negocias qtie necessitão de se verem ria dita Iunla, o 
que lhe participaes, para que se queira adiar riella a Iiora, 
qire Ilie for coinmoda, a qual o Bispo vos mandara dizer, 
e caso que o Bispo se escuse corn alguma occupação para 
aquelle dia, se fa1.ã riaquelle que o Bispo apontar, e se 
hower perigo na demora, e o Bispo disser que náo pode 
ir a dita luiits, o hreis sern o Bispo, avisando-o porque 
o exeeutaes pela dita causa, e todos os avisos, ou cartas 
que Ibes escreveres, sersáo ausignndas por vos. Caso que 
o Bispo larde em tiir, quaiido houver Iuntas, se esperarh 
por elle ate passada huma hora depois da assignada pelo 

, Bispo, iião rirido se principiara a propor os negocios, que 
se hãio de ver na rnesma Iurita, e se antes de passada a 
hora o Bispo vos mandar dizer, que lhe sobreveio impe- 
dirnento, se dilatara a Iu~ita para o outro dia, rião liavendo 
peiSigo grave ria demora, adiertirido-vos vos deveis achar 
ria lunta meia hora antes para que em nenhum caso o 
Rispo espei-e. Se o Bispo estiver doerite se fara a Iunta 
em sua casa, querendo elle, e na vossa se v6s o estiveres ; 
e o Bispo ira assistir se qui&r, e succedendo estar elle e 
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v6s doentes, e dando-se perigo na demora, se farl em 
vossa casa por seres vbs o que propondes, e assim neste 
caso, como em outro qualquer todas as vezes, que se julgar 
conveniente, poderk assim o Bispo, como v6s, ainda os 
Deputados ordinarios da Iiinta mandar a ella por carta, o 
que julgarem dever ser preserite na Iunta. O lugar donde 
se deve fazer a Junta seri em hum dos Collegios, ou Con- 
ventos do Par$, e o ajustareis em casa do Bispo com elle, 
e sendo elle, e vós de diverso parecer se tirari o lugar 
por sorte. Succedendo o caso de se empatarem os votos 
da lunta, se o Bispo, e +bs estiierem em huma parte se 
vencera em esta parte, o que se tiver votado, e se o Bispo 
se apartar de V ~ E ,  e vbs VOS a~iarlardes delIe, estando os 
votos em igual numero se vencera o negocio proposlo por 
tres pessoas eeclesiaslicas graves, e doutas, que a Irrnta 
mesmo eleger. por mais votos. Todas as vezes que o Bispo 
não for assistir as Iunlas por qualquer causa, ou motivo 
que tenha, assistir8 huma pessoa ecc~esiastica, que o Bispo 
deputar, a quaI teri o melhor lugar depois de v6s. Em 
qualquer parle que se fizer a dita lunta das Missões hireis 
vos, e os mais Depulados que se* acharem a esperar o 
Bispo porta da rua e o vireis acompanhando quando 
sahir ate ao mesmo lugar, e de tudo o referido vos mando 
avisar para que nesta conformidade o executeis. Kscripta 
em Lisboa Occidenlal, '2 de Iurtho de 1724. -R&. 

(Gaz. dos fi ib. ,  cii. n . O  e pag.). 

DECRETO 

DO mesmo dia, mex e anno 

Sou~servido que por hora em quanto não determino o 
que deve observacrse, vos abstenhaes de assistir em publico 



assim na Igreja Cathedral do .ParA, como em qualqner 
Igreja daqqulla cidade 011 diocese, pelo que quando quei- 
raes assistir, o fareis em algum lugar totalmente oeeulto 
sem distineção alguma como qualquer particular o faria, 
tendo algum impedimeiito de doença para estar entre o 
mais povo da Igreja. Nem ainda kireis I Cathedral em 
publico em tempo algum, nem As outras Igrejas o fareis 
em tempo, em que se celebram os offfcios divinos, ou 
naquelle que nelle estiver o Bispo, ou Cabido, por ser 
assim conveniente em quanto vos não ordeno a forma, em 
que todas estas sousas se hão de fazer. Escripto em Lisboa 
Occidental, a 8 de lunho de 1784. -Rei. 

(çib. Gaz. dos Trib., n." 243, png. 971). 

CARTA REGIA 

Do mesmo dia, me8 e amo 

Tenho resoluto que o novo Bispo dessa Capitania, e 
todos os seus successores em toda a parte e lugar em que 
concorrerem com os governadores, ainda no caso em que 
ienhão patentes de Capitães Generaes, e ainda quando 
venha a esse estado o Vice-Rei do Brasil, ou outra qual- 
quer pessoa grande precedão sempre bs dictos Governa- 
dores, e os Vice-Reis, ou outras quaesquer pessoas grandes 
de qualquer distincção que sejam, e isto não sb em lugares 
de terceiros, e em casa dos dictos Governadores, e mais 
pessoas, mas ainda na casa do Bispo; e outro sim ordeno 
que Lodos os sobredictos lhe tenhão todo o respeito, e 
attenção, e os tractem com as devidas reverencias Bm todo 
o logar, assim Iia Igreja mmo fora ddla, e Ihes deem toda 
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a ajuda, de que necessitarem, assim para conciliarem todo 
o respeito e obediencia devida de todos a sua grande 
dignidade, e aliostolim oficio como para a propria eom- 
modidade das suas pessoas, augmettto e decoro das pes-- 
soas, Igrejas, e de seus ministros, o que me parece0 par- 
ticipar-vos para que pela parte que vos toca, assim O 
executeis. Escripta em Lisboa Occidental em 2 de Iunho 
de 1724.- fiei. 

(Gaz .  dos Trib., cit. n . O  e [iap.). 

AVISO 

Da mesma data 

Sua Magestade me Ordena, avise a Vm. que ao Bispo 
do Para deve Vm. e todos w liabitadores daquellb Bispado 
dar o tractameulo de Illustrissimo, e elle a Vm. o de Se- 
nhoria, o que participo a Vm. para que o tenha assim 
entendido, e nesh conformidade o execute, e o faça prati- 
car. Deus Guarde a Vm. muitos annos. Lisboa Occidental, 
2 de Iunho de 1724. - 1)iogo de Mendwfiça Curte Real. 

((h. dos RiB., cit. n.' e pag.). 

OUTRO 

Da mesma data 

Em algumas Cartas, que remeth a Vm. firmadas por 
Sua Magestade lhe manda declarar o dieto Senhor, que! 
em todos os lugares da diocese do Bispado do Pari ha de 
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Vm. dar o melhor lugar ao Bispo d'aquelle Bispado, e 
para que Vm. saiba a forma, em que se costuma praticar 
o sobredilo. me pareceo coiivetiiente explicar-lh'o nesta 
Carta. Aos Ecclesiasticos e ainda Seculares qiie se costuma 
' ceder o melhor lugar ainda nas suas proprias casas, he 

estylo licito eçperal-os a porta da rua e leval-os a sua mão 
direita, e deixa1.0~ entrar primeiro pelas portas, daodo- 
Ihes a melhor cadeira; e na despedida se pratica o mesmo 
hindo ate i porta da rua, e nao se recolliendo para casa 
ate náo ver partir a pessoa; isto he o que Vm. ha de pra- 
ticar com o Bispo para execiitar exactamente, como deve, o 
que Sua Magestade Ilit! ordena sobre esta materia. Quando 
Vm. for visitar o Bispo lhe inandari pedir hora pai huma 
pessoa distincli da siia iiimilia, a qual i'allari coni o i:r.iado 
do Bispo, a qiiem tocar para o fazer presente a seu amo, 
e do dicto cieado t,eceberi resposta, e sempre Vm. tiara 
ao Rispo a niiío direita, e o deixará primeito entrar nas 
portas e lomur a melhor cadeira. Vm. se acomniodara 
com a que elle Itie riflerecer, e mandar pdr de fronte da 
siia, e o mesmo praticarh nas partes donde o esperar, 
como na em que ficai- quaiido Vm. se despedir. Esta ma- 
teria ja Sua Magestade mandou ajustar com o dicto Bispo. 

Nas occasiões em que o Bispo for visitar a Vm. tambem 
lhe ha de mandar recado por hum creado assigoando-lhe 
a hora a Vm. em que ha de liir, á qual Vm. o esporari, 
como fica advertido. Encontrando Vm. a o Bispo na rua 
Iheparara, e esperari que elle passe, fazendo a reverencia, 
que he devida 6 sua dignidade. Como por ora Vrn. náo lia 
de concorrer com o Bispo nas Igrejas, como se lhe adverte, 
quando Sua Magestade tomar Hesoluçáo nesta mateiia, lhe 
direi, como se ha de haver. Deus Guarde a Vm. muitos 
annos. Lisboa Occidentaf 2 de luuho de 1724.-Diogo 
de Mendonça Corte Real. 

(Gaz. dos T&., cii . n." e pag.), 
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CARTA 

De 7 de julho de 1724 

Sua Mageslade fie servido que Vm. obrigue o povo do 
Para que iodos observem, que quaiido passar o Bispo pela 
rua, ou por outra qualquer parte, toda a pessoa que o 
encorilrar. porilia os joellios eni lerra, e esliurar assim ate 
passar o Bispo, e se este ern algum logai. estiver parado, 
fação o mesmo, e rewbida a bençso se levantarão, e irão 
seguirirlu o seu cairririiiu. Devc Vrii. ter cuidado que as 
Religiosas rep~qnem bodas as vezes que o Rispo passar 6 
vista dos seus converitos, ou Igrejas, e se tiverem alguma 
duvida o faze-10, lho reçommendar4 Vm. da parte de Sua 
Illagesl;ide,. Deos Guarda a Vm. inuitos annos. I,ist>oa Occi- 
dental, 7 de Jul tio de .I 72i.-Diogo dsilfendoa~a Corte Real. 

( Gnz. LEOS Frih., n . O  242, pag. UM). 

CAATA REGIA 

De 90 de julho de 1725 

Deam, Dignidades, Conegos, Cabido da Sanh Igreja 
Calhedral de Coimbra. Eu El-Rei vos envio muito saudar. 

Com grande dcsprazer meu fui informado do absoluto 
e irregular procediineuto com que tendes administrado o 
governo desse bispado na presente Se fiacante (I), assim 
no que respeila a fx~e~ida e rendas da mtira, como IIO que 
pertence 6 justiça e jurisdicçáo episcopal, pois, sendo huma 
das vossas principaes obrigações o procurar com zeto e 

-desinteresse que dictas rendas se não dissipassem com' 
despes:is superiiuas, mas, feitas sb as precisas, se reser- 

a 
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Tasse o resto para o prelado futuro, a quem de dim8o per- 
i m m ,  me eonsta bodes obrado o conlrario, e que, alem 
do accrescentameoto irninoderado que fizestes nos orde- 
nados.dos ministros, despesas d'obras que iizesles e ainda 
eontinuaes, sem altençáo ao qua roi servido mandar-vos 
advertir em carta de i2 de Dezembro de 4722, tendes 
repartido grandes sommas entre os mesmos capitulares, 
liumas com o pretexto de esmolas e doies para patentes, 
que os dictos capitulares deviam ter pgo de nomear. e 
outras a titulo de ordenados de officios, que creastes de 
novo sem lerdes para-isso auctoridade, como ja vos havia 
advertido, distribuindo tarnbem por alguns capitulares o 
rmdimrne~ito da cAan~c16aria, sem -embargo de perlencer 
tambem ao prelado futuro, e o haverdes assim reeorihe- 
cido, mandando depositar o dicto rendimento sem que ao 
menos, para se revogar esse assento para se fazer a dita 
repartição, procedesse chamamento de capitulares como 
dispAem OS vossos estatutos. 

E devendo, oulro sim, pôr iim especial cuidado na 
administração da justiça, e escolher para este oficio mi- 
nistros de maior inteireza, letras e virtudes, sou informado 
que nomeastes para visiradvres do bispado e para dezm- 
hrgadares do despiacho a alguns capilulares, em quem não 
concorrem a lizura, grio e inteireza de costumes, que são 
necessarios para emprego de tanta pnderação, os qnaes, 
ainda que depois foram depostos, hovamente se acham 
não s6 restituidos, mas reintegrados dos seus ordenados, 
ainda do tempo em que não serviram; e que na mesma 
forma elegesks e conservaes no cargo deprwisor ao co- 
nego Mauricio Sarayva, sem embargo de se achar, pelos 
seus muitos annos e achaques, incapaz da applicação do 
despacho, em que se experimentam por esta causa grandes 
desordens e de muito prejudiciaes consequencias. 

E que, depois de nomeardes lambem para vigario geral 
a oulro capitular, cujo irregular procedimento se tem feito 
publico, elegestes ultimamente com o maior escandalo sem 
preceder chamamento, conforma 4 da dirailo para ser v a a  

lida a eleição, a outro sujeito, que não d por falta de 
prBactica da curia ecclesiastica, mas muito mais pela o b i -  
gaçüu que tinha de residir na uqrejls, de que era parocho, 
nem entáo podia ser eleito, nem agora ser conservado no 
dicto emprego como bst6, ainda que o provesses depois 
em outra egreja com circiirnstancias egualmeute escanda- 
losas pelas diligencias, que e publico se fizeram para que 
não entrasse no concurso oulro algiim oppositor; sendo 
nãio menos estranhas e dignas de censura-a restituição, 
que tizestcis do emprego de secretario da mitra e cabido 
a um capellão, que por citlpas graves havia sido deposto 
delle-as injiisliças, com que privastes de voz activa e 
passiva ouiros sem primeiro Ihes formar culpa, e com que 
coritinuaes a impedir-llie todo o recurso e execuçso das 
ordens do metropolitaiio- a amb(ç60, eom que eostumaes 
repartir entre os capitulares o provimento dos curatos e 
eneommendaçóes das egrejas para delles tirarem conve- 
niencias - a omissão, coni que, por respeitos particulares, 
dissimulaos frequentemeiite o castigo ,dos culpados, e per- 
mittis liberdades aos presos com notoria offensa das jos- 
tiças-a facitidade, com que admittis ao estado clerical 
sujeitos indignos, uns pelo sangue, outros pelos eostiimes, 
- ullimamente a desordem, que practicaes nos despachos 
destes e nas mais materias do governo, resolvendo-os muitas 
vezes em junctas particulares de poucos capitulares com 
desprezo dos mais, revogando em uns cabidos o que se 
asseritori em outros, conforme o pariido que predomina, 
procedendo em tudo não com recta inlenção de administrar 
justiça, mas com o fim de eslalielecer interesses particu: 
lares e fomentar parcialidades, em que estáo divididos os 
capitulares,' de que resulta, alem dos referidos gravissimos 
damos,  hum geral escanda10 não d em essa cidade e 
bispado, mas em todo o reino. 

E porque sou obrigado como prorficlor d'essa Cathedral 
a evita1.0, nem dai permiciir que succ~dam nella simi- 
Ihantes absurdos. Hei por liam estraubar.vo=los muito, e 
advertievos qua logo Iraclais de Brer novas eleigõea de 
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provisor, vigario geral e vibitidores do bispado, proce- 
dendo a chamamento na forma que prescrevem os Sagrados 
Canones, e nomeando para os dictos empregos sujeitos de 
letras, virliides e inteireza, e que, sem atlençáo aos inte- 
resses nem a outros respeitos, satisfaçam as suas obriga- 
çóes e desencarreguem junctamente as vossas coosciencias, 
e que da mesma iorma procureis evitar lodas as mais 
desordens. Mandai suspender as obras, e me dareis logo 
conta de tudo o que obrardes nestes particulares, tendo 
entendido que por outra via serei irifomado do  osso pro- 
cedimerito. E quando este náo seja differente do que ati! 
agora tivestes, farei com os culpados as demonstrações, 
que cabem no meu justo poder. Escripta em Lisboa Occi- 
dental aos 20 de Julho de 1725. -Rq. - 

(1) Desde 83 de dezembro de 1717, eni que fallecerr o bispo 
D. Antonio de Vasconcellos, ate 1739 ou 4740, em que tomou posse 
da mitra D. Miguel d'Annunciação. 

(Instituto do Coimdra, vol. XIU, pag. 191). 

CARTA REGIA 
De 29 de janeiro de i742 

Ouvidor do Reino d'bogola. Eu El-Rei vos envio muito 
saudar. Tenho resoluto, que o Bispo desse Reino, e todos 
os seus successores em toda a parte e lugar da sua dio- 
cese, em que concorrerem com os Governadores, ainda 
no caso, em que lenhão patentes de Capitães Generaes, 
ou com qualquer outra pessoa grande precedão sempre 
aos dictos Governadores, Vice-Rei, t! mais pessoas gran- 
des de qualquer dislincção que sejão, isto não sb em lu- 
gares terceiros, e em casa dos ditos Governadores o mais 
pessoas, mas ainda na propria casa do Dispo. E outro 
sim ordeno, que todos os subdiios lhe terihão todo o res- 
peito, e attenção, e o trhactem com as devidas reverencias 

em todo o lugar assim na Igreja, como fbra della, e lhe 
deem toda a ajuda, e favor de que necessitarem, assim para 
conciliarem respeito, e obediencia de todos a sua grande . 
dignidade e apostoiico oficio, como para a propria com- 
modidade das suas pessoas, augmenlo e decoro da Igreja, 
e de seus ministros. O que me parece0 participar-vos para 
pela parle, que vos toca, o executar. 

Escripta em Lisboa a 29 de Janeiro de 174%. -Rei. - 
Para o Ouvidor de Angola. 

(Gaz. doJ lk ib . ,  n . O  243, pag. 974) 

CARTA REGIA 

De 27 de fevereiro de 1743 

Conde d'Atalaia, Amigo. Eu El-rei vos envio muito 
saudar. Em attenção ao respeito, e veneração, que se deve 
a. dignidade episcopal. Sou servido ordenar que nas ter- 
ras, e praças dessa Provincia, pertenceiites respecliva- 
mente ao Arfiebispado d'Evora, e Bispados d'Elvas e de 
Portalegre mandeis se fação aos seus Arcebispos e Bispos, e 
seus successores todas as corlezias militares, que são de- 
vidas A Minha Real pessoa, de sorte que os referidos Pre- 
lados e seus successores sb as logrem cada hum nas ter- 
ras, e praças respectivamente das suas proprias Dioceses. 
E para que rossos successores no governo das Armas 
dessa Provincia tenhão sempre noticia do qiie ordeno por 
esta Carta, a mandareis registrar nos livros da Secretaria 
do mesmo governo, e navmais que nocessario for. Escri- 
pta em Lisboa a 27 de Fevereiro de ~1743.-Rei- 

Foi a sua observancia suscitada por Aviso de 28 de Judio 
de 1777. 

(Cit. Cm. dos TrO., n: 839, pag. 956.) 
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De 1 4  de junho de 1760 

S. Magestade, usando do Supremo Poder que lhe com- 
pete para conservar illesa a sua Authoridade e manter 
a tranquillidade publica, me manda intimar a V. Em., 
que logo immediatamente h apiesenlay.ão des!a Carta passe 
desta Cbrte para a outra handa do Tejo, e no p~eciso 
termo de quatro dias saia destes Heiiios aia Tecla; para 
o que se achio promptos os lleaes EçcaleiLes na praia 
fronteira: para que V. Em. possa entrar irelles e se- 
guir sua viagem sem i+eceio da insultos cotitratios a pro- 
tecçao que S. Magestade quer que sempre ache em seiis 
Estados a immunidade do caracter de que se acha reves- 
tido, manda aeompanliai~ a V. Em. ati  a fronteira do 
Reino por uma decorosa e competente Escolta militar. 

(Borges Carneiro, Segundo Additaín. geral, prg. I G 1 ) .  

A informação d'este procedimento ordenado por El-Rei roi re- 
mettidapeln ministro portuguez a Francisco d'hlmeida deNendonça, 
ministro pleni oienciario na Curia de Roma, para o participar a 
S. Sanridade &t. Borges Canieiro, Addifam. ger., pag. 118). 

De 10 de março de 1764 

Vai deferido com a Provisão Annulator,ia da !Copia, que 
baixa. E attendendo 6 indispensavel necessidade, que ha 
de sustentar por huma parte as justas immiinidades c a 
religiosa veneração dd Igreja, de que sou Protector nas 

Meus Reynos, e Dominios; de sorte que os abusos destes, 
ou daquelles Particulares Ewlesiasticos não causem aos 
Povos escandalo, que arrisque com o respeito devido ao 
Caracter Sacerdotal de cada hum dos sobrediclos Eccleçi- 
asticos a indefectivel observancia dos Direitos da mesma 
]gre,ia: E de sustentar pela outra parte (como Rey, e Se- 
nhor Soberano, que náo reconhece Saperior ao Tmpral) 
na administração da Minlia justiça a independente liber- 
dade: sem a qual nem o Reyno, nem a Sociedade Civil 
delle, nem ainda o mesmo Eslaclo Ecclesiastico, poderião 
subsislir: Fazendo cessar os escaiidalos, e sediçks, que 
nos Povos costumam causar as censuras fulminadas de 
facto: não d para iujuriar os Magistrados, aos quaes os 
mesmos Povos tem obrigação, e costume de venerar, e 
obedecer: mas tambem para impedir, e usurpar a Minha 
Suprema, e Independente Jurisdicção: Fui servido confor- 
mar-me eom o parecer da Weza, e dos muims Ministros 
Tlieologos, e Canonislas, do Meu Conselho, e Desembargo, 
e de oulras Pessoas muito doutas, muito tementes a Deos, 
e milito zclosas do respeito da Igreja; com o que nesta 
materia delermináo as disposições dos Direitos, Divino, 
Natural, e das Gentes; as Doutrinas dos Santos Apostolos; 
dos Santos Padres; e dos Concilias da mesma Igreja, que 
estabelecer20 a indispensavel obrigação do respeito, e obe- 
diencia i Soberania Temporal; e a separação distincta, e 
independencia tambem distincta das Supremas Jurisdi- 
qões, Ecclesiastica, e Secular; e com o que se tem ob- 
servado, e esta observando em todas as Monarquias mais 
CathoIicas, e mais Religiosas da Europa ; não sb a respeito 
das Censuras fulminadas pelos Ecclesiasticos seus Vassai- 
10s; mau airida a respeito das excommunhões, e Declara- 
torias da Curia de Roma, quando cabem sobre materias 
temporaes, aiheias do Sacerdocio, e offensivas do Imperio. 
E reservo ao meu immedialo conhecimento (assim como a 
pols~ção dus Meus 17assallos Re i i ~ h e r m  6 Minha Real ' 

Pessoa) todos os casos de Excommunhões fulminadas contra 
os Meus Trihunaes, Ministros, Magistrados, e Officiaes'de 
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Justica, quando contra Elles se proceder sobre maleria 
da Jurisdicção, riu do Officio de cada hum delles: Para 
que, precedendo todas aquellas prudentissimas eonsidera- 
Wes, e maduros conselhos, que per si recommenda a gra- 
vidade da materia, passa resolver o que achar que mais 
convem; para que nem os Direiios da Igreja se offendão; 
nem a minha Real Authoridade se .diminua ; nem o socego 
dos Pbvos se perturbe com desordens, e escaridalos taes, 
como estes. a que acabo de dar providencia. Nossa Se- 
nhora da Ajuda cin dez de Março de mil setecentos ses- 
senta e quatro. - C0.m a Ri~brzca. de Sua ~loloyesiade. 

rccorioíio 
De 27 de agosto de i767 

Acordáo em relação d que deferitido aos reciirsos que 
interpoz o D.' Procurador da Coroa: Vistos os autos e os 
que por ordem deste Juizo a elle se rernelterão, e se aclião 
appensos, e a Biilla riltimamente appensa- mosira-se ter-se 
impetrado a dita Bulla, - Gloria Domilzi, -para se erigir 
no mosteiro de Santa Cruz. ou no Collegio cliamado da 
Snpa'Pntia da cidade de Coimbra, huma Academia Liturgica 
de Sagrados Ritos e historia ecclesiasticn: e erigitido-se 
com eiTeito, e aiinexando-se a ella varias Igrejas parocliiaes, 
$em authoridade e Beneplacito Ileegio do dito Senhor qiie 
devera intervir, tanto para a crecção della, como para a 
annexação das referidas Igrejas, sem o que não podia ter 
execução a dita Biilla neste Reyno e seus domiiiios, por 
ser contra a independencia temporal da Soberania do dito 
Senhor erigir-se e dar-se regimento e ronserração a.hÜa 
universidade e eslabelecer-se no seu Ileyno (qiie he de 
absolula temporalidade), sem o seu Real consentimento, 

segiiindo-se do contrario, não s6 a irreverencia do seu 
Real Nome, mas ainda o infringirem-se os direitos da sua 
Real Coroa, muito mais sendo algumas do seu Real Pa- 
draado, conti'ariando-se as srias Reaes resoluções que ir- 
ritão a execueão das referidas Bullas sem o seu Hegio 
Beneplacito, que todo conduz para o fim do socego publico, 
e de se evitarcm as perluibações e desordens que na falta 
delle se originão, e que destes autos se manifesta se tem 
originado, em cujos termos, como se mostra que na ere- 
cção da referida Academia, e para a execução da dita BuIla 
não houve o referido Heiieplacito do dito Senhor, sem elle 
deve ficar sem effeito algum, como a este respeito se acha 
jB declarado pelo mesmo Bispo, delegado na referida Bulla, 
na sentença a f. 705 do appenso final. Portaiilo declariio 
sem eki to a execução da dita Ilulla, e que por ella se não 
possa fazer obra algüa; ficando as coiisas no estado em 
qire se eonservavão anles da exliibição da mesma Bulla; 
e qiie nas causas appensas se ponha perpetuo silencio, 
ficando todas neste Juizo; e maridão qiie ao D . O r  Procu- 
rador da Coroa se entregue a dita Biilla para requerer 
ao dito Senlior competentemente na forma de suas Kcaes 
Hesoluções, e se restitua o que esliver iiicornpeteritemeiite 
feito. Lisboa 27 de Agosto de i767. -Abrnt- S. da 
Silva. - Dzmrle. 

(M~RVISC~..  em poddr do E."" Cons. D.' Levy Maria Jordào). 

{ P A T ~ I A ~ ~ C I I A L )  

De 24 de fevereiro de 1768 

Franciscus I Cardinalis Patriarcha tisbonensis. - A 
todas as pessoas ecclesiasticas e seculares d'este Nosso 
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Patriarcliado saude e benç3o. - Como não duvidanios que 
pelo nosso Pastoral Oficio eslamos obrigados a oceorrer 
a todos os incommodos e necessidades espir-ituaes dos nos- 
sos amados subditos, na parle dependenb da Nossa Juris- 
dicção; sendo-nos representado pelo procurador da Cidade 
o muito que padecia o povo na falta dos laclicinios; E bem 
cuidadosamente averiguada esta materia, coriformando-nos 
com o que j i  em o anno de mil seiscentos e noventa fez 
publico por irma sua Pastorai O Eminentissimo e Reveren- 
dissirno Cardeal de Sousa Nosso Predecessor: Declaramos 
que neste Patriarchado nao ha obrigacão de abstineiicia 
de ovos c lacticinios no tempo da Quaresma, para que as 
nossas ovelhas possam sem esci+upulo, nem embaraw de 
suas coiiseiencias, usar livremente dos ditos ovos e lacti- 
cinios. 'E. para que reiiha a noticia de lodos, mandamos 
que seja afixado o presente Edilal em todas as Egrejas 
d'este nosso Patriarchado. 

Dado Iia Juiiqiieira no Palacio da Nossa residencia, sob 
Nosso sigual, e scllo das Nossas Arrnas, aos 24, de Feve- 
reiro de 1168. = F. Cai,deal Patriarcha = Loco SigilIi. 
= Kccntc G m s  Sol!omoio>.. = Ecl ital, poih que Vossa Emi- 
nencia ha por bem declarar, que todas as pessoas d'este 
Patriarchado podem usar ovos e lacticinios no tempo da 
Quaresma, como acima se declara; = Para Vossa Eminen- 
cia ver e assignar. = Sigriai e sello. 

Esta conforme ao exemplar impresso a que me reporto. 
S. Vicente, 27 de Maio de 186 .  - JosP Iynacio Roquclle, 
Secret.. de S. Em." 

Requerimento 

Ex."" e R.""nr. Dixern os Procuradores da cidade de 
Lishoa, que vendo na preseiite Quaresma morrer a questão 
se no dito tempo se podiáo comer ovos e laciicinios, Ihes 
foi necessario buscar os privilegias do reyno, e mostrar 
que por anliquissimo privilegio nunca os Iadicinios furão 

prohibidm nesta a r t e ,  como se mostra pelo requerimento 
e demoostraçao junta; e porque para o futuro não torne 
a vir em eontroversia semelhante maleria: Pedem a V. E.' 
Ihes f a ~ a  a mercê da mandar-lhe registar iios Livros da 
Camara; e juntamente liceriça para O poderem prodiizir 
ao publico pelo meio da estampa, o que 6 em utilidade 
publica, não sii desta Cbrte, e Palriarcliado, mas de todo 
o reyno, a favor de quem os S ~ p p . ~ ~  dedevi sempre reque- 
rer; e se assignio os S ~ p p , ~ b r n o  partes. E. R. hLce- 
Chrislouão Jose Ii'rariw Brcrm. - Ltriz Antonio & drB2G0. 

Reçiste.se nos Lirros da Camara na fbrma q~reosSupp.~' 
requerem; e o Senado Ilies da licenca para o produ~irem 
ao pbulico por meio da eslampa. Mexa. 27 de Fevereiro de 
1768. -Paulo de Ca?wallin e filen&lafa, Presidente do Se- 
nado da Camara. - Sntonio de Siqueira da t;oma e Agala. 
- Joaquim Gerardo Tcixeiva. - Ignacio Congalrer Pinlo. 
- Anionio Rodrigzdcs Pereira. - Caelano Jose Gomes. 

(Follicto intitulado Editul do Em.mo e R.-* &>~ILoP. Cardeal Pa- 
triairclta de Li~boa,  en, que deelatoa que neste Putriui~cAndo núo tinho 
lugar a pohibirúo de ovos, e laciictnios no tempo da fjuaresma, de- 
feriado rn rtquarrncn:nlo apt esenfndo pelo.$ Procuradores da dita ci- 
d ~ d ~  dc L~slioo; p~(Ilzwrlo por ordem cks C m a r a  de Li~bou, Liatroa 
1768). 

A este requerimento e despacho, segue-se no follieto o Edital; e 
ao Ediral o requerirnciito e n deinoiistiach que o pi.odiizir<im. 

E na  demonstryão expòi-sc, larga e curiosamente, que, sendo 
ian~ numerosos os habitantes da cidade de Lisboa, e os dc seu 
Termo, que n-ella tralicam qiiotidianamente, se acham todos consti- 
tuidos, com a privação do uso de ovos, manteiga, queijo, e leite, 
em tam urgentes e riotorias necessidades, por causa da falta e ca- 
restia do azeite, qiie esta c.ijrte, por costume ariterior i Biilla da 
Cruzada, e ]:i ao t en ip  d'clla taiii antigo, que se n io  póde assignar 
o principio, que ácve, se acha Iia posse de se alimentar ns Quaresma 
de ovos e laciicinios. 
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CARTA REGIA CARTA REGIA 
De 23 de agosto de 1870 

B.O da Guarda Amigo. Eu EIRey vos envio m.'sau- 
dar. Por os juslos, e iiidispensaveis motivos q con- 
stituirão as bases da minha Ley R." eperpetiia dada neste 
Palacio de N. S." da Ajrrda a 6 de Mayo de 1765 excitando, 
ecorroborando ainsiolavel observancia das Leys, e dos an- 
tigos, e Louvaveis Costumes não s6 destes Reynos, mas 
tiiobem de todas as outras Monarchias, e Estadossoberanos 
da Europa q mais sedestinguem naveneração da Sé Ap.'": 
Ordenei q as Bullas, Breres, Decretos, Ordens, Rfandados, 
Sentenças, ou quaeq.routros Rescriplos, emanados da Curia 
Romana, nio pudessem executar-se nos m.""ej nos sem 
preceder o rneu Real Beneplacilo por Escripto, depois de 
haver sido ouvido  procurador daminha Coroa, e de se 
haverem praticado osCosliimes dos Exames : Epnrquanto a 
Minlia Regia, e Pia IntençKo expressa nasobredita Lei, foj 
adeperseverar a iridependencia dos Lousaveis Costumes dos 
mesmos Kejnos, as justas Decizoens dos Meus Tribiinaes, 
y." assim perserrar osocego publico dos Pai-os que viveai 
debaixo da Minlia Protecção, sem que dealgóa sorte wgi. 
tasse impedir OS Legitimas Recursos ao Sumo Pontifice, e 
Tribunacs da Curia de Homa lias rnaterias q são da sua com- 
petencia : Me~iarcceu explicareos, como por esta explico 
asobredila I,ey, declaratidovos, como declaro, q nella náofo- 
rão, oudevem ser comprchentlidos, nem os Breves expe- 
didos pela Penitenciaria, ncmos Kescriptos ordinarios per- 
kcncotites a negocio entre Particulares, qiiarido nelles senjo 
involver materia concernerite, ou iaspectiva a algom dos 
sohredictos Pontos (1 constituem principios sempre inalle- 
raveis p." a tranquillidade publica d a  Miuha Coroa, e dos 
vassallos della. Escripta no Palacio de N. S . V a  Ajuda aos 
23 de Agosto de ,1770. =Rei. - P." o B." da G."" 

(Manuscr., crn poddr do E ; X . ~ O  Cans. U.' Levy Maria Jordão). 

De i 6  de maio de 1774 

Reverendo Bispo de . .  . . Amigo. Eu EIRei vos envio 
muito saudar. Depois que peta segurida Parle da Dedztc~ã~ 
Clwonologicu e Athalylica se fez d~monstrativsmente certo, 
que a Bu!la chamada da Cea do Seiihor, petas uuiversaes 
e successivas repulsas, e r.eclamaç6es, com que foi impu- 
gnada e excluida ii'este e nos mais Heinos Calholicos e cultos 
da Europ;~, nem podia n'elles ser de algum effeilo, depois 
de ter manifestado iriwritestavelmente a mesma Dedueçao, 
que a referida Buila Wra clandesliiia, dolosa, e furlivamente 
introduzida em Portugal pela pravidadc Jesuitica, primeiro 
com O disfarce de Capilulos separados, e depois por iriteiro 
nos livros da corrupta moral, que sairam das suas sediciosas 
oficinas, depois que sbbre o Recurso do Procurador da 
Minha Coroa, que constitui0 a septima demoristração da 
mesma segunda Parte da Deducção Chronologica e Analy- 
tica, Fui servido pela Minha provideiite e saudavel Lei de 
dois de Abril de mil setecentos e sessenta e oito. suprimir. 
com aquelles justissimos motiiros, como obrepticia, subre- 
pticia e ineficaz a sobredita Bulla, que grassava nos mesmos 
Reinos na sobredita fbrma, sem para isso preceder o meu 
Hegio, e indispensavel Beneplacilo, depois que pelos $5 ter- 
ceiro e quarto da sobredita Lei mandando extinguir todos 
os exemplares da mesma obrepticia, e subiepticia Bulla, 
com todos os livros e cadernos que della tratavão, Ordenei 
que todos fossem apresentados no termo que para isso pre- 
screvi ao Juiz da Inconfidericia, e ao Governador da Relação 
e Casa do Porto, que com expressa proliibição de qire em 
algum Tribunal, Juizo, Auditorio, ou lugar d'esles Reinos 
se aconselhasse. allegasse, nu sentenciasse pelo espirito da 
mesma claridestina, e subrepticia Bulla, depois qlie o Summo 
Pontifice, que hoje preside i Igreja uriiversal, enchendo-a 
de tuzes desde O pt.imeiro anno e principios do seu felicis- 
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simo GovBrno, por uma parte na sua Sapientissima Carta 
Ciruilar, ou Ericyclica, que principia pelas palavras Ctim 

Sumnti Apostdarus, dirigida em doze de Dezembro de mil 
sete centos e sessenta c nove, a todos os Bispos da Ctiiislan- 
dade, estabeleceu os principios mais sáos, mais pacificas. e 
como taes mais exclusivos do espirito da referida Bulla, e 
do das doutrinas Casuisticas com elle iiniformes; e pela 
oiilra parte mandou suprimir o abuso da publicação d'ella ; 
depois que na dita Petição de recurso, e no Appendice, que 
lhe servio de Sripplemcnto, se demo~istr~ailo as mais solidas 
regras da ~alitlade, e competencia das censuras da Igreja, 
que nunca podem ter por objecto materias temporaes, nem 
fulininarem.se ainda nas espiritiiaes sem caiisas gravis- 
simas, e urgentissimas, por iião deverem ficar expostas ao 
despreso e escandalo publico. Depois de se haver feito pú- 
blico e notorio todo o referido, tive certa informação por 
uma parte, de que liavendo sido, 110 que diz respeito aos 
sohreditos Poiitos, as constitiiições da maior parte das Me- 
tropoles, e Dioceses d'este Reino formadas pelas maqnina- 
çAes Jesuiticas no espirito da referida Bulla, chamada da 
Cka do Senhor, das falsas Decretaes, das reprovadas dou- 
trinas dos Ca,vulstus, e dus abusos tlos legilimus Canones, 
com que se-iriteiitarão fazer as referidas censuras, exten- 
sivas a todas as materias, e a todos os casos da espiriluali- 
dade e da teinpoinalidade, sem diflerença ou distincção al- 
guma; e pela outra parte de que em diflerentes Dioceses, 
e n7aquella pratica dos Auditoria Ecclesiasticos d'ella, não 
sb se não tratou ategora de expurgar, e reformar as ditas 
eoilstituiç5es corrompidas, mas qrie muito pelo contrario 
se-esta allegan do, e julgarido por ellas, se-estão fuiminando 
censuras incompetentes, e nullas por sua natureza, e se-esta 
procedendo aos sobreditos, e outros respeitos, com despra- 
zer meii, e prejuixo publ~co n'esle preseute Seculo illumi- 
nado, como se ri'elle existissem as preoccupaçóes, que infi- 
cionai.30, perturbarão, e comoveriío os Seculosda ignorancia 
quando se não distinguião as ditas Decretaes [abas das ver- 
dadeiras, os direitos do Sacerdocio das do Imperio, e a 

superatiç30 sediciosa da vcrdadeiraReligiãoCatholica, santa, 
e pacifica por sua natureza. E poi'qiie como Rei e Senhor 
Soberano, que no temporal não reconhece superior, como 
Supremo Magistrado, como Padroeiro, e Protector de todas 
as Igrejas de mcus Reinos e Uominios, e como Defensor 
n'eltes da observancia dos Canones e Disciplina Ecclesias- 
tica, e da paz pilblica das Igrejas, e dos estados d'eiles para 
manter todos os meus Vassallos de uin e outro foro na per- 
feita Lranquillidade,e rcciliroca paz, de que derem gozar a 
sombra do Throno, em que ~ U I  collorado pala Divina Omni- 
poteiicia, para os-pi30teger, e desviar d'elles tudo O que 
poder ser disqnlia e opressão; me-parece0 avisar-vos que 
em tudo n qiie vos-pertencer para se-evitar as futuras e 
funestas consequençias, que se-poderião seguir da falta rla 
referida expurgação, e reforma das sobi.edilas Constitui- 
çaes, e dos abusos qire do espirito d'ellas se tem introdu- 
zido, se o rem8diii de ~ ü o  grandes ~ilales se dihrasse por mais 
tempo; dereis logo fazer preventivametite abolir das anli- 
gadm Constituições que ainda cxistem na vossa Diocese, 
e na prhlica do Consistorio d'ella tudo o que insta para ser 
reformado e abolido, como contrario aos legitimas Caoones, 
A Disciplina Ecclesiastica, actualmenle recebida em todas 
as Igrejas, i s  minbas Religiosas e Proridenles Leis, e aos 
louvaveis costumes dtestes Reinos, e dereis no termo de 
nrn anno estabelecer oulras ConstituiçOes, que sendo con- 
formes aos ditos principios, sej5o apresentadas na Meza do 
Desembargo dn Paço na 8rma do costume, e Iiajão de subir 
por ella depois de ser ouvido o Procurador da Coroa a mi- 
nha Real presença, para determinar a respeito d'ellas o 
que achar que h mais eonveiiiente, e eoobrme ao sesviço 
de Deus e ao meu, e A boa harmonia, sem cuja consonancia, 
nem a união christã, nem a sociedade Civil se-podem con- 
servar. Escripta no Palacio de N. Senhora da Ajuda, em 
desesseis de Maio de mil sete centos e setenta e quatro. 
= Rei. = 

Foi escripta a mesma a todos os Ex.mol Arcebispos, e Bispos de 
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Portiigal e AI arves, e B constante que todos fizerno novas Consti- 
tuiçiies. que Eram renietlidas au Desembargo d i P a  o, aonde se 
coiiservãn, sem se iiiiprimirein, porque se-metterão je par ingio 
oiiirus neg~ios de pondera~ão, etc. O Ex."" Bispo de Bragan a a 
m~ndo i i  copiar em todos os Livros dos Capitulas de todas sa ire- 
guerias do seu Bispado. 

(Jornd de Coinha, vol. XI, li." LVIII, par[. 11, pag. 249). 

AVISO 

De 15 de março de 1776 

Excelleiilissimo e liererendiasimo Senhor. El-Rey meu 
Serihor, vendo a Petição da copia incliisa que a S. Real 
presença fez cliegar pelo meu expedieute Gonçalo de Souza 
Falcão, em que representa a nbtoria violencia que V. Ex.' 
lhe fez dep0ndo.o dos lugares de Ministro da Meza Archi- 
episcopal de V. Ex.', que havia occupado por mais de trinta 
e quatro aanos, e de Vigario geral desse Arcebispado por 
mais de vinte e sete annos: Havendo-o V. Ex.' confirmado 
nos ditos lugares, e tendo-os servido com o mesmo zelo e 
prestimo alhe o tempo, qiie o suspendeo; sem que V. E." 
para este procedimento lhe fizesse, como devia, culpa, e 
sobre ella o ouvisse, e lhe admittisse a sua defeza: para 
que rio cazo de não ser esta releuante tivesse eritão lugar 
a referida depoziçáo: E  ião podendo deixar de se fazer 
muito reparavel a indefectivel justiça do dito Senlior a cele- 
ridade e ultraje que V. Ex." (uzando do poder absoluto) 
fez ao soliredito Vigario geral, nianda S. Magestade signi- 
ficar a V. Ex.", que deve logo restituiiL o referido Vigario 
geral aos sobreditos Iiigart:~, dc que riao podia ser deposto 
senão depois de haver sido citado e oiivido. e de se guar- 
darem no seu livramento os lermos qiie os direitos ~iatural 

e divino fizerão sempre impreleriveis, resiiltando da falla 
de obseivancia d'elles hia clara violeiicia, que se cosiuma' 
fazer cessar pelo meyo do ieciirso, a que S. Magestade 
lioiive por bem ohviar cairiai.ai-iamonte neste caxo, atten- 
dendo ao decora do caratlier. de V. EH.', para o não expor 
a estrepilozri piililicidaile rl:! Foro nns circiimst;incias acima 
referidas. O." a V. Cx."I1alacio tle N. Sr.Vdn Ajuda 
em l ã  de Março de 1776. -;lfu~.qile: de Pomlid.- S.' 
Arcebispo I-Ia Batiia. 

(Cit. ilfanuscr. di! J. Pedrr, Hiliciro. ri.' 703, pag. 135) 

De 20 de julho de 4776 

MAIIIA Dci grnlia Regiiis I'oi~lug3lli~e: et Algaibiorum 
citra, tiltrique.~Iaie; i i i  :if'i.icA Dumiria Guineae; iiecnon Con- 
quisitioiiis, Navigatioriis, ct Çom:nei'cii Aethiopiae, Arabiae, 
Peruiae, Iniliaeqire, & Oinriibus lias Lilteras Approbationis, 
Coiilirmationis, ct Ilalilicrtioriis visuiis nolum facio : Quod 
die vicesinii meiisis Julii i.ei.tctitis aiini mii1t:simi scptingen- 
tesimi septuagesiini octavi, Olisipoiie conclusum, ac sub- 
scriptum fiiit Concoi,datum guoddam cum SaiictissimóPatre 
Pio VI Romano Puntilice, pito Nomiiialione Beneficiorum i i i  

Regnis his Meis coiistitutorurn: Plenipotentiariis in hunc 
effectum desigiialis~ atqiie cxistnntibus, ex parte Sanclitatis 
Suae Oernardino Mullo, .4rcliicpiscopo Petrensi, Ejusdem 
e1 Aposlolicae Scdis apiid Mc Niinlio: ex parte ver0 Meâ 
Ario de S i  Mellio, e Secr.elis Satiçtioiibiis, Statiisque Ad- 
rúinistro Meo Iiro Negotiis Exleiis, et Bellicis. Cujus qui- 
dem Coiiwrdali exemldum tale est. 

1N NOMIRR SS. TIIINITATIS 

Quum inter Sanctitatem Pii Papae VI et Keginam Fide- 
lissimam conventum fuerit, ut nova praescriberetur Regula, 

h 
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qlis ,in Nominatione Bencficioium iitendum sit in Aegnis 
Portugalliae et Algarbiorum: praesens Concordatum muluo 
consensu ceIebrarunt uterque inter Se. Ad bunc ver0 effe. 
ctum desigriati Pleriipotentiarii sunt, ex parte quidem San- 
ctitaliu Suae Excellentissimus ac. Reverendissimus Dominns 
Bernardiriits Muttus, Arcliiepiçcopi~s Pelrensis, Ejusdem 
Sanctitatis Siiae in Olisiponensi Aula Nuiitius; ex paisle verb 
Reginae Fidelissimae 1llusl1-issimus, alque Excellentissimus 
Dominus Arius de Sa Mellius, de Consilio Ejiis, Ipsiusque 
pto Ncgoliis Exlcris. ac Ilellicis hdminister, et Secrelarius 
Statiis. Qui quiilem, cilm secum invicem communicassent 
Plenas Potestateç sibi ultrò citt.0ilue impertiias, easquerectè 
se habere judicassent, i r i  sequentes Ar.ticulos consensere. 

ARTICIiI,ITS I 

Sanctissimus Dominus Noster perpeluum Indulium con- 
cedel, ut Regia Magestas Porlugalliae et Algarbioriim Ke- 
ginae Fidelissimae, Ejiisr~ue Successores, ad Beneficia Ec- 
desiastica, eliam curaia, cxceptis infrascriptis, in Regnis 
Porlugalliae et Algartiioi.urn sila, quae in quatuor ex octo, 
vel in tribus ex sex anni mensibiis Apostolicae Sedis Col- 
lationi? et Dispositioiii reservatis, per obitum eorum respe- 
ctire possessoriiin vacaverint, personas idoneas, et juxta 
Canonicas Sanctioiies probalas, Eidem Sanctitati Suae, et 
Successoribus norni1iai.e ~aleat,  ei valeant. I ta  quod Eidem 
Reginae, Ejusque Successoi.ibusad ea Beneficia, quae vel in 
Februarii, Maii, Aiigusti e1 Novembris anni mensibus vaca- 
verint; aut, si contigerit, quorl alicujus Ecclesiae Arctiiepis- 
copus, vel Episcopiis gratiam alternativae rnerisibiis i n  nonâ 
Cancellariae Apostolicae Reguld ohlatam acceplaverit, cum 
eo evcnierite casu, eor*timdem Beneficioi~um Coilatio in sex 
tantum alteiSnis mensibiis ad Sedem .:\postolicam pertineat, 
tunc ad illa Beneficia, qiiae in  Mariii? Jiilii, e1 Novcmbrbis 
mensibus, eliam iit praefertur sacaretirll, jus riominandi 
hujusmodi compelal; et quoad Beiieficia Curala, habilo i~ 
his de more Coiicursu, juxta formam i Sacro Concilio Tri- 
dentino praescriptam, intsgriim erit Regiae Magestati Suae 
ad ea nominare personas, quae ex informatjone eidem 

Magestati Suae facienda ab Ordinario, se ad amussim re- 
ferente ad acta concui.siis, habitae fuerint digniores. In 
pari autem meritorirm concuihsu iiiter. duas, vel plures . 
personas, liberum eril Regise Magestati Suae gratificari, 
cui magis Ipsi cidebitui. 

ARTICULUS I[  

Quod Dignitates iii Catliedralitius Ecclesiis Maiores, et 
in Ecclesiis Collegiritis Priricipalcs, prout antea, Apostolicae 
Sedis Collatiorii, qiioties vacavui.int, erunt reservatae. Ita 
quoque Porititiciae Collationis, eliarn ut antea, erunt Bene- 
ficia non modo apud Sedem Apostolicam, sed eliam juxta 
Decretum in Provis~ouibiis A~iostolicae Sedis apposiiiim, 
respeçtivè vacantia. Illa itidern Beiiclicia, quae ex personis 
S. R. E. Cardinalium Fsmitiniium e1 Oficialium Siimmi 
Pontilicis vacaverint; et geiieraliter ea omnia, quae juxta 
Apostolicas Reservationes, et eai.um vigore ad Sedem Apos- 
lolicam, exceplis vacationibus ia eriirritialis mensibus, spe- 
ctabant.. 

ARTICULUS TI[ 

, Quod cuncti etiam a Rege nominati, ab Apostolici Sede 
oppurtunas Litteras Apostolicas plumbo obsignatas, de 
more absque immutatione aliqira sint impetraturi. I ta  ut 
in possessionem Berieficioium eorurndem, nisi expedilis et 
~~raesentatis eisdem Iitteris, immitti nequeant. 

ARTICULUS I V  

Quod praeseris Indultum nil oficiat alteri, quo S. R. 
E. Cardinales, e1 Apostolicus Nunlius in eisdem Kegnis 
gsudent; sed illi jiixia faciillates eis attribulas, jus confe- 
rendi Beneficia, prout aiitca, exercere poterunt. 

ABTICULUS V 

Quod integrittn liberumque sit Apostolicae Sedis jus 
admittendi pro libito Beneliciorum Resignationes, et cum 
futura successiorie Coadjulorias, qulris remota limitatione, 
perinde ac si praesens bncessio minime per acla Foret. 

I n  quorum lidem Nos infrascripii Plenipotenciarii manu 
noslrâ, nomine nostiai.urn respeclivkDominorum, e1 virlule 
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Plenarum Poteslatum, quibus iii eum linem instructi sumus, 
piaesens Coricoidalum sobscripsimus, sigillisque stemma- 
tuni iioslrorum muniendum curavimus. Olisipone, die vi- 
cesimi Julii, aririu millesimo seplingeiitesimo septurigesimo 
octavo. 

B. A~clt .  I-)ct!.cn. et A y . s  de Sú e M~llo .  
Kuntius Apostolicus. 

(L. S.) (L. S.) 

.Et qiium praesens Mihi factum esset Coricordaium prae- 
rlicturn, qualc i i i  ~ i i~i~i~iot ibi is  habeliir; omniaque i i i  eo 
corilentr ptobe a Me esserit i~ispecta, libraia, alque exa- 
mitiata: Illud Ego Meo, et Successoriim Meorum Nomine 
approbo, ratifico, et coiifirmo, quoad omnes et singulas 
ejlis partes, et stipulationes, ac per' praesentes perpetuo 
firmum et valiilirm declaiu, piomittena Hegiii Fide, invio- 
labilitei. hle Illitd obsei~vaturam, atque impletui.arn, et ut 
iinlilealiit,. atquc observc!lur, opciain daturam; iiec quid- 
qtiani lie1.i in contrar,iurri iluo\.is moldo iiiiquam passui-am, 
renuntians elianl ctiicumqiie alteri Pacto, .aiit Concordato, 
quod liuic cunti,aiiuin iriveniatui., aut inveniri possit. lo 
quorum teslimonium ac  iii,rnitiidincm expediri Wci has L i t  
teias h Me sutisci'iplas, Maximoque SLemmatum Meoi-um 
Sjgillo obsignatas, et ah irifrascripto Status Se,crelario, ai- 
que Admiriistro Meo recognitas, Debantur in Regio Palatio 
Quelucensi, die uridecirna mensis Augusti, aniio millesimo 
seplingentesimo septuagesimo octavo. 

Regina . . . 

(L. S.) Ayres de Sd e MeUo. 

mpresso ein Lishoa, 1778, corn o titulo - Concordutum i&cr 
AuLm Rmumrn et o l i s i p o ~ u n ,  di). 

-- 

BREVE 

De 6 de março de 4379 

Venerabiles Fratres, Salulem, e1 Apostolicam henedictio- 
nem. Niipr pro iiartc Clarissirnae i n  Christo Filiae nostrae 
Mariae Franciscae, Reginae Pidelissimae, Nobis expositum 
fuit, plures in Porlugalline et Pilgarbioium Regnis supremo 
ejus dominio siilijectis Primogenituras, et Majoralus existeto 
adeo piis oneiibus gravatos, ut vix, ac ne vix quidem haere- 
ditariae vires pro adirnplemento sumciant. Opportunum igi- 
tur exoptans remedium, Nobis tiumiliter supplicari fecit, ut 
in praemissis opportune providere, et ul infra indulpre de 
benignilake Apostolica digiiaixmur. Nos igitur hujusmodi 
supplicationibus inclinati Fraternitalibiis vestris, tamquam 
noslris, et Apostolicae Sedis Delegatis, qualenus tam grave 
ex variis Testatorum reliciis irnpositum sit onus, ut illis 
intra virqs haereditatis cujuscumqiie Majoratus seu Primo- 
geniturae nequeat satisfieri, semel extra Synodum statuendi, 
re diligenter peispecta, pro uestra conscientia quidquid 
magis ad Dei horiorem, et Ecclesiarum iitilitatem ~ideriils 
expedire, facultatem Auctoritate Apostolica tenore praesen- 
tium concedimus, tribuimus, el imperlimur. Decerneutes 
easdeiii praesentes Litteras semper firmas, validas et efi- 
caces existere, et fore, suosque plenarios, et inlegros effe- 
ctus sorliri, ct obtinere, ac illis, ad quos de praesenti spectal, 
et speclabit in f~iiurum plenissime siiffragaii, et ab eis in- 
violabiliter obserrari. Sicquc in praemissis per quoscumque 
Judices Ordinarios, el Delegatos, eliam causaium Palatii 
Auditores, ac Sanctae Komanae Ecclesiae Cardinales, etiam 
de Lalere Legatos, et Sedis Apostolicac Niinlios judicari 
e1 deliriiri debere, ad irritum, et ~nsne, si secus siiper hiss 
a qiioquam, quavis auctoritate scienter, vel ignoranler con- 
tigerit attentari. Nori obslantibus quorumcumque Testato- 
rum, etiam ultirnis vol~ntatibus~ qiias ad praemissorum 
effectums pecialiier, et expresse derogarnus ; riec iion Apos; 
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blicis, ac in universalibus, Proriineialibusque, et Synodali- 
bus Conciliis rditis gerieralibus, vel specialihus Constilutio- 
nihiis, et Ordiriatioiiitius, ac qiiorrrmcuinqiic piorum loco- 
riim, etiam jurameiilo, conlirrnatione Apostolica, vel quavis 
firmitate alias roboralis, S~aiutis, e1 Corisrreludinilius, Privi- 
legiis quoque Indiiltis, et 1,ittei'is hpostolicis in contrarium 
praemissorum quomodolibet co~icessis, confirmatis, et in- 
novatis. Qriibus omuibus: el sinçulis illorum tenores prae- 
senlibus pito plene, et sulficieiiter expressis, ac de verbo 
ad verbum iusertis Iiabenles, illis alias in suo robore per- 
mansuris, ad praemissoium eflectiim hac vice dunitaxat 
specialiter, et expiaesse derogamus, caelerisque cmtrariis 
quib~tscumque. Datum Homae aliud Saiiclum Petrum sub 
anndo Piscatoris die Sexta Martii 1779. Pmtificatus nostri 
anno quinto. = J. Cardinalis de Cumilibus. 

{Copia axiraliida da GiElr!cir7o, iiiedita, nianuscii[ila, dc Jnaquim 
Jod  Caetano Pereira c Sousa. 

Este nossn hahilissirno Juriscansiilto obterc licença para depositar 
esta sua Collecçio na Rililinthern piabtirrrs, de qiio era coi*;ei.t-ah.; 
e de leito 'Ia esteve are á siia morte. Depois levantaram os herdeiros 
o deió+to.: e j i  hojc se não saberá, ao certo, onde pira essa precio- 
sida e juridrca). 

De 14 de abril de 1781 

(Chamado das Faculdades) 

Eu a Rainlia como G'owrnndora e Perpctora Adminislra- 
cima que sou do Meslr.ctdu, Carallaria, e Ordem de Nosso 
h l t w  Jesus Clirtsto. Faco saber a vós Bispo do Rio de 
Janeiro D. Josk ioaquitn Mascarenbas: Que desejando con- 
coi,rer, quanto em Mim esta, para que as Dignidades, Co- 
nezias, Vigariarias, Beueficios Curados, e sem Cura, c mais 

Cargos Ecc~esiasticos desse Bispado, cuja Apresentação Me 
compete, sejam sempre providos nos Sujeitos mais dignos, 
e que melhor possão servir a Igreja, instruir, e edificar os 
Bieis com as suas Doiiti.itias, e exeinplos: E painecendo.Me, 
pela milita coufianqa que de PUS faço, e pelo indiridual, e 
exacto conhezimeiito que no exercicio do vosso Pastoral 
Oficio tendes adqiiirido do Clero dessa vossa Diocese, que 
seiido por mim a~ircsentados nas ditas Dignidades, e Bme- 
ficios, os Clorigos que por vos Me foi,ein propostos, serão 
nelles providos os Ecclesiasticos qiie nessc vosso Bispado 
mais se distinguirem em Letras e Virtudes; que mais tive- 
rem servido a Igreja, e de que mais se possa esperar, que 
sendo empregados nefles, serio lims Ministros do Altar, 
e do Coro; trabalhar30 com milito zelo na Vinha do Se- 
nhor, e desernlienliarão dignamente lodas as obrigações 
dos seus Officios: Hei por bem, e Me praz, conceder-vos 
faculdade! para que em quanto residirdes nesse vosso 
Bispado, e Eu assim o liousec por bem, e não mandar o 
contrario, possaes propor-Me, e Ma propoiihaes para as 
ditas Dignidades, Conezias, Vigariarias, Beneficios Cura- 
dos, e sem Cura, e mais CaiSgos Ecclesiasticos que tiverem 
vagado dcpois do ptimeiro dia da vossa Residencia nelle, 
e daqui em diaiite vagarem, os Cleiigos vossos Diocesanos, 
que para cada hrima das ditas Dignidades, e Beneficios 
vos parecerem mais idoneos, excepiuando sdmerite o Ar- 
cediago, por ser tia vossa Se a lirimeira Dignidade. que 
em todas as Catliedrnes dos Bisliados Ultramarinos reserro 
para a lirilia immediata Alii,esenlaçáo. E para qae as vossas 
Propostas sejam sempre feitas com o devido acerto, e jus- 
tiça: logo que receberdes noticia da vacancia de alguma . , 

das ditas Dignidades, Couezias, Vigariarias, ou de algum 
dos menciouados Beneficios Curados, e sem Cura, man- 
daieis aifixar Editaes, para que no termo de trinta dias 
irnprorogaveis, concorrão a elle todos os Clerigos que O 
pretenderem, e vos offereção os seus Requerimentos in- 
struidos com todas as Certidões, e Docnmeritos necessa- 
rios. Se o rlilo Beneficio vago não for Curado, nem tiver 
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Cura de Alinas annexa, findo que seja o termo dos Editaes 
ser-Me-hão por viis proposlos para elle, Ircs Oppositores, 
que entre todos os Coiicorientes jiilgaiiles maIs dignos 
pelas circumstaticias [Ia sria naturalidade, nascimciilu, suf- 
ficiencia de lelras, vida e costumes, e serviços leitos h 
Igreja, fazerido-Me vbs ~ii.cserile nas vossas Pinopostas, todas, 
e cada huma rlas dilas circiinrstancins de que eltes se acha- 
rem revestidos, e gi.aduando~os em pt,in~eiro, segundo, e 
terceiro Iiigar, pi.opoili50 dos seiis nierecimentos, sem 
que para a reçulac.ão do vosso juizo haja ítc pr.r.ceder al- 
gum Exanie 1iter.ar.io. Seiiilo ~ioi.em o Beneficio vago, Vi- 
gariaria, Igreja P;iroqtiial* Capellariia, oii Cuiato a que Eu 
teiiha dado, e mande dar para o hitnro tialureza collaliva, 
piocedereis então 3 concurso de exames ria fUrSma que 
prescrevem os aiiligos Alraris (10s Seiitiores Reis Meus 
predecessores, excilados, e maiidados obseinvar pelo Alvad 
de  virile e nove de hgosto de  mil soteccutos sessenta e 
seis, chamando liara Exainiiiattorcs ties Religiosos dos de 
mellior nola em Scicncia, e Virliiiles, ria fbi.ma que se lira- 
tica rio Meu Tribiiii;i t da Meza da Conscicticia e Ordens : 
Não Iioiqiie Eu scja olirigada a ii~andar fazer os referidos 
Provimentos por Coiicursos, mas sIm ~icla maior utilidade 
que delles pbdc resultar i Igreja, Depois d e  concluidos 
os Exaines, Me ~ii.oporeis ti'es doa relei.irlos Conco~i-entes 
na mesma forma acima referida, os qiraes no vosso con- 
ceito forem mais bciiemeritos, assim pt!la Sc,iencía que 
tiverem moslrado, como pelos servilos fcitos i Igreja, e 
pelas oiitiqas qualidades delei4minadas peIos Canones, e 
Concilio de Tiento; no que tiido vos ericarrego a Con- 
scieucia, e desencarrego a Minlin. Set.30 os ditos Propos- 
tos natuiaes desse vosso tiispnrlo, erii qiiaiito os Iiotiver, 
prefeiiiido cii1i.i: c:llt:s, ern rgiinItlaile ilc çii.ciimslaiicias, 
os. que forem d'antigi Nobreza ilesa Cqiilaiiia, pois pro- 
cederem dus prinicii.0~ Descobi~iduros r l~ i~ :  i custa do seu 
sangilc c:ciricoi.i.eiàci 1ilii.a iiesriis IlogiMi:?: se ~ilaitlni- :i Nossa 
Sarita Fe, c se I I P D ~ ~ E J I P  a I U Z  do Ilvaiigeltio. As propos- 
tas que Me Íizerdes, seriio concebidas em fórma de sim- 

ples Consultas, sem terem força alguma de  Apresentações 
e virão por r6s assignadas, e selladas com o sello das Ar- 
mas de  que usardes, c aeompnnliadas dos Documentos, e 
Certidões com que os I'roposlos tiverem instruido os Ke-- 
qcrerimentos que vos fizererri, nio faltando cnt1.e ellas as 
dos Assentos dos Baptismos dc! cada Iiiim dos mesnios Pro- 
postos. Serão as ditas l'i,opostas i,emettidus por vos ao Meu 
Tcibiinal da Meza da Cunsciericia e Ordc.iis, na primeira, 
oii o mais tardar! na seguiida Em1iarçaç;io que sahir do 
porto dessa CItl:idc para o dcsta Capilal depois d e  con- 
cluidas todas as Accões dos Concuisos: e tardando vbs mais 
tempo cin fazer as rlilns remessas, scm tertles para isso 
legitiiria eairsu, qiii: fart:is çoriçtrr, Acareis, pela omissáo 
com qiie nisso vos lioiivcrdes, ~irivado por essa vez da fa- 
cul(iade qiie vos PCIY~I~L~O,  e a M C Z ~  da Coiisciencia e Ordens 
supprira logo esta vossa iiegligencia, pondo Irnmediatamente 
a Conciirso nesta Corte os Benelicios que tiverbdes deixado 
de propor-Me em tempu competente, o que igualmente 
praticar3 3 dita Meza, Iiarendo alguma nullidsde nas vossas 
Proposlas, oir por. ngo terdes ubsei~carlo nellas a sobredita 
fbrma dos Coricuissos, oii por ctiialqiier outra coiitravenção 
desbo Atvara, e dos que a elte tiverem pi~ecodido, e respei- 
tarem 6 mesma; como lambem no caso de vos auseiitareis 
desse Hisliado, itorarile o !em110 cni qiie n3o reçidii.ei~ nello, 
e isto da mesma fbi-ma rlirc o cosiuma, e deve fazer es- 
tando d l e  vago. O Presidente. e D~putados d a  referida 
Meza da Corisciencis e Ordeiis, o lentianl assim enteridido, 
e logo qiie receberem as Proposías que Ilie enviarei$$ em 
virtude dellas siimcnte, Me coiisultario os vossos Propos- 
tos, sein mandar procedei. previamente liesta Corte a outro 
algiim Concirrso, ricrn Exame, ou seja para mais apurar 
os iiierccimcritoa clos iliios I'i~cilioslos. oii Iinin lidmittir por 
Oppoitoi~cs nos mesmos Hciiiificios outros Clerigos Iam- 
bem nlituraes (lesse vosso Bispado, qiii: liot8 se atliaiem 
aiisentcs nesle Iti:iiio n5o ~ioderáu entrai. rio coiicirrso pe- 
rante VUS feilo; porque depois de aliertu, e fechado o dito 
h n c u r s o  na pi'opria Diocese, não poderá mais fazer-se 
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oiitro algum, e nesta Corte, excepto nos casos acima refe- 
ridos: O que assim [lei por bem orrlcnar para tirar aos 
Cleiigos desse vosso Bispado toda a riceasião de vagarem 
por este Reino, e kra da riropria Diocese. tomo igiialmeiile 
andão os das uiitias Dioceses do Ulti,arnar com o fim de 
obterem Renefizios, e Igrejas dos seus mesmos Bispados; 
quando sb deverá0 prociirai merccellos rio serviço da sua 
mesma Igreja; e talvez que os ~eiihao pretender fora della, 
por nBo terem as qiialidades neccssarias para poderem 
consegiiillos dos seus i.espcctivos Pi'elados: Baixando por 
Mim resolutas as Consultas que a Mexa da Corisciencia e 
Ordcns lizer subir I Mir iha  Real Presença, ou havendo Eu 
por bem iiomear oiitros Ecclesiasticos em logar dos Pro- 
poslos que VOS, fará a dita Meza expedir as Cartas da Minha 
real Apresentação, as quaes, açsignadas pois Mim, e pas- 
sadas pela Cliancellaria, vos serão apresentadas pelas pro- 
prias Pessoas qiie de Mim as tivercrn obtido, no preciso 
termo de seis mezes depois da data dellas; c i vista das 
mesmas Cor.les mandareis eniáo proceder As mais diligen- 
cias, qiie conforme a 131reif.o devem preceder As Collações ; 
e feitas as ditas tliligencias, iuslituireis, e collareis os que 
pelas ineieridas Cartas vos coristar, que for30 por Mim 
apresentados, e os fareis logo investir na posse dos seus 
Beneficios. E para que nas Igrejas, o11 Paroquias que se 
houverem de prover não faltem Ministros que as sirvào, 
em quanto dcstc Kcino se náo expedcm as Cartas da Minha 
Apreseiitaç:~, inandnreis para as mcsmas Igrejas, ou Pa- 
roquias, os Ecclesiasticos que mellior vos parecerem dos 
qiie Me iioiiverdes proposto, os quaes como Encommen- 
dados as sirvão, em quaiito os Collados nas ditas Igrejas, 
ou Paroquias não tomarem posse deltas. Pelo que Mando 
assim a vhs, como a tortos aquelies a quem pertericer, 
cum~irão, e gtiardem este Meir Atvaii, e fação cumprir, e 
guardar tudo que iielle se contini, o qual vatera como 
Carta, posto que o seti effeito ha ja  de diirar mais de hum 
anno, sem embargo de quaesilucib Leis, Alvaris, Provi- 
sões, Regimentos, e Estilos ein contrario, tr seri registado 

ao Livro das Mercês do Mestrado, e passado pela Chan- 
cellaria da Ordem. Dado no Palacio de Nossa Senhora da 
Ajiidri aos qiiatorze de Abril de  oiil setecentos e oitenta e 
hum. - Ruirilia. - Marlirilio de Jlello e Ca,slm. - Alvari, 
por que Vossa Magcstade Iie ser.viba regular os Provimeii- 
tos das Dignidades, Conezias: e mais Beneficios da  Se da 
Cidade do Rio de Janeiro, como tambem os das Partiquias, 
Vigariarias, e mais Beiieíicios Cui,ados daquele Bispado, 
tudo na Wrma ac~ma declarada. - Para Vossa Magestade 
ver. - Francisco Delaage o fez. - Joüo Filippe da Fmsecra. 

(D' fiioiivsiu Miguel Leitão Coulinho, Re ~irtagm de Akgqãa 
i a i d i c a  &, impressa crn Lisboa, iN6, pag. [Oi).' 

De 8 de janeiro de 1783 

Ex."" e 11."' Sur. Sua Magestade foi servida mandar 
ver os Breves qne V. Ex." me reirietteu, e sobre o con- 
teudo nelles me Ordena significar no seu Real Nome, que 
achando-se a mesma Senhora na inteira certeza que não 
pode ser, nem e tla intençáo de sua Santidade, que se al -  
terem as leis, louvaveis costumes, e privilegios dos seus 
Reinos, ou que das facilidades do Nuncio aposlolico se 
haja de seguir perturbaçiio ao bem commum, e socego 
puhlico dos vassallos de Siia Magestade, e a boa adminis- 
tração da justiça, não deve V. Ex." exceder estes justos 
limiles nas Cacoldatles, que lhe sdo concedidas, abstendo-se 
V. Ex.Ve tudo o que for contrario as referidas leis, lou- 
vaveis costumes, e privilegios, e do que contra ellas e elles 
se houver abiisivamentc introduzidu: e tendo V. Ex." en- 
tendido que liido o que (cotitita as esperanças da mesma 
Senhora) se praticar ou se permiltir, que se pratique em 
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contrario, se tornara conhecimento no juizo da Coroa; e 
que nos casos, que para elle se interpozerem recursos se 
ha de suspender no procedinienlo das causas e se báo de 
remetter os autos origiiiaes, para qrie A vista delles se 
possa coiitiecer se houve abuso, ou violencia, que faça 
luqar. aos.ditos recursos. Entre OS referidos casos em que 
se não devein alterar as leis, costumes e privilegias destes 
Keinos, devo espeeialrriente lembrar a V. Ex.", que não 
deve visitar as Cnthedraes, riem tomar conliecimenlo de 
causas algumas em prhneira instancia, nem devem levar 
os Jiiixes e Ulficiaes da Ecgacia maiores esporlulas, e sa- 
Iarios do que justamente se eosturnam levar nos nuditorios 
desla Cdrte, riem se devem exceder dos despaclios de 
jirstiça e de graça as taxas. qiie para elles se acliarem le- 
gitimamcntc! estabelecidas, evitaiiclo.se assim as occasiões 
dc qiieixas, e cscandalos. que S. Mngestade esti bem per- 
suadida qiie serão incompaliveis com o espirito, e com as 
ordens rle V. Ex.' 

Tamhem manda Sua Magestade lembrar especialmente 
a V. Ex.", que deve nomear Promotor nacional, como foi 
sempre coslume. E manda prevenir a V. Ex." de n50 esco- 
lher para a 1,egacia senão sugeitos de letras, experiencia, 
e integridade liara que os Prelados ordinarios se não siiitáo 
e queixem de qiie as siias sentenças se revoguem por minis- 
tros, nos cjuaes n%o concorria aqudlcs necessniios i-equisitos. 
Da mesma sorte manda Sua Mageslade prevenir a V. Ex.' 
(como um dos casos mais frequentes) que os Regulares 
costiimam inlenlar o abuso de interporem recursos para a 
Nunciaturn, a fim de Irustrarem por este meio a correceão 
dos seus Prelados, e de suhlrairem a obediencia que thes 
derem, preteiidendo sem justo motivo accessos, absolvi- 
çaes. c licenças, ou Iinliitos retentos, e resultarido de todo 
o relerido (como por largas experiençias se tem manifestado) 
as grdvissitnas desordens, relaxações dos institutos regu- 
lares, iiiqtiietay0es das Proviricias. escandalos dos povos, 
que a dita Setiliora manda expressar a V. Ex." para o 
consliluir na certeza, dc que náo deve dispor eousa alguma 
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nas materjas pei,tencenlcs ao gorbr~io economico dos Re- 
gulares d'um e outro sexo dentro dc seus i.especliros claus- 
tios, nem admiltir ttcursos dos mesmos regulares, se não 
for em grao de appetlaçáo. E riesla confoi,midude o manda 
Sua Mugestade al~isar a todos os Prelados maiores para 
que assim u terilião entendido, e observem, e hção ob- 
servar pelos seus subditos, Não sO o illiiminado e.rpii.ito 
com que Sua Sanctidade tern edilicado todo o uiiirecso, 
afixando-se os saci*os~rictos direitos do seu Apostolico 
Primado, e separarido os dons supremos poderes, que Deos 
creou distinctos, para sobine estas solidissimas bases esta- 
belecer a reciproca u n i b  do Sacerdocio, e do Imperio, e 
com ella a paz ~ierpetiia da Igreja, e s trsnquillidade pu- 
blica dos Keinos e Eslados que sào devolos fillios de tão 
respeilavel Mãi, mas tamlern o motivo que a Rainha confia 
das conhecidas luzes e dignas intenções de V. Ex.', bzem 
esperar a Sua Mageslade, que V. E X . ~  obrara em tudo de 
maiieira, qiie actie muito, que lhe louvar, e qiie V. Ex.". 
possa experimentar os mais i.opetidos effeitos da summa 
veneraç5o e ohsecltiio que Sua Magestiide pi'ofessa a Siia 
Saiilidaile, e a SB .Ppostolica, e da grande estinlação, que 
faz da pessoa de V. Ex,' nao sú peta representaçso do seu 
caracter, mas lambem pelas distiiiclas qualidades, e recom- 
mendaveis virtudes, que em V. Ex." concor,rem. Dando-me 
V. Ex." rcsposta por escripto ao que neste se acha expres- 
sado, restituirei os Breves, que par50 na minlia mão i 
pessoa por quem V. Ex." os maiidar receber. Entrelanto 
me prokslo para servir a V. Ex."om a mais obsequiosa 
e prompba vontade. Deos Guarde a V. Ex." muitos annos. 
Paço a 8 de Jaiieiro de 1183. De Ir. Ex." obsequiosis- 
simo e ohrigadissimo sei.r:idor. - Akes de Sa e Me'ello. - 
Senhor i i r~hispi i  de Tyro. 

(Gar. dos fi.i.b,, cit. n.O 937, pag. 9t.8). 
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CONSULTA 

De 2i de janeiro de 1783 

Sentioi.a.-Por carta de hires de SiI C Melro, Ministro e 
Secretario $Estado dos Negocios Esliaiigeiros e da Guerra, 
de 4 de Novembro do corrsiite anno, foi Vossa Magestade 
servida mandar remelter a esla Mesa os dois Breves Apos- 
tolicos, que a Vossa Msgestade alii.eseiilou o Arcebispo de 
Tyro, Nuncio de Siia Santidade (os qriaes torrião a subir i 
Sua Real Preseriça), para que, venrlese iiesla dita Mesa 
se-Lhe consuttasse logo o qtie parecesse. Deo-se vista ao 
Piacurador da Coroa, e reepondeo: Que logo que por esta 
Mesa se lhe continuara vista dos dois Breves facultativos 
dos amplissimos poderes concedidos pelo Saritissimo Padre 
Pio VI, Iiora Presidenle da Igreja Uiiivei.sa1, a Monsenhor 
Vicente Ranuzzi, Arcebispo igrense, e por elle euviado a 
Vossa Mageçlade, para exercilar nestes Reinos, e Senhorios 
de Portugal o impo~*tantissimo cargo, e alta dignidade de 
Nuncio Apostolico com poderes de Legado a larwe da San- 
tidade do mesmo Pontifice, os quaes Breves, depois de 
apresentados a Vossa Magestade pelo dilo Arcebispo, para 
o fim de lhe serem acceitos, e admitlidos que foi.30, por 
ordem de Vossa Magestade, reinettidos a esla Mesa para 
nella serem vistos, e examinados na fbima do costume, 
immediatamente, e sem perda de tempo tinha procurado, 
que da Secretaria desta mesma Mesa se Itie remettesseuma 
copia fiel, e aullienlica dos ditos Breves tambem faculta- 
tivos dos mesmos amplissimos poderes coricedidos pelos 
Summoa Pontifices aos Nuricios pi.edecessores e com es- 
pccialidade dos qiie se tinhão concedido pela Santa Se 
Apostolica ao Xurilio Mutt i ,  ultimo auteeessor do Arcebispo 
Igrense. Que.parecendo-tlie, que na dita Secretaiaia desta 
, Mesa se acharião por ordem della registados os ditos Breves 

por elle assim O Iiaver requerido no anno de 1774, em que 
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sendo mandado examinal-os respondera sobre elles, e que 
por estar capacitado, de que o seu requerimento era justo, 
e digno de ser deferido por duas razõcs altendiveis (a pri- 
meira. porque, sendo os ditos Breves registados na Secre- 
taria deste Tribunal, mais facil c promptamente se poderião 
ver, e examinar para com mais segurança e certeza se 
coniiecerem, e emendarem quaesquer excessos, e violen- 
cias, que pelo refesido Nuncio Mutti, ou em seu nome se 
commettessem no uso, e na pratica dos amplissimos poderes 
dos ditos Breves; a soguiida, porque teiido elie prompta, 
e tanto A mão a copia autlientica dos mesmos Ureves do 
Nuncio lulti, com miiito maior promptidáo, e presteza 
poderia coiihrir com ellcs os que agora apreseniava seu 
successor o Arcebispo Igrensc, e que por meio desta coii- 
ferencia poderia formar mais depressa o seu Juizo, e ex- 
pedir com mais brevidade a sua resposta). Que desenga- 
iiado porkm, de que os ditos Breves do Nuncio Mutii não 
se tirihao registado n a  Secretaria desta hlcza (talvez por 
se enterider nella, qiie elles se havião de regislar nos li- 
vros da Secrelaria dlEsiado dos Ncgocios do Reino, como 
se costumar3o impreterivelmeiite registar em outro tempo), 
recorrera logo a dita Secretaria d'Estado para nella ver, 
e conferir uns Breves com os outros, que desta diligencia 
porem s6 podora tirar o desgosto d e  que etla Ilie fosse 
igualmente infruc1ifei.a; porque tanibem nos livros desta 
Secretaria d'Estarlo não actiara copiados, e registados os 
referidos Breves do Nuncio Miliitti, nem encontrara lambem 
transumptos autlienticos clclles, que nos mesmos livros se 
introduzissem, e encaderiiassem, como constava por docu- 
mentos de ii! irrefraga~el executar-se nos tempos preteritos. 
Que nestes termos, [ião Itie seiido possivel ver uma cbpia 
dos ditos Uieces, que pelo meoos fosse liet, e exacta, e 
que não lhe permitiiodo a sua gravidade, e importancia 
da maleria, que elle precipitasse, e arriscasse o seu juizo, 
formaiido-o sobre n simples lembranca da sua debil, e fragil 
memoria, Iralara de examinar o negocio pelos oiilros meios,. 
que Itie forão possiveis, e posto que com bastaate trabalho,., 
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chegara em fim por frncto d'elle r caliacitar-se, de qiie os 
dois Breves presentemerite commeltidos por Vossa Mnges- 
tade ao exame desta Mesa erão do mesmo tlieor, e se tirihão 
lavrado pelo mesmo Fiirmuliirio ilos i10 rlilo Kiincio Mutti, 
immediato aritetessor riu Ai.cebislio Igi,ense na Nuiieiatura 
destes Reiiios, os quaes dilos tlre~t?s du Xuncio Multi farão 
arliniltidos e mrindiidus executar pelu ;\uguslissimo Seiilior 
Rei D. luse cum as restiic~õcs coslumadas. Que i ia  firme 
supposição de serem os ditos Ui,eves em tiido siniilhantes 
(que era o mais a que se podera c,oridiizir a sua diligericia 
sem poder c.onferir iins Rreves com onii~as), Ilie parecia 
que os ditos Breves apresonladus pelo !\i,sebispo Igrcnse 
estarão 110s terinos, ile que Vossa Magcstadc se poilcsse, 
servir de conceder e pei.rnitLir ao dito Arcebispo, que po- 
desse iisar, e exercilar iiestes Heiiios os am~ilissinios pode- 
res, C façuttlades, rliie nclles Ilies ei%o outliorgados, assim 
pelo que tocnvn ao iiiio roluiilai~io, como ao conleiicioso. 
Mandando-lhe iiorúrn Vossa bfngesladc iiitim:ir precisarriente 
que dos ditos arnplissimos poilcrcs c fiiciildades dos mesmos 
Breves siimtiilt! poderia elle :irzeliispo Nuncio Apostolica 
usar debaixo (Ias i~celi~icqíes, limilaçiies, c iiiodilica$ões, 
com que os aiigustiusiinos Seiiharcs Reis predecessai?es de 
Vossa Mage~tade facriltarão, e [iermiltirão a pratica delles 
aos Nuncios dos seiis ternlioç: e que iillimamente a facul- 
lara e permittira seii gloi~iosissinio Pai  o Senhor Kci D. José 
ao Niinçio Mutti. As qiinP,s ditas rcsti.icções, lirnitaçfies, e 
modificações, feilas ale agora a todos os niitioa Nuiicios 
preceilerites, se deviáo ~iai,tiçipnr, e inlirnat ao Arcebispo 
lgreiise com eqiccifii:a Irieiicao de cada lima dellas, ou pelo 
menos se Ilie devia dizer, qiie todas e cada uma dcllas se 
deviao liaver, e julgar 1,epetirlas como ~c de cada uma 
dellas se Lizcsse esjrucial e eiipi,eçsa mencão expediiido- 
se-llie para esse fiin o costumado Aviso d a  Secretai,ia d'Es- 
tado, no qual se Ilie tlissesçe qiie os Breves por elle apre- 
sentados ficavão intoriiiamenlu retidos ria rriesma Secretaria 
at8 que elle Arcebispo promctla por cartas reversaes suas, 
na fbrma do costume guardar, observar, e cumprir invio- 

lavelrnente as ditas resliicções, limitações, e modificações, 
que se Ibe mairdarão intimar, e qiie promettendo elle assim 
execulal-o, se serviria Vossa Magestade de mandar se liie 
entregassem os ditos Breves, e que podesse elie praticar 
nestes Heinos todos os podei-es, e faculdades dos mesmos 
Breves, que lhe não t0ssem restrictas, limitadas, e modi- 
ficadas iia Forma sobredila. 

Que não podia deixar iiesla occasião de repelir o men- 
cionado requerimento por elle ja feito a esta Mesa no anno 
de ,1776 concernente ao registo dos Breves apresentados, 
pois que este era o unico meio delles se poderem ver e 
exarniriar facilmerite sempre que fosse neceasai*io. Que 
quaiido poiaeni a Mesa tivesse alguma justa razao para náo 
o determiriar assirn, requeria e tornava a requerer-lhe, 
que Iizesse preseii te a Vossa Magestade a absoluta e indis- 
peiisavel nceessidsdc de que se restituisse ao antigo uso 
e coslume de se niandarcm registar os Breves das facul- 
dadcs, e poderes dus Nuiicios Apostolicos, no livro da 
Secrelaiia d'Estrido, em qiie se i.egistaráo as Cartas e Avi- 
sos expedidos para Roma, e para a Nuncialura, no qual 
se costumavão lairibem i.egistar os Avisos, que da mesma 
Secretaria d'Eslado se dirigião aos Nuncios com a inlima- 
$30 das ditas reslricçócs que elles devião guardar no ~iso, 
c exei'cicio dos ditos poderes, e junlamente as Cartas re- 
versaee, em que eltes prornettiao cumpril-as; e que depois 
de na dita Forma registados os respectivos Breves, o dito 
Aviso dirigido ao Niincio s 3s ji  mericionadas Cartas re- 
versaes, de todos cstes d[icumeritos se extrahisse iim dupli- 
cado, do qual se reuieltesse uina cbpia airthenlica a esta 
Mesa para rie!ta se ajunlar a Regia Resolução, que a ella 
havia de baixar sobre a Corisulla que ella havia de fazer 
subir A Real Preseriça de Vossa Magestade, e se enviasse 
outra aipia parn a Casa d a  S~i~iplicaçào~ para que em ambos - 
os ditas Tribunaes podesse facilmente constar sempre que 
fosse iiecessario não si) (135 restricçr)es, limitações, e iiiodi- 
fieaçõcs, quc C'ossa Magostarle se havia tle servir fazer aos 
amplissimos poderes, e Faculdades dos ditos Breves, mas 

5 
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tambem de formar o theor dos mesmos Breves, em que 
elles se havião de fazer, e que de tudo se fizesse o uso 
necessario para reprimir os abusos; excessos e violencias, 
qiie por parte do dito Nuncio, ou em seu nome se preten- 
desse fazer; porque sendo isto o mesmo, que sempre se 
praticara, 1130 havia razão alguma attendivel para que se 
náo mandasse praticar lambem agora, e para o futuro na 
mcsma forma, em que j i  fora nos precedentes reinados. 
E sendo tudo visto, parece a Mesa o mesmo, que ao Pro- 
curador da Coroa, e seria bem conveniente, que Vossa 
Magestade tomasse na Sua Heal attençáo o seguirite reqiie- 
rimerito, que etle faz na sua resposta, porque s6 assim se 
~iodia conliecer, e fazer seguro juizo se da parte do IVuncio 
ha excessos de poderes, que Vossa Magestade Ilie costuma 
limrlar, e restriiigir depois de parlicipadas a esta Mesa, e 
A do Juizo da Coroa as mesmas modiiicaç6es, e restricçóes 
com que Vossa Mageslade Ihc permitte nos seus Heinos o 
exercicio dos seus amplissimos poderes, e reservando Vossa 
Mageslade sempre'como inherente, e inscparavel da siia 
Regia Soberania o não consentir, que se execule sem o 
seu Real Beneplacito Breve algum, que seja expedido pela 
Nunciatura na forma dos inatteraveis costumes, e regalia 
da Real Coroa de Vossa Magestade, e que devem ter em 
todos os tempos a observancia a mais sagrada e invio1a- 
vel. Lisboa 83 de Dezembro de 1782. - Casiro. - Late 
-Lima e Castro. Foi voto o Doutor Pdro Viegm de 
Novaes. 

Resoluqão 

Vai deferida com a reversal do Nuncio Apostolieo, cuja 
&pia baixa, e a Mesa fara registar tudo na Secretaria com- 
petenle, expedindo ccipia para a casa da Supplicaçáo na 
conformidade do que parece a Mesa, e aponta o Procurador 
da Coroa. Palacio de Çamora 21 de Janeiro de 1783. Com 
a Reibrim da Raiuhra. 

(Cit. G0z. .das Trib., n . q J 6 ,  pag. 943). 

PAETORAL 

' 

De i4 de março de 1785 

Fernando, Primeiro, Cardeal Palriarcha de Lisboa -A 
todos os Subditos deste Nosso Patriarchado, Filhos meos 
muito amados em as entranhas de Jesus Christo-O zelo 
da honra de Deos, o desejo de apartar de vbs as culpas, 
e com muita especialidade a teima compaixão dos pobres, 
que trabalhando cmcm o páo com o suor do rosto, e nos 
ajudão tanibem a Nds a conservar a vida, nos inoverão ef- 
ficazmente a tirar aos Fieis do Nosso Patriarchado a obri- 
gação de se abstereni de obras servis em os dias Santos 
abaixo nomeados. -- Segiiimos nislo a insinuação e as sa- 
bias instrucçloes especialuienle da Sé Apostoliea (a), a Santa 
Egreja de Roiria, Mãe e Mestra de todas as Egrejas do 
Mundo, venerada sempre de toda a antiguidade (b), con- 
sultarido, e ihecorrendo ao Santo Padre Pio VI, que hora 
felizmente nella preside, o qual benignamente annuio. - 
E ho~ivemos tambem respeito as piedosas intenções da Rai- 
nha minha Senliora, que bem persuadida de que o Senhor 
Deos lhe dera o Regio poder para ser defensora da Sua 
Santa Lei, e da Egreja Catholica, a quem como tilha ter- 
namente ama, nos ontorgou o seu Regio Reiieplacito. - E 
usando do poder que Deos nos deo para edilicação, e não 
para ruina (c). decretamos duas coisas: a primeira h e :  qiie 
fiquem livres os Fieis do nosso Patriarchado para poderem 
ti.alialhar nos dias Santos abaixo nomeados: a outra: que 
os Dom.itigos, as Pascoas, e os poucos dias Santos de pre- 
ceito inteiro, que airida conservamos, sej3o (conforme o 

a) Benediet. SIV,  de Fcstor. de Prueqlo dinrin. 
6 Iren. lib. 111, cap. 3. 
c I1 &r., XIiI, 10. i i 
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preseripto lias Constitui~ões) (d), giiardados em tudo com 
o maior rigor, cuidado, èxacçSo, náo sb pelo qne pertence 
1i não ti3abaltiar, náo vender. nem se  empregarem em outros 
miriislerios proliibidos; scnáci com muila especialidade no 
que toca a sanetificar o dia com a Missa, em assistir aos 
Sermões, u h Doutrina (que os Pai'ocos por tantas Leis que 
reiiovarnos devem farer, e os Fieis a ella estar presentes) 
e com eaeycitar todas as obras de misericordia, e piedade. 
-I;; lembrando a 'todos sohre este ponto O gravissimo pre- 
ceito Natural, Divino, e Ecclcsiastico, assim O mandamos 
NOS trmbem em noine do Sciihor, e com toda a Sagrada 
aiiiliririiiade, que delle recebemos, para zelar a sua honra, 
reger a siia Egreja, e cuidai* das Almas, que Deos nos en- 
Ircgou e as qiiaas adquiri0 com O proprio sangue (e)- 
Eqm'amos dus nossos suliditos, que mais, que nenhuns 
outros, se prezão de  filtios obedientes a seirs verdadeiros 
Pnes, egilrirlo o espirito, de hiins siibditos, qiie mediante 
a Iuz da Fk, e a educação calholica dehaixo do feliz Reinado 
de  humr Fidelissima Soberana, iilerecem todo o Nosso cui- 
dado, e anior, esperamos, digo, tal renovação, e tal emenda, 
assim neste ponto da olisei,rancia das Festas, como em tudo 
o mais tocanle As obriga~óes indispetisaveis do Christia- 
nismo, qiic iião s c r i  necessario usar de vara para a corce- 
cção; mas que tiastari o espirito de caridade, e mansidão, 
com que o insinuanios. -Porém se (o que Deos náo per- 

,mitta) houver algum que contra o que Deos expresssmente 
manda na sua Lei, s e  esqueqa de sanclificar OS dias, que o 
mesmo Senhor tem reservado para ai ,  saiba, que incorrerti 

.na indigiiaçáo de Deos, que Nos não appartaremos de sobre 
a siia cabeça, e ficara tambem sujeito fts penas impostas a 
semelliantes transgressões. -Os dias pois assima mericio- 
nados são os sequirites: A i14 de Fevereiro S.  Mathias 
Apostolo: = A  Segunda Oitara da Paseoa da Resurreição: 
=No primeiro de Maiu S. Filippe e Sant-Iago Apostolos: 
= A  tres de  Maio Invenção da Sa~i ta  Cruz:=A segunda 

(d) Lib. II, iit. 2, 
(e) Actor. XX, 28, I Petr., V. 2. 

Oitava da Pascoa do Espirito Santo:=A 86 de Julho 
Sant'Anna Mãe de Nossa Senhora : =A 10 de Agosto 5. 
Lourenço Martyr : = A 24 de dgosto S. Bartholomeu Apos- 
tolo: = h 21 de  Setembro S. Matlheiis Apostolo e Evange- 
lista:=A 29 de SetembroDedicaçáo do S. Miçuel Archanjo: 
= A  28 de Outubro S. SimSo, e S. Judas Thadeo Apos- 
tolos : = h  30 de Novembro Santo André Apostolo: = A  
21 de Dezembro S. Thomè Apostolo: = A  27 de  Dezembro 
S. Jolo Apostolo e Evangelista: = A 28 de Dezembro os 
Santos Innocentes:==A 31 de Dezembro S. Silveslre Papa, 
e Confessor, -- Dectaramos que e ~ c e p t o  a util e necessaria 
licença para trabalhar sem culpa nestes dias, hé vontade de  
Deos, e Nossa, que fique em sou vigor toda a obrigação de  
assistir d Missa iitteira, e O mais que for compativel coni O 
exercicio das obras corpoIhaes, e memoria de Deos 0, e 
o ciiidado especial de lhe ddr graças, e o amor, a lembrança 
dos Santos, que se celebráo, cuja hoiira, e culto cleaejamos 
augmentar mais com a vida pura, com O temor de  Deos, e 
Santidade, e com obras dignas de vida eterna (g). -EK- 
hortamos aos Pieis, que se acharem menos occu~iadoç no 
trabatho, que nos taes dias frequentem como d'antes, oii 
ainda mais, o Sacrificio da Missa, os Sacramentos, e a pa- 
lavra de Deos, aonde se pregar, iiáo se esquecendo de orar 
ao Pae Celestial por aqnelles seus Irmãos, a quem a iieces- 
sidade priva de eslarem na Caza do Seiihor, Iorrvando-o, e 
participando de taiilos bens. -Esperamos dos Nossos Sub- 
ditos, qtie trouxerem gente de ttsaballio, não levarão a mal, 
que elles empreguem o ~iouco tempo riecessario para satis- 
fazer ao preceito de oiivir Missa ; c qiio atS os exhortcm a 
irem livremeiite assistir. a ella, se O não lii-erern feito antes 
de dar principio ao trabaiho : E NOS desde j% em noriie do 
Senhor, que em Christo nos abençoou com toda a benção 

(f Grep. Nazianz., O r ~ 6 .  XXXIX. 
h (A P Oim. XLW. Ciinsosi. : Hoi verum cai lesim; hbi bini- 

rnaG;in salus, ulii ria ixt ciineorilir ulii oriinis cogitatio, 01 cura (li! 
rebus lerrenis exulat etc. 

Theodaret., Therapert., Serva, YIlI, 
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Celeslial (h), abençwmos a todos esses mesmos traballios, 
e as pessoas, e coisas dos que se niostrarem lilieraes para . 
com Deos, e o seu calto: Mas fambem avisamos, e man- 
damos a qnaritos ganhão a vida trabalhando, qiie [hão abu- 
sem maticiosa, e injustamenle desta necessaria condescen- 
dencia, para com esse pretexto defraudarem aquelles a 
quem de justiça devem o seu trabalho. E nos casos duvi- 
dosos que puderão na praxe sobrevir, consultar30 assim 
uns como outros o seu Paroco, que nos dasos ordinarios 
resolver8 conforme Deos e a consciencia as suas duvidas, 
e nos extraordinarios rqorrerh  a Nbs para dirmos a pro- 
videiicia, que julgarmos opporluna, e iiecessaria.-Orde- 
oamos tamhem ( i )  a todo o Clero do Nnsso Palriarcliado, 
que nos taes dias Santos assima designados celebrem os 
Oficios Divinos com a mesma solemnidade, que d'antes, 
sem alguma diflerença, e sem qne isto nada obste o haver 
talvez de se diminuir o coricurso dos Fieia, pcirqiie a Ueos 
he que honramos rios seus Santos, e a elle 56 adoramos e 
servirnos. E para este mesmo fim e que desocciipados de 
todos os negocios seculares, nos sustentamos do rrabalho 
dos Pieis, e das offertas, que elles piedosos offerecem ao 
Altar aonde ministramos. E o que Nbs interilamos com esta 
Nossa Postoral tie tirar somente aos Iracos o escandato, 
atlender a gente pobre, e evitar as  muitas e grandes of- 
fensas do Senhor Deos que Nos ferem o coraçlio. - Item 
Mandamos aos Parocos e mais pessoas que teem a seii 
cargo as Egrejas, que nos sobretlitos dias facão celebrar 
uma Missa logo ao romper da manhã para commodidade 
dos jornaleiros, e mais pessoas qiie forem para o trabalho; 
e outra junto do meio dia, podentlo ser, ou quando se julgar 
mais acertado, para que lodos possão commodamente satis- 
fazer ao preceito. -Do zelo, religião, e caridade dos Pre- 
lados Regntares esperamos que mandarão o mesmo nas suas 
Egrejas. E os exhortamos a que nada diminuão da solemni- 

dade dos dias mencionados, senão que em tudo no caro e 
no Altar (e ainda no pulpito podendo ser) os santifiquem, 
como lousavelmentc tem praticado até agora. - A todos 
V6s amados filhos em Jesiis Christo novamente recommen- 
damos uma e muitas vezes que vos iembreis de santificar 
as Festas, segundo vos nianda o Senhor na sua Ley (k); 
e em premio da obediencia que vos pedimos e de v6s sem 
falta esperamos, vos concedemos em nome de  Deus Todo 
Poderoso a Nossa Benção, supplicando ao Pae das Miseri- 
cordias e Deos de toda a consalação, que por ella vos con- 
ceda copiosas graças do Ceu, e os dons do seu Divino 
Espirito, para que em tudo lhe agradeis, otiservaodo fiel- 
mente a sua Lei, e possaes viver elernamente. = E  para 
que esta Nossa Pastoral chegue A nolicia de todos, Man- 
damos que seja lida e publicada no primeiro Domingo ou 
Dia Sanlo, e depois afixada nos Logares do costume. 

Dada na Jiinqiieira no Palacio de Nmsa Residencia, 
sob Nosso Signal e Setlo de Nossas Armas em quatorze 
de Mar60 de mil setecentos oitenta e cinco.-.F. Cardeal 
Patriarcha = Logar do Sello = d n ~ i o  Jost da Fonseca 
Pimenlel=Pastoral, por que Vossa Emioencia Ha por bem 
determinar por authoridade tipostolica, que em alguns dias 
Santos possam os Suhditos deste Patriarcliado empregar-se 
nas obras servis, e mecanicas, na forma que assima s e  
declara. - Lisboa na Oficina de Antonio Rodrigiies Ga- 
lhardo, Impressorh do Em."" Se~ilior Cardeal Piitriarcha- 
Com ticenfa da Real Meza Censoria. 

(k) Exod. XX, 8 :  bloiriento ut dicm sahbati sanetirices. 

Estd Conforme ao Exemplar impresso, a que me reporla. 
S. Vicente 27 de Maio de 1864.-Josd Iqncrcio Roqfieue, 
Secret.' d e  S. Em." 

( h  Ephes. 4 ,  3. 
t Synodus Laoviens., in ColIcct. Cmc%'i. R o t ~ n ,  t l 
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Celestial (h), abençoamos a todos esses mesmos trabalhos, 
e i s  pessoas, e coisas dos que se mostrarem lilieiaes para., 
com Deos, e o seu culto: Mas tambem avisamos, e man- 
damos a quaritos ganhão a vida traballiarido, qtie nãc abu- 
sem maliciosa, e injuslamente desta necessaria condcscen- 
dencia, para com esse pretexto defraudarem aquelles a 
quem de justiça devem o seu trabalho. E nos casus duvi- 
dosos que poderão na praxe sobrevir, consultarão assim 
uns como outros o seu Paroco, que nos casos ordinarios 
resolver6 conforme Deos e a consciencia as suas duvidas, 
e nos extraordinarios regorreri a NOS para darmos a pro- 
videncia, que julgarmos ojiporluna, e 11ecessaria.-Orde- 
namos tambem (i) a todo o Clero do Nosso Patriarchado, 
que nos taes dias Santos assima designados celebrem os 
Oficios Divinos com a mesma solemnidade, que d'antes, 
sem alguma differcn~a, e sem que isto nada obsre o Iiaver 
talvez de se diminuir o concarso dos Fieis, porqile a Deos 
he que honramos 110s seus Sanlos, e a elle só adoramos e 
servimos. E para este mesmo fim e qiie desocciipados de 
todos os negocios seculares, nos susteotamos do trabalho 
dos Fieis, e das offertas, que elles piedosos onerecem ao 
Altar aonde ministramos. E o que Nos intenlamos com esia 
Nossa Postoral hé tirar somente aos fracos o escandalo, 
attender á genle pobre, e evilar as muitas e grandes of- 
fensas do Senhor Deos que Nus fcrem o coração. - Item 
Mandamos aos Parocos e mais pessoas que teem a seli 
cargo as Egrejas, que nos sobredilos dias facão celebrar 
uma Missa logo ao romper da manhã para commodidade 
dos jornaleiros, e mais pessoas que forem para o trabalho; 
e oulra junto do meio dia, pudeodo ser, ou quando se julgar 
mais acertado, para que lodos possão commodamente satis- 
fazer ao preceito.-Do zelo, religião, e caridade dos Pre- 
lados Regiilares esperamos que mandarão o mesmo nas suas 
Egrejas. E os exhortamos a que nada diminuáo da solemni- 

dade dos dias mencionados, senão que em tudo no cbro e 
no Altar (e ainda no pulpito podendo ser) OS sanlifiquem, 
como Iouvavelmentc tem praticado até agora. - A todos 
Vós amados filhos em Jesus Christo novamente recommen- 
damos uma e muitas vezes que vos lemlireis de santificar 
as Festas, segundo vos manda o Senhor na sua Ley ( k ) ;  
e em premio da obediencia que vos pedimos e de v6s sem 
falta esperamos, vos concedemos em nome de Detis Todo 
Poderoso a Nossa Benção, supplicando ao Pae das Miseri- 
cordias e Deos de toda a consolação, que por ella vos con- 
ceda copiosas graças do Ceu, e os dons do seu Divino 
Espirito, para que em tudo lhe agradeis, observando 6e1- 
mente a sua Lei, e possaes viver eternamente. = E  para 
que esia Nossa Pastoral chegue A noticia de todos, Mao- 
damos que seja lida e publicada no primeiro Domingo ou 
Dia Santo, e depois affisada nos Logares do costume. 

Dada ria Junqueira no Palacio de Nossa Residencia, 
sob Nosso Signal e Sello de Nossas Armas em qualorze 
de Março de mil setecentos oitenta e cinco.- F. Cardeal 
Patriarcba = Logar do Sello =Antonio Jose da Fonseca 
Pimentel = Pastoral, por que Vossa Eminencia Ha por bem 
delerminar por authoridade dpostolica, que em alguns dias 
Santos possam os Subditos deste Patriarchado empregar-se 
nas obras servis, e mecaiiicas, na forma que assima se 
declara. - Lisboa na Offrcina de Antonio Rodrigues Ga- 
lhardo, Impressor do Em."" Senhor Cardeal Piitriarcha - 
Com licen~a da Heal Meza Censoria. 

(li) ExoíI. XX, 8 :  lfurnonlo rit diem sabbati sanctifiçes. 

Esta Conforme ao Exemplar impresso, a que me reporia. 
S. Vicente 27 de Maio de 1861. - Josd Iqnaio Roquelts, 
Secret." de  S,  Em." 

(h  Ephes. i ,  3. 
a Synodiis &ex~vjeus., in Coll&. Concit. Rotm. t l 
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De 18  de agosto de 1787 

A Sua Magestade foi presente em representacão do i l . a o  

Bispo dessa cidade, e bispado do Portu, qiic na causa em 
que elle, e outros donatarios da Coroa são partes coritra 
os Deputados da Junta da Com[~anhia do Alto Douro, tendo 
obtido sentenças fauorai9eis, qiie pendeni sobre embargos 

. para mais se demorar o exito da mesma caiisa, lembro11 
aos vencidos contendures que o mesmo Bispo houvesse de 
prestar o seu depoimento judicial na referida caiisa, e per- 
suadido o rererido Prelado qiie, prestaiido-o pela pessoa 
,de um procurabor legilimo, munido de  podcres, e instru- 
cçTies especiaes, e ~iroprios para o referido açto, leve de 
ver encontrado este jiiridico modo de prr?siar o sei1 jura- 
meiito, por despacho revug;ttorio do pi.imeiro, cm quc Ibra 
admittido a jurar na referida íorrna. E portliie oa coiifor- 
midade das leis do Heinu e por direito cuiiiiiium, civil e 
canonico, nuiica foi visto repellir os jiiramcnto~ por procu- 
rador, quando para isso concorrem1 attcndiveis c.ausas, rios 
casos, em que os dictos jiirameritus devem ser pessoaes, 
maiormente q~iando as pessoas, as qiiacs se obrigam a 
prestar, são comprehendidas na expressao e sentido de 
pessoas egiegias,. qual be a do R.'10 Kispü, ein razão de 
siias qualidades, dignidade episcopal e grandeza do que 
goza. He Sua Magestadu servida qiie V. S.', rtao obstarite 
quaesquer despaclios, que ao dicto respeito haja na dicta 
causa, faça V. S.", declarar nessa Relacão, quc o sohredicto 
R . " O  Bispo nunca pode ser olirigado a prestar. em qiinlqiiei. 
causa. em que seja parte, o seu de[ioirrienio pessoal scriio . 
no proprio palacio querendo, e ainda acceitar e tirar o dicto 
depoimerito o juiz que o for na referida causa, ou depu- 
tando itm procui.ndor especial para em seu noine ir prestar 
o seu depoinierito, levando para este acto podei'es e iristru- 
cçses assigtiqdas pelo reC,:i.ido Prelado. O que tudo V, S." 
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depois de se haver declarado a essa Relação, fari. V. S.d 
registar nos livros della para nunca mais entrar em questão 
esta materia. - Deos Guarde a V. S." Palacio de Lisboa, 
em 18 de Agosto de 1787. - T'isconde de Flla #oca da 
Cerocirn. - Senlior José Robertu Vida1 da Gama. 

(Cir. Gar. dos TA., n." 283, p&. 418'3). 

AVISO 

Sria Magestade 6 servida que V. S." faça rcmelter a esta 
Secrelaria d'Estado dos Negul:ios do Reino no estado em 
que se acham, os aotos do recurso interposto peios paileiias 
e pescadores d'..ivintes contra o Bispo dessa Uiocese. E~i t re  
tanto declara Siia Mngestadi?, que iius rteapaclios, ou pro- 
videncias dos Bispos dirigidos ii obsorvanria dos canoiies, 
das constiliii~íjea, ou das leis riao lia recurso por violencia, 
nem por abuso, e qiic. o ptde haver, se o Bispo, inveilendo 
os caiiones, soppando iirna rieccssidade gera[, coiistante, 
e pcrma~iente, conceder iim:i dispensa generica e absoluta 
desses canones, con~t i tu i~óes ,  ciu leis por dar com cssa 
dispe,nsa lugar ao recurso dc abuso, fazendo na prAtica um 
canon coiitrhai'io aos cariones. 

A dispensa riem é regra, ncm pUJe estabelecer-se em 
regra, e é excppyão deilas, e deliende da jiistilicaç3o de 
bctos e circums!aiicias, qiie deveni vei.ilicar-se cm cada 
uma das occasiúea, qiic se praticar, sendo nesta parte 
legisladores, e jiiizes os Rispos, e se a frequencia; e noto- 
riedade das occasiões exigir mais anipla tiispenw, n io  C o 
recurso o meio de  a estabcleccr ; porqile não é por !a de 
recurso que p6de es la l~el~cer-se  eni regra uina dispeiisa 
generica, e indefinida contra a regra canonicaji eslabele- 
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cida. Deos Guarde a V. S.'-Palacio de Nossa Seuhora 
d'Ajiida, em 25 de Junho de 1790. - Jo.96 de Seabra da 
Silva. -Senhor Jose Roberio Yidal da Gama. 

(Gaz. dos Trib., cit. n." 283, pag. 1150). 
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tocar. Palacio de Lisboa em 30 de Julho de  1790. -Com 
a Rubrica de Sua Yageslade. 

(Collecgüo d r d g i c a  das Leis, Aluaris, Decretos, etc., desde 
Juahs de 4823, em diante, Coimbra, 1844 a 1831, Supplemie~ito aa 
n.@ 1, pag. I S ) .  

De 30 de julho de 1790 

Sendo-Me presente, que em algumas Parochias do Ar- 
cebispado de Braga, e Bispado do Porto, linha entendido 
huma parle dos Pairiçhiauos eximir-se das prestações, 
coin que seus antecessores, e elles mesmos, por antigo 
uso e costume soccorrião os seus Parochos, laes como as 
chamadas Obradas, ou Oblaras, Esporrulas, dos Baplizados, 
de Oficias, Faneraes, e Bens d'alma, e outras desta natu- 
reza: Fui servida Mandar-Me iriformar indisidualmente 
sobre a justiça e equidade destas prestações, para as man- 
dar considerar, e resolver sobre ellas o mais justo, em 
beneficio commum e reciproco das Igrejas, dos Parochos 
e dos Parochianos; e em quanto sobre estes principios não 
der a decisiva Providenc~a: Sou outrosim servida ordenar 
provisionalmente que as ditas prestações se contiiiuem aos 
Parochos como atk agora, sem que em juizo, nem fora 
delle se admittáo questões possessorias, ou plenarias, diri- 
gidas 1 isempção, ou modilicação das ditas prestaçúes, por 
todas dependerem da dita Providencia decisiva, qtic Me 
proponho dar com conhecimento de causa, sem que haja 
altenção a Despacho, ou seutcnças, que a respeito do re- 
ferido se tenbão proferido no possessorio. A Mesa do De- 
sembargo do Paço o tenha assim entendido, e faça obser- 
var, expediado ss despachos necessarios ás Justiças, a que 

De 27 de fevereiro de 1793 

Sua Witgestade deferindo B rcprcsenlaçáo junta do Arce- 
bispo Primaz: tie servida quo se declare impropria, e de 
nada importante a especulaçio de respondeibem nos recur- 
sos os Arcebispos e Bispos por amanuenses: o que V. Ex.' 
farA prcsertte na l e s a  do Desembargo do Paço para qtie 
assim se execute. Deos Guarde a V. Exc."- Paço, em 27 
de Feverciro de 1795. - Josb de Seabra da Silva. - Se- 
nhor Luiz de Vasconcellos e Sousa. 

(Cit. Gaz. dos Tr3.. n." 983, pal;. IlEiO). 

De 27 de outubrr de 1794 

Dona Maria por Graça de Dcos Rainha de Porlugal e 
dos Algarves, d'Aquem e d'Alem Mar, em Africa, Senhora 
dc Guiné, etc. F a ~ o  saber a vijs Provedor da Comarca de 
Vizeu, que o Juiz e Eluitos da Igreja e Preguezia de S. 
Pedro de  Cota d'esta Comarca, Me-representarão que desde 
tempo immemorial se.achavão em pacifica posse de fazerem 
as Eleições para os rereridoa empregos, e para os de Mor- 
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domos que hão dc servir as Confrarias, e Irmatidades ere- 
ctas ria mesma Igrejja, corrio tarnbem das Capellas denlro 
da Pregiiezia, com assistericia e presidciicia rlo Parocho 
d'ella precedendo aviso d'este ou do sou Cuadjutor no as- 
signalado dia, em qiie se-dostiiiava pralicar qualquer das 
indicadas EleiçUes, para cujo frri se ctiarn;irão a votos os 
Mordomos e Olficiaes dos arinos aritecedentes, e m?s nio- 
radores do Povo? qiie quizessein votar em os nuvos Mor- 
domos e Oniciaes que Iiuuvesscm dc scrvir oo seguinte 
anno; o que assim se cxceutava dentro da piapria Igreja, 
sem que acontecesse eIri terripo algiim desii~~ião ou dis- 
cordia no bom govei6rio e admiriistraçno das dilas Cunfra- 
rias e Irmaridades, em raLio de qiic para aquelles empregos 
se-elegião os mais dignos de cadatiiii dos logares mais po- 
polosus; e cstes quando bzião as Elei~ões fritirras lintiao 
curihccimentu cla niaioi* cayiaciilade, zi!lo, e fidelidade doe 
moradores de seus i.espectivus Puvos, nio serrdo fiitil haver 
suborno de irotos nas ditas EleiçUes : qile havcrido.se assim 
praticado as subreditas Eleienes, coni torlo o acfrto e tran- 
rluilidaile iiitblica e pnrticiilar, um Fr.ancisco Kudi.igiies, 
viuvo, c10 I,uçar de Nogueii.a da referida Pi,egiiexia, suje,ito 
de Iiiimildc nascirncntu pelos seus primeiros exercicios, 
tendo sido Dizimeiro, e Iirije Herideiro rlc alçiimas Hendas, 
fazcntlo se despolico com os seus dinheiros, tem su~citailo 
desordens, rlistiirbius, e contendas ri:i dita Irmaridade de 
S. Pedi-o, e nas Confrarias respectivas; dc fornia qiie no 
anno de mil e setecentos e iioveiiia e iim, ein a de S. Jaiío 
Bajitisla tio Lugar de h'ogiieirr, unrlc iie mciratlor, chegar.;( 
30 tcmei.a~.io excesso cqlesputismo tic maridar ajuiitar o 
Povo e o sriri Jiriz I'eilnneo rio iriciii rl;i ri ia,  e alii rriesnio 
com algiins rustir.os e ignorantes, e seiis dci.edoi,es, e de  
soa parcialidade, elfectuir3o uriia rtulla Eleiçáu, oirerecr:n- 
do-se pom Murdumo corri o seu geiiro Joaqriim Jose, da 
dila Confi'nria, fiara o qrle náo fhrão lior PO:'. a~ceitos, mas 
sim aqiiolles qiic liiivi5u sido carronicnmeiite eleitos iia 
1gi"ja lia flirnia do anligo uso, e ctistiime: r. puiqtie o diro 
Francisco Hodrigircs, como pertrii.badot> do socègu ,publico, 

não cessava de inqtiietar aos Supplicantes, fomentando 
desordens e eskranlias riuvidadus, que os insultara em'sws 
empregos; motivo por que Me-pedião fosse Eii servida de- 
terminar que as dilns Eleições das Ii,maridades e Confrarias 
referidas se-fizessem, para o lempo futuro, dentro da Igreja 
Matriz ria fbrma do tiso, e cusliime sempre praticado, som 
embargo de qualquer determinaelo em contririo, c qiie o 
sobredito Frbariciscu Hudrigiics, nem oiitra alguma pessoa 
se-intrometta nas dilas 1Cli:iyúes debaixo das penas de trinia 
dias de cadês, e diiseiitos cruxarlos applicados para as obras 

, da mesma Igreja. Aii que Attetidc~ido, ao qrie constou da 
vossa i i i~okn in~~o ,  c i.esliost;i du Prociirarlot ds Mirilia Real 
Coroa, a quem se-deo i-isia: Irei por he~ri orclcnar-rus, qiie 
ar. Elt!i~ões das lr*mandatles e Corilraihias da Freguczia de 
que se trata se-conlinuem a fazcr todas na Igreja, como 
sempre se-fizeisão, annullando-se a de que se-queixso os 
Supplicantes por se-tiaver feito Ira rua, Iiigar o mais impro- 
prio 11ara t a ~ s  actos. E outi,osim voa Ordeno que faç.aes 
proceder a nova Elei~ãio,' sem prcsideilcia dos IJa~.ochos por 
se-eiiconti.ar com varias Provisões Minhas, e sentenças do 
Juizo da Coroa pata se não iniro?nel!erena os saesmos Pa- 
rodos dc modo algilrn mrn os hma,ndud~s e Conf~arias Se- 
cultalcs, que süo da hfi~iha Reel J?lrisdicçüa, pma de swem 
prkssos, e não xereni sokos sem ordem .!fiinha, todos os que 
direcla nu iradr'rectrmrimle concorrerem para que tas Ekipdes 
s@o feitas d'outra f h n ~ a ,  a.EiEni de ~carem ellas de ~aenl~zrrn 
vigor. O que cumprireis, e fareis exenilar e registar esta 
ordem nos Livns rl'essa Provedoria, e das sobreditas Ir- 
maiidades. .4 Bainha Nossa Senhora o.Manduu pelos Mi- 
nistros abaixo assigriatlus do Se11 Conselho, c Seiis Desem- 
bargadures do Paço~Henrique Bernardo da Costa Sarmento 
a-fez em Lishoa a vinte c sele de Outubro de mil setecentos 
noventa e quatru antios. Jus6 Frvderico Luduvice a-fez escre- 
ver. c= Jost? Bernordo d~ Ganm e Aiaide. = ~llanod !'icoldi& 
Eslevss ~\kgrão. =Por despacho do Uesembarg,~ do Paço 
de vinte e tres de Outubro de mil setecentos e novenla e 
quatro. --Pela Raiiiha ao Provedor da Comarca de Vjzeu- 
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Cumpra-se e registe-se nos Livros d'este Juizo, e nos 
das Confrarias, e se passem as ordens necessarias. Foriios 
desanove de Novembro de mil setecentos e noventa e qua- 
tro. = Lima. 

Jornal de Coimbra, vol.X, n . ~  LI, pari. 11, pag. 144; e Gaz. doa 
T A  ., n . ~  3003, pag. 36). 

AVISO 

De 19 de setembro de 4796 

Illustrissimus e Excellcntissinios Senl~orcs. Sua Mages- 
tade manda remetler 6 Meza da Consciencia e Ordens, a 
copia inclusa do blvara que no anno de mil setecentos oitenta 
e um, se expedio ao Bispo do Rio de Jaoeiro, e aos mais 
Bispos do Ultramar. E tendo Sua Magestadc determinado, 
que tudo o que se alli acha disposlo, se. observe inviola- 
velmente, assim o manda participar a Meza da Consciencia. 
e ordena que a dita Meza espeça nesta conformidade copias, 
do dito Alvari a todos os Bispos dos Duminios Ullrama- 
rioos, assim aos que actualmente se achão nas suas Dio- 
ceses, como aos que esta0 nesta Corte promptos a partir, 
a fim de que se po~ilia na sua inteira observancia o dito 
Alvarii: Accrescentaodo a Meza lias Ordens que expedir, 
que as Rculdades que nelle se concedem aos Bispos, se ex- 
tendem igualmente aos Cabidos na occasião de Sede Vacante. 
Deos Guarde a Vossa Excellencia. Palacio de Queluz aos 
dezenore de Setembro de mil setecentos novenla e seis. 
-Dom Rodrigo dt! S o m  Cou l in f t~  - Senhor Conde de 
Val de Reis. 

Ciimpra-se e registe-se, e se passern as ordens neces. 
sarias. Meza vinte de Selembro de mil setecentos novenla 
e seis. - Com I r e s  Ruhiclas. 

(Cit. D.' Dionysio Mi uel Leitão Coutioho, R c f i ~ t o  da Allcga- 
ç b j i r i d i ~ a  &. pag. 104. 

CIIRTA REGIA 

De 43 de novembro de 4799 

Reverendo em Christo Padre, Arcebispo de Braga, Pri- 
maz das Hespanhas do Meu Conselho, Amigo : Eu o Principe 
Regente iros envio muito saudar, como aqiielle, cujo virtuoso 
accrescentamento muito Me aprazeria. Havendo tomado em 
consideração o estado em que por falecimento do R.do Bispo 
de Aveiro D. Antonio Freire Gameiro e Sousa ficou aquella 
Santa Igreja, não sii como vacanle e destituida de Pastor; 
mas atbe como impossibilitada (por não haver nella Cabido) 
de se Ilie nomear um Vigario Capitular para o Governo 
intcrino e Provisional della em quanto não for provida de 
Legitimo Pastor, se fazia indispensavel (visto que nas actuaes 
circumstancias não era de esperar que o podesse ter com 
brevidade) que para que a mesma Santa Igreja não experi- 
mentasse os detrimentos que podião resultar por falta de 
quem attendesse ao Governo espiritual e temporal della, se 
pozessem em pratica, e vigor as Regras Ordinarias de Di- 
reito e se excilasse a antiga Disciplina por muitos seculos 
observada, e praticada na maior parte dasIgrejas do Orieote 
da Africa, da ILalia, das Gallias e das Hespanhas: Direito 
e Disciplina por virtude da qual pertencia aos Metropolitanos 
a Inlendencia Geral das Igrejas, que Ihes erão suffrageneas, 
e se achavão vagas, e de donde emanou o oulro Direito, 
que sempre tiveráo, e ainda tem da Inspecção Geral sobre 
todas as Igrejas sujeitas !i Metropole como sua Cabe~a e 
centro de todos os Bispados da Provincia Eeclesiastica que 
ella conslitua: E quereodo Eu, como Padroeiro, que Sou 
da referida Santa Igreja de Aveiro, e de todas as Cathe- 
draes destcs Reynos e seus Dominios, e como Proteclor, 
e Defensor dos Direitos, Prerogativas, e do Religioso Es- 
plendor de todas ellas, que se occorressem i dita Santa 
igreja com a Providencia que mais se conformasse com as  
regras cauonieas, quanto as mesmas acluaa circumstancias 
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o podessem permitiir: Maridei ponderar esta importanle 
niateria por h1inisli.o~ muito habeis, e v~r,rnrlos rios sagrados 
Caiioiie~ e Disciplina Ecclesiastica, e igualmerite zelosos 
do Bem da Igreja,. do Servico de Deos, e hlcu: Os quacs dc- 
pois de a haverem madritamerite examinado, unanirnamerite 
çowordario, e hle fizeráu prese~ite : Que s vbs, como Me- 
tropuliano da ~obi.cdila Sarita Igreja de Aireiro, vos com- 
petia u nomeardes para a Administraçio e Cni.adoria della 
a lium dos Bispos vossos sufiYageiieos, que fosse o mais 
u-iziriho rlr ieier,ida Cathedral, por sei. elle, o que meltior 
podia contiecer as necessidades espii'itiiaes da Igreja sua 
c,oneiziritia: Que as regras, e Biciplina erri qiie se furi- 
dava u Ilircito, que vos competia, nunca liavião sido abro- 
garias pui LeÍ alguma Ec,cles~astica, arites sub~taricialrn.~ 
se artiavão enlcndidas, rio esliirilo do que os Pailrea do 
,Sagrado Concilio Ti.idcntiiio determinarão. derolvcndo aos 
hlelropolilaoos o Direito da Nonicaqão dos Viçarios Capi- 
ttilares dos Bisliados vnguç, quando os Cabidos rião os 
numeião iio [ircfixo teinpu, que Ihes esta delerminado, com 
o que ficava setido claro, que a mesrna razio do Direito 
,procedia a respeito dos Bispados, em quc não havendo 
Cabido, riáo podia por. isso mesmo haver aquella Nornea- 
cão: E que por t m h  uuxaiido Eu dos Direitos, que Me 
cunipetem do Padroado, da Proiecgáo, e Defensão das Igre- 
jas Cathedraes destes Reynos, vos devia desigiiar (visto 
qiie nas circumstaiicias açluaes Iie para se recear, quc seja 
longa a aia vacati1r.a) para o Governo Provisional da dita 
Satita Igreja de Aveiro acluaimeote vaga, o Bispo mais 
viriiilio, para que haja de rcgcr, e exei,citar nella não 
sb u Podei- da Juiisdicção? mas tambem o da Ordein: 
E por que por todos os referirlus motivos, e pelo da Obri- 
gação em que a Oinni~iotencia Divina Frle tem constitiiido 
de proteger tudas as Igiaejas Catliedraes desics Reynos 
,çoino seii Pailrueiro, seu I'rolecior e Defensor, por esta 

' Miotia Carta Regia vos irisiniio e sigriilico, que pondo 
em exercicio a Vosva Aullioridade Metropolitana, hajaes 
d e  eiicornendar a Administração e Curadoria da Sohre- 

dita Saiita Igreja Cathedral tle Aveiro vaga ao n.d"iupo 
de Coirnlii.a, Curide de  Argariil, do Meii Conselho, para a 
reger c goveriisr no Espiiitual e Temporal della, na con. 
fonriiilade dos Sagrados C;iiionea, lifio sh Iiorqiie rielle s e  
rei.iliçri a rasáo geral e Carionica da maior vizinhança, mas 
alhc a outra racno particular de ja haver regido aquella 
Igreja erii tcnipo em que ella era huma parte da siin pro- 
pria Igrcjja de Coimlira. E lendo por certo, que havendo-o 
Vos assim criteiidido, náo demoiSareis em benuíicio da re- 
ferida Catht:dial vaga a opportuiia e propria Providencia, 
que vos he por 1Iini insiniiadn, h10 se r i  multo agradavel, 
que olireis assim, o que tRo coiilorme he ao serviço d s  
Deos, que VOS tt!iilia ein sua Santa Guarda. Escripia iio 
Palaçio de Quclaa t:m 13 de Noíernbro de 1799. - Prita- 
cipe. -Para u Ii."%rii Ctiiisto Padre .liicebispo de Braga 
Pri n~az  das Hesliaiili:~ S. 

(Cit. lirtiilscr. de J Pedro Hibeim, n." 705, pag. 340). 

SENTENÇAS 

De 31 de janeiro, 16 de maio, e 8 de agosto de 1807 

Citata. h t n s  de apprla~&o. Appellante. o R." Vigario 
da Jára e da Ir/~.tjn de Xossa Senhor@ d~ Assunap~ão de 
Proeiiça a Nova. Appelada, a Jiefzca pelo seu R . " O  Promo- 
tor. Escr i~ào,  Joarliiiin Jose \?ei.miiel. 

SENTENCA 

I'osto qiie seja priiicipiu incoritatai-el em direito, que 
podem us Bispos susperider os clerigos. e lambem os paro- 
cbos de suas dioceses ob crimen O C F ~ ~ U ~ Z I ,  el ex informata 
consciencia, como depois do Sagrado Concilio de Trento, 
sess. XIV, cap. I, de reformcd., decidia a Sagrada Congre- 
gação do Concilio no dia 31 d e  Jiinho de 4625, 24 de 
Novembro de i%?, 16 de Dezembro de 1730, e 80 de 
Agosto de 1735, e como tambem ensina Benedioto XIV, 

0 
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de Spod. Dioeces., L.  XII, cap. V111 ; $ 8  3 e 5: e que nealas 
causas não se adtnitte al)pellnçáo, como lias oufras, mas tão 
sbmeiite o recurso h S e  .4postolica tiu rnero devolutivo, se- 
ç~iriilo determina a celebre Cunstit. rle Uenedicto XIV, que 
principia : Ad mélilantis, do dia 30 de Março tle 1'742; com- 
tiido como este recurso em devolutivu se acliasse legitima- 
mente intcrposto, nem sc  podendo riestc Santo Tribunal 
poniificio deforir sobre a jiistiça oii injustica do mesmo re- 
cnrso, sem antes se cuntiecereni as causas, que occaaionariio 
a siisj~eiisãu r10 Vigario recorrente: mando se passe Carta 
reqiiisiloria ao I<zm." Arcebispo de Andi.ianolioli! para que 
doclaie os mot i~os  que servirão do objecto a dita suspensão, 
serido elle a isso obrigado, como j l  respondeu em scme- 
Ibaiiles circumstancias a Sagrada Congrcgaq4o do Concilio 
ao Rispo dc Vercelli, no dia 2.1 de Marco de 1643, e ao 
Cardent Airtoniu Barbarino, Arcebispo de Reims, no dia 21 
de Abril de IGG8. E pelo que respeita ao novo exame a 
que o Eam.' Arcebispo quer sujeitar u appellante, como o 
direito, que tem os Bispos de mandar novamcnte examinar 
os Paiochos, quc j i  foram uma vez examinados e appro- 
vados para este Olficio, iiJo e absoliilu, mas condicionado, 
e no caso tão sbmeiite de haver cootra elles vekemens SU- 
S P ~ F ~ O ,  çel stm@lerra pro!)uzio s'mpa-iliac, como rcspu n deo a 
mesma Sagrada Congregaçáo do Concilio ao Bispo de Pam- 
plona, no dia 22 de Setcmbro de I E G 8 ,  e eiisina Benedi- 
cto XIV, de Synod. Dioas., L. XIII, cap. IX, 8 21: deve 
o dito Exm.O Arcebispo declarar tambem as razões, por 
que julga o Vigario appellante sem a sciencia necessaria 
para continuar no exercicio do Ministerio parochial, para 
depois d vista dellas, e de tudo o mais se deferir corno 
for de justiça. Lisboa 31 de Janeiro de 1807. Mucclti, 
Auditor. 

DESPACHO 
Mostre O appellante a sua innocencia dos crimes decla- 

rados na resposta f. pelos termos de direito, ou formando 
artigos como melhor lhe parecer; sendo depois tambem 
ouvido o Exm,"rcebispo de Andrianopati, ou o Procurador 

geral da Proirisorin do Cratu; na falta destes o D: Pio- 
motor desle-Juizo. hhcchi, Audilor. 

DESPACHO 

Desprezados os Embargos, cumpra-se o Despacho em- 
Iiargado. Mcchi ,  Auditor. 

SENTIEITCA 

Bem appellado foi pelo appellante Jose; Barata Salgueiro, 
e menos bem julgado pelo Lllustrissimu Auditor geral, Juiz 
0 que, em despresar oo seo Despacho f. us Embargos oppos- 
tos ao outro Despacho I.. em quc niandou que o alipellante 
mostrasse pelos termos de direito a sria innocencia dos cri- 
mes declarados na resposta I. do Exm." Arcebispo Provisor 
do gi% priurado do Cratu; sustentando assim o prucedi- 
metito, que contra o apliellantc teve o mesmo Exm."rce- 
I~ispf"ovisui., mandarido suspender du Oficio de parocho 
da maltiz Igrcja de Nossa Sentiora da .4ssumpção da Villa 
de Proença a Nova, do exercicio das suas Oizdens, e reco- 
lher ao Seminario, revocanda-o ultimamente: a novo exame 
SI? e c ~  in[orrn~~n ciinseienlia., e sem ser guardada a ordem 
judicial estabelecida por direito. Reeogainoç siia sentença, 
vistos us autos, e as disposições do mesmo direito. Porque, 
posto que seja innegavel a jurisdicção ordinaiia, que com- 
pete ao dilo Exm.O Arcebispo Provisor em lodo o territorio 
daquelle grande priorado, e nas pessoas delte, assim ecde- 
siasticas, como seculares, em um e outro Foro, e de que 
usão, e podem risar os E x ~ n . ~ '  Bispos nas suas respectivas 
Dioceses, i! conitr~do cerlo, que nem por isso Ihes ficou 
permiltido o usar dessa jiirisdicção, da maneira que usou, 
e s e  vet~itica do processo. +4 disposição do Sacrosanto Con- 
cilio de Trento, as dcclanções da Sagrada Congregação 
dos seus Emineiitissimos Interpretes. e a Conslit. do San- 
lissimo Padre Benedicto XlV, em que se funda, e em que 
tambem se firmou O Illu~.trissimo Juiz a quo, e com que 
pertende persuadir ser-lhe licito o proceder ob crinat% oc- 
cul6una ex informata wnscienlia, noia servoto juris ordjne 
coritra qualqiier subdito seo, e não caber de tal procedi- 
mento recuraa mais, do que o de sppellaç80 no devolulivo 
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para a Saiita Sé Apostoliza, lhe n%o podem suffragar; por- 
que sendo maniresto a todos, que senielhante modo de pro- 
ceder, como diametralniente uppusto as leisdeste Keiou, 
iiunca jamais foi nelle admitlido, ou tolerado, antes repe- 
tidas vezes cohibido, e reprovado, por coriter em si uma 
bem co~ihecida violencia, qual a de impor-se, e sentir qual- 
quer uma ou mais penas, sern se haver instituido processo 
legitimo, sem ser ouvido o considerado reo com sua defesa, 
que por dircito natriral, divino e humano, lhe é outorgada, 
sem seib convencido, c sem ouvir a sentelita f ina l  da sua 
coridemiisçáo, sem u quc se riáo pbde, riem deve reputar reo: 
era isto de sobejo para o Exm." Arcebispo Pruvisor não usar 
de tal meio, e muito mais quandu o mesmo Santissimo Pa- 
dre Benedicto XIV assevera que não pode deixar de ser 
ieprehensieel aquetle Prelado, que procede de semelliaote 
maneira, não tanto por verdadeiro zelo da justiça, quanto 
por anibiqão de poder, ostenta@o dc jurisdicção, e de um 
preduminiu, qiie quer ter a respcilo dos setis subditos, que 
com tuda a facilidade declina para uma inloleravel lyi'annia. 
O que tudo sendo, como e cerlo, em consequencia vem, 
que sendo originairnente violento e iiiitto o ~irocedimeiito do 
Hxm." Arcebispo Provisor, elle se não devia sustentar, 
como rejo sustentar-se: ncm cuntiriual-o, como se maiida 
continuar, ordoriaiidu-se que o appellante purifique a sua 
inriocencia pelos termos de direito, quandu o procedimento 
foi ioslitiiido preteridos todos us tei.mos do mesmo direito; 
e se não p6de convalescer agora o que desde seo principio 
foi nullo, sem qiie faça alterar o ponderado o que com dil- 
fusa mio e rnultiplicidade de documentos ajuntou, e deduziu 
o Exrn." Arcebispo Provisor na sua resposta r., porque não 
podendo o qiie alli relata salvar a insanavel nullidade do 
[irocedimento, o que da t t i  se conclue e ,  que da parte do 
triesmo Exm.; Arcebisp6 ha uma ci.escida prevenção contra 
o appellante, separada e allieia do zelo da justiça, como 
denotam as repetidas expressões, de que o mesnio Exrn." 
Arcebispo Provisor se sereio, inteiramente alheias das vir. 
tudes, leltras, e mansidão de um Prelado; e por conse- 

quencia uma decidida suspeiç20, que faz que, por este 
motivo, mais seja nullo o procedimento. Porlanto e o mais 
dos autos. revogando o Despacho f., recebemos, e julgamos 
provados os Embargos f., e reformando por meio deltes O 
outro Despacho f . ,  julgamos nullo todo (I processo, e pro- 
cedimento contra o appcllanfe: íleclaramos sem effeito a 
suspensão, reclusão, e revocaçáo a exame, e mandamos 
que seja o appetlante restituido a sua Igreja, oficio e exer- 
cicio iiarochiat e sacerdotal, com os seus res~iectivos fructos; 
e que o mesmo Exm." Arcebispo Provisor, mudando a re- 
soluçáo, que a f. diz tomira. admitta o appellanle, e com 
effeito o deixe exercer o dito oficio, lembrando-se que 
assim como exipe obetliencia dos seus subditos, elle deve 
ser o primeiro a prestal-a a seus legitimos siiperiores, at6 
para exemplo. E pague o mesmo appeltante as custas iix 
causa. Lislioa I G  de Maio de 1807. - Rodrigo Jose de 
Gambna. -João Ctl~zodio iie Soerza Cota. 

DOCUMERTO ICNTO A. F. 

Senhor. Diz o parocho da Vargea dos Cavalleiros, Joa- 
*se por cer- quim Jose Ferreiia, quc elle precisa sc lhe pai. 

tidio o Decreto que se aclia na Secretaria do Irifantatio, 
em 20 de Novembro de 1795, ein favor do Padre Joaquim 
Ferreira, pelo qual V. A. H. prohibe que o Arcebispo Pro- 
visor proceda coritra as regras de direilo.-I'. a V. A .  R. 
a graça de mandar que o Ofiicial Jus& Luiz Coettio lhe 
passe a dita certidão para bem da justiça do supplicante. 
E. R. M. -Joaquim Josii Ferreera. 

DBSP.4ClIO 

Passe não havendo inconveniente, Palaciu de Mafra em 
i G  de Jultio de 1807. -Com uma Rztbrica. 

C B ~ T I D . ~ ~  

A f. 53 (lu Liv. IV do Registo dos Decrtlos que se expc- 
dem pela Secretaria dos negocios da Casa e Estado do 
Infantado, se acha ihegiatarlo um do lheoi- scpuintc-Por 
quanto harcndo-Me siipplicado o Padre Joaquim Ferreira 
qiie Eu houvesse por bem de o mandar restituir ao beiie- 
ficio que exercia na freguezia da Villa de Proença a Nova, 
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do qual tinha sido expulso, sem que soubesse a causa, pois 
se ella se originara de alguma culpa, que se lhe havia ar- 
guido, elte ootrosim Me pedia a graca de o admittir a poder 
mostrar a sua defesa. E não setidü hastatite na censiira de 
direito a simples noticia do delicto, para sofrer a pena-o 
que se reputa aggressor delle, sem ser corivencido ordina- 
riamente pelo motio e regras que o mesmo direito prescreve: 
Soir servido determinar que o Arcebispo provisor e Vigario 
Geral do priorado do Crato, no caso que liaja alguma de- 
nuiicia extiaorditiaria, ou dada em vista contra o supplican- 
te, segiinrlo os termos ordinrrios, proniincinndo e obrigan- 
do-o As penas, que a qualidade do deliclo merecer, o ad- 
mitta a lirotluzir a siia defesa, e a usar de todos os mais 
reciirsos que lhe s jo  permitlidos pc! direito, por serem estes 
os termos inalterareis que Eu queru e maiido se Iiajão dc  
praticar sen1pi.e com lodos aquelles, que se  reputarem, que 
petos seus delictos, se Fazem merecedores de algiim ca,stigo. 
Palacio de Queluz crn 90 [te Novcmbio de  1795. -E para 
constar passei a pi'eserite em observancia do Despacho re- 
tro, 1,isboa 88 de lutlio de :1807. - Jose Luuz Coelho. 

S E I T E K F A  SOBRF. EMBARGOS 

Não recebemos os Embargos, tanto em razáo de não ser 
licito aos Promolores, assim rio jirizo seculatb, como no ec- 
ctcsiasticü, o emliargarem oti appetlarcm das sentenças, 
como modernamente fui julgado no Tr.ibunal da venerantla 
Asseniblea de. Malta, eni cujo Iiigai succetleii este saiitci 
Tribunal, depois da promiilgaqão do Alvari ile 27 de Nu- 
vcmbro de  .I 797 : como p u r q i i ~  ainrla que fosse liciiü aos 
Prornolores formar Erribargus. us de que se tracta riaiofürão, 
como tlevião ser oíTereeidos ileritro dos dez dias da coriti- 
nuaçáo f.,  segundo o estilo deste Tribunal, e dos audiioiios 
ecclesiasticos, para delles se. coiiliecer; como tambem por- 
que ainda que fossem üffcrecidos legitimamente, e em tempo 
competeiite, elles se maoifestão inconcliidentes, e inadmis- 
siveis: por quaiito na senlen~a embargada não se duvidou, 
como nos ditos Embargos se supplue, da disposição do Sa- 
grado Concilo de Trento, sess. XIV, cap. 1, de refomaiions, 

em que se declara inoficioss toda e qualquer licenua, quo 
o subdito conlra vontade de seu Prelado, obtiver para se 
fazer promover a ordens, ou ser restiluido ao exercicio das 
que j i  liouver recebido, achando-se intcrdicto, oii suspenso 
temporaria. ou perpetuamerite peto sei1 Pic?lado, mesmo 
extrajudicialmerite por qualqiier causa, OU crime occutto, 
ainda que eiri r a ~ ã ü  de beneficio se ac.he ~irçtado a receber 
ordens deritro de  certo tempo, e determinado; nem tão poiico 
se  duvidou das declarações da Sagrada Congregação dos 
Emirienlissimos Interpretes do mesmo Sagrado Coiieilio, que 
coiiicidcm com a sua di~püsição; nem tambem se duvido11 
da celebre Bulla do Santissimo Padre Benedicto XIV, Ad 
mtlaiantas, de 30 dc Março de  1142, em que trhatarido da 
concessaio, oii dcnegação das appellaifies, e itihibições, 
manda que no caso de  donegação de ordens: dc ascenso Bs 
maiores, e da suspeiisãu das recebidas, feitas pelos Prelados 
ob crirnen occul!ua, ou ex info~nzaiu ~onaoenliu (bem como 
lios outros casos que rsliecifica) nfio tenha lugar a appella- 
ção mais que no derülulivü ; nerri se diividou da acceitação 
que teire neste Ilcinu o Sagrado Concilio de Trenlo, as re- 
feridas declaraç6es. e 3. Cünstit. benediclina; nem final- 
mente se duvirloii de que ri I'rclado pode, concnrrendu 
prw.aveis noticias, velieinenles siispeitas, e graves argu- 
metltus da imporicia, ou ignorai~cia dos parüchos. revücal-os 
a novo esame, airida que no precederite por elle niesmo 
terihào sido atitirüvadus Fiara o Ministerio parochial; e d e  
que pbdc como detrg;ido da Saiita Sk rlpostolica, aclian- 
do-os illiteratos, e iniperitos de maneira, giie iiiu teritião a 
aptidão pihet:isa pava os seus Officiüs, siispcndel-os dellos, 
e deputar-ltie coar1~itlor.c~ oii vigar'ios. O qiie se decidiu lia 
seriteiiqa cnibargada foi sobre o abiiao, que o 1':rm." Arze- 
bislio P iuv i~or  fez, i: pretcnde siistentar ;i sumliro do S r -  
gi'ado Concilio de Tr'eiito; porque rifio se deduzindo do 
mesino. nem tlaç tleclara@izs da Sagrada Coogrega~aio dos 
sdiis E r n i ~ ~ e n l i ~ s i r ~ ~ n s  Inlei5pretes outrSa cousa que não seja 
a dc que pode um I'rclado iib c~.i,rncn occ?d/!&rn, ex i t a f o m l u  
conscientia, extrajiidii:ialmente, não admittir a ordens sacras 
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qualquer subdilo seo, não admiltil-o As maiores, e suspen- 
del-o da exercicio das jA recebidas, como mui claramente 
explica o Santissimo Padre Reriedictri XIV, na j i  cilaAa 
Constit.: qiie as l icen~as  obtiilas em coriti-ario. con!ra a 
vontade do mesmo Prelado, sejaoiniif6ciosas; e qiie rlatluclle 
procedimerito não liaja appellaç8o mais, quc nu devolutii.u, 
e a dc  que oiilrosim pbde o mesmo Prelado rccoctir a novo 
exame os paroclios ja por elle saaminadus, e alilirovados, 
qiiaiido concorreni provaveis noticias, veliemeiites siispei- 
tas, e graves arçumenlos de sua impericia, e illiteratura: 
o dito Exm."rcebispo Provisor qiier applicar, e exten- 
der aquellas disposições conciliares, e siias tleclaraçiics 
a todos os casos fúra dos nelles expressos, e a todos os 
crimes, aiiida que eslcs 1130 sejici uccnltos; de matieira, 
qiie todas as vezes, q u ~  bem quizer, possa 1ivr.ernerite pro- 
ceder coritra os seiis silhdi[os, coniu rircii~cdi~~ coritra o 
embargado, impor-llie a seir arliiti.io as Fieiias, qiie Ilie 
paiwer,  sem qiie estes [iossãu evital-as, iiem allcgar sria 
defesa. senão depois de cxecutarlas, e scntidas ; e i.e~oca1-os 
s exame, ainda que neni iiolicias pi.ocai-eis, nem srispeitas 
vehementes, nem argumeiltos graves tiaja dii sitil iir~pericia; 
e por causa dcsla, da siia menos idoneiiinrle, e alitiilio jiara 
o mitiisterrio parocbial. Este al~iiso, e este inodu de pi.oce- 
der, qiie, segurido a expressão tlo Saritissinio Padre Rene- 
dicto XIV sabe a ambiçiío dc piider. a nstentacão d r  jiiris- 
dicção, a suhcrba, a um certo pieilomiiiio tyt,anttico, e na 
verdade rcprehensircl, i! aqiielle que sc iião pijile siisteritai8, 
nem defender çoin as rlispoçiirie~ do Sagi.ado Crincilio de 
Trentu, e suas declai.aç6cs; e por isso na seitlenqa emhai- 
gada se disso, qiic as mesmas não 1iodiZo siifiragai tio Exm." 
Arcebispo Provisor. Este abuso, mudo, o11 maneira de  pro- 
ceder, seiidu contrario as iriterições da Sanls Madre Içr.ga, 
e ao mesmo Concilio de Trerito, o S igualriiente As leis deste 
Reino, e por isso na scnteriça embnirgada se disse, que 
nelle, e nos seus ti.ibiinacs tiào fura jamais admittido, oir 
foleiado, antes scmlire coliibido. Este abuso, modo, ou 
maneira de proceder e aquelle em fim, de que como con- 

trario as leis caoonicas e civis, o Augusto Principe Regente 
. nosso Senhor, grão-prior do Cralu, tiiilia mandado jli em 

i795 ao Esm.\Arccbis~iu seu Proviaur, c Vigario Geral, 
se abstivr:sse, e n3o usasse, como sc v6 do sei] Rcal Decreto, 
que agora se prudui! a I. É porisso claro, r4uc a violencia 
de que tracta a serileiiça, nem se refere, nem pbde jamais 
referir as leis tanto canunicas, como civis, qiiando ellas 
sempre sãio concebidas em espirito dc justica: esta sim a 
viulencia no abiiso que dellas se faz, e Tez o ExmSo Arce. 
hisl~d"rorisor,  chegarido a tal ponto o seu excesso, qne 
paswu a escrever a f. pclo seii proprio jiuiilio, respondendo 
ao seu legitiino siipei.ioi. ecdesiaztico, qiie havia lomado 
a cunstíirite resoliiçrio de iiuilca mais a d m i ~ i r  o erribargudo, 
nem o tscconbecer por paroclio nu territorio de sua jutis- 
dicçáo, que ij. o inesino rliie se escrevesse, que ti20 cum- 
priria, riem executaria as scritcnqas ~ipostolicas, que occor- 
ressern aos soiis :iliiisos, e eriieiitlassem as  suas iiijusli~as, 
qiianrlo aqiielles são tiío iioluriiis. e estas tão marii~cslas, 
çoino o:: autos pateiitc%ri, pois quc. constando delles, que 
purico antes o Exrri." Arcebis~iu 1)rovisor procedera a visita 
no yrão ririorado, riso C O I L S ~  comturlo que o embargado 
fitasse ~iella ciilliadu, qiianrlu a seiem ccr.tos os crimes, 
qiie se ihe irnliiitio. c os f;ictiia ila impericia que se lhe 
altribiiem, seriiío ~iiililicos. c 1180 oecullus, e ;is testerrili- 
nlias iriq~iiridas iião deixariso rte os aci:rrsar., c si i  eim 
corisla jitilos dociime~itos prutliixidos pelo embsrgado n3o 
passarem de imliutaçõra, qiie u mesrrio Exm." Arcebispo 
Provisor lirir elTeilo da sua lirtvi:ncio, oii rireoccupaçáo, 
repula crimes vci*dadeiros. Portanto, e o mais dos aiilos, 
sem embargo dos dito:: Eirihai.go~: ciim[ira-se a sentenca 
emliaiçada, como nella se coritem; e pagrie o emkiargado 
as ciistaa i~.z: carrsn. J.is1ioa 8 de Agosto de 1807. - Gam- 
boa. - Cola. 

(Cit. ÇK.  dos li,ili., I I . ~  (i10, I I ~ .  CBliíi). 
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De 24 de janeiro de 4810 

Vicente ivlacchi, Ciibicidario Intimo do Saritissimo Padre 
e Senhor Kosso, Papa 1% VI!, Prolonotario e Dclegado Apos- 
tolico riesles Reirios de Portogal, e dos Algarves, &c. &c. &c. 

EIavendo os Illuslr~issimos e Exceltentissimos Goveriia- 
dores destes Reinos de I'oilz~gal c dos A1garz.e~ tomado 
em consideraçBo as ditljcoldades, que diarianieiite crescem 
de prover á necessar~ia aulisistencia de um consideravel 
Exercito, de ciijo valol. guerreiro clclieiide a seguraiiça de 
Pariugal, que S. A. H. o Sereniasirrio Serilior Piinçi~ie Rc- 
gente Ihes corifilra ao seu çiiidado e vigilaricia: Nos expo- 
zerlo que, levados assim do zelo pela obscrvancia das Leis 
da Rcligi5o eda  Igreja, como do paternal amor aos Solrlados, 
summarnente desejaváo qiie, rio caso actual de grandissima 
necessidade, Iioiivessemos Nbs, por Autlioriilade da Se  
Apostolica, de dispensar com os Exercitos no prec~i to  Ec- 
clesiastico da abstiriericia de cariie em dias pr.ohitiidos. E 
seiido de Nbs bem sabido que a Igreja, occoirendo soilicita, 
como Miy Piedosa, a [alta qiie ciiperimeiit~o os Exercitos 
em cani~iaiiha, os quaes, ~narcliando de hurnas para outras 
partes, nial se podem prover de peixe, ovos e lacticinios 
rias Sextas feiras, Sahbados e Vigilias, oii de todo os ri30 
podem alcançar, e moderando porisso algum Lanto o rigor 
das Leis, não raras vezos coni cllcs tern dispensado no prc- 
ceito univei.snl da atistiiicncia; e não il,riioraodo outro siin 
que os Eiieicitos de S, A. K. o Ser~eiiissimo Serihot. ['riu- 
cipe Ilegeiite, iliic no açtii;it teinpo de guerra se iicliáo 
acampados, o11 de guariiiç3o em Porialezas para sua de- 
fensa, pela distancia rluc esta0 do mar, pelas ditficlildaties 
das estradas e por varias outras cansas, não podem de 
modo algum obter para seli sustento, ~icixc, ovos e Incti- 
cinios, de maneira que, em caso tal de summa necessidade, 

serão obrigados ou a transgredir por authoridade propria 
o preceito da abslinencia, ou  a contrahir molestias, ou 
quasi a perecer A mingua : pnrlanto ebmprazendo Nbs com 
os  dezejos dos referidos Illuslrissimos e Excellentissimos 
(;overnadores do Kei~io, e segiiirido o exemplo de alguns 
dos Nuncios Apostolicos, attenta e considerada especial- 
merite a impossibilidade de recorrer ao summo Pontifice 
Pio vii; afim de aciidiriiios, quanto .he possisel, aos Sol- 
dados iiesle caso de urgeiite necessidade, e qiie nenhuma 
dilapiío admitte, interpretando a mente do Mesmo Santis- 
simo Padre e Senlior Nosso, Pio vil, em nome e por Au- 
thoridade Siia, damos faculdade e permiesáo aos Esercifos, 
que no actual tempo de guerra militão debaixo das Han- 
deiras de S. A. R. o Sereniasimo Senhor Principe Regente 
de Por!ugal e dos Algnrues, assim em campanha, como de 
guarnição em Fortalezas, paida quc, pio clecui.so de hiim 
aiino, qlie dcver-se-lia eoniar da data das pi8eserites, pos- 
sao elles comer licitame~ite carne ern todas as Sextas feiras 
e Srbbados, e em tod;is as Vigilias e tempos de Quaresma, 
exceptuando Quai)ta feira de Ciiiza e Sexta feira da Semana 
Sarita, sem que todavia obste C O U F ~  alguma em contrario. . 
Muito porem desejamos que, para effeito de precaver es- 
candalos nesta matei'ia, e de remover das almas duvidas 
e ~ S C I ~ U I ~ I ~ I O S ,  haja o I~idulto desta facilidade, qiie tempo- 
rariamente concedemos, de  ser rinnunciado aos Oficiaes 
e Soldatlos dos solireditos Exercitos. 

Dado em 1,istioa lias Casas de Nossa Residericia, aos 
24. de Jariciio do anrio do Senhor ni.orccx, e tio x do 
Yoiitificado do Santissirno I'atlre, por Divina Pi~oviderieia, 
Pitpa Pio vil.- (1,. S.) - )Yce?ilius Jfuççhi, Delcgatoa Apos- 
toliciis. - Pro Dominico Leite de :-\zevedo Heiidu a Se- 
cretis, f i ~~wc i scus  Lupi, OiTicialis Depiitatus. 

Reg. Lib. I ,  fol. 941. - Joucbni~~ Joseph Caesar Jfanilli, 
Repistalor Apostolicus. 

O Pi-incipc Hegeiite Nosso Scrilior IIa por bem acordar 
o Scu Ueal Ueiieplacito a este Iiidulto, para q i ~ ~ s  Seus 
Reaes Exercitos possão comcr carne nos dias de abstiiien- 
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cia; para que se execute na forma que neHe se declara. 
Palacio do Go~erno ,  em 26 dc Janeiro de 1810. João An- 
tonio Sal[& de M~2donp-i. 

Gaz. de Lisboa. de 1810, n.O XXIX). Li praragada este Indulto em 44 de I n n e i t i  da <a(<, por naU 
am anno (cit. Gaz. de Lisboa> de 1811, n." XVI). 

- 
CARTA REGI! 

De 4 de dezembro de 1811 

Deao, Dignidades, e mais Conegos do Cabido da S& do 
Functtal. E u  o Principe Regente vos Envio rririito saudar: 
Tomei na Minlia Heal Consideraqso a Represeritaç%o, que 
tizesteis suhir d lirilia Real Preseiiça, lia data de t ime de 
Setembro do presente anno, sobre a Eleição de Vigario 
Capitular dessa Igreja Catliedral, a que proeedeo o Bislio 
Patrini.ctia Eleito na qualidade de Metropolitano, de que é 

- suffraganeo o Riqrado da Madeira ; por i s ~ o  que haveis tido 
o descuido de nao nomear Vigario Cal~itular denlro dos oito 
dias, que decorrer30 depois da morte do iiltimo Bispo, na 
forma que foi determinado pelo Coiicilio Tiidentino: e leiido 
Eu considerado, quanto expuzesteis iia vossa Represe[ttaq%o 
para vos jostificareis da iorrepação de não tereis observado 
fielmente, quaiilo vos era determinado pelo cilado Concilio, 
e de não havereis dado a conveniente execuçso a Prorisáo 
do Bispo Palriarcha Eleito de I.isboa, na data de dezes~is  
de Julho d'este anito, pela qual participava este Prelado, 
vosso Metropolitano, haver deputado para Vigario da Sé 
do Funclial o Bispo de Meliapor, julguei dever estranhar 
a vossa conducta ; pois da tlieor das vossas mesmas ibepre- 
taçiies se reconliece, que não só deixastcis de deputar 
Vigai'io Capitular. oii OKcial, como prescreve o Concilio 
Tiidenlino na Sessãovigesima quarta, capitiilo decimo sexto 
de Reformalime, para exercitar a JurisdicçBo Episcopal, que 

por morte dos Bispos recie nos Cabidos, mas continuasleis 
v6s mesmos no exeic,iciu d'esta Jurisdicção, reprovada pelo 
Concilio, e outras Conslituições da Igreja; pois vos limi. 
tasteis a nomearh om Pi*ovisor, ou Vigario no Esl iritual, e 
um Vigario Geral no Tenipoisl, do mesmo modo que o 
praticão os Bispos, coiiferindo-llies sbmente aquella juris- 
dicção, que csles por via do regra Ihes-commetem; o que 
de nenhuma forma se pode cttamar Nomeação de Vigario 
Capitular, na conbrmidade da disposiçáo do Concilio: por 
tanlo lica matiifeslo, que iiáo si) tranegredistcis as leis da 
Igreja, adopiautlo o exemplo irregular dos vossos Prede- 
cessores; mas ate desobedecesteis ao Vigario Caliilular 
Metropolilaiio, que obrou com todo o Iliroito, o Jurisdicçáo 
na conformidade da Ii%sin~iação, que Fui servido expedir. 
Não p d e  ser aclmissivel, nem servii' de  desculpa o costume 
e posse imniemorial, em quc ptetendeis, vos-achaveis; pois 
ningucm ignora, iliie não competindo aos subditos da Igreja, 
ou do Estirdo outi,o direito na Socied;ide, que não seja o 
de obedecei. ao que Ibes for delerininado por seus legi- 
timos Superiores, e nunca authorizar quaesquer actos, ou 
coslunies, que sejào contririos as disposições legaes; O que 
so pode competir aos que tem o Poder Supremo de Legis- 
la r ;  vem a ser iltusorio, e reprovado semelhante costume 
uor lhe fattar o nrimeiro. e substanciat r'auisito, uual o do - ,  
kiisentimento, ao menos tacito, do ~ e ~ i s l a d o r ~ c c t ê s i a s t i c o ,  
ainda quando elle se não oppoeesse aos Canones; e com 
muito maior razáose-iaria necessario um tal conseniimento, 
quando iim semelliante costume e inteiramente contrario 
as Lels da Igreja, que sempre clamou contra taes costumes, 
comoirregulares, e reprehensireis, e n lo  serem outra cousa 
mais, do que iima corruptella, e abuso intoleravel. Por tanto 
competindo-Me, conio Soberano, Protector dos Canones, e 
Defensor da Igreja, prover a manutenção, e observancia 
d'elles : Sou Servido Ordenar, que em quanto pela compe- 
tente Authoridade se não alterar, derogar, ou abolir O 
determinado no referido capitulo decirno sexto, Sess. vige- 
sima quarta L Reformotime do Concilio de Trento, logo 
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que se Verifique o caso da Sk Vacante se nomth sempre 
um Vigario Capitular na rijrina requerida pelo mesmo Con- 
cilio conslantemente renovada, e authenticamente declarada 
por varios Decretos da Se Aliostotica; devendo tal Vigario 
Capitutar exercitar, e gozar em acto, sem reserva alguma, 
d'aquella Jurisdicção, que por morle dos Bispos recle nos 
Cabidos. Declaro outrosim, qoe visto não havereis vbs 
nomeado depois da morte do ultimo Rispo iim Vigario 
Capilular, mas sim um mero Provisor, e um simples Vi- 
gario Geral; e havendo o Vigario Capitular Melropolitano 
justa, e competentemente por motivo da yossa omissão 
riomeado Vigario Capitular oa Pessoa do Bispo de Melia- 
p u ~ . ,  iiio podeis iiiais contii~uar no uso, e exercicio da 
lurisdicçáo Ecclesiastica, como abuaivrimente tendes pra- 
ticado; pois toda ella pertence ao Bispo de Meliapor na 
qualidade de Vigario Capitular deputado pelo Metropoli- 
tano. E considera~ido Eo, que nas presentes circiimstan- 
cias luctuosas da Igreja, e durante a lyraiinica deterisão 
da Supremo Pastor, não póde ver-se qnal, e quando seid 
o termo, e d~senvolvimento de tão grandes males, convem 
que o Prelado, que for iticumbido do regimen da Igreja 
do Funcha1, seja munido das mais amplas faculdades, que 
possivel for concederem-se-lhe para bem do serviço de 
Deos, e do Estado, e tenha mais lurisdicção e Aiithori- 
dade, do que a que compete ao Vigario Capitular: Fiz com 
que o mesmo Bispo de Meliapor fosse nomeado Vigario 
Apostolico para essa Igreja do Funclial, depois de legitima- 
mente dispensado da residencia do seu Bispado: e a este 
Prelado vos Marido. que recebais, e presieis toda aquella 
honra, e reverencia, que em razão do seu Cargo de Vigario 
Apostolico lhe-competem por Direito, e Constituições Apos- 
tolicas, segundo lhe sio dadas pelas suas Letras de Depu- 
tação de Vigario Apostoljco, as quaes vos serão apresen- 
tadas e as cumprireis. e executareis exactamente e como 
n'etlas se-contem : e Sou outrosim Servido, que esta Minha 
Carla Regia seja lida em pleno Cabido, e registada no 
compelente livro; 1avraado.s.e os Termos e Acordloa ae* 
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cessarios, que serão por vbs  todos assignados: e de assim 
o-havereis cumprido Me-dareis conta pela Secretaria d'es- 
tado dos Negocios da Marinha, e Dominios Ullramarinos, 
para que d'este modo liaja de corislar na Minha Real Pre- 
sença a exacta, e devida execucáo, qiie por esse Cabido 
se-deo a esla Real I)eterminação. O que Me pareceu par- 
ticipar-vos para vossa intelligencia, e seu tiet cumprimento. 
Escripta no Palacio do Kio de Janeiro em qualro de De- 
zembro de mil oitocentos e onze. = A.inc@e. 

(Ji~rwnl de Criiinhrn, vol. 1\11, n.' LXIV, part. 11, pag. 18:i). 

Sendo a Sagrada Religiáo de Jesiis Christo a mais so- 
lida colomna, ein qiie se-Iirma a estabilidade dos Imperios, 
e a segurança dos I'o\os, pois ella náo sii ensina a obedecer 
aos Soberanos, a ainar a Patria, e a respeitar os direitos 
dos nossos Concidailáos, mas a reforçar estes preceitos de 
Direito Natural com í~ authoridade da palavra positiva de 
um Deos, que v6 o coracão do homem, qne e a testemuha 
das suas mais escondidas acyões, e que o.ha de julgar na 
vida futora. segundo o seu merecimento: tendo a expe- 
riencia mostrado a verdade d'estes principias na historia 
da revolii~ão, que por taritos anuos pertiirbou o Mundo, 
e poz ern risco os Thronos e os Altares, da quat forão 
precursores Escriptos impios, e sediciosos, que produzirão 
a ignorancia, e desprèxo das verdades Heligiosas, e uma 
escandalosa corriipçào de costumes, qtie lavrando por todas 
as Nações. chegou a contaminar aqiietlas mesmas, que 
mais aferradas haviio sempre sido A Ketigiáo de seus Paes; 
e sendo evidenle, que esta lamenlavet depravação, posla 
que na sua origem bsse promovida por espiritos pener- 
sos, so pdds penetrar at8 as ultimas classes da Sociedade 



96 DOCUMENTOS COMPROVANTES 

pela içnorancia dos Dogmas, e preceilos da lieli," UIJO, em 
q u w i v i ã o  muitos de seus iridivitluos, os quaes nào acliao 
nas siias iarnilIas (eoino cm oiitro temlio achavam) [iaes. 
qoe Ilies-ensinem a Doutrina Chrislã, nern exemplos, que 
os-edifiqoem, iierri um culto domostico, que os Iinbitite a 
consagrar atguns momeritos do dia as olirigações, que a 
creatura deve ao Ct.eadoib. Teiido S. b1. lomado miii sdinia 
consideração a este iinliortarite objecto, e conhecerido, que 
o meio mais efficaz para obstar a mates tão grarides, e de 
t io  funestas conseq~iericias corisiste em eriitindar a relaxacão 
em qoe desgracatlaniente iern caido a educaç3o Huligiosa 
qu;iiito A creiiça e qiisiito á Moral, inaiida recornmeriilai. a 
Yni., como negocio, cni que niiiito se-iritei.essa O serviço de 
Deus, e do mesmo hogiisto Setilioi-, e ri felicidade, e segu- 
ratiça dos seus stiliditos, qiie c,om zêlo, pi.irdt:iicia, c acli- 
viilade de que tcni dado ao d~stiiictas pi,ovas, porilia Vin. 
em pratica todas ;is provideiicias, que podern zoricori~er para 
que os Diocesaiios d'essa Diocese, sejão boiis Cliristbs, e 
boriç Vassallos; vigiando muito particularmente sdbre o 
Clero, e ainda com maior desvelo sblire os P~i~ochos ,  os 
quaes devem ensiriar a seos Freguezes a Lei de Deos, ex- 
horta1 os a soa oliservaocia, e serem modelos de perfeição, 
que elles respeitem, e imitem; esforçando-se Vrn. om des- 
viar esse rebanho de pastos venenosos, jirocurando corr'igir 
aquelles, cujo escaiidatoso procedimeiiio, e colpaveis ex- 
cessos nierecem ser eniendados, e puiiidos, ila certeza de  
que devendo a -4uthoridade Civil manlei' os costumes po- 
bljcos, sem os qtiaes de  nada serviriaw as Leis, achara Vni. 
ii'ella todo o auxilio íta força temporal, sempri: qiie a re- 
queira com joslo motivo; o quc dc Ordum dc S. M. parti- 
cipo a Vin. para sua intelligencia, e iict exccuc;ão. Deos 
Guarde a Vm. PaIacio do Governo, 19 de Junho de  1817. 
=lu& Antonio Salm de Mundonca. =Serihor Vigario 
Apostolico, Governador do Bispado de  Bragança e Mirauda. 

(Cit. J o m l  de Ct?imbro, vol. XiII, n . O  LXX, part. 11, pag. 157). 
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PASTORIL 

De 30 setembro de 1817 

O Desembargador Joaquim de Santo Agostinho de Brilo 
França Galvao, Preire converitrial da Ordem Militar de  S. 
Bento de Aviz, Socio da Academia Hcal das Sciencias de  
Lisboa, -4bbade de Santiago cle Liislosal Provisor, Vigario 
Gerdt, Vigario Aposlolico, e Governador d'este Bispado de 
Bragança, etc. A todos os Fieis, Povo, e Clero d'esla Dio- 
cese saude, c paz em J. C. N. S. Teiido conhecido com 
pungerite magoa do rnen coração por differerites processos 
do foro cotitericioso, e niullililicadas representaçnes extra- 
judiciaes, que ri'esle Bispado alguns Sacerdotes inleiramenle 
esquecirlos da sria Salvação, e dos mais importantes deveres 
do seu estado, tem catiido ria muito deploravet desgraça de 
abusarem do miriiatei'io da palavra, e do poder das Chaves, 
bzeatlo servir. os Pulpitos, e os Confcssionarios para ensi- 
narem, c iiropaçareiri por meio d'elles, dotikrinas, e maxi- 
mas, ou pouco ajustadas, oii de todo coritrarias a Santa 
Igreja nossa Mãi, e Mestra unica infallivel das verdades 
sobrenaturaes, qiie Dcos Senlioi. Nosso sc-dignou revelar- 
iios em ditTcrentes epochas da Tletigião, e uttimamente por 
seu Unigciiito filho J. C. nosso Salvador; precipitando 
assim a s  almas i,emidas com o seu precioso sangiie illus- 
tradas com a luz da P'C, saritificadas pela Iiirusáo da sua 
graça, e dons admiraveis, na incerteza, e trevas de rir- 
bilrios privados, no mais profondo ahysmo das paixões 
humanas; nos laços de Satanaz, nas vias da perdiçáo: 6 do 
meu dever pastoral acudir a males tão grandes, e de  tantas 
consequencias, por todos os meios, que o Senhor se-dignou 
confiar-me, para n'esla porcão da sua Igreja conservar iii- 
facto, e iiicorrupto o deposito da Fe, zelar a sanlidade do 
culto, e lirornover a santificai;ão dos Fieis pelo uso legilimo 
dos Sacramentos, e pratica das virtudes Christás; resistindo 
da minha parte, e quanto em mim for, com inaiteravel pa- 

7 
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ciencia, mas com igual firmeza: e constancia, aos erros, e 
aos crimes, que podeiri iiitroduzir' ria Casa do Seiihor mes- 
tres cegos, e condiictort~s de cegos, ou s ~ j ã o  OS scus m o s  
devidos :i ignoiancia de seu eiitenilimeiito, o11 A perversi- 
dade de seu coração; porque pm neçiicio de tão alta impor- 
tancia rieiilium zelo e sobejo, e todas as cautcltas sáo poucas, 
quando j3 se não pbde diividar dos eireitos, c acontecimentos 
tantas vezcs reprelicndidos, e repr~vados,  e cada dia de  
novo rerietidos em tliversos Iiigares. e differentes fórinas, 
scmpre obstinailaineiile ~ialliados com especiosos, e novos 
pretextos de piedade poliular; qiie na siia mesma novidade 
e siiigularidade e coritumacia eticcrráo a mais evidente 
prova dc ialsas virtitdcs, errada direcção, e zBlo traidor, 
rlue taes meios iiispii-a, e promove; exliortando a todo o 
Clero, e povo d'cste Hisparlo yiie se-ncaiitellem de todas as 
cl(iiitrii~;is, e ~irj t icas,  que riio roreni coiiEoiSmes ao ensino 
Magisli.al. R aiithenticn da Igreja, c 6 pritica get'almente 
seguida, recebida, e approvada pelos Pastores, e Fieis re- 
coninic!iidareis lida siis probidade, e providencia dci seu 
xêlo, e soa iiileiia submissão as docisões da Igreja, e pelo 
seu hori.or a totlas a~ i~itlo~açóes em mnterin de Religião: 
obsei~va~tdo ao rriestno tetripo a todos os Sacerdotes, e riar- 
ticulnrmcrite aos Pastores, que receio com bons fiiiidamentos 
qne taes abusos teiitião a sua origcm, ou lielo menos pro- 
ccdão em gtarirle ~ iar le  da pouca actividatle que. se-lhes-iiota 
no desempenho de seos dcreres; pois e muito natural que 
uma alins verdadeiranientc Cltrislã, que seentrega a falsas 
di~*ecçiies, e itlusães praticas, mais de pressa se confiaria 
I d i r e~ão  silicera, e illiistrada de seus Pastores, se Psles 
fossem riieiios remissos, e rriais zelosos em acudir com o 
pastei saodavel da 1i;ilarra de Ueos, com os conseltios, e 
consolatries, ilc qoe tiiílas as almas carecem, e l~rocui'ão 
pela rrequencia dos Sacramentos, peta pratica de devoçóes 
regulai'es, e pelo exerticio ind~s~iensarel da sauta oração, 
a meditnçáo (Ias verdndes Iieligiosas. que mais podem dcs- 
eiigarint. as ert:atulGas do seu nada, e rniseria; da necessidade 
de recorrer a Duas, forite inexhaurivel de todos os bens; 

- da impossibilidade de vollarmos ao caminho da penitencia, 
da justificaçio, da perscvcraiiça, e da saIvação por nossas 
forças riatui'aes sem auxilio da Divina Misericordia; dos 
beiieficios infiiiitos que devemos ao Serihor, nosso commum, 
e amar i l i~~imo Pne; dos fins que Elle se-propoz, quando 
a sua iniagern e semeltiaii~a nos-creou, quando nos-remio 
em a plciiitode dos tempos com o preço do sangue, e morte 
de seii filho Uiiiçeriilo; doe riovissiirios de toda a creatura 
raciorial, que por via d a  nioite lia de passar por um juizo 
irreformavel, do qiial depende a sua salvação, ou condemna- 
ç b  elorua. Se  clleu exlilieassem todas as promessas feitas 
no Baptismo, qiiaiidu tiãrisrorrnados em novas crealuras 
nos-coristitoimos fillios de, Deos, herdeiros dos bens eeles- 
tes: se eiisiiiassern as dispnsiçnes que reqoerem os  Sacra- 
mentos da Coiifissãt+, e I'eiiitencia, para recebermos a graç.a 
da reconciliaç%o; a devocão, e respeito, com que devemos 
assisiir i o  sactilicin iricriietita dos nossos altares, em que 
o tillio rlc Ucos sc-ofTei.cce Ilostia Sacrosanta de propicia- 
cão pelos [ieccados c10 bloiido; a piii,eza de conscien~ia, o 
fervor., e nrtlerilissiiria cai~iilade, com qiie clevcmos aprescn- 
tar-lias d l e z a  Eiietiaristii:a para reccbcrmos o alimento 
dos Portcs, o Pão (10s Anjos, o Corpo Saçramentado de  
nosso misericoi-diosissi~io Iledeni~itar: se acostumassem os 
Fieis desde meniiios a guardar silencio, e recolhimento 
interior rios iemplos, casas de oração, o sacrificio; e a san- 
lificaçio dos (lias, que o Serilior reservou para ser n'eltes 
mais ~iarticularmeiite agradecida sua boudade, sollicitada 
sua misoricoidia, e appiarada soa jos t i~a  : se Ihes-lemliras- 
sem a lei, e o dever, lioje táu escandatosamente postergado, 
da ahstinencii nos dias de jejum, a todos prescriptos desde 
os Secolos primitivos da igrpja, para mortificação dos sen- 
tidos, e appetites, para cotitiap4zo d'este rermeuto do pec- 
cado, e coi~cupisceiicia, i.estri da antiga escravidão, e fatal 
heraihçn de nossos paes primeiros. Se  estes Pastores expu- 
zessem a seus Ireg~ieaes as obrigações de seus differentes 
estados; a snnlidede, e deveres do Matrimonio; o cuidado 
proprio dos pais de familias, e dos amos para com sena 
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filhos, e cseadoç, os quaes a razáo mostra, e a Religião 
requer que se-pratiquem com os nossos sirbditos, e nossos 
domestidos da FB, particulaimenle no que respeila 2i sua 
cducat;ão desde os primeiros instaiiles da vida, e ainda mais 
desde os pibimeiros assomos do discurso, e das paixões 
rell~ctiviis. Se  os Paslores desenrolvesseni um zelo paternal 
coiitra os ciumcs de unia, e outra ordem; e tevados de uma 
aniits indignação contra os moiistros ferozes da impiedade, 
ilri Ilcbelliáo, e da anarrliia, excitassem no coração dos 
Fiei.; o nmot c~itriiutiado cla Santa Religiáo de riossos pais; 
:i iiticlidaile coiisl;irili! aos ~iossos Aiiçustos, e iimabiliç- 
siriioi; Solicr,aiios; a obedieiicia, c a subordiiiaçáo as Autlio- 
riitades, e &liiiislt~os da Igreja e do Estado; o escrupuloso 
ili~sein~ic~llio dc todos os dcreres, que rios inipõe a carirlade 
fratcrrial, c a liaitnotiia da Sociedarle í:hrkB, e Civil; con- 
triliuiri~lo açsini coiii n sincera devoção de sua alma, e de 
todos os seas meios, i manuteiiçio do Cliiistiariismo, A 

. est:ibilidadc do Ii~iperio, c i felicidade permanente, e com- 
nium de nossos Curic,idatlãos. Se os Povos vissem os seos 
1'astoi.e~ de dia e ~ioite occupados nos inter'esses espirituaes 
de soas almas, ora gemciido sobre os peccadores, ora con- 
solaiido os afllietos; aqoi ieaniniando os fracos, alem resis- 
tiudo i oosadia do crime incorrigirel e obstiriado; sempre 
~~romptos  a repartir na Cadeira, ou no Piilpito o pão da 
doutrina Evangdica, e no Coirfessionario o coriselho, o 
remedio, a periiteiicid, e a absolvição a quem a-procura 
Iiumilliado e ari.epetidido, Se elles as-vissern muitas Tezes 
junto ao leito do moribuiido, nunca abandonado a seus 
pezaies, e a seus remorsos, nos ul~imus, e importantiesimos 
rnouieiitos da vida temporal. Se OS POVOS observassem seos 
Pastores menos inlereusados em tempotalidades, menos 
accopados eai beris terrerios, e caducos, em pleitos, e de- 
mandas: mais applicados a lição dos Iirros santos, mais 
Iinbeis cm rrianejar as armas da Fé, e doutrina ; e modelos 
acabados de v i r t u d ~ ~ ,  santidade, e perfeição Christã. Se 
ellus recoiihecesserri o coração de seu Pastor inaccessivel 
ao odio, i inveja, a íritriga, a ambição, a avareza, a male- 

diecncia, As p;iii;ãcs desuidciiadas; e iiurica duro, nunca 
intralavel, nririca suberbo; sempre piedoso, josto, carita- 
tivo, modesto, frugat, casto, santo, e irrepi-eliensivet, qual 
convem ao homem de DPOS: se firialrnerile os Pasloics des- 
pidos de interesses, e prevenqões pessoacs, accommodaii- 
do-se a lodos os temperamenlos, c gciiios dc seus freguezes, 
mostrassem paciencia, e zelo infatigavel, desçricão, prri- 
dencia, caridade, affabilidade, arlrielle interesse, e aninr 
teroissimo dos homens hposlolicos para com seus irmãos, 
para com as pessoas de um c outro sexo, ria pi.imeira idade 
d'estes íillios da F e ,  a estas almas iriiiocentes, dvidas dos 
liens, mas cercadas de tocbis os perigos, e faltas de cxiie- 
riencia, que i*eclamio altanientc o pão esyiiritual, o erisirio 
da doiilrina, o conselho opliorlono, e a eorrccção caritativa, 
meiga, e carinhosa, qtre sb isespiite a Deos, e que sb eiica- 
ininhe para Deos, qiie tem r Deos por motivo, e fim; n'uma 
palavra, se todos os Pastores fossem digtios ct'este nome 
tão reslieitavel, t8o sagi,atlo, e táo f;iinoso nos annaes da 
Igreja, como odioso, e tei,i.ivel aos iillios ilc Satanaz; entao 
e pruvailel que se-estaticsssc fia sua origcm a torreiire dos 
males, quc enchem de doi. acerlia, qire colii.ein de pezai., 
e luto a Esposa do Cordeiro Imn~aciilarto; então ci.a de 
esperar que tinidos iebaiilio c pastor em uni s i i  es[iii.ilrt, 
formando um sii corpo, niar,ctiaiicio pelus nlesinos meios :i 

um so iillimo Tiiri, a soa miitoa saiilifica~io, a Iioiira c gloiaia 
de Ucos, corisegiiissem da siia mis~iic~oidia iltiia vida lrari- 
qoilla, e uma Eteiaidade Bemsrciiliirada: cnt iu as nliiias 
juslas, e piedosas de iim e outro sexo, acost~iniii~las n oiiiii 
a vnt rle seu Pasloi., não cori-ei*iSo niiijs os lobo;; disi':ii,- 
çados com pelles de ovelltas, apUs Lilsos I'rciplietris, t: Uoii- 
torcs rnerilirosos, que cotn a capa iJc ~ i r . t i ~ d e  sob ~ii,clcklo 
dc maior çaritidiide, as-piivãii ilos bens ititrstiuiaieis da Di- 
viria Graça, e da iiinocei~cia, quc rirscipil9ü 110s alijsnios 
da iiiiirte esliiriliial, di:pois de as Ler longii ternpo Fatigsdri 
pelas caminhos aridos, e lot~tuosos do erro, da mentira, e 
da im~iostura; entiio estes Sacerdotes, iiidigrios de 180 
honroso nome, terriei.ião iiigerir.se no Ministerio Pasloral, 
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e na direcçilo das alinas; kiem persiiailidnç qiir! çeiis em- 
bostes não seiião coroados potb iirii feliz sliccessot e q11e 
todos os esforços dc sua malicia; disp~rtnnilo a vigilancia 
dos Pastores, c redobraiirlii s ~ i a  aiittiliridxle seri,it~iilo sii 
para cobrir dc oppi,obiio siins leiilntivas, cliamai' srjhri! 
elles a execragùo dos ricios, e sevcii,idaiIc das regras, e o 
poder espii.itiial da sarita 1fii~:ja. f'an cnlial c.otiliecimcrito 
pois do espiiiio [[ire dirige cstes lioriieiis. E se-ai.cr,igiiar st? 
tal systema nasce ila iIr!biliiladc do ccriiliro [tos qiie o-piu- 
movem, oii de unia rcfrnliila malicia. qiie tleveiido a sua 
origem ao amor da sitigiil;ii~idiii1i: degeiicrassc ein erro 
formal, O A  qiie se-abiisa 1)ai.a liriç ci~11t~3rios ii sniilidadc 
das praticas Religiosas, como a i,eslieilo dc riiiiitos se-púde 
julgar com graves fiindamrritna: liara ciiml)r.ir ootrosini 
com os deveres. que rne-imliót! S. h[. como Siitierario, c 
como Protector da lgreja, lia sii;i Iliigia Cii.ciil;ir rle ,I9 de 
Jutiho do correiite aniio, qiie vai por ciitiia: mando em 
virtude de saiita obcdieitcin ao R. 1)esemliargailor Vigaiio ' 

Geral, ao R. Vigario da \'aia d e  ?IIii.anda, tios RR. Arci- 
prestes, e a todos os RH. Paractios d'estt! Bixpadi,: cricar- 
regando gravemente suas consc~enciiis, qun conslaridu.lties 
que algiim Sacerdote Seciilar, ou Regtilar nos rlirtrittos dc 
suas respectivas jiirisdicçõcs, e I'ai.ocliias, em materias 
Dogmaticas, Moraes, Sacrarnentaes, hlislii:as, e Lilurgicns, 
ousa ensinar, ou pralicatt iloiitiinas, c mnxinias, que par 
sua novidade, singrilaridado, c olilraa cii~i:uin~tanci;is [)are- 
cem dirigir-se em apoio de çerlos syitemas de nova data 
na Igreja iiriiversal, e ~iarticolat*mcntc ri'este Bistiado; ou 
que no outro sentido pareção ericarriiriliai-se 1 prtiliagaçáo 
das theorias periiicioas, e absurda6 do mridcrii~o Pbiloso- 
phismo, tendentes a sulislitiiir a imyietlarle i Iteligião, a 
anaicliia ao iiripei.io civil; oii sahendo que algiiin Eccle- 
sisstico vagueia pelas Paroctiias i tcsla ile miilliei~es de 
diversas idades, e coildições, allogaiida ii'~lliis rasas, e [ia- 
iliciros para liahitarein por alguns di;is, no as-reiinc~ri em 
suas ~ii.oprias casas, oo nas alheias de dia ou ctp. rioite, 
affrontrindo suspeitas e perigos, e orderrs de seus Iegilimos 

superiores, e fiiima~irlo coin ~ii~lilirii cswiidalo ai:rnclliaii~cs 
associações e couventiculos debaixo do pretexto de sau- 
tidade, e excrcicio espiritrial (to iiova llieoria; em qiialquer 
d'estes casos piocedãu a sommario por iiif~i.inação, e rric- 
denunciem as pessoas Ecclesiaslicas, ou Leigas, que activa 
ou passivamente se.ac,liar~ni imhiiiilas n'cstcs ci.irnes, e 
alkntados: e outrosim mando deliaixo de srrsFieriçao de  
exercicio de suas oideiis a totio:: os S;izet,ilijt,rs d'rata Ilio- 
cese, qoe 1120 forem do coruo do lllm." Caliitlo. hlinistios 
~cçlesiasticol;, e Parochos írciilados: Heligiosoç,'e Iicsso:ia 
gradeadas pela Uiiii.ersidade de Coiriibra que tivereni l i -  
cencas geraes, ou piii.1iculat.e~ pai' temlio liriiilado Fiara 
I'rkgar, Coiifessai.: Exorcisninr, 3s qttaes sejam aiiiorioi,es 
ao dia I7 de Maio  do prcsenlc ;inrio: m'as-apresentetn 
dcali.o de quinze dias depois que esta ror piiblicatla iia l'n- 
rochia a qiie peihncerern, oir aotide residirem. E, para qiie 
chegue A noticia rlr: torlos. os H11. Paroclios lei.Jo aos seus 
Fiegnezes i cslacZo da Mi~àii Coiiretiliiat esta miriha or- 
dem, para o que a-deixatio regisinda iio licio dos Capitul(is 
cie Visita, transniittiiirlii-os uiis iiiis outros, pèla ordem do 
roteiro, dentro de seis lioras, escrevendo cadaiim d'elles 
no mesmo livro o dia, e liora rla remessa, e o iiltimo qoe 
a-reçclier a.erilre;ara ao Escrivlo rla Cnniara Ecr:lesiaslicn. 
Dada em Bi.agariça soh meu sigrial, E s611o aos 30 de Se- 
lembro de 1817. E eu P. Ariioiiio b i e r  Rodrigiies a-siih- 
screvi. == A. .ioar/ui?rt de S~inlo Agostiwho de LIrito Franca 
Galrão, Vigario Apostolico, e Governador. 

( J m u l  dL1 Coirnbra, cit. vol., I].', c [iart., png. iS2) 

AVISO 
De 16 de abril de 2822 

Seiido preserite a Sua Magestade os excessos de juiis- 
die~ão, mmque o R." Arcebispo de Coa. Primai: do Orieiilo 
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se tem intromeltido nas rnissões dos religiosos Dominicos 
nas ilhas de Soloi e Timor, bispado de Malaca, e nas dos 
religiosos Agostinhus em Bengalla, bispado de Miliapor, 
nomeando para eltas saceradotes seculares conlra as Reaes 
determinaçfies, que orderiani a cnriseibvação dos niesmos 
Kegulares rias suas respecliuas missões, que crcar5o pelo 
seu zelo, e conservão pelas suas fadigas e acceitaçco (10s 
povos, aonde foiidario conventos, ou hospicios para me i r  
accndir em as necessidades espiritoaes da dirislaridade sem 
despeaa do Estado e sbmenle pelas religiosas oblaçõcs dos 
íieis, mostralido com esles ~irocedimeiitos uma 1,epreIieri- 
sivel ambiq.ao de domitiar lodos os bispados do Orieiitc, 
sobre os quaes, alem de conbeci!r das c:iosas por appclla- 
~ ã o ,  s6 tem diiseilo de nomear Vigario Caliilalar, quaiiilo 
vagar a Cathedtal, aoride tiáo houver Cabido, na lni.ina do 
Concilio Ti,identino, s e u  rcserva da jur,idicpáo, porrlue a 
sua é limitada i s :  iicinarca~ãcs do s c i ~  bisliado, o que faz 
diividosa :iyuelIa, qoe co~iIEre a sacei~clotes, que vão mis- 
sioiiar a dioccses allieins, cliegaridii ao csrrnrilio piaeedi- 
rnerito de náo iliierer ordenar os religiosos, que 1iahilit:idos 
pelos seus pretados ria fornia de dii,eito s e  Ilie apreseritao 
para servirem a Religiáo e o Estado iiesla parte iiiteres- 
sarite i Igreja, c aos lieis que experimeiitSo a maior ftilta 
de  miriisti*os pela& sinistras iiitcnqões do nicsnio K.do Alce- 
bispo I'rimaz: nào serido rneiios lionderaveis os iiiauditos 
~)rocedimentos com qiie tem oppitiniidn, e vexado os reli- 
giosos do Caimo do Chimhel, dccalranr1o.o~ excommuii- 
gados d e  participantes em todo o bisliado. ~iroliihindo, que 
exercitem as soas ordchns lias igrejas, oii calic!ll;is de soa 
jurjsdicção corri escaiidalo geral dos povos, e Iioiica obe- 
diencia e fespeilo ás dccisfies e sentericas da klesa da Coroa, 
que tomou coiilieciriicn~o d'aijiicllas violi!ricias improlirjas 
do espirito do Erarigelho, e inteiramente aIIieias ilo miiiisle- 
rio pugtoiat fiiiiilado ria e~iiilatle, paz, e malisidão: Marida 
EI.Hei pela Secretarbia d'Ustado dos iiegncios da jiistiça ao 
R." Arce1)ispo Primaz do Oi8ieiitc se absleiilia de scmelhan- 
tcs procedimei~tos e violeiicias, e 1120 se  intrometia direcla, 

oii indirectamente com as missáes dos Regulares csiabclc- 
tidos em outras dioceses, pois s i i  lhe pertence examinar o s  
sacerdotes Kcgirlares, que vão parroquiar nas igrejas do seu 
bispado, e menos irigerir-se-no governo dos reljgiosos de 
Cliimbel, sobte os quaes rião tcrn mais dii*eito que o de visitar 
e presidir as eteiçóes, como determinão os seus Eslatutos 
aplii.ovados por Sua Magestnde e pela Se  apostolica, que 
deve garantir e observar : Outro sim manda Sua Mageçlade 
qiie o mesmo R.d0 Arcebispo pelo seri direito metropolitano 
nouiee para os bispados vagos seus suffrageneos vigarios 
capiiularcs, e nunca go\;erriadores, por ser isto privativo do 
prelado diocesano, quando está ausente da sua igi,eja, em que 
tem jurisdicyão, a qiiat riuiica se pode considerar no metro- 
politano, ciija jurisdicçáo ordiriaria e restricta a sua diocese. 

Espera Sua blagestade que o R." Arcebispo Primaz or- 
derie qiiauto antes os Regulares, qiie se lhe apresentarem 
habilitados pelos selis res~ieciii'os prelados, e (luaiido recuse 
ciimprir estas Reaes ilctcrminações (o que se  não espera) 
Sua Magestade manda!'$ procede15 a lemporalidndes contra 
o mesmo R do Arcebispo Primaz do Oriente. Palacio de 
Queluz, em 16 de  AbrSjl de 1824. -Jose da Silua Carvalho. 

POIITAR1:l 
( h  J U K T . ~ )  

Manda El-Rei pela Secretaria d'Estado dos negocios da 
jiistiça wmetter a Jiiiiia 1,rovisoria do governo dos estados 
da lndia a copia da Portaibia ilii.igids ao H." Arcebispo 
Piirnaz de Gua, para que, tio caso de elle não ciimprir as 
Reacs orderis, que nella vão cler.Iai.adas, faca siispender 
os (iagaineiitos d;i congriia, que o mesmo R." hrlebiqio 
leva lias loliias do Tliesouro pillilico nacional, dando conta 
por esta Ser:retaria dos prncedirnciitns, em contrario, que 
houverem a este respeito. P a ~ o  tie Quclue, em 916 de Abril 
de  1822. - Jose da Silva Cai,cnlko. 

(Cit. Gru. dos Y',.iú., rit. n.O 601, pag. 2438). 
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AVISO 

De 30 de janeiro de 1824 

lll.mO e Ex."'O Stir. Sentlo presente a Ei-Hei ii~isso Senhor 
que na freguezia dc S. 1'e~ii.o do Rego da Muita, termo de 
Alvaiazcre e Bispado de Coiiiib!a, algaiis Pnrocliiarios rc- 
cusão r:oriti~ibuir coni esmolas proporcionadas nos seiis I i e ~ i s  
para os C)Kcios, iliie Iic ciisti1111~ antiqiiissimri fazercm-se 
pelos Parocliianos fallecidiie, e consideiandu Siia Mageslade 
que naquellc Bisliado existem as mesmas raxGes, que ino- 
tivarão O Decr. dr 30 di! Jnlko de 1790, pí:ln ciiial se ordenou 
pivvisoriamente, qiie nas 1)iriccses de Biaws, c do tJorio se 
continuassem aos Paroclios, como até eiigo se praticava, 
estas, e oulras semelharites piestasfies, sem qiie em Juizo, 
nem fora d'elle se adrriittissem questíie!: possessorias oii 
plenarias dirigiiies i exem~ição, ou modificatão das ditas 

'prestafies, e seni qiie hoiiuesse attençáo,a Despachos, ou 
Senleii~as, que a respeito do referido se tivessem proferido 
no  possessorio: Ha o Mesmo Augusto Scrihor por bcm de- 
terminar, que no sohrcdilo Bispado de Coimlita se obscrve 
esta mesma pi~ovitieticia. O qoc Soa Magestade inanda par- 
ticipar a V. Excelleiici:~ pata que assim o faça execiitar. 

Deos Guarde 3 Vossa Excellencia. Santnrem em 30 de 
Janeiro de 1824. - bfa,~ruel iJfariliho Iibkão de Caswo. - 
Senhor Aiies Pinto de Sousa, 

(Cít. Gaz. dos TI$., n . O  2I.6, p;ig. 1082). 

Sendo, nas presentes circurnstancias, contrarios i ordem 
e socego ~iubiico os repetidos toques de siuos nas torres 

das I g r ~ j a s  e Conventns [ta capitsi, resultando d'esta pra- 
tic,a, aleiii ~ i e  muitos outros iiiconvenienteç, o de excitar o 
terror com qiie o povo coii~idei~a, pela repetição dos mes- 
mos toques durante a saliirla do Sagrado Viatico aos en- 
fermos, os rupliostos \ii.ogrearos da Epidemia que tem 
grassado: Ordciia Siia M;igestatlo Imperial o Doque de 
Bragariça, Ri!geiite eni Nunie da llnirilia, que o Vigario 
Gemi do Patr~iiii~cliado i lk logo 2s iiecessnriiis pr.o\lidencias, 
para qiic tl'ora crri diante rião tiaja outros ioqiies de sitios 
nas ditas Igrejas e Coiiveiitos, iilkni dos que auriiiiiciío a 
Saiidac;ãri hiigelica: e ílos qiie cliam8ci os lieis a Missa. Outro 
sim delerrnitiii Sua Mu;estatlc Irnpcrial que a administra. 
@u du Siigrado Yialicci s c  i i l ~ 3  iilB 1io\~i1 ordern nas Fregiie- 
z ias  dc I,ishoa, coino nas siihiiibanns e riti'acs. Paço das Ne- 
cesçiilades 6 d c  ,igosto de 1833. - Josij'dn Silcn Cntaa.lfio. 

AVISO 

De 11 de setembro de 1833 

Constatido a Siia Magest:idc Impcrial o Diique de Bia-  
gança, Degerite ein Somrc da Llainiiii. qiie n9o tcm sido 
riporosainerite ciini[ii.iila.s as nitleris, qiie por estt" Secretaria 
d'Estado for80 [lirigiilas ao Vigario (;era\ do Pelriarctiatlo 
em ti e 1-2 rlo mex  iro os ir rio passado, para qiie nas torres 
das lgrcjas, CnpeHas, e Coiiveiilos riio Iinuvesse toques de 
siiios, alem d'ayiielleu: r;iic rias riiesmas 01,deiis se decla- 
rai.30 permittidris : O hlesnio 12i~gusto Serilior mc Ordena 
que x Vossa Iiirninencia participe esta falta de execução, 
para que Vossa Icminencin se sirva de  mandar qtte as De- 
1ermiriac;ões de Siia hTagestade Iailieiial scjáa fíelmenle 
cumpr*idas.: dc~enilu os tiausgiessores d'i:llas, se alguns 
liouver, ser liunidos çnino rnerecrm. Dcos Guarde a Vossa 
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De 30 de janeiro de 1824 

IIt."h Ex."5Sõr. Serido pieserite a El-Rei nosso Seiihor 
que na  Ireguezia de  S. Perlio do HRJO rla 3liirtn, 1,errno do 
Alsaiazere e Bispado de Coimbra, algiiiis Parucliiauo:: 1.e- 
ciisáo rantribuir com csniolas pi301iorcioriadas aos seirs Iians 
para os Officioa, qoe $e ccislume ariticlriissirrio fazerem-sc 
pelos Parocliianos Inll~.cido~, e consiileiando Siia hlagesiade 
que naqilelle Uispadn existcrn as mosmas razóeç, quc iiio- 
tivirão o Dew. d~ 50 dl:dtdhu de 1790, pelo qual se ordenou 
prov~soriamente, qiie nas Dioceses cle Braga, e do I'orto se 
'contiriuassem aos Pai'oclioç, como ale eiitjo se praticava, 
estas, e outras semelhantes prestaçõcu? sem qrie eni Juizo, 
nem frjra d'elle sc adriiittisseiii questões possessoi~i:is ou 
plenarias dirigidas a exeinpçao, oii rnodificaç3o das ditas 

'p r 'es ta~i?~~,  e serii que lioiivessa atlcnçáo,a Oes~iachos, oii 
,Senteui;as, que a respeito do releriilo se tivessem proferido 
no (iossessoriu : Ha o Mesmo Augusto Seiihor por bem de- 
terminar, que iio sobredilo Bispado dc Coimbra sc  observe 
esla mesma pioriileilcia. O q u e  Sua hlagestacle manda prr -  
tieipar a V. Excclleiicia para quc assim o faça execirtar. 

Deus Guardc a Vossa Eacellericia. Saritarem em 30 de 
Janeiro de 482%. - JBnwd ilfarinim Fu,lcCo de Cu,st~o. - 
Senhor Aires Pieto de Sorisa. 

PORTARI I  

De 6 de agosto de 1833 

Sendo, lias presentes circumslaricias, contrarios a ordem 
e sacego publico os repetidos toques de siuos nas torres 

das  Igrejas e Con\fe~~tos da capil;rl, resullando d'esta pra- 
tica, aleiri de iniiitos outros iiiconvenierites, o de excitar o 
terror com qiie o povo considera, pçla repetição dos mes- 
mos loques duraiite :i saliida do Sagrado Viatico aos en- 
fernios, os siip~iostos progressos da Epi(1cniia que tem 
grassado: Orrleria Siia Magestatle Im[irtial o Duque de 
Hr*agatiça, Rcgeiite em Norrie da liiiirilia, qiie o Vigario 
Getmal do Pa11~i:ii~cli:ido de logo as rieceysari:is pro\lidencias, 
para que d'ora em (liariti) ri50 Iiiija oiitros loques de siiios 
nas ditas Igrejas c. Coiirrritcis: alem dos giie annuiicião a 
Saodaçao Aiizelica, e rios que c)i;irriari os lieis á Missa. Outro 
sim clcter'iniriii Stia Iílagestarlc Imperial qiie a administia- 

do Sagrado Viatico se faca at8 riovii orclern nas Fregue- 
zias de I,iblio;i, coiriw iins sirbiii~baiias c ritraes. Paco ilas Me- 
cessiilades ri dc !igostci de 1833. - Josif'rla Silcn Carcalho. 

AVISO 

De 11 de setembro de 1833 

Constaiido a Siia B!agest:irle Imperial o Duque de Bra- 
ganca, Hcgeiite ein Nomt: da  llaiiilia, qiie nlo tcm sido 
rigoroeaniente ciiui~irida~ riç ordens, rliie Iioi.esta Secretaria 
d'Estario foráo dirigidas ao \!ig;irio Geral do Patriarcliado 
em 6 e 12 do iner: proxinio passado, para qiie Iias torres 
das Igrejas, Capellas, e Convetitos rião tiouvesse toqties de 
sinos, alam d'aquelles, q i ~ c  rias inesrnas Ordciis se decla- 
ravjo permitlidos: O hlesnio Atrgiisto Seritior me Ordena 
q i ~ c  a Vossa Einirienciii participe esta blts de  execiição, 
para que \:iissa Einincrici;~ se sirva de rnnndar qire as De- 
Icrniiiia~Ges de Siin hfi~geslade 1111peiial sej2o íielrnente 
cumpridas, deveriilo os ti.sosçi~essoreç d'ellas, se algtins 
houver, ser ponidus como meraerrn. Deos Guarde a Vossa 
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Eminencia. Paco das Necessidades em I I du Setembro de 
4833. - Jos& dn Srloa Carrallio. 

(Cit. Chron. constit. de Lisboa, n.' 68 ,  pag. 933). 

AVISO 

De 20 de setembro de 1833 

Em."O e K . " 9 S . r  I-lavendo mostrado a expei8iencia de 
muitos ~eculos, quão nociva he i saude [iulilica a pratica 
de se enterrarem rius Templos os cadaireres dos fieis, pelo 
que os Governos çii:ilisados em todos os paizes Calholicos 
a tem abolido, fazendo eslahclecer Cemiterios em lugares 
proprios, nos quaes se da jazigo aos Corpos dos finados, 
sem faltarum as piedosas rogativas, que a Igreja determina : 
e sendo certo que esta pratica mais prejudicial se torna em 
Lisboa do que em neiihuma outra povoafão do Reino, por 
um concurso tle circumstaricias peeiiliai,es, que Vossa Emi- 
nenciu sabe perfeitamente avaliar: Deterinina S u a  Mages- 
tade Imperial o Dutlue de Bragança, Heçenle em Nome da 
Rainha, que Vossa Eminencia passe as suas Ordens, para 
que cessem os enterros deritro das Igrejas, uos airios 
d'ellas, ou nos Claustros dos Coiiveutos. aonde ate agora 
se usava eritei'rar os mortos. Ao Iritenderite Geral da Po- 
licia se expede Iioje mesmo ordem iermiiiante, a fim de 
que nas Cercas de algumas Casas Religiosas se demarquem 
prov~soriamente os terrenos necessarios para Cemilerios 
nas localidades mais convenientes, em quanto se não esta- 
beleceni os que devem ser inarcados para o futiiro. Esco- 
Itiidos que sejáo, transmittirei a relação d'elles a Vossa 
Emiriencia para que sirva de maiidar proceder as Ceri- 
monias usadas, fazendo saber aos Parochos e Prelados dos 
Converitos, que transgredirem as Ordens de Vossa Emi- 
nencia a tal respeito, qiie ficar20 sujeitos a rnui severo 
casligo. 

Pela Repartiçao da Policia, e pelos Ministros Criminaes 
dos Bairros, serão vigiados aquelles a quem cumpre dar 
cumprimento as ditas Ordens. Deos guarde a Vossa Emi- 
uencia. Paço das Necessidades em 20 de Setembro de 1833, 
-Eminentissimo e Revurendissimo Senhor Cardeal Pa- 
triarctia. - Josi dn Silua Carvalho. 

(Cit. Chvma. c m l i t .  L Lisboa, n . O  51, pag. 969). 

De 19 de outubro de i833 

D. Pedro, Duque de Bragatiça, Regente dos Reiuos de 
Portugal, Algarves, e seus Dmiriios, em Nome da Bainha. 
Faço saber: Que, tendo a Junta do Exame do Estado actual, 
e Melhorameiito temporal das Ordens Regulares, Ericarre- 
gada da Heforma Geral EccJesiastica, em Consulta, que fez 
subir a Minha Imperial Presença na data de 20 de Setem- 
bro do corrente anno, exposto a conveniencia, de que 
perante a mesma Juuta se procedesse previamente a exame, 
e outras necessarias averjgnações a respeito das pessoas, 
que Me houvessem de ser propostas para Igrejas Parochiaes, 
e mais Empregos Ecclesiastit.os, cnja nonieação peiience 
exclnsivamente ao Soberano, ou Regente, ii fim de se evitar, 
quanto seja possivel, qiie as Igrejas. ainda mesmo lempo- 
rariamente sejáo confiarlar a bomens melios digaos do Sari- 
c10 Ministerio Parochial, propondo-Me ao mesmo tempo o 
modo, por que se devia proceder a essas diligencias, e corno 
Me deviao ser feitas laes propostas: Tetido-Me coriformado 
com o parecer da Jiiota por Miiiha Imperial Resolução de 
26 do mesmo mez: Hei por bem declarar. que de ora em 
diante se observe a tal iaespeito o seguiute: 4."  Que as 
propostas das Igrejas Yarochiaes, e mais Empregos Eccle- 
siasticos, excepto Bispados, e Conezias, subirão Minha 
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Presença pelo Tribunal da Junta do ?ulelhoranieiito, proce- 
dendom primeiro peraiite i:lle i o[iposicBo de titiilos legaes, 
de costumes, serviços, e esaini?s ile sciencia, tciitlo entre 
aquelles titiilos distineto logar as reclamações dos Povos, 
feitas pelas siias respectivas hlloiticipalitlades. 2." Qiie ha- 
verío doze Examinadores (Ia hlirilia rioniençáo, pata que 
em quatro turnos v50 alli eiinininar os pietendeiites, rle- 
vendo o juizo dos mcsmos Exatninarlores siibir em aulho- 
giLaptio a Mirilia Imlieiial Pri:seti~a. 3." Que a Juilta, certa 
assim da su1Hcieiicia dos Carididatos, Rle corisiiltaiii os que 
houverein para cada tiiim:~ Igreja, clrssiriccitido-os seguud 
entender dc suas qiialidades, liara qiic Eii possa entã~ 
d'errtre os propostos escolliai aqciclle, qtie mcrecsr melhor 
e mais a Minha confiariça. 4." Que se coiiservaráo na Se 
creteria d'Estatlo as Portarias passadas iite agvra par 
Igrejas, u que ailida alii existirem. para ellas serem [iro 
vidas nos rriesmos já agiaciailos, passando pelas habitaçõe 
acima referidas, ou erri outros, se aquelles por ellas nái 
forem julgados suliicieiites. Sua Rlagestude Itnperirl, o Se 
nhor Duque de Bragariça, Regeiite em Xome da Kaiiiha 

. o mandou rle seu eslirhcial mantlailo pelo Tt-ibnal da Jiint 
do Melliorameiilo. E eii Chrisliano Fiedericri Altavilta i 

escrevi em Lisboa aos 19 de Outubro de 1833. -Aritoiiii 
Luiz Alvee a fez escrever. O Conselheiro Presidente ACarco. 
Pinto Soares Vaz Prelo. - Licenceado Jost! Ferra0 de Jíen 
hnpa e Souso. - João Jorge d10lie;eiro Lirno. 

(Chrm. constit. do Porto, de 1833, n . O  259) 

De 2 de novembro de 1833 

Sua Magestade Imperial o Duque de Bragança, Hegente 
em Nome da Rainha, a quem foi presente a Conla que por 

esta Repartiçzo fez subir o Juiz de FBra de Torres Vedras, 
datada de 29 de Oulol.iro proximo passado, referiudo as 
diligencias a qiic eslava procedeiido no Convento do Vara- 
tojo: Determina que o dito Magistrado coutinue no proce- 
dimento conieçado, devendo pbi' em boni recado toda a 
prata que eiicontrar, e descresêl-a em uma relação, que 
enviari a esla Secretaria d'Estado. O Convento, que os 
Religiosos abandonar30 para seguir os Rebeldes, deverá 
ser supprimido sem embargo da volta de alguns moradores 
d'elle; e assim ciirnpre ao Jiiiz de Póra fazer inventario de 
tiido qiianto oielle arliar: entregarido-o a depositario idoneo. 
E pelo que respeita a rectimmendação feita aos Ecclesias- 
licos de instruirem os POVOS PUS deveres de Cidadãos e 
Subdilos, Ortlena o Mesmo Augusto Smiihor que laes insi- 
nuaçóes se não Fação, por quaiito a instrucção, que os 
Ecclesiasticos devem dar, versa iiiiiçamente solire KeligiSo 
e Moral, e nada tem corn os negorios Civis e Politicos do 
Eslado. Paço das Necessidarles em 2 de Novembro de 1833. 
- Josti da Siha Carcrrllio. 

(Cit. Chron. cnnstit. de I,isboa, n." 88, pag. 587). 

PORTARIA 

De 12 de novembro de 1833 

Constando Iior Conta dada pela Commissão Sauitaria 
ao Ministerio dos Negocios do Heino, que se commeltem 
graves abusos no enterramento dos Cadaveres, jB sendo 
sepultados fora dos Cemiterios, já quando nelles se sepoltso, 
ficatidv apenas cobertos de terra, e outras vezes acorite- 
cendo ficarem os corpos abandonados nas ruas de hum , 

para oiitro dia, o que parece feito de proposito para inspirar 
no Povo sentimentos de aversão as medidas do Goveruo; 
em quanto opor outra parte de actos semelhantes podem 
resultar funestos efieitos contra a saude publica: Manda O 
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Duque de Bragança, Regente em Nome ila Rainha, que o 
Vigario Geral do P;ilriarchado faça examiriar, ein que Pa- 
roctiias tão criminosos abusos tem sido commeltidos; La.. 
veudo particular cuidado em Ordenar esta diligencia pelo 
que respeita ao Cemiterio da Boa Norke, aonde positiva- 
mente se declara terem tido lugar iriuilos d'elles. E se 
constar que, ou por incuria dos: Pai.ochos, ou por sua mb 
vontade, se nio cumprem as Qrtlens de Sua Magestade 
Imperial, o referido Vigario Geral do 1)atriarcliado proce- 
derl A suspensão dos que Eoreni ciilpados, designando logo 
Ecclesia~ticos, que provi~orianienteos sotistituão: o de tudo 
quanto for averiguado sobre O procedimento dos Parochos 
suspeusos, dara conta por esta Secretaria dlEstado, para 
que não fiquem si, cum esta demonstraç3o os individuos 
que a merecerem mais severa: uesla diligencia proceder8 
coin a maior actividade, como ciimpre, sobre o objecto de 
tamanha importaiicia. Paço das Necessidades em 42 de 
Novembro de 1833. - Josd drj S a r a  Carilalho. 

(Cit. Qron. canstit. de Lisboa, n." 95, pag. 599.) 

De 5 de maio de 4831 

Acordão os do Coiisellio do Supremo Tribunal de Jus- 
tiça: Attendenrlo a que os recori*enles náo mostram que, na 
confeiçao do testamento a f. 48, nem no acto da approvaçáo 
d'elle, occorresse nullidade alguma, an1i.s esta, e aquelle 
se acham rcveslidos de todas as solemuidades tegaes, 1130 
sendo altelidiveis nesle recurso, porque ibespeitam iinica- 
mente ao merecimento da causa, os esliticiosos argumentos 
que contra a veracidade dos mesmos se atluzem. Atlendendo 
a que o argumento da iiultidade coiitra o casameuto da re- 

. corrida com o fallecido consellieiro Francisco de Noronha 
Motta, fundado na omissão de assignatura das lestemunhas, 

qite furam presenlcs, a qual se nota rio termo a C. 827 v., 
nao procede. porque essa omissão l6i.a supprida mais de 
umatino aiitcs tlt! pr-iricipiar esta caiisa, como se nioslra em 
szguida do dielo terrno, e lielo despacclio tlo Emineiitissimo 
Fatriaiclin, a i. 228, st:ndo qiie o Concilio de TI-eiilo, na 
sess. XSIV, cap. I, de refurrncii. niatritii., so irroga riulli- 
dmle quando falta a assisleiicia do parocliu, e de d u a ~  ou 
tres bsteiriiiiilias, porem nso pi*eaci.evc conio ciicumstancia 
s~ilistaircial nciii a i.elaçáo do teiamo, iicm a assignatura 
das lesicmtiiilias: alóni de iliie: Ilaix que o Sacramerito se 
Iiouvesse por nullo, era rriisteis que tivese ~ir~cetlirlo sen- 
leii~a do jiiizo ccclesiastico, cnnio e expresso ria 1,ei de 23 
de Noioiribto tle 1651. Atteriderido finatmeiile a que a , 

iiulliilnd~ argirirla rii t  oWcio a i. 519 sigrianler e f .  811 v., 
coiitia a c i laç i io  etlital a I. 2'31,. lielus dois fundameiitos, 
de brevidade dt! termo ;isi;ignatlo. e blta de iriformaç30 
previa: ~irwc~~ipta  rria 0i.d. do 1,. l lI ,  t i l .  I, 8, igiialmeiite 
rião procetle, ein (liiarito ao prinieii.~, ~ioiquc a d~ ta  Ord. 
iiào rnai.cn o tei,riio l,i'eciso, qiic pbde sei. assigriadn, dei- 
xaiido-o por isso ao ~iririlerrtc iirliiti'io do jiiiz, e em quanto 
30 segu~ido. poiqylle pelo doc,iiiiienlii r. 198, pi.odi~zid0 
pelos pioprios recorre11 teu, Iioiiri. o ji i i i:  a necessaria irifor- 
mação de que os alisciitiis se acliaraui em parte iiicerta : 
aleoi de qiie OS recorrcrites actliiiuscei'om ao modo pelo 
qiial a dita citacio edilat fbi'a ordenada, e ieiitlo-se uni- 
camente o~iposto ao ter'rno inarcado, tlsiraram passar em 
julgado os Aççoril%os a f. 243 v. e r. 4.35, que coniii.niarani 
o despaclio i. 133, ein qiie o mcsmo fhra assignado. Jul- 
gam, portanto, qiie no proceaso rt8o occorrera nullidade 
alguma subslaiicial, riein ns seiiteiiça f. 314 v. de pihinieira 
instancia, iiem das d e  f. 3G v. e f. 390 v. que corifirmaiam 
aquelle, se ofluiider:~ lei algiiina; e por isso denegam O 
pi.wtn"l rreui~iso. 1,islioa 5 de Maio de 1831.. - Pai ta  
IJerc.ira. - i lk~~edo. - li.llez Laldrirn, - Almeada, vencido 
- I~ikão, seiiçido. 

Çjt, Gaz. dos Tkib., n . O  808, p:ig. 3256). 
-. 
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De 9 de julho de 1834 

presente a Sua Mageslade Imperial o Duque de 
Bragança, Regerite ein Nome (Ia liairiha, a Representação 
do Arcebispo Iileito de La<:edemonia, exporido, que tia 
llelaç'to Ecclesiastiea a qiie pr.eside, coriliriua a tomar-se 
conhecimento tle causas testarnentarias, e de todas as de 
mixli-fori, apezar das disposiyfies da 1,egislagão iiovissima, 
e pedirido uma i.esolr~ção dcfiiiiliva solirti este otijeclu: Sua 
Illagestiide Im~ier~iril. Ciiiiloi~rriarido-se com o parecer do 
Supreriio Ti'iliiiriai de Juslisa, rlarlo em Coiisulta ile 50 de 
Maio ullimo, depois de oiivirlo u I'iacuradoi Geral da Coroa, 
Houve por hcm, em Resolução de 18 de Jiiiiho proximo 
passado, Ordeiiar, que todas as Cniisas, qile n3o forem 
puramente e~tiir.itiiaes, sejam iemt:ttidas, no cslado em que 
esliverum, ao Soro civil, onde curii[iete decidil.as, atteiila a 
disposição geral do artigo 127 do Decreto da Heformaçio 
das Jiistiç.as, e a doiitiiiia do Decreto de 29 de Julho do 
anna proximo preterito, rtitiforme a do artigo 145, $ 46, 
da Carta Constitucional. O ipie o Mesmo Augirsto Senlior 
Manda declaraia ao reierido Arcebispo Eleilo, para sua in- 
taltigencia, e devida execuçáo. Paço de Queluz em 9 de 
Julho de 1834. - Jucinquârn Antonio d'dguiar. 

(Periodico dos Pobres do Porto, do 1834, o.* i5íi). 

De 22 de fevereiro de 1839 

Foi presente a Sua Magestade a Rainha a conta, que o 
Hevci.enilo Bispo Eleito do Porto diiigio a este Minislerio, 
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incluindo os autos para a collrçào, oii Instilriição canonica 
do Preuliyteru Egresso Liiiz de Ssiita Hita Arairio, a quem, 
por Decitto de 1 4  de jullio do aiino proxirrio preterito, 
Houve a Mesnia Augiisla Seiilinrii por Iiem Apresentar na 
Cadeira Capitiilar, qire iia Sk Catlierlial da dita Cidadese 
acha vaga pelo falleeirnento do (;tiriego Agostiriho de Ma- 
galhães e ilvellai', e aci)rn~iaiilinndo larriliem as representa- 
ções offel~eciriiis pelo Cabido coiitia a execução da Sentença, 
prciferida nos mciieioiia:lus .4iitcis, pelo Herereiido Bispo 
Eleiio. Sua hlagestade, Que. eiitix os Regios 'l'itulos e 
Prerogalivas do Seu TIiitono, Pidéza sobremaneira o cle Filha 
Fidetis~ima e Devota da Saiita Igrcja Caliioiica, c corrio tal. 
o de Supicina Inspectora e Urferisoia dos Cnnones, e da 
Discililiiia, Soube cúin muilo pesar a reliictancia de uma 
Corpoi.ação Ecrlcsiastica coiilra o exci.cicio do Poder Real, 
em materia iiiulTerisi\.a da Ileligião e dos Canoiies, e sobre 
um acto, que as cirçurrrstaiicias acriiaes da Igreja Liisitana 
legitimam com~ilalameiile, a exemlilu rlc melliores tempos, 
e o exame do qual, airida quaridii alguma irreglilaridade 
de particular Discipliiia eoritivesse, niinca scria da compe- 
tãncia dessa Corpciraçao repi~e~cntaiiie. Nomeações igiiaes 
as de que se tracla teem sido rcalisadas em rliffeienles 
Catliedraes do Heiiio, e i-lesigiiiidamerite na Sé I\letropoli- 
lana ria Exliemadura, cujo Prel;iilo tniilo se distingue por 
seu zelo bpostolico, e por stia sulitii.ior insli~ucçlo em ma- 
lerias ecclesiastiii,as. Sein [iois descer 3 argiimentos, que 
mttitos tia, [)aima desvaiiecer ns razões pretextadas pelo 
Cabido'da Se dii Poitlo, e Desejando Sua Eilageslsde, pela 
corisidera~àio pi,inciriril do socCpu das coiiscie~iciiiç de Seus 
Sobditos, e da ti~iriqiiillidatle publica, e1.1lar de todos os 
modos, qiie se pratiquem: por Ecclesiasticos, em exercicio 
legitimo de siias Funcçõe);, actos, d'oride os mal intericio- 
iiados possam deduzii.pretextos para dar.cm n1;iis alim~nlo 
ao chaniado ~cisnia religioso, que larito lidam por fomentar 
iieste Reino: hliirida, rliis o Keiercndo Bispo Eleito do 
Porlo, procedendo 3 convocação du Cahido da Catliedral, 
lhe faça constar, rio Heal Nonie, o desagrado da mesma 
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Augusta Seuhora, que tão Benevola Tem sido para com os 
membros a c h e s  da Mesa Capitular, e lhe declare: que 
unicamenle ao Governo compele entei1der.w com a Saulii 
Se Apostolica acerca de quaesqlier iegaiias accidentacs, 
que, duraiite a iuterrupçío das relaçoes com etla, possam 
ter soffrido algumas rnodificaqães; que  o Governo lracta 
effectivamente deste ponto coni toda a sollicitude, sem per- 
der de vista o Decoro do Throrio e a Diguidade Nacional; 
que a ningiiem mais iiertertce critrar iia riegociaçáo de taes 
assumptos, e que prtaiito o Cahido iiada tein a discutir 
no caso [ireserile, e quaesquer ideriticoe, cumpriiido'sim 
cuidar assiduo de satisfazer aos deveres de seus oficios 
i.cligiosos, nos dictames da doutrina Evangelica, e aos pre- 
ceitos dos verdadeiros Canones, respeitaiido mais Aqecelle 
que cinge o gtadio, e deixando de offeiecer obstaculos ao 
efleito de seus legitimos Mandados. Quaiido porem, o que 
Sua Magestade não Espera, o Cabido conti~irt! em sua op- 
posiçáo, Ordena a Mesrna Aiigusta Setitiora, que o Reve- 
rendo Bispo Eleilo faça lavrar o compelente Auto. e o  envie 
a esta Seci-etaria de Estado, a (lua! em todo o caso darii 
conta do que sobre o uegoc,io sujeito, e idenlieos, occotrer. 
Paço das Necessidades em 2-1 de Fevereiro de 1839. - 
Alalotio Fe~~iandes Codbo. 

(Min. dos Eecl. e lust., L. TI, dus Pm-t. do Rein., f .  2%). 

PORTARIA 

De 14 outubro de 1842 

Manda S. M. a Raiiilia, pela Secreatria d'iistado dm 
Negocios do Reino, parlicipar ao Goveriiador Civil de Bra- 
gança, para siia iriteliigeiicia e mais effeitos couvenientes, 
e em resposta ao seu oficio n." 2.19 de 24 de Selembro 
ultimo, que, quaudo para fins administi~ativos, se reunirem 

duas ou mais Parochias, seri4 Presidente da respectiva 
Junta o Parocho d'aquella que fo~mais  populosa, devendo 
enteuder-se que, apesar da mencionada reuniao, as mesmas 
Parochias ficam indepundente~ para todos as effeitos civis 
e Eccles~asticos. Paço das Mecessidades em 44 de Outu- 
bro de 1842. - Aaalo~aio Bmardo da Costa Cabrai. 

(Min. do Rein., 3.' R. L. V ,  n . O  2531). 

De 26 de março de 1844 

Aulos Civeis de Recurso a Coroa, Remmate, o B.01 Ma- 
nuel Maria Ferreira da Silva Beirhão, como curador ad litem 
da menor D. Fraricisca de Castro Silveira Freire Zuzarte. 
Remrridos, a Relação Ecclesiastica, e o Auctnr, Lino da 
Silveira. Escrivão, Aiitonio d'hbranches Coelho. 

Accordam na Relação, em conferencia etc. Que foi ag- 
gravado o recorrente, ciirador ad lilern da menor D. Fran- 
cisca de Castro Silveira Freire Luzarte, pelos juizes da Re- 
laçáo ecclesiastica, no despacho proferido a 1. 336 v .  dos 
autos principaes appensos, de que se recorre, em quanto, 
deferindo ao reqireiLimeiito f. 335 do Aliclor Liuo da Sil- 
veira, mandaram escrever o recurso dt! appeltação para uma 
qmrEa iristancia, por elle interposto do Accord3o f. 330 v. 
(a) dos mesmos juizus, que i.evogando os de f. 158 e f. 181 ,  
proferidos em priincira (b) e stiguncln (c) instancia, pelos 
quaes havia sido julgado nulo o vinculo matrimonial do 
mesmo A. com a 12. B. Francisca de Castro Quarlim Freire 
Zuzarte, declaroir a final valido e legitimo o mesmo vinculo 
matrimonial, para que possa ~iroduzir seus devidos effeitos, 
assim canonicos como civis ; por quanto : 

Seiido principio certo; corifessatlo e recoiiheeido pelo A. 
appellante a i. 201, f. 213, f. 2 t6  v. e l. 936 e outros 
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logares do processo, que ao poder civil pertence essencial- 
mente, mmo uma das SUPS mais imlioitaiites altribuiç.ões, 
deiitibo dos limites dos dii.eilos civcn sacrn, pi.escrevcr ao 
poder espiritual a Fbi~~ in  de processo, seguiido a qual este 
lia de eneixitai. siia juiisdiçção nos rieglicicis da sua com. 
petencia, para Iiavcr unidade, e evitar que se adopte e 
iiitrodiiza alguma outra fbt,ma de priicessu que irrogue 
violencia aos subilitos, a quem o goehrno clu Eslailo deve 
igual e seguita prolecyno; e scnilo pai. isso e pela obedieiicia 
que o sacerrlricio d c v e  ao Siifii-emii podei. lernpoiai do 
mesmo Estado (Esiatuios da Uriiversidnrle, I,. I[, til. VIII, 
cap. I!, $ 2'3 ; C;irt;i reifersal aos pot1ei.e~ do iiuncio, em 
44 de Jaiieiro de  ,1741; C. 11. dc 43 de Agosto de l753), 
que rio foro ecclesiastico Iioriuçuez se leni seguido sempre 
as leis do ~ituccssu corisigii;iilns iins Ord. do Heiiio, corn as 
moditicaçóes e alleraçlics quh a diffcrcnte Ibrnia aclual de 
govdriio tenr acoiiselliado e tornado necessarias ; 6 tambem 
certo e consequenlc, que nao axistindo ria ordem civil es- 
trbelecidas niais irislaiicias, do qiie as qiie permitte a lei 
Rindameiitiil do Estado, Carta conslit., ari. 125, a que 
correspondem os 31.1. 42 e 82 da actuá1 Ref. Jud., com o 
Tribunal Solitcnio ile Jiistiça para coiicessso o11 denegação 
das revistas, segutido o disposto no arl. 131 da rricsnia 
Conslit., a que coi'ihespoiirlr: o a i t .  20 da Hef., ultimiimente 
declai,adu e ampliado pelas ],eis de 19 dc Dezeniliro de 
1843, 1130 6. possivd admiltiiw, conio o A. pretende, uma 
qzcarla i~istaricia, que nBo existe cibeada, mas que o devera 
ser unicamerite para julgar. de tioiw a soa caiisa, a imiiação 
tslvez dos aniigos jiiizus de commissão, qiie a mesma Cwt. 
coustit. declarou extiiietos no 8 16 do art. 14.5 : mesmo 
porque, sendo {como ellt: obscrva a f. 8 do Appenso n." 7) 
expresso na letra das leis do Heino, que a appellaçiio deve 
ser inlei'paslrt para superior certo e legiiimo, designado na 
peliça0 nu termo d'ella, e que sli esse superior certo e legi- 
timo para (piem se appellri, c nAo outro, pode conhecer de 
tal appellaçáo (Orii. do I.. I, tit. VI, 8 5 ,  lit. LVIII, g 25, 
L, 111, tit. LSXIV,  $ I), uão existiudo airida creada e de- 

finida essa qt6WlU insbancia, tal recurso para ella interposto 
deve necessariameute cair por si mesmo, e repiilar-se como 
não esciipto. 

E na verdade tanlo é certo qiie no foro eçclesiastico se 
tem priicurarlo sempre eslribeleçcr as iiistanciaç ad inslar 
das civis, e hatnionisar o processo canonico com o pro- 
cesso civil, que b o mesmo A,  quem, no appenso n." 6, 
apresenta por certidão r f. 3 v. a corisulta da Relacâo 
eçclesiastica, e sua iesolução em data de 22 de Marco de 
1838, pelo arilecetlente Cardeal patriarcha, o qual, atten- 
dendo i uiicessidade que havia de pt.over de remedio para 
a hoa administraçáio da justiça: enl quanlo durasse iuter- 
rornpids a communicaçIo comi a S e  Apostolica, c o poder 
civil nao determinasse outra cousa, msiidou que a Relaçso 
ecc1i:siastica para ir coherente com o juizo secular se divi- 
disse em duas seetões, em turno, para conliecer uma em 
priineira e ououtia em segunda instaneia, dando r primeira 
appella$io para a segunda, com o recurso extraordinario 
de revista para o patriarcha, a quem pertenceria conce- 
del-a ou deiiegal-a, como acliasse de justiça, desigusndo, 
no caso de concessso, os juixes qiit! deveriam julgar nova- 
mente a causa; e nesta coriformiilade, lendo sido a cansa 
julgada em segiinda irislancia, corilirmando-se pelo Accor- 
dão de f. 480 o de C. 158 da primeira iiislancia, que havia 
declarado nullo o malrimonio do A .  com a R., e subindo 
os aiilos a f. 184 a presença do reieiida antecedente Car- 
deal patihrcha, em virtiitle do recurso interposto a f. 18% 
pelo defeusoi dos matrimonios, liem como pelo curador 
da menor (o qual riio e por cerlo, como diz O A .  a f. 212, 
enlidade heterogeuea iio processo, e arbitrariamelite intro- 
duzida nelle, mas legitima e iiecesssria, uma vez allegada, 
como fui no art. I 3  da conlrarit:dade a f. 15, e provada 
pela certidão de f. 24, a existencia da diçh menor, cuja 
paleriiidade o A. nega, e tanlo que sem elle o processo 
teibia sido declarado todo insanavelmente nullo, em cum- 
primento da Ord. do L. 111, tit. XLI, $8 8 e 9, e por isso 
nomeado em todas as iuslancias, assim ecclesiasticas, como 
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logaras do processo, que ao poder civil perlence ersencial- 
merile, como lima das suas mais imporlantes altribuições, 
deriliw dos lirriiles dos direitos cip,ca sacrq. prescrever ao 
podei espirilual a lui.ma de processo, seguiido a qual este 
ha  de exercitar siia jurisdicç80 nus n~giicios da sua com- 
petericia, para havcr uuidade, e evitar qlie se adopte e 
iriti*otluza algunia outra ibrma de processo que irrogue 
violeiicia aos suliditos, 3 quem o guvCi.no tio Estado deve 
igiial e segura litolecq,ào; e sciido~iot.isso e pela obediencia 
qcie o saccrdocio devi: i10 Supremo podei. tempura1 do 
mesmo Ihtado (Eslatutos da Uiiiversirlatle, L. II, Lit. VII1, 
cap. 11, 29; C;irt:i i.ei:ersal aos ~iorleres do nuricio, em 
Jh de Jliiieiro Je  1741i; C. H. tlt? 23 rle Agosto de 1753). 
que rio Eoro ecclesiasiico Iiorluguez se lem segiiido sempre 
as leis do Iirocesso C U I I S ~ ~ I I ; I ~ ~ S  112s Ord. do HL' '1110, corn as 
modilicii~íjes e nItei~ai.rics quk a rlifbrenle fornia actual de 
gori?rrio tem acoiisclliado e toiiiado riecessarias ; é tambem 
cerlo e conscquente, que nIo existindo na ordem civil es- 
tabelecidas mais iristancias, do que as que periiiitte a lei 
fundameiiliil do Estado, Carta constit., art. 125, a que 
coi*reslionrIem os ai,t. 44 e 82 (Ia aclu-a1 ReT. Jud., com o 
Tr'ibiinal Supremo de Jiisti~a para coricess3o oii deuegaçb 
das revistas, seglirido o disposlo no art. 13.1 da mesma 
Constit., a que  roriespontle o ait. 20 da Hef., ultimarriei~te 
declarado e ampliado pelas Leis de 19 dc riezeiiihro de 
1843, não i? ~iossiri:l admitti~se, como o A. preteiide, uma 
quarta iristariçia, que não exisle creada, nias que o devei:h 
ser unicarnerite para julgar de novo a sua causa, i imitaçáo 
talvez dos antigas juizos de commiss$o, que a mesma Cart. 
coiislit. declarou extirictos no 8 # E  do art. 1 k 5 ;  mesmo 
porque, sendo (mino elle obscrva a C. 8 do Appenso 1i .O 7) 
expi'esso na lelra das leis do Reino, que a appellação deve 
sei. interposta para superioi' certo e legitimo, designado na 
petição tili termo d'ella, e que so esse superior cerlo e legi- 
timo para quern se appella, e não outiso, pode conliecer de 
tal appellacio (Ord. do I,. I, tit. VI, 8 5, tit. LVIII, 8 25, 
L! 111, tit. LXXIV, 5 i ) ,  rião existindo airida creada e de- 

finida essa qtwla jnslancia, ta1 recurso. para elIa interposto 
deve necessariameule cair por si mesmo, e reputar-se como 
não escripto. 

E na verdade tanto certo qiie rio foro eçclesiastico se 
tem procurado sempre estabelecer as inatancias ad instar 
das civis, c bainiunisai* o lirocesso canonico com o pro- 
cesso civil, que i: o mesmo h. quem, no appenso n." 6, 
apreselita por certidjo n f. 3 v. a coiisulta d a  Relação 
ecclesiastica, e sua resolução em data de 22 de Março de 
1836, pelo aiitecedente Cardeal patriarcha, o qual, atten- 
dendo necessidade que havia de prover de remedio para 
a boa administraçáo da justiça, eni quanto durasse iuler- 
rompida a çommunicaç50 coni a Se Apostolica. e o poder 
civil na0 determinasse outra cousa, mandou que a Keiação 
ecc1i:siasfica para ir coherenle com o juizo secular se divi- 
disse em duas sec~ões, em tuisno, para conhecer uma em 
primeira e outra em s~gzrnda instaricia, daudo a primeira 
appeIlar,ão para a segurida, com o recurso exlraordinario 
de revista para o patriarcha, a quem perlenceria conce- 
del-a ou deiiegal-a, como aciiasse de justiça, designando, 
no caso de concessso, os juizes que deveriam julgar nova- 
mente a causa; e nesla coiiformidade, tendo sido a causa 
jiilgada em segunda ii~staiicia, conlirmando-se pelo Accor- 
dão de E. 480 o de r. 158 da pi8imeii.a iiistancia, que bavis 
declarado nnullo o mairimonio do A. com a R., e subindo 
os autos a f. 184 i presença do referido antecedente Car- 
deal patriarclia, em \irtude do recurso interposto a f. 182 
pelo defensoib dos matrimonios, bem como pelo curador 
da menor (o qual riso e por certo, como tliz o A .  a f. 212, 
entidade heterogenea iio processo, e arbitrariameiite intro- 
du~ida nelle, mas legitima e nùcessaria, urria vez allegada, 
como foi no art. 1 3  da conlrarietlade a f. 15, e provada 
pela certidilo de f. 24 a existencia da dicta menor, cuja 
paternidade o A. nega, e tanto que sem elle o processo 
teria sido declarado todo insanavelme~ile nullo, em cum- 
pi,imento da Ord. do L. 111, tit. XLI, 5s 8 e 9, e por isso 
nomeado em todas as instancias, assim ecclesiasticas, como 
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civis. depois de recebido o diclo recurso a F. 182 v. e 
inlimndo ao A, ,  que, teiido delle noricia eni 13 de Agosto 
de ,1839 (segiirido u (lata do lermo du iiitim;i~ão por eite 
assignado a t l i c tas  f. 482 i..), so e i i i  22 de Outubiri jse- 
giirido a d:ita do cle.q)aclio cxarado a f. 200) se lenitirou 
de represerilar con1r.a aquella ariresenlação, i.cqiierentlo que 
os autos baixasserri ao Tr3ibitnai d'onde liaviairi sul)ido, foi 
pelo aclual pati'iarclia pioiei.iilo o drspaclio a L 125, em 
dala de 28 de Uaisço de 1840, pelo qiial, iiideferindo o 
dicto itequerimenlo de f. 200, por conter, segtrndo diz, 
materia contraria a dii*eito carionico e i disciplina [Ia Igreja, 
e por ser fundado em lugislayáo ilue riso eslava em vigot., 
maiidou qiie se prosegiiissc nos termos do mencionado 
recurso inlerposlo a I. ,182, que n A. havia recontiecido 
e acceilado sem contra elle prolestar eni tempo, e que a 
causa fosse riovnmetite jiilgada por juizes d;i Reia~ão ec- 
clesiastica qiie ~ i j o  o tivessem airida sido iio processo, 
constituindo por esta forma unia 1er.ceu.a instancia (igual 
na ordem civil Aquella a qtie o Suliremo Tribunal de Jus- 
tiça, quando coiicerle revisla, commetie e iriarida remetter 
qualquer processo, que lem siiloji~lgado cm segiiiida instan. 
cia, para ser novamenle recoiisidei~ado e julgado) ; e por 
isso tão jristo e ciirial pat*eceu aqiielle despaclio do refe- 
rido' actiial palriarclia, que, irilei-pondo d'elle o mesmo A. 
o recurso a coroa, que fez olijeclo rlo ap1i.O ri." 7, foi pelo 
Acordão f. 43 ( d )  deste Tr,iliunal declarado que não se 
tinha fel10 aggravo ao recorrente. em risia dos aiitos e da 
resposla a f. 30 do mesmo ~ialriarcha recoi.i*ido; e inter- 
pondo-se ainda a 1. 47 o reciiiso dc revista para oSupremo 
Tribuual de Justiça, aliczar de ainplaineiite siistentado n 
1. 4-9 alc f. 56, foi pelo Acordso f. 64 v.  (c) do mesiiio 
Tribunal Suoremo denegaila a Eoncessfio ile rerista, por 
ri& ter hairido preler.i(!ão de solenatiidade slrbsitrnclel, iiem 
o f i m a  d i w r a  de lei vigente, em cujos termos é claro qiie 
a causa fo i  Icgalmenle jiilgada na reíer id~ 1erceir.a instan- 
cia pelo Accorrlão f .  330 v., em data tle 16 ile Agosto de 
1843, o qual, revogatido os dois anlecedcntes .4ccordãos 

de primeira e sepiidá inslrincia, annullaloi~ios ambos do 
vitic~ilu matiimoiiial, declaroii a filial valido e legitimo o 
mesmo vint:iilo rlo A. com a R. ; o ciinsegiiitilemoiite que 
se acliain esgotados qiiaiitos i8eciitsos e iiistaticias eram ale 
alli permittidas pelas leis rigciites, assim civis como eccle- 
siasticas, sem qiie possa coiitra isto invocar-se a permissio 
que se enconira ria Cniistil. ou Hulla I~eriedictina - Dei 
naiseralione, que anda impressa e por dociimento a f .  12 
v.  do a1ip.O n." 7, em a qual o Papa Benedicto XIV, pre. 
sccevcndo o modo e furma rliie se l i a  ile observar nos juizos 
das causas mitrimoniaes, para se declarar a valirlatle ou 
nullidade dos matiimonios, permitlc, rio 5 12, que taes 
catiças possam ser coiiliecidas e julgadas em terceira ou 
qziurln instaricis : Por cl~iariio : 

Ainda mesinn siiplionda que lal Conslit. oii Riilla pon- 
tificia teiilia obtido o i~neplacilo regiri, qile o A. I l i e  nega 
a I. % [ I ,  e sem o í l i i a l  [ior cerlo riáo podia ser ndmittida 
e ter. execuçio neste Heiiio (nos termos do Dect'. de 16 de 
Agosto de ItiG3, da IA. de ti de Rlairi tle i765, de 28 de 
Agosto de 1767, e Piovis. regia de i2 dc Oulubi'o de 
1703), e certn, coma diz o mesmo .4. a 1. 213 v., que ella 

l i a  de ser execiilada siimeiite em taiito quarilo for ccimpa- 
tirei coui as leis patrias, e que riaquillo em quo não for 
com1~ilivei, I'. um wtriie execuinl-a; e pois isso, demoiistrada 
a esoi.bitaiicia (Ia guarla inslaricia, qtie sc pretende agora 
inlrodiizirb na Iiierarcliin jutliciaria, eiidciite se torna, se- 
gundo m. priiicipios estabeleciilos pelri mesmo A., que e 
não sO ineompativel, mas atb criminosa a p a r t a  instaricia, 
que clle pretende fazer instaurai., depois de ler fortemente 
impugnado a atlrnissão da terceira iiistancia, e que, se a 
faculdade, concetlida ~ io i '  aquella Hulla, de appellar para a 
tci.ceira inàlaiicia se aetiii, como diz a f. 214, derogada 
pelo Deu. de I6 de Noveml~ro de 1836, apezar do qiie 
a este reslieilo foi pelri patriarcha ponderado a f .  3G V. do 
app." n." 7, por. maioria de razão se deve considerar dero- 
gada a ~iei~miss30 (!e appellar para a qziarla instancia. 

Accresce porem que, ainda mesmo admiltindo como vi -  
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gente em toda a sua extensáo a dicta Constit.. ou Bulla 
pontificia, e qiie ella seja n lei i*e,nuladora no rirocesso na 
especiu de que se ti.sçta, aiiida assini ella iião pbde favo- 
recer a pretensáo do li., como se quer iiiciilcar, pois que, 
examiriaiido atierilameiite o seu coiitoxto, vi:-se que, terido 
por objecto as provideiicias qua o Chcfe visive1 da Igreja 
juigou conveniente e necessario estahelece~ para extinguir 
os abusos que se piaaticavam ria coiitracç2o dos matrimonios, 
e evitar a facilidade coin que muitas vezes se dissoiriam, 
jA por senteiiça do juizes menos escropulosus, e acautel- 
lados, j i  por accdrdo dos conjuges, apeaar de ser o corilra- 
cto do iriati'iinotiio (como observa o Surnmo Pontilice, iio 
5 2 da referiila Constit.) iiistituido por Deus, tendo por 
objecto li50 ço a prociesção, como a O ~ U C B Ç ~ I  da prole, e 
devendo, por isso mesmo, e corno Sac~rameiito da Fe ca- 
llioliça, ser pi,peluo e iridissoluvel, segundo o pi'eceiio de 
desiis Clii'isto - qrrod Ucus conj~rizxit, Iioino non separe[ - 
determina, no 8 ti, que eni cada iim dos bispados se es- 
colha e iiomeie lima pessoa idiinea, versada em direito e 
de vida approvada, a qual tenha a seu cargo a defera dos 
matrimonios, e para isso haja de iiitervir em todas as causas, 
em qiie se litigue Acerca da validade, ou uullidade do ma- 
trimonio ($  7) ; seudo uas mesmas causas considerado parte 
essencial (§ 8) ; deixaiido de appellar, assim n a  primeira, 
como na seytrndn iiislancia. qiiaiido se julglie pela validade 
(8 91, mas appellando ex oficio quando se julgiie pela nul- 
lidade (diclo $1, e ne.rse caso, pagwando calerosamenla, e com 
zodcls a s  suns forças pela calidade (5  l i ) ,  de msueira que 
s i i  se considere irrito e riu110 o matrimoiiio quando tentia 
havido duas sentenças çorifornies, proferidas em primeira 
e stytalda instaiicia, que assini o declarem, e da ultima 
das quaes ujo sii a parte, corrio o deferisor entèridam culis- 
cienciossmente que se não deve mais appellar, 0th que de 
ntnhuoin sovle se Ra de proseguir maa's na appellacno ( 5  121. 
Neste caso peihmilte o Suriiino Pontilice a qualquer dos 
conjuges o poder contraliir iiovas nupcias, com lanto que 
a algum d'elles não seja isso pi,obibiclo por algum impe- 

dimento ou causa legitima, e salvo sempre o direi10 e pri- 
vilegio das caiiças matrimoiiiaes, as qiiiies nuiica passam 
em caso julgado (dicto 5). Mas se da segurida sentença 
annullatoria do vinculo instrimonial a parte ou o defensor 
dos matrimonios julgar em sua consciencia não dever ac- 
commotlar.se a (!lia (como succe(1eu 11s especie dos autos), 
011 porque manifestametile Ilie parece iiijusta e irivalida, 
ou porrliie foi dada na terceira instancia, e seja rerocaloria 
de outra preceriente riada ern siptrwda iri>tancia, que decla- 
rasse valido o matrimonio, determina neste caso o mesmo 
Suinmo Pontilice (em o diclo 5 12) que, ficando a um e 
outro conjuge lime a prohiliiçao de passar a outras nnlicias, 
seja a causa conlieoida em rerccira oii puarla instaiicia, 
guardadas diligenltimeiite todas atliiellas cousas que se 
mandam obser~ar e gtiaidnr na prinieira e seyuiida inslan- 
cia, d'oiide em c~oiiclusf~o se segue qrie sáo essencialmente 
uecessarias duas sentenqas conioi~mes liara se declarar nullo 
qiiaIrluer matrimoirio, qiie bastam essas duas sentenças 
conformes rio caso, e so no caso d a  parte e O dcfeiisor dos 
matrimoiiios julgarc!m ein consciencia que se n3o deve mais 
appeilar; mas qiie slo neceasarias trez sentenças conformes 
no caso contrario, isko é, se u m  oo ou1i.o entender. que a 
decisHo foi inj~isla, e por isso appellar; fiiialmente que pode 
dar-se o caso de ser necessario recorrer para quaria iiis- 
laricia, se, tendo-se recorrido para a terceira inslançia, ahi 
se proferir seiitença julgaiido riullo o matrimonio que livesse 
sido jA declarado valido, isto certaalente em Bror da con- 
servaçáo e perpeluidade do vinculo corijagal, e da presum- 
pção qiie tia sempre da sua validade, como se pondera no 
citado $ 4 da mesma Coristit.; mas, sendo sacrdego atlera- 
r&, como se expressam os Estalutos da Universidade, 
citados pelo mesino A.,  no L. II, lit. VI: cap. VI, 5 13, 
lretender ampliar oii reeltirigir as leis pelos particulares 
e propriiis dictames de cada um, e maniresto que, não ha- 
vendo tia referida Bulla logar algilrn, em que se permitia 
quarta instancia, quando a seritença da lerceira instancia 
julgue o matrimonio valido, como no presente caso, pois 
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que sb legislou para o raso d'a mceiru jnstancia julgar o 
matrimonio riullo, cessam os priricipios invocados agora, 
não sii pelo A, ,  como pelo magistrado do minislerio pii- 
Iilico, em suas i'esj10~1as escril~tas a f. $3 e f. 30 v. destes 
aiitos, [iaia fazer extensiva a disposição da lei ao caso que 
uáo e expresso na inesrna lei, anles excluido no espirito 
e razno d'ella, do contrario seguir-se-hia que o julgador 
poderia erigir-se em legistrdor, Iazer-se arbitro da execu- 
ç90 das leis e illudir as siias mais claras e expressas dispo- 
siçúes, quando sei lhe cumpre aeatal-as e obseraal-as tão 
inteira e fielmente, como nas mesmas se contkm (Ord. do 
L. I, tit. 11, 5 2, tit. V, 5 4, lit. X, 5 3, inh., til. XLVIII, 
$5 6 e 7, I,. 111, tit. LXiiV, in pri~icip., lit. LXXVII; L. V, 
tit. (21'1, $ I ; Alv. de 22 de Maio de 1733, 89 de No- 
vembro de 1753, 5 6, 6 de Jiintio de 1755, 1.1 de Junho 
de 1755, I ,L de Jiintio de 1765, 2.1 de Jiiulio de 1766, 
16 de Janeiro de i7G8, $ 6 .  3 de No~embrri de ,1768, 18 
ile Agosto de 1769, $8 1 0 e  t i ,  1fi deNovembro de 1771; 
Est;itirlos da Uiiiversidadc, I,. 11, til. V, cal]. 111, 5 21, e 
tit. VI, cap. VI, 5 13, etc.). 

~Seiidn por tanto manifesto o gravame feito pelos juizes 
ceda Relaqao ecclesiaçtica no despacho de qiie st! recorre, 
uem quarito mandaiii iiistaurar de iiovo urna serie iiifiniia 
*de instaricias, que não sáo reqiieiidas iia lei canonica (tlicta 
acoiislil. benedicliria) e são ultimameiile reprovadas ria lei 
~ ~ i v i l  em vigor, para fazerem rogar em lima perpetua in- 
ecerteza rim dos ~ii~imeiros e mais transceridentes direitos 
ndo cidadão, qual a fixação do seu estado, como acoute- 
ateria submettendo-se a riova lei de ciaeaçiío de iião existen- 
cctes juizos os Factos   ir ele ritos e direitos ja fixados pela 
alei anierior (segundo se expressa o proprio -4. a f. 6 e 
«f. G r., cio appenso n." 7)s ; por isso e mais dos autos : 

Provendo o t'ecorronte em S ~ U  rccilrso, nos termos (Ia 
Orrl. do 1,. I, tit. IX, $ 42, e aibt. 676 da actiial Hef, Jud,, 
declaram menos justo o dospacho de que se recorre, piso- 
ferido a f. 386 v.  dos aulos princiyaes appensos, pelos 
joizes da Relaçao ecclaiastica, para que haja de ser por 

elles reformado, denegando-se o recurso de appellação, 
para a ywrla instaiicia, irilcrposto do Accordão L 330 v. 
dos mesmos juizes; e pague o A. recorrido 3s cus1as, 
em que cor~dcmiiam. 1,isboa 2fj de Març,o de ,4844. - 
dloui-a Cdral.  - Cay>os IItnriqicss, teiicido. - Ol~kini. 
-Branda, veiicirlo. -Barata. 

(a)  Juizes, os R . d o '  Santos Feri.eirta, i l f e n ~ ~ e s ,  e Binauz. 
Vejai~i-se as Ga;. dus Rili.. n."' 2% e 296, de Sili c 88 de Agosto 

de 18h3. 
[Li) Juizes, os S~,vuf im Hiheili), Leite de Swsa, e Piles d8 

Miraitda, vcncidu. 
(c) Juizes, os R."'Joiio Ctamillo, No~oiise~~knr ,V!enrfoa~u, e Gt~vna 

Xuro, ve~icido. 
( d )  luiscs, os lll.mo' Pessoa, C a p ~ s ,  ~um]nlio.s, pino Cabrul, ven- 

cido, e F m n n d c s  Coelho, tencido. 
(e) Os EX:Q@ Cunçelliciros H ~ h c i , ~  Suraica,Ozoiiu, e Bi.. Çumdlo 

(Cit .  Guz.  dou Z'VZ~. ,  n.* 3'JIi, prig. 3188). 
- 

P R O V I S ~ O  

(PATRIAIICI!AL) 

De I 9  de maio de 1845 

D. Guillierme Henrirlues de Carvallio, por MeicU de 
DBOS e da Smita Si! dposlolica Bispo de Leirja, Pali.iarclia 
Eleito de Lisboa, do Coiisellio de Sua Magestade: e Par do 
neino - Ao Clero e Keis da Pielazia de Tliomar saude, 
paz e bençiio em Jesus Cliristo Nosso Senlioc e Salvador. 

Fazemos saber, que, comlieliiido aos Senhores Reis 
d'estes Heinos, como Goveriiadores e 1)eipeluos Adminis- 
tradores das Ordciis Militares rl'elles, Nomear e Constituir 
Prelados que rejarn e. yoverriem os Izeiiloç das mesmas 
ordeus, com loda a jurisdicção espiritual oi.diiiaria, em vir- 
tude de repetidas Bullas I-'ariiilicias, cujo vigor e obser- 
vancia actualmerite reconliece e approva a Sarita Se Apos- 
tolica ; e leudo-Nos a Rainha Fidelissirna, a Senhora D, 
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Maria Segiinda, feito a honra de Nos cominetler o regimen 
e admiiiistração da Prelazia de Tbomar e do priorado do 
Cralu, tia cuiiforrnidade ila Carta Regia conslanle da autheii- 
tica copia junta, N6s acceilanios i,evei,eatee estes cargos, e 
Nos declaramos Prelado e Admiiiistrador da Pielatia de 
Thumar: e coiilii~mamos o 11." Vigario firral iiomeado e 
constituido pelo Emincniissimo Seiilioi Çaideal Saraiva, 
Palriaiclra dc Lisboa, que ao teinpo de seu ~allecinicrilo es- 
tava em exercicio d'este mrgo, com toda a mesma J~irisdi- 
cçio e faciildailes, que Ilie ha~ iam sido çoiicerlidas, para que 
criiiliriire a regel-a e govet~rial-a debaixo de  Nossa imniediata 
irispecclo, na co1110rmidade da sotireilila Caila Regia ; espe- 
r a d o  de sua vii~liide, scieiicia e zelo, que desempeiiliar*i 
esta Nossa Commiasão coofoi*me OS Sagrados Carioiies e 
Leis do Reino. guardando justiça as partes e promovendo 
sempre, quanto em si estiver, a ho11i.a rle [leos, o augmeiilo 
ila ReligiãoCatholica !\postiilica Riiniana, e a paz e prospe- 
ridade da Egreja, e do Estado. Coiifii-rnamos igualinenle 
quacsqiier nulias Notriea~õe~dt! Vigarios das Varas, Eiicom- 
mciidações de I';irochias, liccnfas ou fai:uld;ides cnricedidas 
pelo sobredilii Nosso A~it~cessor,  OU ~ O I .  seii Vigai,io Geral, 
qiie ali! ao lireserile náo teiiliam sido r~erogr(las, em quanto 
Sbs ou Nosso Vigniio Geral niio Marirlaimos o contrario. E 
Mandamos a lodo i) Clero e fieis Nossos Siibditus da Pre- 
laaia e Jzento de Thomar, que cumlir*am F: girardem osla 
Nossa Proiisio, que seiba registada no Livro comlictente 
da Camara da dita Pi,elazia, e seisa regiatada e publicada 
nas Parocliias tia inesma Pi'elazia. Dada no Nosso Paço 
Episcopal de Leiria aos 19 de Maio de 1845 =I,ogar do 
SBllo.= Guilltenne, Bispo de 1,eiria e Patri;irctia Eleilo. 

lII.mO e R."' ein CIiristo! Padre Yalriarclia Eleito da 
Egreja rle 1,isboa. Meii curno Ii4inão muito Prezado. Eu a 
Rainha vns Envio iniiito saudar, como aquelle qiie muito 
prezo. Tendo eu, Ira qualidsrte de Goreriiadora e Perpetua 
Administradora das Ordens Eilililares d'esles Ileinos, Havido 
por bem, por Aviso, que Maridci expedir pela Secretaria 
d'Eslado des Regocios Ecdeuiaslieos e de Justiça, em viufie 

e dois de Dezembro de mil oitocentos e trinta e quatro, e 
pela Carta Regia d e  tres de Fevereiro de niil oitocentos e 
quare~ita, Auctorizar os vossos antecessorbes para nomeaisem 
Vigarioe Geraes, e da Vara, qiie debaixo da siia imn~odiata 
inspecção regessem o Yrelazia de Tbumar, e as Egrejas 
Parocliiaes tlo Gi5u Priorado do Clato: Assim Me pareceu 
1iai.ticipar-vos; Declaixndo.vos ao mesmo tempo, que Hei 
por Iieni, e me apraz, que coiitinueis por igual forma a 
prover iio regimen das E g r ~ j a s  da referida Yrclazia, e Grzo 
Prioi,ado, alim de que os Fieis dellas não sofli.arn ~irejiiizo 
oii falta ein silas rteç~ssidadrs espiriluaes, - 111.""' e H."" 
em- Cliristo Padre Patriarcha Eleilo da Sarila Egrrja de 
Lisboa, Meu corno Irmão nruitu Prczado, Nosso Sen\ior 
haja vossa I'es?;oa em siia Saiila Giiai-da. -Paço dc Helsm 
aos quatorze de  Maio de mil oiloceritos qiiarerita e cinco. 
- RninRa. - Josd Bernardo dn Siha Colival, 

Esta c.oi~fi)i.rne ao Livro do Kcgistro do :iniio rle 1845, 
Li]. 12 revso e 13, ao qual me reporto. S. Vici:ntc! 23 de 
Ríaio ile 186d-ha Igna~qo nogetcils, Secretr.O d e  S. Ern.Cia 

De 2 1  de outubro de 9848 

O Arcebispii de Beiito. na qiialidadc de Iiiiernuiicio 
cxtraordinario e Delegado iiposiolico de Sua Santidade o 
Papa Pio ix, e o Colide de Ttiomar, na qiialidade de  Mi- 
nistro pleniyotenctario de S. h!. F. a'Seirtioi.a D. Maria ir, 

em virturle dos poderes dc que estáo munitlos, se acor- 
ilarain lioje, vinte c irm de Oululiro de uiil oito centos 
quarenta e oito, nas segoitites iesolui:ões, para o arrarijo 
dos Negocios Ecçlesiasticos de Portugal e suas posscsdes, 
deverido enterider-se que as mesinas reso1ur;ões s6 poderão 
surtir effeito depois de trotadas, sobre este objecto, as 
competeutes notas oficiaes. 
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QUANTO A acua  na carzann 
A Bulla da Criizada ser6 coricedida na forma ailtiga. 

O liso, a qiie se deve applicai. o rendirrierito du nicsma 
Bulla, seri aquelle que Siia Saiilidade tirilia nltimanienle 
esta belccido no Binevc Citt iç~issir nutntri, de ,I5 de Norernbro 
de 1844, a que, s8 para cste effcito, se da cuniprimerito. 

A Bulla da Cruzada (1erei.l public:ai-se pdo modo do 
costiime, e no lemlio iisual, nu pi.iricipio du aiino dr! 1819. 

Dar-se-lia a esiiiula do cusiume para a fibrica de S. 
I'edro em llcirna. 

Na ~~it i l icaçio da l3ulta sc Fari contii?cer ao publico o 
iisu a que são deslinados os seus reridirricritos. 

Ser6 nomeado Commissarin ila Bullla o iiciual Arcebispo 
de Gur, a querri Siia Sanlidade dari iiiii titulo de Aisc+ 
bispo in parlibns. 

O Governo de S. iil. F. [ara, por mio du scu ministro 
cm Homa iim i'eqirei'ioieiito para que Sua Sarilirlailc con- 
ceda au dito Arccbis~io de Goa o c;iihpo de coadjiitor e 
lutiii.o succesçor du Ai.celiisliu de Hrag-s. 

O mesmo Arcebispo de Coa deveri eiibiar ;i Siia Satt- 
tirlade uma carta dc siibmissáo e rcspcito. 

Este ;\icebislio, em qiiaiilo comrnissnrio da Criizada, 
teri urna dotação igual h dc uin Bispo, dediizida, segurido 
o costiirrie, (10 i.eridimeiito da iiull;i, c, qiiaiido entrar na 
posse do :ircebispado de Draga, ser8 norneailo oiiiro com- 
rnissario com a renda que se eslabelecer. 

Para o Tribudsl sei50 escoliiidas pessoas i'espeitaveis, 
as cluacs se darh, ao merios: irma medallia de uuro em cada 
aiino, como remurieraçio. 

Náo poderido o Arcebispo rle Goa eliegai a tempo para 
a puli1ic;içáo da Uul la ,  seri ~ii,ercnida a riomeaçáo ptovi- 
soria de urti vice-cornini~sariu qlie S. &I. desigiiarh. 

SIIlIINhlilUS 

Deri1i.o do aiirio de ,1849 dcrerão abrir-sc os Sciriinarios 
nas Dioceses do Pairiarcliarlu, de iiraga, c Eror.~, do Yurr- 
chal, e de AiigiSa, de modo qiie em Outiiliro do diçto anno 
eslejarn aliei.10~ os mesinos seiniliai.ios. 

0 s  meios necessarios para estes serão subministrados, 
pelo mcnos, quatro mezes antes da sua abertura. 

No prazo de quatro m o s ,  o Governo de S. M. F. porh 
a disposição dos outros Bispos os meios com que em cada 
Bispado, se estabeleça um ssniinario. 

CABIDOS 

Nas Dioceses seráo creados os respectivos Cabidos. 
TRIBUNAL DA NUNCIATUAA 

Na falta do Tribunal da Nunciatura, as causas da sua 
competeni;ia seráo julgadas por uma Sec~áo  das acluaes 
Camatas ecclesiasticas. 

O Governo de S. M. F. dara ao Internuncio unia rela- 
ção dos juizes das mesmas Camaras, para que esle, como 
Delegado de Siia Sanctidade, possa conferir, dquelles que 
formarem a dicta Secção a competente luiisdic~ão. 

Ter-se-ha em vista a sanação dos actos praticados iio 
tempo aiiterior. 

Ae causas mati imoniaes deverão ser julgadas na Erma 
da Bulla benedictiria. 

CONVENTOS DE IiIIEIRAS 

Logo que o Go~eroo de S. RI. F. se tiver accordado 
com a Sancta Se, sbbre a reducçã'o, ou suppressáo de al- 
guns convenlos de Freiras, poderão destinar-se os que 
devem permanecer, ou seja para educapão da mocidade, 
ou seja simplesmente para os fins religiosos designados 
nas suas instituiçóes. 

Sera estabelecido de conlmum accordo o niimelui de 
Freiras que deve existir em cada convento; o minimo sera 
o canoriico, e.o maximo conforme os meios de subsislen- 
cia, de que o convento possa dispor. 

O Governo não por$ impedimento a que se façam pro- 
fissões religiosas, e promette modificar neste ponto a pro- 
posla de lei apresentada ja as Ganiaras. 

VENDA ne BENS ECCLESIAST~COS 

Se o inlernuncio o pedir, deixarã de annunciar-se no 
Dimio da G o u m ,  que os bens cedidos para pagamento 
da divida publica siio propriedade pertencente A Egreja, 

8 



i30 DOCUMENTOS COMPROVANTES DE DIREITO ECCLESIASTICO PORTUGUEZ 131 

para cortar, ao menos, o que o Internuncio chama escan- 
dalo. 

O Governo na proxima seguinte legislalura se occupari da 
coriveriierile dolaçáo do clero, e [ar8 igualmente lodo o pos- 
si\.el para qiie se adopte um systema de coogrua para os 
parochos, cuja recepção não seja lão odiosa, como a aclual. 

cincu~scni~cÁo nas n i o c ~ s ~ s  
Foi aceordado que, por agora, continue o systema de 

administraçno dos Bispados de Portalegre, Pinhel, Castello- 
Bwnco, e Aveiro, visto não ser convenienle uma união 
provisoria; devendo reservar-se este objecto para quando 
se tractar definitivamente da circumscripção das Dioceses. 

O Governo de S. M. F. promette passar quanto antes 
ao T~iternuncio de Sua Sanctidade o projecto, que confec- 
cionar a este respeito, a fim de o levar ao conhecimento 
da Sancta Sk. 

ANGOLA 

SerA irnmediatamoote provida a vagatura da egreja epis- 
copal de Angola, e o Goveibno, depois da publicação no 
Consistorio, subministrara os meios para que o novo Bispo 
possa partir logo para a sua Diocese, levando ecclesiasticos 
dignos, que possam completar o Cabido, em grande parte 
vago, 

-40 aclual Bispo, resignatario por motivo de suas mo- 
lestias, se estabeleccrh a lituto de pensão, reis quarenta 
mil mensalmente, comprehendeodo-se n'esla a pensão a 
que tinha direito, como religioso que foi da Ordem dos 
Carmelitas, a qual o Governo provisoriamente pagar8 desde 
o corrente mez de Outubro, apreseritando depois As Ca- 
maras no Orçamento a sobredita pensão. 

S. THOME 
Durante a reuniáo do Bispado de S. Thome ao de An- 

gola por administração provisocia, será concedida ao Bispo 
d'esta Diocese um augmento de metade do rendimento que 
linha o Bispo de S. Thomé. 

iNDlAS 

Depois da partida do actual Arcebispo ser& preenchida 

a siia vagatura, e na expedi~fio das Bullas se farl mençáo 
das innovafles que se convencionarem s0bi.e os limites da 
sua jurisdicçáo local. 

PBDROABU DA INDI.A 

Sobre o padroado da India se tomaram em separado 
lembranças ad referendum, para que cada um dos pienipo- 
tenciarios, abaixo assignados, leve ao conhecimento de seus 
respectivos Governos. 

Lisboa, 21 de Outubro de 1848.- C. Arcebispo de 
Berito, Interriuncio extraordinario e Delegado Apostolico. 
-Conrdc de Tliomar, Ministro plenipotenciario de S. Y. F. 

Esta conforme. Secretaria d'Estado dos Negocios Es- 
trangeiros, em 24 de Outubro de 1848.- Antonio Joa- 
quim Comes de Oliscira. 

(hol?qào de Setembvo, n.O 3539, de segunda feira, 9 de Janeiro 
de 1854). 

CARTA REGIA 

De 4 de setembro de 1851 

Illustrissimo e Reverondissimo em Christo Padre Cardeal 
Arcebispo de Braga, Primaa das Hespanhas, Par do Reina, 
Meu como Irmão muito prelado. Eu Dooa Maria, por Graça 
de Deus Rainlta de Portiigal e dos Algarves, d'aquem e 
d'alem mar, em Aírica Senhora de Guine, e da Conquista, 
Navegação, e Commercio da Etliiopia, Arabia, Persia e da 
India, etc., Vos envio muito Saudar, como aquelle que 
rnuilo prezo. Cumpriudo-Me, como Soberana Catholica, De- 
fensora e Protectora dos Sagrados Canones, nos Estados, 
que a Divina Providencia e as Leis Sujeitaram ao Meu 
governo, e bem assim como Filha devota e obediente da 
Santa Egreja Catholica Apostoliça Romana, empre#ar o 
maior zelo, e vigilancia em remover, quanto de Mim de- 
penda, quaesquer embaraços, que possam impedir a exe- 
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para cortar, ao menos, o que o Internuncio chama escan- 
dalo. 

O Governo na proxima seguinte legislatura seoccupara da 
coriveniente dotaçáio do clero, e farh igualmente todo o p s -  
sivel para que se adopte um systema de congrua para os 
parochos, cuja recepção não seja fio odiosa, como a actual. 

c i scu~scn i~cdo  DAS n i o c ~ s ~ s  
Foi accordado que, por agora, continue o syslema de 

admioistraçáo dos Hispados de Porlalegre, Pinhel, Castello- 
Branco, e Aveiro, visto nao ser conveniente uma união 
provisoria; devendo reservar-se este objecto para quando 
se tractar definitivamente da circumscrípção das Díoceses. 

O Governo de S. M. F. promette passar quanto antes 
ao Internuncio de Sua Sanctidade o projecto, que confec- 
cionar a este respeito, a fim de o levar ao conhecimento 
da Sancta Se. 

ANGOLA 

Seri  immediatamente provida a vagatura da epreja epis- 
copal de Aogola, e o Gove~na, depois da publicação no 
Consistorio, subministrara os meios para que o novo Bispo 
possa partir logo para a sua Diocese, levando ecclesiasticos 
digiios, que possam completar o Cabido, em grande parte 
vago. 

Ao actual Bispo, resignatario por molivo de suas mo- 
lestias, se estabelecerá a titulo de pensão, reis quarenta 
mil mensalmente, cornprehendendo-se n'esta a pensão a 
que tinha direito, como religioso que foi da Ordem dos 
Carmelitas, a qual o Governo provisoriamente pagar4 desde 
o corrente mez de Outubro, apreseritaodo depois as Ca- 
maras no Orçamenlo a sobredita pensão. 

S. T H O M ~  

Durante a reunião do Bispado de S. ThomB ao de An- 
gola por administração provisor'ia, será concedida ao Bispo 
d'esta Diocese um angmento de metade do rendimento que 
linha o Bispo de S. Thome. 

LNDIAS 

Degiois da partida do actual Arcebispo serã preenebida 

a sua vagatura, e na expedição das Bullas se farA mencáo 
das innovaç,ões que se convencionarem sobre os limites da 
sua jurisdicçáo local. 

PADROADO DA INDIA 

Sobre o padroado da India se tomaram em separado 
lembranças ad refermdicm, para que cada um dos plenipo- 
tenciarias, abaixo assignados, leve ao conhecimento de seus 
respectivos Governos. 

Lisbaa, 2,L de Outubro de 1848. -C. Arcebispo de 
Berito, Internuncio extraoriiiriario e Delegado Apostolico. 
- Cmde de Tlromar, Ministro plenipotenciario de S. M. P. 

Esla confiirme. Secretaria d'Estado dos Negocios Es 
trangeiros, em 24 de Outubro de 1848.- Anlonio Jw 
quim Come de Olévclrrs. 

(Radiqcio de Setembro, n.' 352D, de segunda feira, 9 de Janeiro 
de 1854). 

CARTA REGIA 

De 4 de setembro de 4851 

Illustrissimo e Reverendissimo em Christo Padre Cardeal 
Arcebispo de Braga, Primaz das Hespanhas, Par do Reino, 
Meu como Irrnao muito prezado. Eu Dona Maria, por Graça 
de Deus Rainha de Portugal e dos Algarves, d'aquem e 
d'alem mar, em hfrica Selihora de Guine, e da Conquista, 
Navegação, e Commercio da EtIriopia, Arabia, Persia e da 
India, eic., Vos envio muito Saudar, como aquelle que 
muito prezo. Cumpriodo-Ale, coino Soberana Calholica, De- 
fensora e Protectora dos Sagrados Canones, nos Estados, 
que a Divina Providencia e as Leis Sujeitaram ao Meu 
governo, e bem assim como Pilha devota e obediente da 
Santa Egreja Catholica Apostoliua Romana, empregar o 
maior zelo, e vigilancia em remover, quanto de Mim de- 
penda, quaesquer embaraços, que possam impedir a exe- 
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cução das Determinações Canonicas c das justas Disposições 
da mesnia Santa Egreja, c dai oceasião n duvidas e escru- 
pulos, c a peitiirhaç%o da coiisciencia dos Meus Siihditos: 
Julguei d e ~ e r  attender i riecessidade e con1:eniencia de 
r,egiilai., nos devidos teitinos, a compeleiicia da Jurisdic~ão 
Et:clesiastica naquellas Causas, qiie, por sua natureza, e 
çonrorme a LegislaçFio Civil do Rcino, pertencem exclusiva 
e pi'iratirameritc ao foro da Eçreja, e das quaes conheceria, 
Iior meio de Recurso, o atitigo Tribunal da Legacia, ou 
d a  Niincialura Apostolica: E teiido coiicordado com a Santa 
SL em que as referidas Causas serio, de ura em diante, 
visia! c julpadas, pelo dito meio de Recrirso, em cada uma 
iI;is I'i'u~iiicia~ Ecclesiaaticas. pois uma Secção especial de 
Jiiizes, oii Desemb;ii.ga!lores (Ia Curia, ou Relação Metro- 
1111litaiia res~iectii.;~; a qual scc@u tci.6 sctc Juizes, devendo 
Ii;iisiu neinIiive tires votos rorifoisnies para fazer vencimento. 
i'i!ln que vos Eiicoiiimeiido, q ~ i e  hIe envieis com a pos- 
s i ~ c l  hieviilatie, liela Secrt:laria ile Eslarlo dos Negoeios 
1Scclesias~icos e de Jusli~a, os iiomes e qualificacões dos 
sete Jiiizes, qiie vos parecerem mais idorieos para consti- 
luirem, na Curia ou lielação d'essa bletr'opole, a sobredita 
Secção de liecurso; afim de que sejam, com a minha Ap- 
provação, apreseritados ao Interriuricio e Delegado Apos- 
tulico n'estes Reinos, e recebam d'elle, em virtude dos 
plenos poderes de que esta munido, a competeiite jurisdi- 
c ~ á o  Pontificia. O que tudo Me pareceu communicar-vos, 
para que assim o íiqueis entendendo, e lhe deis prompta 
e9ecuçá.0, na parte que de ~ i i s  depende, como acima vos de- 
claro, e vos Hei por muito recommendado. Illusti~issimo e 
Re~ereridissimo em Christo Padre Cardeal Arcebispo de 
Riaga, Primaz das Hcspalilias, Par do Reino, Meu como 
ti'inao, muito Prezado, Nosso Senhor Haja a vossa Pessoa 
em Sua Santa Guarda. Escripta no Paço de Mafrr, aos qua- 
tro dias do mez de Setemliro do anno dc! mil oitocentos e 
cincosnta um.-Rainlia.=Rodrigo da Fonseca nlagalh&s. 

(Min. dos Eccl. e Just., L. da Arunciatura, iI. Scrie, f. 65 v . ~ ) .  

DECRETO 

De 24 de janeiro de 1852 

Sendo-Me presente a Consiilta da Sec~ão do Contencioso, 
no Coiiselho d'Estiido, sobre o recurso que, d'um Accordão 
do Coriselho de 1)istricto de Braga, interpox o Presbytero 
João Luiz Rodrigues do SA An~ijo, em uma questão de 
rfingrua parochial: Mostra-se que o dito Prcshytero reque- 
rera a respectiva Junta de arliitiamento e derrama das 
congruas, que Itie mandasse entregar todos os rendimentos 
parochiaes da Igreja de S. Cosme do Valle, c a casa da 
residencia, visto ter sido encarregado pelo tempo de um 
anno, pelo Cardeal hrcebiqio Primaz, da Encommenda~áo 
tla dita Igreja, em raziío dc se achar pronunciado e sus- 
penso o Abliade cullado da mesma; e qiic a Jurita! fundsn- 
do-se no artigo qiiatorxe da Carta de Lei de vinte de Jultio 
de mil oitoceritos trinta e nove, c ai.ligo terceiro da de oito 
de Novembro de mil oilocentos (luaiserita c um: llie deferira 
somente em parle, maiirlarido-lhe eritrrgar dois l c r~os  dos 
ditos rendimentos, psra que o outro tei'ço fitasse para a 
sustentaçáo do hbbade, e maiidaiido iiitiriiar este liaima 
promptitirar casas sufic,ientes para a resiileiicir do Eiicom: 
mendado; Mustra-se tiavcr o dito Presljyt~,ro recoi'iidii 
d'esti decisáo para o Conselho ilc Uistrieto, allegaiido qrie 
as ditas Leis eram siimeiite aplilicareis aos liiircic!iost qric 
por sua idade ou rriolestias não podessem deaemliciilini' ;hs 
funcções do seu minislerio, e que nurica O ~iudiam ser 
iquelle que se havia imliossihililado a si proprio, çommet- 
tendo um crime, pelo qual se achava proniinciado; o qiinl 
recurso ibi desattendido pelo Conseltio dc Districto (Accor- 
dão a folhas quatro), que mandou subsistir a dccisio da 
Junta. Rlostra-se tambem qiie, requerendo ao mesmo Con- 
sellio de Distiicto o Abbadc collado Juão Joaquini de Oli- 
veira, para que fosse reconsiderado o seu Accordão rio 
ponta em que determina que da sua reaidoricia dksse parte 
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ao Encommendado, e logo depois para que Ihe prohibisse 
a cobrança dos rendimentos da Igreja, o Conselho de Distri- 
cto em dois Accordãos successivos (folhas dezeseis verso, 
e ioIhas dezesele) determinou, primeiro que a deliheraçáo 
tomada pela Junta das congruas ficasse sbmente vigorando 
no que respeita ao quantitativo da congrua arbitrada, e não 
assim em quanto a casa da residencia; segundo qire fosse 
expressamente prohibido ao Eocommendado a percepçao 
de quaesqiier rendimentos, obrigando o Abbade a prestar 
fiança idonea ao pagamento da parte destinada ao Encom- 

. mendado, para lhe ser satisfeita em prestacões iguaes de 
tres em tres mezes. De tudo o que recorreu o referido 
Encommendado para o Conselho d'Estado, que mandou 
novamente ouvir o Conselho de Districto, e citar a parte 
recorrida, a qual respondeu pelo seu Advogado. O que visto, 
e o mais que consla do processo, e sendo ouvido o Minis- 
terio Publico: ~Ctlendendo a que em quanto náo ha seotenea 
se não pbde considerar desligado da sua Igreja o Abbade 
collado, sendo, em altençio a isso, muito bem applicado 
o artigo quatorze da Lei de vinte de Julho de mil oito- 
centos trinta e nove, e o terceiro da de oito deh'orembro 
de mil oitocenlos quarenta e um; Attendendo por outra 
parte a que e de direito positivo dar residencia ao que tem 
a seu cargo a cura d'almas: Hei por bem, Conformando-Me 
com a referida Consrilta, Dar provimento ao recurso pre- 
sente, mas dmente para o eKeito de mandar subsistir o 
primeiro Accordáo do Conseltio de Dislricto, que c.onlirrnou 
a deliberação da Junta de arbitramento e derrama das con- 
gnias. O Ministro e Secretario d'Eslado dos Negocios do 
Reino, iriterinamente eocarregado do Ministerio dos Nego- 
cios Ecclesiasticos e de Justiça, o tenha assim entendido e 
faça executar. Paço das Necessidades, em quatorze de Ja- 
neiro de mil oitocenlos cincoenta e dois.=Rainha.= 
Rodrggo da Fonseca Maigallrúes. 

(Min. do Reiii., L. XV de D F C ~ .  e Cartas Regiw, f. 61). 

Guilherme Primeiro, Cardeal Patriarcha de Lisboa. 
Aquem pertencer o conhecimento, e cumprimento desta 
Nossa Provisão, Saude, Paz, e Bençáo. Fazemos saber que 
o Coriselheiro Enfermeiro Mbr do Hospiial Real de S. JosB 
Nos representou, que na liquidaç,ão dos Legados de Missas 
rezadas, não cumpridas, cuja jmportancia pertencia ao 
Hospilal, se tem pretendido que se cònhm as esmolas das 
Missas pela taxa de cincoenta réis por cada uma, como era 
determinadii pela Coiistituição Diocesana, no livro segundo, 
litulo primeiro, decreto segundo, paragrafo segundo, pediri- 
do-Xos providencia, que excluisse semelhante pretençáo 
injusta, e prejudicial ao referido Hospiial. E sendo certo . 
que aqueIla taxa de cincoenla réis fora estabelecida em mil 
e seiscentos e quarenta, com relaçio ao valor da moeda, 
e ao costume geral da Diocese n'aquelle tempo, que depois 
successivamenle se alteraram, de sorte que ha quasi um 
seculo que a i n h a  esmola ordinaria das Missas rezadas 
era de cento e vinke reis, segundo o coslume geral da 
Diocese, e que por esla nova taxa, autor.izat1a pelos Pre- 
lados Diocesanos, faziam as contas nos Juizos dos Residuos 
das Capellas, e da Collccla, as pessoas e corporações res- 
ponsaveis por encargos pios de Missas rezadas. Conside- 
rando que a ohservancia da taxa da Constituicão Uiocesana 
daria causa a náo se cumprirem os encargos pios, e Iegi- 
timas vontades dos Instiiuidores, incitando a isso o lucro 
qiie teriam as pessoas responsaveis, pagando ao Hospital 
a imporlancia de taes encargos por essa taxa inbrior a 
metade da esmola ordinaria mais modica, por que ha muito 
tempo se dizem as Missas rezadas nas Egrejas do Patriar- 
chado: Declaramos antiquada e sem vigor a laxa sobredila, 
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cuçio das Determinações Canooicas e das justas Disposiçã~ 
clr mesma Sanla Egieja, e dar occasiio a duvidas e escru- 
pulos, c a pei'tiir'bac3o da coiisciericia dos Meus Subditos: 
Julguei dever attender 1 necessidade e conreriiencia de 
i.pgiilar, nos deridos termos, a comyelericia da Jurisdic~áo 
Ecclesiastica naquellas Causas, que, por sua natureza, e 
coníurme a Legislação Civil do Reino, perlencem exclusiva 
c privativamente au foro da Egreja, e das quaes conheceria, 
pois meio ?e Ilecurso, o atitigo Tribunal da Legacia. ou 
?a Kiincialura -4postolica: E teiido concordado com a Santa 
Sb crn que as reTeridas Causa& serao, de ora em diante, 
vista! e julgatlaa, pelo dito meio de Rec,iirso, em cada uma 
iIiis Pioviricias Ecclesiristicas, por uma Secçálo especial de 
Jiiizi:~, ou Desembiii~gaclorcs d a  Curia, ou Reliiçáo Melro- 
~ i d i t a n i i  tesliecliia; ;i qual scccjo teia sete Juizes, devendo 
IiaveiL sempre tres voloç coriioi'mes para fazer vericimento. 
I'cilo que vus Ericoirimeiitlo, que Ille enrieis com a lios- 
sivei brevidade, pda Secretaria de Estado dos Neyocios 
Ecclesiasticus e de Justiça, os iiomes e qualificações dos 
sete Juizcs, que vos parecei.em mais idoiieos para consti- 
tuirem, ria Guia ou lielaçãu d'cssa Metropote, a sobrcdita 
Secção de Recurso; afim de que sejani, com a mioha Ap- 
pibova~ão, afireseritados ao ititernuncio e Delcgado Apos- 
totico n'esles Reinos, e recebam il'elle, em vii-iude dos 
jderios poderes de que esli munido, a competeiite jurisdi. 
cçáo Pontificia. O que tado Me pareceu cammunicar-vos, 
para que assim o fiqueis entendendo, e Ihe deis prompta 
execução, na parle que de vos depende, como acima vos de- 
claro, e vos Hei por muito i.ecommendado, Illustrissimo e 
Kererendissimo em Chrislo Padre Cardeat Arcebispo de 
Draga, PiLimaz das Respanlias, Pur do Reino, Meu como 
Iihmão, muito Prezado, Nosso Senhor Haja a vossa Pessoa 
erri Sua Santa Guarda. Escripta no Pa~o de Mafra, aos qua- 
tro dias do msz de Selembro do aiino de mil oitocenlos e 
cincoenla um. =Rainlta. = ~ o d r i y o  da F O ~ ~ S ~ C B  JfaqaEhães. 

(Min. dos Eccl. e Just., L. da Kuncialura, 11. Serie, f. 65 v."). 

DECRETO 

De 24 de janeiro de i852 

Sendo-Me presente a Consiitta da Sec~ão  doContencioso, 
no Coiiselho d'Estadu, sobre o recurso que, d'um Accordào 
do Conselho de Districto de Braga, interpvx o Prcsbytero 
João Luix Rodrigues de Sa Ararijo, om uma questio de 
rfingrua parochial: Mostra-se que o dito Prcsliytero reque- 
rera a respectiva Junta dc arbitiamento e derrama das 
congruas, que lhe maridasse entregar todos os rendimentos 
pai,ochiaes da Igreja de S. Cosme da Valle, e a casa da 
residencia, visto ter sido encarregado pelo tempo de iim 
aaiio, pelo Cardeal Arcebis~iu Primaz, da Encommenda@.o 
da dita lgrtja, em ~ 3 x 2 0  de se achar pronunciado e sas- 
penso o Aliliatle cullado da mesma; e que a Junta! fundan- 
do-se no artigo quatoinze da Carta de Lei de vinte de Jullio 
de mil oitocentos trinta e riove, e arligo terceiro da de oito 
de Novembro de mit oitocenlos rtiiareiita e um, Ihc deferira 
siimente em parte, mandarido-lhe entregar dois terços dos 
ditos rendimentos, parii que o outru terço ficasse para a 
sustentação do Abbnda, e maridarido iiitirnar este para 
promptiticar casas suficicnles para a resirlericia do Encum. 
mendado; Siostra-se liiiver o [lito 1)reshytei'o recorr'itlo 
d'esla decislo para o Cotiselho dc Uistrícto, allegaiido qiie 
as ditas Leis eram somerite applirareis aos parcii:tios, qric 
por sua idade ou molcstias náo podesseni desenilicnliar :is 
funcçúes do seu ministcrio, e qiie niinca o pudiam ser 
iiquclle que se iiavia impossihititado a si proprio, conimet- 
tendo um crime, pelo qual se achava pronunciado; o qiid 
recurso foi desatlendido pelo Conselho de Districto (.-\ccor. 
dáo a folhas quatro), que maiidou subsistir a riecisuo da 
Junta. hfostra.se tambam que, reqiierendo ao mesmo Coii- 
seltio de Districlo o Alibade colladu Juão Joaquirri de Oli- 
veira, para que fosso reconsiderado o seu hccordio rio 
ponta em que determina que da sua rcsidoiicia ddsse parte 
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ao Encommendado, e logo depois para que lhe prohibisse 
a cobrança dos rendimentos da Igreja, o Conselho de Distri- 
cto em dois Accordãos successivos (folhas dezeseis verso, 
e rolhas dezesete) determinou, primeiro que a deliberacão 
tomada pela Junta das congruas ficasse sbmente vigorando 
no que respeita ao qiiantitativo da congrua arbitrada, e não 
assim em quanto d casa da residencia; segundo qiie fosse 
expressamente prohibido ao Encommendado a percepção 
de quaesquer rendimentos, obrigando o Aliliade a prustar 
fiança idonea ao pagamento da parte destinada ao Encom- 
. mendado, para lhe ser salisfeita em prestaçfies iguaes de 

Ires em tres mezes. De tudo o que recorreu o referido 
Encommendado para o Conselho d'Estado, que mandou 
novamente ouvir o Conselho de Districto, e citar a parte 
recorrida, a qual respondeu pelo seu Advogado. O que visto, 
e o mais que consta do processo, e sendo ouvido o Minis- 
terio Publico; httendendo a que em quanto não ha sentença 
ee não pirde considerar desligado da sua Igreja o Abhade 
coltado, sendo, em attençáo a isso, muito bem applicado 
o artigo quatorze da Lei de vinte de Julho de mil oilo- 
centos trinta e nove, e o terceiro da dc oito de Novembro 
de mil oitocentos quarenta e um; Attendendo por outra 
parle a que B de direito positivo dar residencia ao que tem 
a seu cargo a cura d'almas: Hei por bem, Conformando-Me 
com a rererida Consiilta, Dar provimento ao recurso pre- 
sente, mas s0mente para o effeito de mandar subsistir o 
primeiro Accordão do Consc?llio de Dislricto, que confirmou 
a deliberação da Junta de arliiliamento e derrama das con- 
griias. O Ministro e Secretario riEstado dos Negocios do 
Reino, interinamente encarregado do Ministerio dos Nego- 
cios Ecclesiasticos e de Justiça, o tenha assim entendido e 
faça executar. Paço das Nucessidades, em quatorze dela- 
neiro de mil oitocentos cincoenta e dois. =Rainha. = 
Rodrigo da Fonseca Miagalhdes. 

( l i n .  do Reiii., L. XV de Dwr. e Cartas Rcjlicrs, f. 64). 

De 23 de junho de 1852 

Guilherme Primeiro, Cardeal Patriarcha de Lisboa. 
Aquem pertencer o conhecimento, e cumprimento desta 
Nossa Provisão, Saudo, Paz, e Benção. Fazemos saber que 
o Coiiselheiro Enfermeiro M6r do Hospitai Real de S. José 
Nos representou, que na liquidação dos Legados de Missas 
rezadas, não cumpridas, cuja importancia pertencia ao 
Hospital, se tem pretendido que se cbntem as esmolas das 
Missas pela taxa de cincoeola reis por cada uma, como era 
determinadii pela Coiistituiçãio Dioccsana, no livro segundo, 
titulo primeiro, decreto segundo, paragrafo segundo, pedin- 
do-Nos providencia, que exclitisse semelhante pretençio 
injusta, e prejudicial ao referido Hospital. E sendo certo 
que aquella laxa de cincoenla réis fora estabelecida em mil 
e seiscentos e quarenta, com relação ao valor da mwda, 
e ao costume geral da Diocese n'aquelle tempo, que depois 
succesçivamente se alteraram, de sorte qiie ha quasi um 
seculo que a infima esmola ordinaria das Missas rezadas 
era de cento e vinte reis, segundo o costume geral da 
Diocese, e que por esta nova taxa, autorizada pelus Pre- 
lados Diocesanos, faziam as coiitas nos Jiiizos dos Residuos 
das Capetlas, e da Collecta, as pessoas e corporações res- 
ponsaveis por encargos pios de Missas rezadas. Conside- 
rando que a observancia da taxa da Constituição Uiocesana 
daria causa a não se cumprirem os encargos pios, e I~g i -  
timas vonlades dos Instituidores, incitando a isso o lucro 
qiie teriam as pessoas responsaveis, pagando ao HospitaI 
a imporlancia de laes eiicargos por essa taxa inferior a 
metade da esmola ordinaria mais modica, por que ha muito 
tempo se dizem as Missas rezadas oas Egrejas do P~triar- 
chado: Declaramos antiquada e sem vigor a taxa sobredita, 
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estabelecida na Constituição Diocesana de mil seiscentos e 
quarenta, e authenticamenle substitiiida pela de cenlo e 
vinte riiis de esmola por cada Missa rezada, quando a Insti- 
tuição, ou outro titulo legitimo, posterior a esta, tiáo tenha 
estabelecido taxa superiois, que nesse caso devu obser- 
var-se; e para que cesse um alitrso destituido de solido 
fundamento, e tão prejudicial aseirn ao Hospital, como ao 
devido cumprimenlo dos referidos ericargas, e geralmente 
se observe a nova taxa ordenada, Mandamos passar esta 
Nossa Provisão, que serii registada, e enviada por copia 
authenlica ao Consetheiro Enfermeiro 510r do Hospital Real , 
de São Jose desla Capital, e publicada na Ibrrria do èstilo. , 
Dada na Nossa Hesidencia de São Vicenle, Sob Nosso Si- 
gnal e s&llo. aos vinte e tres de Juriho de mil oilocentos e 
cincoenta e dois.= G. Cardeal Patriarcha.=Joaquim Mo- 
reira Pinio. 

(Camara PQfr ia~rW) .  

PORTARIA 

De 31 de janeiro de 1853 

Tendo os Decretos de 5 de Novembro de 4851 e 24 
de Dezembro de 185% (publicados, aqiiclle no Uiario do 
Governo n.' 280, do anno de 4851, e este em o Diorio 
n." 1, do corrente anno de 1853), dado as convenientes 
providencias sobre a tornada de coritas dos legados pios 
não cumpridos, tanto neste Reino como nas pravincias 
ultramarinas; e sendo do maior interesse para os estabe 
lecimentos pios, a que taes provideiicias dizem respeito, 
que elles sejam pontualmente cumpridos, iomo muito im* 
porta lambem 8 causa publica: Manda A Rainha, pela 
Secretaria #Estado dos Negocios da Marinha e Ultramar, 
que o Governador Geral do Estado da Iiidia, faca dar a 
devida execução aos citados Decretos, ,com o zelo e desvelo 
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que o seu objecto reclama. Paço, 31 de Janeiro de 1853. 
Antonio Alici~io~dtrruis de Atouguia. 

ldentica para os outros govcr~nadoreç do Ultramar. 

(Ministerio da Narinha, L. I ,  de Circlilayes, do Secç. do Ultram., 
f. I &  v."). 

CIRCULAR 

Illm.P e Exm.* Snr.- Coniiando a Sua Ex.' o Marechal 
&. que em algiins corpos do Exercito se diz a missa dema- 
siadamente tarde, em conser~uencia de esperarem que reco- 
Ibam as guardas dos respectivos Corpos, o que não é con- 
veniente, nem licilo, determina o seguinte: Quc d'ora em 
diante se náo diga a missa mais tarde que ao meio dia: iodo 
todas as prac;as de holdrie e bayoneta, meiios a guarda de 
honra do Altar, que deveri ir armada; e pie  os Co12pos 
conservem, durante aqrielle actn, todo o silencio e respeito 
que e rnisler. Qoe as riiusicas tenliani escolha nas pe$as que 
executarem, atistcnd+se 8crnpi.d de tocarcm as que não 
forem muito prolirias da respeitabilidade il'aquelle logar. 
Que, finalmente, rluraiite a missa, os maridamentos sejam 
dados a toqiies de curneta, ou em voz))aitia, a fim de que 
os devotos nào Iieincani a atten~ão, com qiie tle~em estar 
nos templos. Por esla occasiao o mesmo ex."" Marechal 
recommenda, que, cm todos os Corpos, se reze o Terço, 
como t! costume e i: piopt*io das Naçóes Catiidicas, a que 
temos a fortuna de perlencer, reaando-se egualmente as 
Ave.Marias nas guardas As Trindades. - Deos Guarde 8~ 
27 de Março de 1854. 

(L. LY., 1." D. da 2." R., Min. da Guer.). 
. . -- 
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estabelecida na Constiluição Diocesana de mil seiscentos e 
quarenta, e authenticamente substiti~ida peta de ceiito e 
vinte reis de esmola por cada Missa rexada, quandu a Insti- 
tuição, ou oulro tilula legitimo, posterior a esta, não tenha 
eslahelecido taxa superior, que nesse caso deve obser- 
var-se; e para que cesse um abiiao de3tituido de solicto 
fundamento, e tão prejudicial assim ao Hospital, como ao 
dcivido cumprimento dos referidos encargus, e geralmente 
se observe a nova taxa ordenada, hlandamos passar esta 
Nossa Provisão, que ser8 registada, e enviada por copia 
authentica ao ConseItieiro Enierrneiro 348s do Hospiial Real 
de São Jose desla Capital, e liuhlicada na fbrma do &tifo. 
Dada na Nossa Ijesidencia de São Vicente, Sob Nosso Si- 
gnal e sêllo, aos vinte e tres de Junho de mil oitoceiitos e 
ciucoeola e dois. = G.  Cardeal Patriarcha. =Joqzsivn Uo- 
reira Pbnlo. 

(Camara Pafriai-cbal) . 

PORTAAIA 

De 31 de janeiro de 1853 

Tendo os Decretos da 5 de Novembro de 4851 e 24 
de Dezembro de 4852 (publicados, aq~ielle no Diario do 
Gocerno n." 480, do anno de 185.1, e este em o Diars'o 
n." 1, do corrente anno de i853), dado as corivenientes 
providencias sobre a tomada de contas dos legados pios 
não cumpridos, tanto neste Reirio como nas prorineias 
ullr-amarinas; e sendo do maior interesse para os eslaliã- 
lecimentos pios, a que laes pro~idencias dizem respeito, 
que elles sejam pontualmerite cumpridos, como muilo im- 
porta tambem h causa publica: Martda A Rainha, pela 
Secretaria $Estado dos Negocios da Marinha e Ultramar, 
que o Governador Geral do Estado da Iridia, faça dar a 
devida execução aos ci~ados Decrelos, ,com o zelo e desvelo 

que o seu objecto reclama. P a ~ o ,  31 de Jaoeiro de 1853. 
=Antonio Alitiiio. Jrr7is de Atoirgzcio. 

(Ministerio da Marinha, L.  I. dc Cirprlares, da Secç. do ZTlrram., 
r. 105 V."). 

De 27 de março de 1854 

Illm." e Exm." Stir.-Constando a Sua Ex." Marechal 
&. que em alguns corpos do Exerc,ito so diz a missa dema- 
siadamente tarde, ern consetliiencia de esperarem que rem- 
Iham as giiardas dos respectivos Corpos, o que na6 B con- 
venieole, nem licito, determina segiiinte: Qiic d'ora em 
dianle se não diga a missa mais tarde que ao meio dia: indo 
todas as praças de holdrie e hayoneta, merios a guarda de 
honra do Altar, que deveri ir srmads; e qiie os Corpos 
coiiservem, dnrante aquelte acho, todo o silencio e respeito 
que e mister. Quc as inusicas tenliam escolha nas peças que 
executarem, abstendo-se scrnpi.6 de tocarem as que não 
forem muito piaoprias da re,spcitahiIidade d'aqiielle logar. 
Qiie, finalmente, diiraiite a missa, os mandamentos sejam 
dados a toques de i:i>i~ncta, oti ern voz>ai.us, a fim de que 
os devotos B I ~ U  percam a ailençao, com qiie devem estar 
nos teinph. Por esta oc,casiáo o mesmo ex."" Marechal 
recommenda, qiie, em lodos os Corpos, se reze o Terço, 
como é costtime e e prolbrio das Na~ões Catliolicas, a que 
temos a fortuna de pertcncci,, rexanclo-se egualmento as 
Ave.iM3ria.s nas çiiaidas As Trindades. - Deos Guarde & 
27 de Marco de 1854. 

(L. LIr., i . '  D. da 2.' H., Min. tla Guer.). 
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De 23 de maio de 1864 
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das Necessidades, em 23 de Maio de 1854, - Rodrigo da 
F m c a  YapJhães. 

(Min. do Roin., S. G., 2.' D., L. X, n . O  405;. 

Sua- agest ta de EIRei, Regente em Nome do Rei, a quem 
foi presente, que a Camara Municipal de Extremoz resol- 
vera que naquella ViHa tivesse logar de tarde a procissão 
do Corpo de Deus, que, segundo a pratica constantemente 
seguida, costuniava ati! alli fazer-se de manhã: 

Considerando que as razões de commodidade e inte- 
resse particular, que induziram a Camara a introduzir uma 
tal innovação tHo contraria aos rilos e cerimonias religio- 
sas, que se acliam geralmente estabelecidas pela Igreja, e 
pelo costume immemorial do Palriarchado e de todas as 
Calhedraes do Reino e do orbe Catholico: 

Considerando qiie o direito de regular, dirigir e orde- 
nar as procissões, como objecto do culto e da vida interior 
da Igreja, B da competencia da Auctoridade ecclesiastica, 
pertencendo a Auctnridade Civil a suprema inspecçáo de 
vigiar e lolber os abusos, que se introduzirem nestes actos 
e manifestaçóes i.eligiosas; 

Ha por bem, coiiformando-se com o parecer do Procu 
rador Geral da Coroa, em vista das informações do Gover- 
nador Civil d'Evora, Ordenar que fique sem efiito a rrsolu- 
çáo tomada pela C&nara Miiiiicipal de Extremoz, de maiidar 
sair de tarde a Procissão do Corpo de Deus naquelta Villa, 
devendo essa Festividade religiosa continuar a fazer-se de 
manhã, em aclo seguido I missa, que por essa occasião ha 
de celebrar-se, segundo os antigos usos e costunies. 

O que se participa, pela Secrelaria dYEstado dos Nego- 
cios do Reino, ao Governador Civil dlEvora, para que, nesta 
intelligencia, assim o faça cumprir, mediante as ordens e 
instrucções convenientes, em relação ao decoro, pompa 
da festividade, e ao socego e tranquillidade publica. Paço 

CARTA DE LEI 

De 21 de julho de 1857 

Dom Pedro, por Graça de Deus, Rei de Portugal e dos 
Algarves. etc. Fazcmos saber a todos os nossos subdilos, 
que as cortes geraes decretaram, e nlis queremos a lei 
seguinte: 

ARTIGO I 

Ê approvado, para poder ser ratiticadn pelo poder exe- 
ciilivo, nos termos declaradas no arligo segundo d'esta lei, 
o tratado entre Portiigal e a Sarita Se, sobre a continuação 
do exercicio do real pad~oado da coroa poriugueza no 
Oriente, assignado em vinte e um de fevereiro de mil 
oitocentos cincoenla e sete. 

ARTIGO 11 

A ratiíicaçáo sO devera ter logar depois que o governo 
se tenha accordado com a Santa Sé, e obtido por parte 
d'ella explicaçães categoricas acerca dos pontos seguintes, 
a saber: 

Primeiro - Sobre a providencia apostolica para a con- 
tinuação do regimen das dioceses suffraganeas da India 
(quanto As igrejas e missões na ohediencia do padroado) 
até A definitiva circumswipção das mesmas dioceses, e 
confirmação dos respectivos bispos; commeltendo-se ao 
arcebispo de Gaa esse regimen para o exercer por si ou 
por vigarios de sua nomeação; e obtendo-se a ampliaçio 
da mesma providencia apostolica ao cabido da metropole 
sede twçanie. 

Segundo-Sobre a verdadeira intelligencia das palavras 



D E  DIREITO ECCLESIASTICO PORTUGUEZ L61 4M DOCUMENTDS COMPROVANTES 

*lndía- ingleza=empregadas no  annexo 3, de modo que 
fique bem claramerite assentado entre as allas partes contra- 
tantes, que por Indiia ingieza se  eritenderj. náo sb as terras . que estão debaixo do dominio do governo ~nglez e da com- 
panhia das indias orientaes, mas tnmhem as que estfio su- 
jeitas a principes indiçeiias, ou estes sejam tributarios da 
mesma companhia, ou por ella protegidos e subsidiados; 
com todas a s  fundações de religião e de piedade, que n'umas 
e ri'outras terras houver, seja qual for a sua provenicncia. 

Terceiro-Sobre a verdadeira intelligencia da palavra 
de que se faz uso no artigo decimo sexto do tratado, quanto 
aos meios com que devem scr providas as sbs episcopaes 
dos bispados suffraganeos na India, defirtindo-se o vago 
em que possam tornar-se as expi.essfies cle = meios con- 
venisntes=para que se fixe o modo por qiie se devem 
enteiider priwdas de maios coswna'enics as diias 86s. 

Quarto-A respeito dos furidos e rendimentos qlie 
pertenciam as duas calhedraes de Narikim e de Pekim, 
na China, para que liyue bem intendido que esses fun- 
dos e mais bens continuem A disposição ilo real paílroeiro, 
para serem applicados I dutaçáo do seminario de S. José 
de Macau, e a manutençzo das missões que ficam porten- 
ceiido ao padiioaclo da corba portugucza. E outrosim ácerca 
das segurariças necessarias pura que os beiis, fiindos, pa- 
ramentos e alfaias preciosas das igrejas c misfies, e filo- 
daçães de religião e piedade, que liearam debaixo do ],e- 
gimeir e admitiistia~áo dos rigarios ,apo~tolicos até li cir- 
cumscripção dos bispados sulTragar~eos, na iiidia, scjarn 
conservados para se fazer de tudo entrega aos respectivos 
prelados do real padroado. 

ARTIGO I l l  
Fica revogada a legislação em conli.ario. 
Mandamos por tanto a todas as auctoiidades, a quem o 

conhecimento e execução da referida lei periencer, que a 
cumpram e guardem, e façam cumprir e guardar tão in- , 
teiramenle crimo n'ella se contkm. O ministro o secretario 
d'estado das negocios estrangeiros a faça imprimir, publi- 

car e correr. Dada no paço de Cintra, em vinte e um de 
,julho de mil oitoceiitos cincoents e sete.-(L. S.)-El%, 
com Rubrica e Guarda.-Mftrquez de hult?. 

(Impressa com o Tratado ou Concordata, Lisboa, Imprensa Na- 
cional, 1860). 

AVISO 

De 8 de agosto de 1857 

Ein."" e Aev."" Sr. Tciido o Provedor e Mesarios da 
1i.iriatidade do Saiictissinio Saci~ameiito, erecta ria Egreja 
de Nossa Scnliora do Lor'eto. riesia cidade de Lisboa, Iie- 
ùido o Reçio 13rrieplacito para executar-se o Breve, expe- 
dido pela Nuiiciatiira Aliostolica, de reducção e cominuta- 
çb de encargos pios, com que estaiam onerados os bens 
do niargado instiluido, iio ariiio de ,1748, por Eneaa Be- 
roardi, natural de Florença, no qual a mesma Irmandade 
succedsu em virtude do disposto na institui~So do mesmo 
morgado. E atteiidendo a que, em vista das disposições 
geraes do SagrSado Concilio Tridentino, na Sessão XXII, 
de r@maalsone, cai]. VI, c na Sessão XXV, de r@'or3inaliane, 
cap. IV, e especialmente do Breve- Ahpw pro par% - 
datado de 6 do Março de 1779, mandado executar, em 
todo o Reino, por Llecr. de 29 de Outubro de 1783, esta 
adoptado neste Ministerio o principio de que 6 menos ne- 
cessaria a iutervenção da Auctoridade PonliGcia sobre a 
materia de quaesquer reducçóes e commutações de en- 
cargos pios: Ha Sua Magestade ElRei por bem, Deferindo 
em termos A Irmandade requerente, mandar remetler a 
V. Em." a Petição da mesma Irmandade, corn os DOCU- 
meutos jiinctos; a fim de que V. Em.", usando das facul- 
dades que lhe competem, faça instituir o processo na forma 
legal, e segundo a praxe seguida, e resolva por elle o qub 
jur justo a respeilo das reducções e commula@s, que se 
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pretendem. O que, de ordem de Siia Mageslade me cum- 
pre cominunicar a V. Em.', para seu coiihecimento e mais 
effeitos. 

Deus Guarde a V. Em.Vaç,o de Mafra, em 8 de Agosto 
de 1857.-Em."" e Rev."" Sr. Cardeal Ptitriaiclia de 
Lisboa, -Antonio Jo~d d'Avila. 

(Juncto ao respectivo processo, na Camara paharchal). 

DECRETO 
(PATRIARCHAL) 

De 31 de outubro de 1857 

Tendo em consideração o estado de saude e de idade 
do Rererendo Desembargador Cliaoceller, e do Guarda 
Miir da Nossa Relaçso; e alteridendo ao melhor servico do 
referido Tribunal, utilidade daspartes, e regular andamento 
da justiça; Ordenamos o seguinte. 1." HaverA na Nossa 
Relação Ecclesiastica duas SecçUes; a primeira composta 
dos Juizes Ordinar~os e Supplentes da Secção de Recurso 
Apostolieo, e que são Lambem Juizes da Relacáo; e a se- 
gunda composta dos mais Juizes da Relação, quer resi- 
dentes na Capital, quer auseiites d'ella, mas residentes no 
Patriarchado, como sáo actualmente os Vigarios Geraes 
dos tres Arcediagados e Heilor do Seminario Patriarchal. 
2 . O  0s feitos que por sua natureza Liverem de subir para 
o julgamento a Secçb de Recurso Apostolieo, serão sempre 
distribuidos pelos luixes da primeira Secção. Os mais feitos 
serão distribuidos por todos os Juizes residentes na Capital, 
do mesmo modo que se faria se a Relação não estivesse 
dividida em Secções, A natureza dos feitos serd julgada 
por conferencia gratuita em Relaçao, previamente 6 sua 
distribuição, e nos mesmos dias em que se apresentarem 
os feitos. São competentes para esle julgamento Lres Juizes 

da Relação. 3.' Os feilos, que forem dislribuido~ na segunda 
Secçho, serão sempre distribuidos pelos Juizes residentes, 
quando estes forem tres ou mais; e os ausentes s6 poderão 
ser adjunctos dos residentes, quando estes não forem 
bastantes para vencimenio por tres votos ou tenções wnlor- 
mes. Se porem não liouver tres Juizes residentes, os feilos 
serão dislribuidos indistinctamente pelos Juizes da segunda 
Secção, assim residentes como ausentes, e neste caso OS 
adjunctos seitão os que dentro da rnesma Secção se segui- 
rem por sua ordem. 4." A distribuição sera feila em Rela- 
ção do mesmo modo que, salvas as .excepçOes ordenadas, 
se pratica nas Relações Civis do Reioo. Para o effeito da 
distribuição é bastante que estejam presentes tres Juii%s 
da Kelação. Ao Juiz presente mais novo perteuce rever 
o livro da dislribuição, confrontal-o com 0s feilos, logo 
que a mesma se tiver concluido, e achando-a conforme, 
a datara e rubricara com o seu appellido. 5."Todos os 
Emoliirnentos e assignaturas pertencentes aos Juizes resi- 
dentes de ambas as Secções da Kelação serão recolhidos 
em wlre pelo Guarda Mbr, e em todos os trimestres dis- 
tribuidos pelos Juizes, que tiverem residido, exceptuando 
porem o Promotoib Fiscal, que nunca vence como Juiz, e 
o defensor dos Matrimonios e das Profissões Religiosas, 
que s6 vence nas outras causas, em que pode ser Juiz. 
Os Emolumeotos privativos destes dois Empregados Ihes 
ser30 entregues juntamente wm os feitos. Quando porem 
os feitos forem distribuidos a Juizes ausentes, ser-lhes-ha 
remettido o respectivo Emolumento ou assignatura con- 
juoctameote eom os Autos. No acto da distribuiçáo dos 
Emolumentos apresentar8 o Guarda M6r, ao Juiz mais 
novo, o livro das distribuições das causas conjuoctameote 
com a folha ou rela~ão dos Emolurnentos a distribuir, e 
o Juiz, achando esla conforme com o livro, a datara e rn- 
bricar5 eom o seu appellido. 6." 0s feitos que tiverem de 
subir a qualquer das SecçBes da Relação, serão preparados 
previamente e entregues ao Guarda Ybr, para esle OS 
h a r  ao MU destino. Ao Guarda Mhr compdam as obn- 
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gações designadas na Novissima Reforma Judicial para 
a Guaida M6r da Relaçáo de Lisboa, escepto as funcções 
de Archirista e de Secretaisio da Piesideiicia, que estavam 
commettidas ao Esciiváio da Camaina. Atteudendo porem 
ao estado do imliediniento lierpeluo do actual Guarda klbr, 
servira em seu logar o Esci.ivão da Camai'a Palriarchal, 
vencendo tão sbmeute os Ernolumentos que Ilies perten- 
cerem na qiialidade de Arcliivista e de Secretario do Pre- 
sidente, como ja recebia, ficando todos os mais pertencendo 
ao actual Guarda Miii*, o quai sii f ca obrigado i assistencia 
no Tribunal, podeiido, 110s dias de SessTies e Exames. O 
Escrivão da Camara, servindo de Giiarda M6r, pudera, no 
scu impedimento, sei. substituido por um do? seus Ajudan- 
tes. Dado na Nbssa Hesidencia de Sáo Yicenie de Fiira, aos 
trinta e um d'0utiiliro de 4857. - Grcillwme, Cardeal Pa- 
triarcha. - D. A~atot~io da Trindade Vusconcellos Pereira de 
Mello. - Accordarn em Relaçáo o seguinle: Cumpra-se e 
registe-se e publique-se em Audiencia. Lisboa dez de NI+ 
vembro de 1855. - t.ásconctllns. -i)."' Cicouro. -,4!enezes. 

Esta conforme com o Original. Lisboa, 25 de Fevei-eira 
de 1860, - 0 Secretaria da Camara Patriarclial, Daniel 
Fwe i ra  de Martos. 

CIRCULAR 

Constando a Sua ex." que em alguns Corpos do exer- 
cito os recrulas, quaiido assentam praça, não prestam o 
jurameato com todas as formalidades marcadas nas leis 
e regulamentos militares; determina o mesmo ex."' sr., 
que v. ex." expeça as convenientes ordens, para que taes 
disposições sejam fielmente observadas, devendo os Ca- 

pellães dos Corpos não s l ,  assistir a este acto, mas tam- 
bem dirigir n'essa occasião aos recrutas unia pratica, que 
Ihes laça comprehender a santidade do juramento, e a 
obrigação que contrahem de fidelidade e adliesáo aos seos 
Corpos, qiie nunca devem abandonar. -Deos Giiarde a 
V. Ex.", 14 de julho de 2858. 

(Caderno LX, I.' D. da 2.O R, do Min. da Guer.). 

De 14 de agosto de 1860 

Terido cessado as cii~cumshncias espociaes, em que roi 
dado o.Decrelo Pairiarc11;il de trinta e um d'outubro de 
rti i l  oitoceti~os e ciiistieiila e sete; e tendo a experiencia 
mostriido os inconveiiieiitcx qiie enwiitrão na pratica algu- 
mas das suas presci.i~)~iics, Havcmos por bem ordenar- 
Primeiro, que os feilos que se apresentarem i nossa Re- 
lação. (.u tcntigo viiido por appellação das outras Dioceses 
suffraganeas a esta Metropolc, oii tenliãa sido iiitentados 
por acção tiova em a Nosso Patriarchsdo, sejão lago distri- 
buidos na primeira Sessão em que se apresentarem, pelos 
Uesembargadores que se acharem presentes, náo sendo 
menos de trez, alem do Presidente, ainda que alguns delles, 
ou todos elles sejjão lambem juizes na Secçáo Superior do 
Recurso Poiitilicio. - Segundo, que, antes de se fazer a 
disti-ibuição, se considero rliial é a natureza da causa, que 
vai a ser distrititiida, distinguindo as que possão ir por 
appellaçZo io Secção Superior do Recurso Pontiticio, das 
outras que tem de renecer na Relação Netropolitica do 
Pabriarchado; estas serzo distribuidas a todos os- Desem- 
bargadores da Nossa Relação, residentes em Lisboa, que 



fk6 DOCUMENTOS COMPROVA?I'TES 

se acharem desempedidos para o serviço da Relação; po- 
rem das primeiras serão excluidos todos os Desembarga- 
dores, que forem juizes ordinarios na Sec~ão  Pontificia, 
por se não iiiihabitiiarem para tomar conlieeimento d'ellas, 
quando l i  chegarem. - Terceiro, que para se fazer a dis- 
triliitição de cada causa se laiicem na Urna os nomes de 
tudos os Desembargadores que se acharem presentes em 
Lisboa, e possáo lomar coiiiheciniento d'ella; e tirado o 
riome d'um, esse lia de ser o Juiz Kelator da causa, e os 
adjurictos serão os que se seguirem ria ordem da antigui- 
dade, voltarido do iillimo ao primeiro: ate se completai- o 
Iiirniero; e quando aconiecer que n3o chegiiem todos os 
quc se actiam Iireseiiles cm Lisboa para fazer vencimento 
ri;] caiira, serio ctiiimados os que se acharem em Setubal, 
Sanlarern, e Obidos? segundo sua antiguidade.-Quarto, 
os qiie se acharem auscritcs de Lisboa ou em Lisha im- 
pmliilos por r~~allqiioi. caiis;i que os escuse de tomar parte 
no s e r ~ i f u  da Relaçau, iiào teráu parte rios emolurneiitos 
que pagão as partes pi!ici jiilgarriento d'ellas. E para que 
assim se curnyira, para evitar derrioras e detipezas tis partes, 
Nos pareceu expedir este Decrelii, que scrii publicado em 
lielaçáo, e regislado no 1ivi.o cenipete~ile. Dado em Nossa 
Residencia dc Sáo Vicenlo de fhra aos qrtatorze de Agosto 
de mil oitocentos e sesserita.-illai~ztel, Cardcal Patriarcha 
- Logar do Sello de Sua Einiuericia - Jose Iynacio Ro- 
quekle. - hccordão em Relação : cumpra-se, registe-se, e 
publique-se em aiidieiicia. 1,ishoa i~inte e um d'Agosto de 
mil oitocentos e sessenta - Dominyttes - Uo1cto.r Cacouro 
- dIenezes - Madeira - Vasconcelios. 
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PORTARIA 

Ile 26 de setembro de 1862 

Convindo prover a que sejam pi-ornptamenle expedidos 
os compromissos e estatutos das irmandades, das confrarias 
e de outras fundações pias, submettidos I approvação do 
governo, e evitar a longa demora a que da Iogar o regislro 
d'elles, siinpliiicando-se ao inesmo tempo o expediente da 
secretaria d'estado dos negoçios do reino: manda Sua Ma- 
gestade El-Rei que se observe o seguinte: 4.O As associa- 
ções, confrarias e irmandades que requererem a appwvação 
dos seus estatutos ou compromissos dever20 entregar estes 
em duplicado ao governador civil do i.espeeliiro districlo, 
e juoctamente o reqrierimento ern qrie pedirem a confir- 
mação regia, a ciipia aullieiitica da acta, pela qual se prove 
que o cornliromisso ou estatuto foi approvado pela maioria, 
ao menos, dos iiLmãus oii associados, e a i.elação nominal 
d'elles authenticada pelo udmiiiislrador do concelho. 2." C) 
goveriiador civil farii logo examinar se os dois exemplares 
se acbam coiilormes, e verificar4 se as suas disposições 
estão em harmonia com as leis e com as inutrucções e re- 
gras estabelecidas pelo governo-sobre similhante assumpto. 
3.' Se os exemplares dos estatutos ou compromissos não 
estiveiwn conformes um com o outro, ou se contiverem 
disposições inconvenientes ou opposlas 6s regras estabe- 
lecidas, ordenara o governador civil a emenda e reforma 
d'elles, e sem que esta se faça não terão ulterior segui- 
mento. 4." Feita a correcção dos estatutos oucompromissos, 
ou verificado que d'ella não carecem, enviar8 logo o go- 
vernador civil os papeis ao ministerio do reino, acompa- 
nhando-os de iiiformaçáo circumstanciada sobre a utilidade 
ou necessidade da irmandade, confraria ou associação, se 
for iwtituida de norro, sobre a coriveriieiicia ou opportuai- 
dade da alteração no estatuto, quando se trate de reforma 
d'elle, e sobre a, qualidade e imporlancia dos meios com 
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que a associaçáo ou irmandade conta para conseguir os 
fins da sua instilui~ão, e finalmenle sobre quaesquer outras 
circumstancias que lhe parecam importantos. 5." Recebidos 
e examinados no ministeibio do reino os estatutos ou com- 
promissos, e ouvido acerca d'elles o fiscal da corh,  s e d  
concedida ou negada a conlirmaç~o regia, conforme for de 
justiça : devolvendo-se, no primeiro caso. li associação re- 
querente um dos exemplares, e ficando na archivo do mi- 
nistei-io do reino o oulro, que substituirá o regislro, o 
qual se farh shmente dos diplomas regios, pelos quaes for 
concedida a approvação aos releridos estatutos ou compr@ 
missas. O que de ordem de Sua Magestade se commuoica , 
aos governadores civis dos districtos do reino e illias adja- 
centes, para sua intelligencia e para que assim o cumpram 
na parte que Ihes toca. Paço da Ajuda, em 26 de Setem- 
bro de 1862. - Ansdmo Jostr Braamcamp. 

(Cit. Gaz. dos f i ib . ,  n." 3496). 

PORTAR IR 

De 23 de outubro de 1862 
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4741, confirmadas pela Ordem regia de 4 de Setembro 
de 1789, e Resolução de 24 de Setembro de 1816, foi 
mandado applicar exclusivamente para o mencionado hos- 
pital :-Sua Magestade EI-Rei, considerando que as dispo- 
siçries invocadas pelo Provedor e Mesarios da Misericordia 
de Braga estão em pleno vigor e formam uma excepçzo 
manibsta li doutrina estabelecida nos Alvaras de 5 de Se- 
tembro de 1786, e 9 de Março de 1787, sem que possa 
fazer duvida a Portaria de 14 de Fevereiro de 1859, a 
qual, referindo-se A Regra geral consignada nos Alvaris 
citados, ngo curou da excepcão de que se tracta; e Conr 
formando-se com o parecer do Ajudarite do Procurador da 
Corha, e com a iriformação da administração do Hospital 
de S. Jose:-Manda declarar ao Governador Civil de 
Bragança, que o producto dos legados pios não cumpridos 
nos Concelhos de seu districto, que estiverem dentro do 
Arcebiepado de Braga, pertence excliisivamente ao Hospital 
de S. Marcos, e que assim o deve fazer constar aos Admi~ 
nistradoreç d'esses Concelhos para sua inlelligencia, e de- 
vidos effeitos; ficando por este modo explicado o sentido 
da referida Portaria. - Paco d'Ajuda, 23 d'0utubro de 
1862. - Anselmo Josê Braamcamp. 

(Min. do Reino, D. G. A. 3."cp., 8.& Secp., L.  XX, n.' 7081, 

Tendo representado o Provedor e Mesarios da Irmao- 
dade da Misericordia da Cidade de Braga, como Admi- 
nistradores do Hospital de S. Marcos da mesma Cidade, 
que os Governadores Civis dos distiictos de Bragaoça, e 
Villa Real, tem mandado applicar o producto dos legados 
pios não cumpridos em todos os concethas d'aqueiles dis- 
trictos para o Hospilal de S. José, Misericordia de Lisboa, 
e -hospitaes das localidades, privando assim o hospital de 
S. Marcos do rendimento d'esses legados nos Concelhos, 
que fazem parte do Arcebispado de Braga, rendimento 
que, pelas Bullas dos Santos Padres Clemente XI, de 5. de 
Janeiro de 4713, e Benedicto XIV, de I 4  de Junho de 

De 8 de agosto de 1863 

Manda Sua Magestade El-Rei, pela secretaria de estado 
dos oegocios da marinha e ultramar, remetter ao Gover- 
nador geral da provincia de S. Thome e Prineipe a inclusa 
cbpia authentica da portaria circular, que, nesta data, 6 
expedida a todos os prelados das dioceses do ~iltramar, 
suscitando-lhes a inteira e pontual obsei.vancia das leis; 
pelas quaes nenhuma Liulla, breve, i'escripto, ou. determir 



,ir10 DOCUMENTOS COMPROVANTES DE DIREITO ECCLESIASTICO PORTUGUEZ i S i  

naçáo apostolita pbde ser executada uatjuellas dioceses do 
real padroado sem preceder o regio placet, que auctorise 
a sua piiblicação e execução; e, porcliie ao referido Gorer- 
nador geral, como delegailo do poder real, cumpre zelar 
a fiel maniitencão dos direitos e regalias da coi6a de Sua 
Mage~tade, confia o rtiesrno augusto senhor, que elle, iu. 
leirado dos solidos e inconcussos frindarnenlos com que, na 
citada portaria, se demonstra a legilimidatle do direilo, 
cuja obsorvaucia se recommrnda, prociirarh, quaiidu assim 
coiivenha, e por todos os morlos que lhe i11Tcreca a acção 
da sua auctoridade, conservar respeitada e illosa aqiieila 
real prerogativa. 

Papo, em 8 de agoslo de 1863. - Josd da Silva Men- 
des I M ~ .  

córrn 
Manda Sua Maçeslade El-Rei, pela seci,etaria de estado 

dos negocios da marinha e iilti.amai*, que ao pro-vigario 
capitiilar da diocese de S. Tliomé seja traiismittido o se- 
guinte : 

11: principio de direito portuguex, que as litilias, breves 
ou rescihiptos da santa se, ou dos seus delegadas não po- 
dem ter execução em Porliigal, nem ser cumpridos pelos 
cidadãos portuguczes, sem que a siia publicação e execiiçao 
tenha sido auctorisada com o iegio beneplacito. Esta regalia 
da coriia, conf rmada pela conslituiçáo do estado iio aibtigo 
75.", $ 1 4 . O ,  e direito inlieiente a soberania, e conslante- 
mente reconhecido pela legislação paliia ; no art.  32." das 
cbrtes de Elvas, do senhor rei D. Pedro I ;  tio artigo 82." 
das cbrtes de Lisboa, do senhor rei L). Joáo I, ein que ex- 
pressamente s e  diz que as2sim se coslumoil sempre; no capi- 
-10 iiltimo das cbrtss de Sanlarem, do seiihar rei D. Af- 
fonso V; no capitiilo 59.' dos geraFs do ptv das cbrles 
priucipiadas em Coimbra a I0 de agosto de 1452, e ter- 
minadas em Evora a i8 de março scgiiinte; no capitulo 12.' 
das chrtes de Moritem61.-O-Novo, de 1477, presididas pelo 
priocipe D. João; nas ordenações Affonsinas, no titiilo das 

Eerras ptte vem da c6rle de Roma ou do Grk-Mestre, pile fim 
se@ p u b k d a s  sem carta de e1 ir[; na provisão do senhor 
rei D. Joiio 11, de 8 de fevereiro de 1495: dirigida a D. 
Gonçalo de Caslel!~ Branco, governador da casa do civel, 
restabelecendo o Lieneplacito regio, cujo exercicio suspeu- 
dera em 1487, na plenitude da poder, e a pedido do summo 
pontilice Innoceiicio VIII, iio breve Olirn f:lices, de 3 de feve- 
reiro de i486, por oceasiáo das negociay,óes pendentes em 
Roma para a legitimação do mestre D. Jorge; nas ordena- 
ções Mariuelinas, livro I, titulo 11, $ uliimo; no alvari-do 
senlior rei D. Manuel, de I2  de abril rle ,15,10, e na carta 
regia, tle 5 de dezernbro de i525, do si!nIioi. rei I). JoIo111, 
aquclle permittindo ao bispo de Coimbra, D. Jorge de Al- 
meida, 3 execução da brilla para poder testar dos bens ad- 
quiridos fiiail?a tcdesiae, esla confirmando essa permissão; 
ria suspenszo da biilla da C6a, pelo senhor rei L). Sebastião, 
como opposta is leis do reino e [irivilegios da coriia, pri- 
vilegio~ que o saiito padre tiregorio XIII veiii a ter por 
ind~spensavel iesalvar em breve de 20 de abril de 1574;  
l i a  carta de Philippe 11, diiigiila ein l58.2 ~telo seu secre- 
tario de estado, (;al)r.iel %lyas, ao c:ittlcaI de (;raiivell:i. 
depois elas provideiicias em qiie ~~roliibiir a ~iublicaçlo da 
biilla da Cèa, cart;~ qiie vem ria cliroiiica deste inonarcliti, 
de Lriiz Cabrera; finalmciitc, lia lei de 40 de  tlezciiilii~ri de  
1588: pela qual Loi permitiida a 1i~ibIicar;áo da corrccçlo ao 
kalendaiio pelo santo padrt! Gregoi'iii XIII. Escusado 8 pro- 
seguir na indicaçso de todos os inonurneiilo~, que daqui pRra 
diante cerlíficarn o exerci~io constante deste direito em 
Porlugal, porque o attesla lima bem conhecida c ininter- 
rupta seiie deites, desde w decretos de 12 de março de 
16.52 e I 6  de agosto de 1663, ate aos decielos de 5 de 
jiinlio de 1748, e 4 de agosto de 17GO; das leis de F de 
maio de ,1765, '18 de agoslo de 1767, e 5 de abril ile ,1768, 
ate i carta regia e aviso de 23 de agosto ile 1770;  e de 
etiruo atb hoje, cumprindo especialisni a çlii,ta que o Senhor 
rei D. Joáo V mandou escrever pelo seu secretario de es- 
tado, Marco Antonio de Azevedo Coutinlio, em 26 de março 



de 1748, ao arcebispo de Gôa primaz do oriente, a caris 
regia de 10 de fevereiro de 1774, expedida de Salvaterra 
de Magos pelo senhor rei D. Jose I ao arcebispo da mesma 
archidiocese, e as instrucções da mesma data as~igriada~ 
pelo Marquez de Pombal. 

Não devem, entre outras muitas, esquecer, como provas 
notabilissimas do permanente exercicio deste direito da 
corda portugueza, o alvará de 27 de junho de lfi02, pelp 
qual Philippe III inhibiu a execução do motu proprio de 
Pio V, sobre as compras dos censos; a lei de 6 de maio de 
1765, prohibindo o breve Apos!olacum pascendi; a de 28 
de agosto de 1767, prohibindo o breve dnimaru.m sahti; 
a carla de lei de 2 [te abril de 1568, prohibindo a biilla 
h Cama Dmini, a que o santissimu padre Clemente XIV, 
subindo f cadeira de S. Pedro, maridou pbi perpetuo silen- 
cio, fazendo em 1770 publicar na quinta-feira saata um 
jubileu, em logar das enconimurihóas daquella bulla; a carta 
de lei de 30 de abril desse anlio de L768, proliibiudo a 
bulla Sanclgssimi ilomini; a lei de 4 de dezembro de 1769, 
prohibitido os indices cxpiirgatorios e a biilla da CBa; o 
edita1 de 22 de abril de 1774, prohibindo o breve de Cle- 
mente XIVsobre o jubileu das errnidag do Senhor do Monte, 
sem que em tempos de ianlo acatamenlo religiosose entrasse 
nunca em receio de commetter nisto excesso; nem viesse 
ao pensamenlo faltar a sumrna ie~erencia e obediencia 
devida ás decides do supremo pontifice, sentimentos em 
que os senhores reis desle reino, e a nação portugueza 
sempre timbraram, gloriando-se de não ceder nelles a pri- 
mazia a qualquer outro principe do, povo catliolico. 

Ctimpre mais não esquecer que este direi10 inconcusso 
da  corba portugueza náo esta sh exarado nas leis do reino, 
tem sido r~nstantemente reconhecido por concilias, pela 
propria sanla si: apostolica, e pelos seus delegados ou re- 
presentantes. 

Egydio Marfins, e Pcdro de Velasco, embaixadores do 
senhor rei D. Joáo I ao Concilio de Constança, proteslaram 
perante o mesmo coucitio, que as siias deciscies n20 teriam 
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execução nem obediencia em Portugal, senáo naquillo que 
pelos senhores reis destes reinos fosse permitiido e auctw 
risado; e este protesto, acceito por aquella memoravel as- 
semblSa, em que a igreja universal se achava representada, 
foi incorporado na sessIo 22." 

O santo padre Gregorio XIII, no breve Expona n&is de 
25 de abril de 4574, que foi lei.ado a prwnulgar em razão 
das dificuldades oppostas neste reino & pubticaçso da bulla 
da Cba, resalvou (embora desnecessariamente) todas as 
leis e todos os privilegias da  cor;^, um dos quaos, e dos 
mais importlntes, é certameliie o regio bencplacita: z i í  
legibus praedictis e! privilegiis zlli. et secundum dlas er SL 
procedere, jrcdicare, exequi, prout hacreiztis sinc m t r o w s i a  
uuh eslis. 

Puhjicada a hutla O m n b m  sollicit~~dini~m, de 14 de se- 
tembro de 1744, sobro os ritos rnalaharicos, o summo pon- 
tifice t~ediii ao senhor rei D. Joáo V lhe dksse o seu real 
beneilacito para ser executada no orieiite, como se declara 
na carta do secretario Marco Antoriio de Azevedo Coutinho, 
de 26 de março de 17i8, ao arcebispo primaz. 

Os nuncios apwtolicos não são admittidos, segundo o 
direito do reino, a exercitar qualquer jui'isdicção, ainda 
que tenham poderes de legados a lalere, sem exhibirern os 
breves paraoblerem o regio placct, o qual sii se Ihes 
concede precedendo carta do ministro e secretario de 
estado respectivo, em que se declare as resiriepries com 
que Ihes e perniittida a execuçiío de taes breves, e re- 
sposta ou carta reversal do riuncio, enk que se conforma 
com essas restricçries. Assim se procedeu ccim os nuncios 
Luca, arcebispo dc Kicomedia, e Philippe Acciaioli, es- 
crevendo o primeiro ao secrelario de estado, Marco An- 
tonio de Azevedo Coutinlio, ein carta reversal de 17 de 
junho de 1774, resposta a daguelle ministro, datada de 
44, em que se Ilie punhlm as restricções: nqne as accej- 
tava, e assegurasse ao rei rjuf! teria como gloria a pon- 
tual ohediencia aos supremos manda dos.^ E /a prego di 
assicurare la maesid del ?.e, che Ia w~oerazhe, de protesso 
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alla sua soorana persona, rni fará sempre aum n @ria Za 
pmlua3e ubliidienza 0111' suoi supprcmi com9nandi. 

Foi este sempre o direito do reino. fazendo-se mais oii 
menos reslricções aos legados romanos, tanto que che- 
garam a Portugal, como ao colleetor Paloto na carta regia 
de 21 de setembro de 1624, que ampliou as feitas em 
1616 ao collector Aconmbono, e como a Landinelli na 
carta regia de 1 5  de dezembro de 1620. 

Cumpre lambem recordar qire taes rcstrirções se estcn- 
diam ate :ias delegados da santa sk ,  que iam 1 Asia exer- 
cer jurisdicção frira do territorio ~ioititguez, e eram por 
elles acceitas, mmo aconleceii com o apost,olo das Indias, 
S. Francisco Xavier, que, seiido enviado pelo summo pon- 
tifice, Paulo 111, as regiões orientaos com poderes de nun- 
cio apostolico, dirigiu as respectivas leltras ao rei da Por- 
tugal, para que, se fosse do seu agrado, podesse usar das, 
faeuldades espii'ituaes qua lhe eram conferidas; o que 
elle proprio refere na petiçfo dirigida ao vigariii da for- 
taleza de Malaca, petiçso trasladada pelo padre Francisco 
de Soiisa no Orienie Cunguástudo; como acontece11 igiial- 
mente com o patviarclin de hlexanrlria, Carlos Anloniu 
Mezzabarha, commissario c visitador apostolico çcral da 
China, com fiizuldntles de legado o lalerc, çuccessor nessa 
commissão do patriarcha rle Anliocliia, Ca 1'10s Tliomis 
Maillard, depois cardeal de Totrrnon, que veio a Lisboa 
apreeentai. ao regio tienelilacilo o breve de soas faciildailes, 
Specdutores Dorjiws Israel. de 39 de selem bro de ,I 7 l9,  
ao qual se fizeram as restricçaes coiiatantes da carta do 
secrelario de estado, Uiogo de Mendonça Cbrte Real, de 22 
de março de 1790. 

Tal tem sido a doutrina constante e a constante pra- 
tica; tal e a seritença dos escriptores mais versados e or- 
thodoxos, assim portiigiiezes, como eslrangeiros; taes são, 
finalmente, os exemplos mutuamente approvados pela santa 
se, e pelos sentiorcs reis de I'orlugal, náo ~iodendo os 
prelados do reiiio executar deciolo algum que recebarri da 
euria, ou de seus delegados, sem previo wnsentimenlo da 

jurisdicção secular, por mais cIausulas wactivas que lra- 
p m  para a sua publicaçáo e execuqão. 

Sendo assim, conio innegavelmente 9, e evidentemente 
se demonstra no que fica exposlo, podendo acontecer que 
o tempo liaja affr'ouxado tão salular e nccessaria pratica, 
ou com os melhores intuitos outras considerações se Iiajam 
interposto, e importando sobremodo que os reverendos 
prelados do ultramar, o11 seus çufiraganeos, ou governa- 
dores, ou vigarios capil.iilarcs a lira-vigarios das resiiectivas 
dioeeses, se riáo apartem jamais do que tem sido extricta- 
mente observada pelos senhores reis de Portugal, e pelos 
respectivos governos em todos os lempos, segu~ido as ma- 
ximas por que se regulou a piedade daquelles catholicos 
soheraoos e doutos rar.ócs, conrbm suscitar a inleira, cui- 
dadosa e ponlual observancia das leis, pelas quaes nenhuma 
b~illa, breve, rescripto ou determinnçzo aposlolica, de qunl- 
quer natureza ou denominaçao, expedida em nome da sarila 
sé, ou de nuncios, ou de qiiaesquer outrns delegados a p s -  
toliccis, se possa, executar naqiiell;is dioceses do real pa- 
droado, sem pi-eceder o regio pEacel, que airctorise a sua 
publicação e execucão, airida mesmo qiiando sejam remet- 
tidas dii'eclamente em carta ou oficicis, porqiie neste caso 
deverão ser devolvidas pela meama  ia,-declarando-se [ião 
ser permittido pelo direilo do i.cino dar-lhes cumprimento 
sem o referido real beneplariio. 

Este inflexivel principio da Iegislaçáo patria. cujo fim i. 
obstar a qualquer perigosa irivas9o na soberania temporal. 
em prejuizo dos diri:ilos da wrha, e da harmonia que deve 
reinar entre o imperio e o sacerdacio, padece uma uoica 
excepçio que expre5samenie respeita aos rescriptos da 
penitenciaria, nos teiLmos da carta regia de 23 de Agoslo 
de 1770. seiido que. para mais se fortalecer tal direito, 
náo omittiram os legisladores o fornal-o objecto de parti- 
cular e severa vigilancia nos moderoos codigos. 

E porqiie a Sua Magestnde tom manter illeso esse di- 
reito, como rei e soberano itirlependeiiie, como prolector 
e padroeiro pelos titulos de dotação, e iundação, reconhe- 



cidos rtas bulias aposlolicas das igrejas do oriente, friictos 
da devoção e rnunificencia de seus gloriosos predecessores, 
e do sangue e Irabalho dos cidadzos portuguezes, se ha 
por muito especialmente recommendrdo todo o sobredito. 

O qiie se comrnunica ao prn-vigario capitular da dio- 
cese de S. ThomB, a fim de que o ciimpra e f a p  com- 
prir, confiando-se que em ludo proceda wm o zelo, acerto 
e edificacão, que promettem as suas distirictas e virtuosas 
qiialidades. 

Paco, em 8 dc agoslo de 1863. - Jo$ dQ Silva bfm- 
de$ LeaJ. 

(Boletim O/ficinl do Governo da Provincia de S .  Tliomb e Prin- 
cipe, de 1ôG3, n." 20). 

De 28 de setembro de i385 

Patet uiiiversis presentes lileras inspecturis Nos Mar- 
tinus Dei et sppostolicae sedis gralia Episc.opus Elbo- 
rensis visilando Ecclesias nostrae dioecesis invenirniis in 
Ecclesia Sancti Petri de Elboramonte e1 iii Ecclesia San- 
etae Mariae de Aetundo predictae noslrae dioecesis per 
unum Vimrium perpetuum et duos Capellanos d~imtaxat 
divina celebrare suis parochianis impendi. . . eliam mini- 
strare ecdesiastica Sacrnmenta idcirm considerantes nos 
e1 capi~ulum nostrurn servicium Dei et nostrae Ecclesiae 
Elborensis et volentes divinos cultiis ut terlernus in domo 
Domini augmentare intus in Caniera nostra cum nostrli , 

prredicto Capilulo et Capelianis. . . . Gundisalvo Martino 
Guodiaalvn Didaco Andre,ae Joaane Feraando -Dominica 
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Balasco Laurentio Magno Joanne Gundisalvo Vallaco Caoo- 
nicis qui residentes vós eranl facimus constituirnus et etiam 
ordinamus in predictis Ecclesjis Sancti Petri et Sanclae 
Mariae predictorurn locorum quatuor . . . jmrcionarios hoc 
esl diio qui servise debeaot Ecclesiae Sancti Pttri de Elho. 
ramoote e1 alios diios Ecclesiae Sançtne Mariae de Villa 
de Retundo assignantes eisdem et Vicario perpetuo ipsoriim 
coosensienle de mensa nostra e1 capituli quintam partem 
Lolius reditus seu proventiis prediciarum Ecclesiarun~ - 
Statuimus et eliam ordinamus quod rle oblationibus et de  
omnibus his quae per portas predictarum Eçelesianim in- 
traverint de qiiibiis habere consuevimus nos et mpibuliim 
medietateni quoii pi3edicli poreioriarii quilibet in Ecclesia 
sua haheant et diiirlant inter se et cum Cáyitiilo predietam 
medieiatem alteram vero niedietalern prediclaruai Eccle- 
siarum habeat Vicarius perpet~iiis ttt habere iii antea con- 
suevit-Statuimus et etiarn ordinamus quae missae yre. 
sentes et octavarum et si perpetua@ Cueriot seu. . . sint in 
Ecclesiis supradictis et qiiaedam alia qiie Viearius perpe- 
luus solus habere consuevil ad cúmune reducantur et per 
medium dividantur in tanliim Vicarium et porcionarios sue 
pradictus si cum legata anniversaria vel aliae donatiunes 
diclis Eecleuiis Cue.rint ac,quisila seu quocumqoe mudo dcc 
nata seu Legala pro rata inler Episcopurn e1 Capitulum et 
Vicarium et porcionarios dividant hoe ast quod Vicarius 
e1 porcionarii recipiant quintam pariem et alia cedant in 
usiis Episwpi et Capituli-Statuimiis insiiper et etiam 
ordinamus quod supradicti porcioiiarii ser~ialit  quibus Ec- 
clesiis sunt isto modo curn \Iicario supradict,~ Vicarius 
perpeh~us guatuor menses. . . in Eecbsiis memoratis et 
duo porcionavii prout 'rnstituti slinl serviarit uni Ecclesiae 
per octo menses alii vero duo servianl universís aliae per 
odo  menses ita fui1 gesla perpetnus Vicarius per se et per 
Capellanos qili personarii serviant continue et fineliter 
omnibus horis in iusis Ecclesiis et conferant suis  aroc chia- 
nis ecclesiastica ~a'cramenta et quia nos. prefati Épiscopua 
et Capitalum fecirnus et ordinavimuç predictos parcionarios 
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assignantes eisdem de. reditibus seu proven tibus ipsarum 
Ecclesiarum de meusa nostra iit supra dictum fuit volumus 
el oriliuatniis quia collationes porcioi~aruin dictarum EG 
clmiarum quaiido vacare contirigerit ad 110s predictum 
Episcopum el C$pilulum in siinul e1 insoiidum debanl ex- 
peclare, proul in i i l i is Ecclesiis acl nos et ad ipsum Capi- 
tulum contra colatio pro lanti fieri consuevil-Et iie haec 
nos1i.a Constitutio staluluum fragi non possit et valore 
oblineat firmitalem eam volumtit: idem mii~idamiis sigilis 
iiostris Episwpi et Cayiiuli aç ctiani Alfonsi Vintini vicnrii 
pwpetiii in  urbibus istis siipradictis corisensieotis apensis 
jn perpeluum . . . leslimoniurri veritatisii. 

Dicta sunt haec apud Elborani rrjx die mensis Septem- 
bris e "  9n r:cc Ixrsu annris Ferna~icliis dorniniciis vidit Al- 
fonsus Ventinius vidit Rndoricus banis vidit. 

Os ponrlos indicam abreviaturas ou palavras que, por inlegi~eis, so nãa. 
yoderam copiar, 

(Ori inul, no Carlorio do Cabido d'Evora. Livro dou Origínae:, 
f .  %ii $ i a r i o  n.O 10; e copia aiitiieatica, a, Ybrnbo Velho da cereja 
de S. Maria mairiz, na Villa de reilrindo). 

De 29 de julho de 1560 

D. Henrique pur mercê deDeos e da Santa Igreja de Roma, 
Cardeal do titulo dos Santos quatro coroados, Inlanle de 
Portugal, Art,ebispo de Evora, etc. fazemos saber a quan- 
tos esta nosua carta de desmembraçiiõ, trasladaçaõ e uniaõ 
pera sempre virem, que considerando nbs a obrigaçaõ que 
temos a eiilender nas cousas de serviço de N. S., e nas 

qae são mais em augmento do culto divino, coosolapão 
e saude das almas dos fieis chrislaõs, maiormente naquel- 
Ias que tocaõ ao continuo serviço das igrejas, por oia 
sermos infncmado per riossos visitadores, que as duas ig1.e- 
jas parocliiaes, que tia em villa de Evoramonte, con- 
vem a saber a de S. Maria sita dentro da dita villa, e a de 
S. Pedro de fbra dos muros della, naõ sdõ bem serridas 
per falta de ministros, de que carecem, nem se podem taõ 
decentemente nellas rezar as horas carionicas eni &i-o nem 
celebrar os orneios divinos, como convem ao bom regi- 
menlo, per naõ haver em cada uma dellrts senso um vigario 
e dois beneficiados : e que seria mais seririço de nosso 
Senhor, augrnento do culto divino e bem das ditas igrejas 
e da set*ventia dellas, desrnetnbrat os berieiiciados da dita 
igreja de S. Pedro, e unil-os e aiinexril-os in perpetuum 
dita igreja de S. Maria para riella todos junctamente servi- 
rem-os, pelo que querendu,nris a isto prover (como per razaó 
de nosso cargo somos obrigado) e como Kosso Senhor seja 
mais servido e o culto diviiio augmaritado, e tambem por 
sermos inforrriatlo a dila igreja tle S. Ptidro ser mal ser- 
vida per haver muitos aliuos, que os beneficiados iiaõ resi- 
dia0 nella, e estar erma e fora de povoaçaõ: e i~espeitaiido 
oulro sim a dita igreja de S. Macia ter na mesma villa 
seus ireguezes, e por outros justos respeitos que nos a isso 
moveraõ, de conseritimento e aprazimento dos padres loaõ 
Lnix, Vigario perpetuo da igreja de S. Maria e de lordão 
All'ares e Francisco dlArruds beneficiados em ella, e bem 
assim (10 licenceado Joaó Hordones, vigario perpetuo da 
igreja de S. Pedro e de Lopo Dias beneficiado eni ella e 
do Deaõ e Cabido da nousa Sé de Evora, que pera isso ex- 
pressamenle nos derari, segundo nos constou per pubiieos 
instrumentos dc consentimento, que sobre isso fizeráo, OS 
quaps recontavaõ serem feitos e assigoados dos publicas 
de Pbiljppe Dias, e Duarle de  Mattos Notarios Apostolims 
na dita cidade de Evora ele.: nos como Arcebispo do dito 
Arcebispado de Ewra ~ucsorilnte mdinnria na melhor forma, 
via, modo, e maneira, que de direito podemos e devemos 
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pelo teor desta presente daqiii por djanLe desmembramos 
desunimos e desencorporamos os ditos dois beneficios da 
dita igreja de S. Pedro do pé da villa de Evoramonte e 
beneficiados della, que ora saõ, t: ao diante fqrem e os 
havemos por desunidos, desanexados e desencorporados 
della eos trasladamos, unimos, anexamos e iricorpatamos in 
perpetuuin a dita igreja de S. Maria sita dentro dos mu- 
ros da mesma villa de Evoramonte, com todos seus fru- 
tos, rendas, direitos, anexos e ,  pertenças, que na igreja de 
S. Pedro tem e atk aqui tiveraõ pera que em ella sirva6 
e resida6 perpetu3meiite e rezem as horas Canonicas em 
côro e os mais officios divinos e sirvaõ em a dita igreja 
de S. Maria como os outros beneficiados antigos della 
fazem e saõ obi.igados fazer, e os desobrigamos totalmente 
de toda a cura pessoal, residencia e serventia, que dan- 
tes tinhaõ na igreja de S. Pedro e sei-viraó, e residiraõ 
na ig~eja de S. Maria (como dito hè) em a qual os trasla- 
drmos, e encorporarnos perpetuamente do modo sohredito 
etc.; e os ditos beneficiados assim trasladados eiitraraõ a 
deslribuiçaõ das missas e benesses da igreja do S. Maria, 
e assim nas olTeerlas de maó beijada taõ somerite dos Do- 
mingos e festas, e nZo entraiaò nas olfertas dos deiun- 
ctos, salvo querendo elles comniunicait com oà beiieficiados 
antigos da mesma igreja de S. Maria as siias, quu liari.de 
haver dos defunctos e outras, que na5 forein de maõ bei- 
jada da dita igibeja de S. Pedro e isso mesmo seraõ os ditos 
dois benericiados Frastadados obrigados a dizer na dita 
igreja de Nossa Senhora todas as missas, que erafi obri- 
gados dizer per razaõ de seiIs benelic~os e creaçáo delles 
na igreja de S. Pedro, e se desfatcaraõ das que o Vigario 
e beneficiados da mesma igreja de S. Maria saõ obrigados 
dizer, e o Vigario da igreja de S. Pedro, que ao presente 
he e os que pelo tempo hrem, cumpriraõ todos os encargos 
delIa assim e da maneira, que os beneficiados desmem- 
brados era5 obrigados per r~zaí j  de seiis beneficios, e 
creaçaõ deiles, o qual haverá ia soliduni as offertas da ma8 
beijada porque nas outras entrara0 com ells os ditos beaa. 

ficiados trasladados como dantes entravaõ: e quanto 41s 
offertas e obradas dos dehiiitos se guarde o costume, que 
até agora se uso11 a saber que se parta6 eiitre os vigarios 
das ditas igrejas. O que asaini queremos e mandamos que 
se cuuipra e jiuai.de pciSa seiripre inviolavelmente e sem 
contradicção alguma. E quaiito a Pero de Mesquita tambem 
berrebciado em n dita igreja de S. Pedro per na5 ser pre- 
seiite nestes Reinos ncm se saber lugar certo onde esti- 
vesse pera Iiaver de dar sei1 coiisentimento pera a dita des- 
uniaõ, desmenbraçaõ, traslada~aõ e eucorpoi*açaõ se haver 
de fazei,, sendo primeiro [cito judicial sumario de sua 
atiçencia foi peia todo o solire dito ctiamado e citado per 
edicto pulilico na forma arcostuinada segundo rios constou 
per autos de diliçencias, que sobre o tal caso Coraõ feilos 
e agitados elc. 

Dada na cidade de Lisboa sob nosso signal e sello, aos 
29 dias do mes de jullio de 1560. 
Francisco de Faria, escrivaõ da Camara a fez escrever. 

AVISO 

De 3 de abril de 1751 

Ex."" e K."" Serilior-- Sendo presente a Sua Mages- 
tade as duvidas, e controversias, que se mov8rão entre 
Vossa Encellencja, e o seu Revei5endo Cabido, atespeito 
das quiies pediu Vossa Esrellertcia, e o mesmo Cabida, 
a Sua Míigesiatie Sc i1içii;rase de i'esolrel-as, o dito Senhor 
foi servido mandar corisjderar todos os pontos por pesspas 
doutas, e com (i seu Conselho resolveu, o que contbm'o 
papel incluso por mim assignado, de que tambern remetb 

i 1 
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uma c6pia ao Cabido, para que se pratique o que se as- 
sentou; 'e Sua Magestade ha por milito recommendado a 
Vossa Excellencia a irnião e harmonia com o seu Cabido, 
que h e  tarn necessaria para heni dessa Biocexe.- Deos 
guarde a Vossa Excellericia. Paço 3 de Abril de 2751 - 
Senhor Bispo de Portalegre- Pedro da Motia e Silva. 

(IJirm publicado ein Londres em 1819, com o titulo Copia da 
Carta ~ I Y  huna Avnigo esmavu dt. Lisboa com algum .Notas, em 
resposta a outro y u e  Ihe rmetfeu o ,Se% An~iqo da Curte do Rio de 
Janeiro. ciopiade do Cmrcio Urasilienw, Nu&ro de Yrsyo de 4817, 
pag. 138). 

De 10 de outubro de 1772 

O Marques de Pombal tlo Consellio dc Estado de EIRey 
meli Senhor, e Seli Logar Teneitte e Plenipotenciaiio, com 
livre e geral faciildadc para a Fiindayío dcsta Vniveisidade 
de Coimhra d. 

Attestri que rieni si) com a obserhvaiitia das Ordens ge- 
ram, com que Siia Magcstade Me lionron, mas tambem 
por especial conimissam do ditii Senhor; procedi (na pre- 
xença de toda a mesma Viiiversidadc, achando-se congre- 
gadas todas as Faculdades, que a conslitueni; assim na 
Gapella Rial, como na Salla grande dos Pacos della) a in- 
quirir lodos os Lentes, de Thculogia, de Canones, de  Leys, 
de Medicina, de Mathemalica, e das Sciencias Filaçoficas, 
que for50 providos pelo mesmo Senhor para o Ensino 
Publico dos Estudos novamente Fundados, em tudos os 
Actos em que perante Mim lerão a costumada Profissáo 
da F6 contheuda na Formula do Santo Padre Pio IV, sobre 
a intiligencia e decIaração do verdadeiro conceito, que 
linham formado da palavra gera1 e indefinila - ConstPu- 
tima-incerla na referida Formula: e attesbo outro sini 

que por todos, e cada hum dos referidos Lentes me foi 
nos mesmos actos respondido (em prezeiiça íte todas as 
referidas Faculdades) que conlieceiido muito perfeitamente 
qiie a dita palavra se não podia juridicamente entender 
extensiva aos absurdos, nem de se jurar a observancia das 
Uecretaes de 1sidm.o Mercador, depois de se acharem publi- 
camente i.ecoiibecidns prir falsas, e inventadas; nem do 
Capihilo !Voei#, 13 de Iuditiis; nem do Capitulo Grandi, 
2." de Suplenda nigdiyeialia l>raelatwií, in 6." nem do Ca- 
piiulo Ad Apns!olieue Uaynilatis, 2." de sententia et rc ju&- 
cota, eodent libro; riem da Exlravaganle Vmvn Sanctü, no 
Tittilo de ilfuiorilal~ e! ohedimtia; nem da Bulla chamada 
da Ctya do Senlbor; nern das outras seniilhantes constitui- 
çocns, concebitlas nos Seculas escuros, em que com igual 
cmcoinpcteiicis, c uriiv~.rsal desolaçio sc confiindio o poder 
espiritiial da Igreja corn a jurisdicçio tempoi.ai dos Prin- 
cipcs Soberanos: ramperirlo-se com interpretações iie textos 
da Escriptui~a, inaplicaveis, os Sagrados Vinciilos com que 
o Suprenio i,egislador eslatieleceo as inpibeteriveis balizas, 
que sei i r~io o Saceidocio i10 Inipet.ia, para pelo mepo desla 
scpar~ção os uiiir iiidissoluvelmerite ria pcifeila arrnonia, 
e na perpetua e siirita paz, que o Hedetitor do Genero 
hiimaiio veio trazer ao Mundo; rubricada com o Sacrosanto 
Sello do seli yreciozissimo sangue; cmno fundador da Ca- 
r.idade;e tranquilidade publica de totlo o Universo. Decla- 
raiiilo, e prolestando todos e cada lium dos Sobreditos 
I,erites, que sobre estes claros coiihecirnentos. o que pro- 
metiam, e jiirarão peto qne pei.tetisi;i i ~iaiavi~a Comlilu- 
l i o i r c s ,  era iibsei-vrrcm as Consliluicoeras seguintes: a saber: 
as  Con.siiiut$ass conciliares; as Constituigomas allie agwa 
recebidas l i e l a  Igreja Viiivcrsal; e as Consiiluiçoms que se 
ac/tum awieiies e recebidns; c yue se acei~areirr e recebwern 
pela iqrtjai Lusilana: ficando nestas Constittiiçoens por elles 
juradas sempre salvas com lurlo aqiieltas inpreteriveis ba- 
lizas com que o Supremo Legislador separou o mesmo 
poder espiritual da  Igreja da dita Jurisdicção temporal dos 
Soberanos, 6 para perpetua memoria de que eole foi a 
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verdadeiro sentido, em que todos os sobredictos Lentes 
juraram a obsereaocia da sobredita palavta - Constiiuiio- 
nes-e o ierdadeiro seiitido em que por Mim Ihes foráo 
recebidos os sobredictos jurameritos: FIZ lavrar esle acto 
pelo Secretario da Vniversidade, qiie prezenciou tudo o 
referido, para ser por elle sobscripto; por rnim autenticado 
com o Meu nome e com o sello da dita Viiiversidade; por 
todos os sobrediios Leriles assignado; e registado rio livro 
dos referidos provimentos, remettendo-se o Original delle 
para a Torre do Tombo. Coimbra em dez de Olilubro do 
niino i10 Nascimetito de Nosso Senhor Jesirchristo de mil 
e bate centos e d e n t d  e dous.-Jforque; Vizilador - 
~%ulr,r ivi~guel C U Y ~ S  da &lia e Szloa Sccrelario da Vni- 
lersidade o sobscrevi. - 6. 

(L .  dos .iura+nentos, da Uriivcisidade, f. 123 v.'). 

De 28 de agosto de 1790 

Tendo-se ~erificado na Real Prescnga, pelas represen- 
tações do Bispa e do Cabido dessa Cidade (d'Elsas), o 
eslado em quc se acha essa Igreja, redunda a um Tlieatro 
de discordias, em que infeliznietite tem represeiitado os 
seus mesmos Miiiistros, transfigurada a Santidade do seu 
Sagrado Ministerio, em detrimento da Religião, e com 
escandalo dos Fieis, a que elles deviio instniir, e edi- 
ficar; suscilando-se, e proniovendo-se estas desordens, jd  
pelo espirtlo de orgeill~o, e de infolwancra, com que o Ca- 
hzdo du dita Igreja se ailrihe direatos e izmq~çoes, que lhe 

competem, e com que excede os impreteriveis limites 
da decencia, e do respeito devido ao seu Prelado, airida 
na defesa dos que lhe podem competir, ja pelas expressões 

irreverentes, e insultantes de alguns Capitulsres, e j l  pelas 
intrigas de oittros, facilmente iiriitados p r  alguiis Secu- 
lares: Sria Magestadi:, pieferiiidn por rira os meios da 
suavidade, e moderação 30s da s e c e i i k d c ,  qrie deixa ceser- 
vados; lie servida que V. M.", fazendo logo convocar o 
dito Cabido i voz da 'maior dignidade, que abi se achar, ' 

e s k a n b  rnriiio seriarnrnte ao mesmo Cabido, a f u h  de res- 
peito, e de obediencra, mni que se lem condzrzido, confirndimlo 
com gwal escandulo a ordem Hyerurchica, e consttttcindo-se 
hum i:oi.yo acephaio, sem recotzi~ecer a superzor ottcroridade 
do seezc Pvetado: 1.' em se nàa congregar a silo ordem, setn 
que antes lhe daçlare o ohjeclo da con~ocação: 9." om Ilis 
negar os ~ ~ Z T O S  dos seus Asst-nfns, e Accoidãos, ainda depois 
de se lhe parlicipar a Real ResolufHo, expedida sobre semi- 
Ihante emperifio do Cabido da Gitdiedral de Faro, arespeito 
do Eeclesiastico inciimbido do govcrno daquelle Bispado: 
3 . O  em se arrogar przz.ativu e absokzilarnente a p a r d a  do 
Archttv, em que se gzcardüo os ~ z r u l o s  e doncrnenlos da Mitra., 
t! do m e s m  Cabzh: 4." em olaanrlar os seus Capitulares á 
Cbris, sm sua p a r l s c l p a ~ ~ ,  e a %ta h f ü o :  5.' em sub- 
trdtr  d sua tsspeqão e conf~cci~nmio a adrnrntstra~õo imm-  
diata do celleiro, a qual súmente compete ao Cabido, i~áo 
a seu livre arbitrio, mas, na forma determinada pelo dilo 
Prelado, de acrordo com elie Cabido, como sempre se pia- 
ticou, antes das uitimas i~ieompetentes altciações: 6." filial- 
mede no incicil abuso das s?islirrylíps, com qiie se iippoz 
ao mesmo Prelado, para se soodzr d Lata ClauslroJ, que 
elle annunciara, quando, airida que se considerasse aggra- 
vado, e ate vexado com maior injustiça, não devia faltar as 
inconteslareis obrigacões de ruspeitar, c de obedccer ao 
dito seu Prelado, salvo os compelentes recursos, que são 
compaliveis com as mesmas obrigaçóes: Ao mesmo tempo 
fari 1'. M." cocompretietider ao dilo Cabido, que no caso, 
que Siia hfageslade n3o espera, de su mallograr a sua Real 
Piedade., a mesma Seriboca n6o podwú dispsasav-se de fazcr 
uso do Supremo Poder que Deus depositou nas suas Reaes 
Mãos, para castigo dos Discolos: e, pata que o Cabido tenlia 
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presente eslrr ~ruzrnaçcio, fará V .  M.CF registar este Aviso 
em um dos livros ddle, remettendo uma certidão de re- 
gisto a esta Secretaria de Estado dos Negocios do Reino. 
Ao Ueáo, ao Chantre da mcsma Igreja, e ao Arcediago, 
Josb Mauricio Travasses, que rlcverido dar excmplo de 
moderação aos mais Capitulares, a que precedem, exce- 
derão a todos elles na irreverencia, e insultos, ordenara 
V. M." da parte de Sua Magestade, qf4e L?ão imnimedwta- 
mente render o6ed~mcia, e tomar a Bençno ao seu fispa, a 
quem protestarao a sua subrriiss20 Canonicn, e as piiras 
intenções de se  absterem d'nqiii em diante de sernilhantes 
conteslaç0es. 

Aos Advogados Eiislachio Joz8 de Csrvnllio, e Mani~e] 
Joaquim da Silva, qiic, siirprelieridcndo a coiilianqa dos 
dois partidos, qiie elles mcxirios foimbrio c fizerãn coii1i.a- 
rios, e tem feito aos seus intcrcssce, e às siias paitiriilai~es 
paixiies, oecasionando iaom geimal escrinddo as desordens, 
em que se achzo os Ministros dessa Igicja, f3r.i V. M." 
recolher a Cadeia piitiliza dcasa Cidade, e, depois de qiiinxe 
dias de prie80, os fara V. irssignar iiui termo de se 
não ililromettereni jlniaih, por palavras, ou por esci-ijito, 
iios negocios rcspeclivos a qiialquer dos ditos partidos, 
debaixo das perias, qiie a Mesma Senliura reserva a o  seu 
Real Arbitrio. Piiialrncot~, fazendo V. Mat(' riscal., de Fbima 
~ U F :  se rião possa mais ICr, qziauro ucfiar Pscrjpro nris Livros 
da Camara Ec~lcszustica, a do Cnlirlio, que diga respeito as 
contestações, que enlre este Bispo se tem e,tciiado, depois 
do anno de 4784.. chamara a si tiiilo o que ao mesmo 
respeito achar n!ulso, aisim na dita Camara, e Cabido, 
como no Audilorio Ecclesiastico. e o rernelttrd com sua 
exacta relayão a esta Secretaria de Eçlado.-Deus giiarde 
a V. M.C"Palacio de hlaliqa em 28 de Agohto de 1700. 
-Jo.qe de Seubra do Siksn. - Seiilioi Co~.i,egedor da Co- 
marca tl'Elvas. 

CARTA REGIA 

De 2 de março de 1816 

Governadores do Reyno de Portugal, e dos Algarves, 
Ainigos. Eu o Principe Regente Vos envio muito saudar, 
como aquelles a quem amo, e prvzo: Tendo chegado i 
Mrnha Heal Presença, em Consulta da Meza da Conscien- 
cia, e Ordens o indigna. e desmecleh compnrlamenlo do 
Rev.d"BRpo d'Elvas D. Josk Joaquitn da Cunlia d'Axeredo 
Coutinho, que esquecido da marisidão do Caracter Epis- 
copal, e das mais sagradas obriga~óes de Vassallo, se atoi- 
[ou 1120 só a fazer impi-imir a mesma .&-lllega~ão Juridica, 
que Itie mandei desa~iprovai', fazelido-lhe intimar que não 
espalhasse, aiites recolhesse os exemplares, qiie corrião, 
pela Minha Resolução de 20 de Jurilio de ,1804, tmada 
em Coiisulta do mesmo Triblirinl, iiigcrindo-a na obra, quc 
escreveu, e denomi tiou: Contmenlurio paro ttzlelligrricia das 
BulJus, que, o 13.' Daonizio Miguel Lcilüo C'rizdinlio junta78 6 
sua Re/zctaç& conlra n Allegaçcto J ld tca  sobre o Yudroado 
das IgrFjas e Bencfiios do Cabo de. Bojador para o Sid, 
sobre >rejt4u7#~rd#~{d0 dos B~~ppas llliramarincs, solire n Smtmrio, 
e Dmrinao das Conpistas, e sobre a jurisdicpáo do CnnseMio 
do Ultramar; mas tanibem a sustcntai* a mesma doutt~ina 
desapprovada com muito maior valor, e eiiergia de expres- 
sões, atacando com pensamentos, e palavras menos consi- 
deiadas a authoridadt: da Meza da Consciencia, e Ordens, 
as prerogaiivas do Grão-Mestrado para sustentar uma des- 
medida ambição de jurisdicção, chegando o sei1 desalano ate 
ao reprovado excesso de pedir licença ao Intruso, e Csur- 
pador Governo Francez para reimprimir as suas obras, e 
fazendo registalia na Camara Episcopal para a todo O tempo 
constar a sua ousadia. e maccendo ex~mplar caslzgo estes 
factos criminosos, muito mais repreliensiveis por serem 
praticados por um Bispo, de quem se devia sii esperar a 
pratica das virtudes, e a cega obediericia aos J!eus Reaes 
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Mandados; Tendo com tudo consideração ao muito. que 
merece a Dignidade, e Ordem Episcolial, e por effeito da 
Minlia Real Clemencia deixando de lhe impôr o castigo 
proptrcionado a uni semilliarite delicto: Soii ser\ido Orde- 
nar-vos qtie chamado B Vossa Presciiça o repreliendaes no 
Meu Rmd hbmc mur szszlda, e aTeramenle, fazendo.lhe ver 
a indagnidade do seu comportamento, t%o altieio do qire se 
deve esperar de um Bispo. n graiidade do crime. que 
commelteu, e o excesso de piedade, rliie com elle Mando 
praticar por esperar o seu arrependimeiito, e emmenda 
para o fuluro; E oulro sim qtit facaes recollier i Secre- 
taria dos Negocios do Reyno iodos os exemplares da obia, 
qiie fez imprimir o mesmo R ~ V . ~ O  Rispo com o titulo acima 

, referido, mandando aspar de modo que mais se n3.o leia 
a licença do Governo Intruso Prancez, registrada na Ca- 
mara Episcopal d'Elvas. Espero do zelo, com que vos 
empregaes no Meu Real Serviço, qrie tudo crimprireis com 
a brevidade, c exactidão. que conr-em. Escripia no Palacio 
do Rio de Janeiro, em 2 de Março do 1810.-0 h-fnmpe - Para as Governatlores do H~yno de Portiigal, e Algar- 
ves. - Mcluáo Jozb Alces du Silva. 

(D. Jaz6 Joaquim da í;unlin d'hzeredo Coutinlio, Copia da Ana- 
Zyse da Bdla do S.mnPa3~8 Jtilio III,  &i, Londres i818, pag. 276). 

CARTA 
De 4 de fevereiro de 1817 

Ex."" e R."" Senhor. Foi presente ao Governo a repre- 
sentação de V. Ex.' enin O requeiimenlo, em que V. E x . ~  
se queixa das Sentenyas do Juiza da Coroa sobre o recurso 
do Mestre Escliola da Se d'Elvai, e igiialmeritl: o Assento 
da Meza do I)ezemliarço do Papo a iavos das ditas Seillen- 
ças, e sua execoeão, pedindo naquella que suba a Real 

Presença d'EIRei Nosso Senhor o dito reqiierimento, sus- 
pensos os proccdcmcnros, das Tempor(tlidad~s, e que se lhe. 
dEem pelas vias qiie pedir, copias aulhenlitas de todos 
estes requerimentos. e papris, e da Resoluç%io que se to- 
mar. O Governo satisfari aos desejos de V. Ex." fazendo 
subir a Augusts Ptesenya de Sua Mage~tade, a dita Repre- 
seritaçáo e Requerimento, qiie agoi'ã v30 com esta Carta 
a V. Ex,', para mandar ltrar priinciro os traslados que 
lhe convierem; mas náo pdde d e f i ~ i r  á suspc.nsuo, porque 
a s  Leys não permiltem, qiie se suspendão as execuçóes 
das Sentenças, que tem a grande aiictarirlade de causa 
julgada, e menos as  da Corbx depois de estarem confirma- 
das por Assento da dita hleza, como as de que se trata, seiiclo 
ouvido V, Ex.' ptirrie-ira, seguiida, terceira. e quarta vez. 

O Goirenio lembra sti a V. Ks.", yiie não pjde ser do 
Agrado de Stla Mageslade. qrre V .  Ex." n&o ohedefa ao d~ tn  
Asstn~o, como he olirigado. co~iforme as Leys do Reyno, 
Esrdos, e costuinw, e que sendo V. Ex." um Prelado i30 
beoemerito, e um Vassallo tao lionrado, e favorecido por 
Sua lageslade, náo ei a de esperar, qi1cii.a dar um cxem- 
pio aiiida não visto, de i~isiatir na siia escandalosa desobe- 
diencia: $em fazer caso das Twipotahdndts, até o ponto de 
se expbr a sdr denio~7~rnliza;ado, e erpulso na forma das 
Leys, quando Iie certo, que V. Ex." obedeceudo, como 
fiel Vassallo, as mesmas Leys do Reyno, em cumprir 111- 

teiramenle o referido Assento, ptidc representar decorosa- 
mente ao Throno o seu Direito, e esperar de Sua Magestade 
a justiça, que costuma fazer aos seiis fieis, e obedientes 
Vassallos. Aproveito esta occasiáo para protestar a V. Ex." 
a minha alta consideração, e respeito. - Deos guarde a 
V. Ex." muitos annos. - Li~boa 4 de fevereiro de 181 7. 
-Ex."" e R."" Senhor Bispo d7Elras. - De V. Ex." - 
Maior Venerador, e fiel C.-João Atltonio Sular de Mm- 
donw. 

(Cii. Iiv., publicado em Londres h, pag 9133). 
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De 22 de fevereiro de 1817 

D. Joáo por Graça de Deos, Reg do Reyno Unido de 
Portugal, e do Brasil, e Algarves, d'aquem e d'alem Miir 
em Africa, Senhor de Guine etc. 

Faço saber a Vos Juiz da Corôa da Segunda Vara, que 
tendo-se proferido Sentenças conlra o Ileverendo Bispo 
d3Elvas, e a favor do Mestre Eschola da Se da dita Cidade, 
Sebastião da Cunha de Azeredo Coulinho, a quem aquelle 
obrigira a Ordenar-se, ror20 as dibs Senleiiças conlir- 
madas por Assento da Meza do Desenibargo do I'aço; e 
devendo o dito Reverendo Bispo cumprir inteiramente 
a'quclle Assenio, o fe~ por Lima maneira, c com coiidic;io 
táo erronea, e contradictoria do mesma .4seento, qiie mais 
parece0 illudil-o que cumpril-o, o p e  deu loyar í~~andur 
proceder ás Tenaporalldades, na Conformidade da Carla 
Kegia de 40 (alias 21) de lulbo de 1617, tciido-se porem 
imposto em parte as ditas temporalidades, Me represeniou 
o mesmo Reverendo Bispo que clle ciiniprira o Assento, 
como entendera ser conroime as Constituições Cnnonicas, 
e Ordenações do Reyno. e 1130 poiu espii.iio de rebeldia e 
desobediencia B Minha Real Pessoa, paraqiie se fizcssem 
cessar aqrielles procedimentos, Ceiios contra elte, decla- 
rava, que cusnpna o dito Asstrafo tnleir-a~nentc: e atteiidendo 
6 dita Representaçao, e ao mais que constou dos papeis, 
que se lhe junlarão, e resposla do Procurador da Minha 
Real Corôa, a quem mandei ouvir: Hei por bem ordenar- 
vos que façais apresentar ao Reverendo Bispo, por mão 
do Esci'iváo da Corba, os Autos do sobredilo Assento, para 
elle lhe @r o-cumpra-se-ptiro, c sem randiqzo, e Me 
informareis de ficar assirn cumprido, C satisfeito este nego- 
cio. Cumpri-o assim. EIHey Nosso Senhor o mandou pelos 
Ministros abaixo assignados, do Seu Conselho, e Seus 
Desembargadores do Paço. Luiz Antonio de Ai.aujo a fez 

em Lisboa, a 22 de Fevereiro de 1817. -Pedro Norberto 
de Souza Padilha e Seixas a fel escraver- FranFisco Jazd 
de Faria GutZo- Man~el Vicevate Tekegra de C a m I h .  

(Liv. cit., pag. 4%). 

PORTIRIR 

De i2 de setembro de 1863 

Siia Magestade El-Rei, Considerando que o Rescri pto 
pontificio, rlua pincipia -I# Ltiszkaniae Aegno, - expe- 
dido em Komn, em data do primeiro de Jiinho ultimo, 
pela Sagrada Peniteuciaria, para o Nuncio de Sua Sanli- 
dade lia ciirle de l'ortiigal, relativo ao provimento e col- 
lação (10s berieficios ecclesiasticos da Igreja luailana, pelo 
mesmo Nuiicio remettido aos prelados dwcesanos portu- 
gumes. em yrianio, Fundado em premissas menos exactas, 
contesta o direilo que compele ao poder executivo de 
prover todos os heneficios ecclesiaslicos, e declara que o 
direilo do rei110 respeitante ao assumpto sujeito deve ser 
inteiramenlc reprovado, podendo apesar d'isso ser execu- 
tado pelos ordinarios das dioceses, someiite em razlo das 
peciiliares circiimstancias actiiaes, e com tanto qiie da 
insiiruição caiionica por elles conferida aos ecclesiasticos 
apresentados pelo governo, e (que se niostrarem idoneos, 
não reconheçani o direito do poder civil para taes apre- 
sentacões, mas somente o da alicioridade ec~lesiastica, por 
virtiide da qual sáo conCeridos aqueltes beiieficios, ataca 
em sei1 eoiiiexto, e pelas resoluçóes qiie comprebende, as 
attribuições qiie ao poder ex~c.iitivo confere o ailigo 55, 
8 2.' da Carta constilucional da monarchia, e os Decretos 
com força de lei de 30 de Jiilho de 1832, art. 4, e 5 de 
Agosto de 1833, e as iilteriores disposições regulamen- 
tares do exercicio d'aquelle direito; 
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Considerando que, consisliodo outra das principaes aitri- 
buiçóes do poder executivo, 110s termos do arl. 75, 8 1 4 . O  
da Carta constitucional, em conceder o11 negar O benepla- 
cito a quaesquer Leltras aposlolicas, involve o importanie 
e impreteriuel dever de deoeçal-o sempre que contiverem 
materia, doulrina, ou resolu~ão contrai.ia As leis do reino; 

Tendo ouvido o conselheiro procurador geral da coroa, 
e Conformando-se coin o parecer do mesmo magistrado: 
Ba por bem denegar o seti regio beneyilacito aoRescripto 
ponlilicio do prirncii.~ tle Junho do anno corrente, o qual 
principia-h Lusiianiue Rtrp,--expedido de Roma pela 
Sagrada Penitenciaria, e dirigido ao Nuncio aposlolico para 
haver de communical-o ans prclarlos diocesanos de Portu- 
gal; e assim Manda deciara1.o a o  Reverendo Ai.cetiispo 
Primaz de Hraga, para seu coiihecimenlo e necessaisios 
eikitos, devendo o mesmo Revere~ido Prelado dar conta 
de haíer ficddo inteirado das ~icoserites resoluãões regias, 
logo que lhe Iioulercm $ido [iresentes. 

Paço, em 12 de setembro de 1883-Gospar Pereira 
da Salva. 

Na mesma conformidade e data se ex ediram Portarias a todos 
03 prelados do çiiutinente rlo reino e das iiEas adjneenies, e se escre- 
Teu ao cardeal palriarclia. 

(Min. dos Eccl. e Just ). 

ADDITAMENTO 

CARTA 

De i 6  de junho de i760 

todos os direitos lhe compete, para conservar illesa a sua 
Aulhoridade Regia, e presertar os seus lrassallos de es- 
candalos piejudiciaes A franquillidade puhljca dos seus 
Reynos: Me manda intimar a Vossa Eminencia, que logo 
immedial,arnente ã apiqesentat;ão desta Carta haja Vossa 
Erninencia de sahir desta Corte para a ontra banda do 
Téjo, e haja de snhir t io  wclà destes Heynos no preciso 
termo de quairo dias. 

Para o decente transporte de Vossa Eminencia se achão 
promylos os Reaes Escalereç na praia Irorrteira I Casa da 
habitacão de Vossa Eminencia. 

E para que Vossa Eriiineni:ia possa entrar nelles, e 
seguir a siia viagem, e caniiiiiio, sem o menor receia de 
insultos contrarios s lirotecção, qnc Sua Magcstade quer 
sempre, que em todos os casos ache em seus Dominios 
a immunidade do Cancter, de que Vossa Emineiicia se 
acha revestido: Manda o dilo serihor ao mesmo tempo 
acompanhar a Vossa Emioe~cia are d Fronteira deste Repno 
por liums decorosa, e competente Escolta Militar. 

Fico para servir a J'ossa Eminencia com o maior obse- 
quio. Dcus guarde a Vossa EminenFia muitos annos. Paço 
a quatorze de Junho de mil setecentos e sessenta. De Vossa 
Eminencia obsequiosissimo Servidor. D. Lurz da Cunha. 

FIM. 

Eminentissimo, e Reverendissirno Senhor. Sua Mages- 
tade, usando do justo, Real, e Supremo Poder, que por 
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4724 C. R. de 1 de juiiha -Determinando fie preskm ao 

Bispo do Pari as cosínmadas honras rniliiares ... 
a C. R. de 2 de junho -Regulando a Irirma e loçar dou 

assentos da camara do Par i  nas solernnidades reli- ................................ giosas,. 
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1734 C. R. de i de junho - Reg~lsndo o modo de fazer as 
juntas das rniss5ea ........................ 28 

n Decreto do mesmo dia e rnez -Determinando que o 
Governador do Pari  se abstenha de assistir em pu- 
blico na Egreja cathedral do Pari,  ou em qnalquer 
outra da cidade ou diocese ao tempo dos onioios di- 
vinos, ou presente O Bispo ou Cahido .......... 99 

C. R. do mesmo dia e mer - Dando aos bispos a pre- 
cedencia, arn toda a parte e Iogar, aos governadores 
de qualquer patente ou graduapão.. .......... 30 

n Aviso da mesma data -Para o ouvidor E povo dar ao 
Bispo o tractamento de illiistrissimo, e este áquellc 
o desenhona ............................. 34 

u Outro da mesma data-Sobre o cerimonial da visita 
e do encontro do Bispo e Governador .......... ib. 

P Carta de 7 de jullio -Ordenando se qoelhe no Bispo 
nasus passagem e que as religiosas repiqtiem 05 sinos 

1735 C. H de 20 de lulho - Extranhando ao Cabido da Sb 
de Coimbra os graves abiisos no goyerno do Bis- 
pado. c mandando eleger para os cargos de yrnvi- 
sor, vigario geral e visitadores sujeitos de letras, 
virtndes c inteirem ...................... $. 

1782 C. R de 29 de janeiro - Rbsolvendo qne os Bispos do 
Angola precedam rios gorernadoroç de lu31qu& px- 
tente on gradna~ão, e todos os snhditos Ihes tenham 
respeito e attengo ......................... 36 

4743 C. R. de 27 de fevereiro - Ordenando que se façam 
aos Arcebispos e Bispos nas terras e praças das s u a  

... dioceses as cortezias militares deuidas a El-Rei 37 
175i Aviso de 3 de abril- Remettendo ao Bispo de Poi*ta- 

legre;unl papel com a resolnção das duvidas entre 
elle e o sen Cabido, e recornniendando a união e 
barrnonia entre anibos .................... i61 

1760 Aviso de 14 de junho-Intimando ao Cardeal Aceiaiolli 
a ininiedirta passagem para a outra banda de Te10 
e a sahida do reino no praso de quatro dias.. 38 e172 

m o  
17& Resoiução de 10 de março- Rese~ando ao immedi ato 

conhecimento de El-Rei os casos de excommunhão 
eontra os tribnnaes, ministros e magistrados rsgos 
e offictaes de jusziça, sobre materias de jnri~dicçk 
ou dos seus officios ........................ 

1767 Accordam de 47 de agosto -julgando de nenhum el- 
lerta a Bulla- G b e  D m i - q u e  erigio a Aca- 
demiaLitnqica dos Sagrados ritos e histeria eecle- 
siaslica ...............................--. 

1768 Edital (Patrisrchal) de 26 de fevereiro -Declarando 
que no Patriarehado não ha otirigaçZo de abstinen- 
cia de ovns i! Iacticinios no tempo da Qual esma . . 

1770 C. R de de agosto - Declarando nãn carecerem do 
beneplnhto regio nem os Breves da Penitenciaria 
nem os Reseriptos ordinarios sobre meros interesses 
partirulrres ............................. 

1774 Assento de 10 de outnbro - Sobm o sentido da pala- 
vra u~stitut~mes. inserta na Formula da Profissão 
de F& de Pio N.. ......................... 

1774 C. R. de 18 de maio -Prescrevendo a reforma das 
constituiç6es dos bispados no praso de um ano0 . . 

i776 Aviso de 15 de março ao Arcebispo da Bahia - Man- 
dando restituir aos sens cargos o vigario geral, 
deposto sem processo.. ..................... 

1778 Concordaia de 40 de jnlho - Concedendo i corBa a 
nomea* de alguns beneficios reservados iS6 Aps-  

................................... d i c a .  
1770 B w e  de 6 de março - Nupr pro parte - Delegando 

nos bispos as faculdades de redntir uma só vez 
fbra do synodo os legados pios dos ~ n c u l o s  e ca- 

............................... petlas.. 
1781 Ahar i  de I4  de abril (chamado das Factbldadea)- 

Concedendo aos bispos do Ultramar a faculdade de 
proporem os candidatos para os beneficios ecolejias- 
ticoa, ezapeptuando a primeira dignidade da calhe- ........ &al, e regulando a fórma da proposta a 
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1783 Aviso de 8 de janeiro - Limitando as  faculdades do 
Nuncio Apostoliço, Arcebispo de Tyro ......... 

a Consulta de 21 de janeiro -Sobre a necessidade do 
registo dos referidos Breves, aviso e carta reversal 
nos livros competentes.. .................... 

178 Pastoral (Patriarcbal) de 14 de março - Sobre aboli- 
....................... ção de dias slinctos.. 

1787 Aviso de 18 de agosto- Determinando o modo do de- 
poimento dos bispos ........................ 

1790 Aviso de 25 de junho-Declarando não haver recurso 
por violencia, nem por abuso, dos desyiacliou ou pro- 
videncias dos bispos tendentes i observancia dos ca- 
uones, mnetitniqùes on leis .................. 

u Decreto de 30 de jiillio- Ordenando a continuação das 
prestações, chamadasobradas ou oblatas, esportulas 
do baptismos, otlicios funeraes e bens de alma, etc. 

n Aviso de 88 de agosto - Exlranhaudo ao Cabido de 
Elvas a Blta deobedieiicia e respeito ao seu prelado, 
nào recoiiliecendo a sua. superioRdade em varios 
pontos, ecspecialmeute ao Clianire, Arcediago, D e k  

......................... e Advogados, etc.. 
179k Aviso de 27 de fevereiro -Declarando impropria a 

resposta por awuuueuses nos recursos dos bispos.. 
179L Provisão de 27 de outubro -Ordenando que as elei- 

fies das irmandades 0 confrarias sejam feitas na 
egreja, sem a presidcricia do prroelio, e annullando 
uma por ser feita na rua .................... 

1795 Decreto de 20 de novembro-Determinando ao Ar- 
cebispo Provisor e Vigario Geral do Crato não de- 
ver condemnar certo paroclio sern Ilie admittir de- 
feea .................................... 

1796 Aviso de 19 de setembro - Á mesa da Conscienoia e 
Ordens remellcndo-lhe o alvará das faculdades dadas 
aos bispos nllminarinos edeelarando-oextensivo aos 

...................... Cabidos Sede Vacante 
1799 C. R. de 13 de novembro - insinuando ao Arcebispo 
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de Braga o Bispo de Coi~nlira para administrar e 
curador da egrcjs cathedral de hveiro.. ........ 

1807 Sentença de 31 do janeiro-Yandanrlo passar requisi- 
toria ao juiz a qw, para declarar os motivos d'uma 
s n s p e n s ~  e.c hrformata comcientia, o do diama- 
mento do appellante a novo exame ............ 

-- do I6 de maio -Dando provimento na appella- 
ç& interposta da sentença supra ............. -- de 8 de agosto - Rejeitando os embargos iqnella 
sentenpa ................................. 

1810 Breve de 24 de janeiro -Dispensando o osercito do 
prceeito de ahstinent:is de &rue nos dias protiibidos 

a Decreto de Pti do janeii'o-Nandando dar o beneplacito 
ao rckridri indulio ......................... 

184t C. R. de 4 de dczcmhro-Sobre a nonierqão do Bispo 
de Meliapor para vigario capitular e apostoiico do 

........................ Bispado do Funchal 
1815 C. R. de 2 do março-Paru os governadores do reino 

reprehendereni em nome dc EI-Rei o Bispn d'Elvas, 
por a publicaçào de alguns eseripros offensivns a 
auctoridade e jurisdicgão da Mesa da Consçiencia e 

.................................. Ordens 
1817 Carta de 4 de fevereiro - N'io deferindo á ~uspcnsáo 

das tcinporalidades requerida pelo Rispo de Klvas 
a Provisão de 24 de fevereiro- Ordenando o cuiripri- 

mento do Assento do Desembargo do Paço no re- 
curso i coroa, interposp pelo Neslrc Exhola  da Sé 

.d'Elvas contra o Prelado da rnusrna ............ 
u Aviso de 19 de junho-Recommendando aos Prelados 

a educação religiosa dos povos e a vigilancia do 
................. clero, sobre tudo o parochial 

o Pastoral de 30 de setembro, do Governador do Bispado 
de Braganqa-Sobre a pr6gaçXo da palavra divina 

........... e ohservancia dos deveres pastoracç. 
i822 Aviso de bti de abril-deuapprovando a interven@ 

do A r m b ~ s p  de Goa nas missões dos Regularos e a 
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nomeação de Governador em vez de Vigario Capi- 
... tnlar nau vacantes dos bispados suffraganeos.. 103 

18% Portaria da mehnia dala - Hcmcttendo i Junta provi- 
5oria do governo dos estados da Inilia ciipia do r e i ~ -  
rido bviio, e ordenando a snspenslo do ps, uarnenlo 
da congrua no caso de de~nhed~encia.. ......... i& 

18% Aviso de 30 de janeiro -Mandando obaervar no bis- 
pado de Coinibra a providcucia do Decreto de 30 de 
lnlho de 4794 sobre d~r t t tospa~~ochioes  ......... 106 

1833 Portaria de 6 de agosto-Sobre toque de sinos c atlmi- 
nistraçào do Sagrado Viatien ein Lisboa ........ i b .  

v Aviso de i1  de setembro - Sn~citanilo a ohienançia 
da Portaria antecedente ................... 407 

n Avisn de 20 de setembro - Mandando cessar o enter- 
ramento nas egejrs,  adros e claustros dos conven- 
tos, e eulnbelecendo cemiterios ~~rouisorios c111 Liaboa 108 

n ProrisGi de 19 de outubro -Mandando fazer perante 
 junta do Exaine do Estado açatial enlelhoraniento 
temporal das Ordens Religiosas, e~iearregadr da re- 
forniâ geral eçclesiastica, as opposições i s  egrejas 
parochiaca e niriib empregos ecclesiasticos, excepto 

. . . . . . .  bispados e mnczirs.. .......... 409 
I Porraria de 42 de novcmliro - Mandando snpprimir 

o convento do Varatojo, proecdr:i* a inven~ano dos 
seus eireitos, e declarando alheia do ministerio ec- 
clesiaslico a inatriicyzo civil e plit ica.  ......... 410 

i, Portaria de 18 de novc~iilim -Providenciando sobre 
varios abusos cominettiibh no enlcrrrrnenta dos ca- 
davcres ............................... 111 

i834 Accordam dc 5 de iiiaio - Dencgando prov;mento em 
.... recurao dc rriisa de nullidade de matriiiioiiio 118 

r Aviso de 9 do lulbo -landaiido remetter ao Foro civil 
competeiite as canaas pendente não pnramente eu- 
pirltuaes ................................ 114 

1839 Aviso de 42 de fevereiro-Mandaiido declarar ao Ca- 
bido do Porto que siimcnie ao Governo compete en- 
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tender-se com a Santa SB kerca  de qiiaesqaer re- 
galias accidentaes, etc. ..................... 

48k2 Portaria de 16 de ontnbro -Determinando que o pre- 
sidente da junta de duas ou mais fregueeias seja o 
da mais populosa .......................... 

1ô4h Aceordam de 26 de março-Dando provimento no ag- 
gravo do recurso de appllação para uma quarta in- 
stancia em certa causa matrimonial ......-....- 

Aviso de I4 de niaio -Encarregando o Patrtarcha 
eleito do regimen da Prelazia deThnmar e do Gráo- 
Priorado do Crato.. ........................ 

1845 P m v i s ~  (Patriarch~l) de 19 de maio - Confirmando 
n Vigario Geral da Prelaeia do Tbomar. encommen- 
dagio de parochias, vigarios da vara, e licenças on 
faculdades anteriores ....................... 

1868 Corivençào de 21 de ontubro -Sobri; o arranjo dos 
negocios eeclesias~ico; de Portiigal e Poasessões: 
Bulla da Cruzada, seminurios, cabidub, tribnnal da 
niincirtura, mnventos do freiras, senda dos bens 
ecclesiasiieos, circurnscripç50 diocesana e pxdroado 
da India ..................... .I.. ........ 

1851 C. K de 4 de seteinbro ;to Armbisiio de Braga - 
Para propor os juizes d r  Secqão do recurso pon- 

................................. tifiçto 
1852 Docreui de I4 de jarieim-Sobre consulta do Conselho 

de Estado. deciiiindn qiie o pamclio collado pronnn- 
ciado deve largar ao  encommendadn casa para resi- 

. . . . . . . . . . . .  dencia, e doua terps  da congrna 
a Provisào (Putriarçhal) de 23 de lnnho -Elevando a 

iaxa d;i esmol;i tias n~issss reeadas tle 50 rlis a 1% 
reis, p:~is o effeito d s  liquidação dou Icgadospiosn~ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  cnmpridos 
1853 Portaria dr: 31 de janeiro-Mandando executar nos 

Estados tla Indid os Decretos de 5 de novembro de 
1851 o 9% de dezeiiibro de 1E8 (snlire legados pios) 

1854 Circnlar de 27 do m a r p  (a todos os commandanies) - 
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Sabre a hora da missa, assistonciaimesma, musica, 
e reza do terço nos corpos ................... 

1854 Portaria de 23 de maio-Declarando de nenhum effeito 
a deliberação da Camara de Exbrcmoz sobm a sole- 
ninidade da  procissão do Corpo de Deus ........ 

1857 C de L. de 21 de julho-Approvando o tratado de 21 
de fevereiro do mesmo anno sobre o padroado do 
Oriente ................................. 

i, Aviso de 8 de agosto - Reconhecendo a cmpetencia 
dos ordin;irios para a reduc,ção a c o m m u t n ~ o  dos 

............................ legados pios 
)I Decreto (Patriarchal) dc 31 de out~ibro-Rcgulaudo s 

Relação Ecclesiastim de Lisboa, distribuisão e emo- 
lumentos ................................. 

i858 Circular de 14 de julho-Mandando obseruar a fiirma 
de juramento dos recrutas . . . . . . . . . . . . . . . . .  

i860 necreto (Patriarchal) de I h  de agosto - Regiilando a 
distribuição dos feitos perante a Relação e a perce- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p ç ã ~  das ernolumentns 
1862 Portaria de 36 de setembro -Prescrevendo as forma- 

lidades a observar iia approva@o dos est:itubos a 
compromissos das irinandades, confrarias, ou outras 
íuudac;ões pias ......................... 

1 Poriaria dc 23 de oiitubro - 13cclarnndo pertenwr ao 
IIospital de S. Blarcos o producto dos legados pios 
não cumpridos nos conselhos do districto de Bra- 
gança, compreheiididos n o  Arcebispado de Rraga . 

1863 Portaria circular de 8 de aposto :iob prelados das dio- 
ceses do iiltramar-Suscitando a inteira e pontual 
ohservancia das leis sobre o beneplacito regio .... 
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TRATTATO 

Dei 2i di febraro de1 1857 

In nome deHa Santissima e Iadividiia Trinita. 
Sua Saatita i1 Sommo Pontefice Pio Nono, e Sua Maestb 

Fdelissima i1 Re Don Pielro Quinto, avendo risoluto fare 
un traltato, riel qliale si stabiliscaoo gli arlicoli di concor- 
dia per Ia mntinuazione dell'esercieio dei diritti di pairo- 
nato delta corona portoghese nell'Iridia e Cina, nei termini 
risultanti dai medesimi articoli : nomioarono per queslo fine 
due pleriipotenziarii cioe: per parte di Sua Saiititá I'emi- 
néntissimo e reverendissimo signor cardinale CamiHo di 
Pielro, pro nunzi'o apostolico in Poi~togallo; e per parte di 
Sua Maesli Fedelissima ']'eA cellenlissimo signore Rodrigo 
da Fonseca Magalhães, pari de1 regrio, coosigliere di stato 
effettivo, ministro e segretario di shto onorario, e grau- 
croce dell' ordine di Nostro Sigoore Gesu Chrisb : i quali, 
cambiali i loro resyettivi pieni poteri, e trovali in buona e ' 

dovuta forma, convenoero negli articoli seguenti. 

ARTICOLO 1 .O 

In virtii delle rispettive holle aposboliche, -e io confor- 
mitá de sagri canoni continuerh I'esercizio de1 diritto di 
patronato della corona portughese quanto all' India e Cina, 
nelle cattedrali appresso dichiarete. 

ARTICOLO 8.O 
Quanto all' India : 
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ARTIGO 3." 
Quanlo China: 
Na igreja episcopal de Macau. 

ARTIGO 4P 
Concorda-se em que a provincia de Quam-Si não ficarl 

incluida de futuro na jurisdicção episcopal de Macau, e por 
consequencia no padroado; reservand*se Sua Santidade . 
tomar livremente n'esta provincia, em utilidads dos fieis, 
as determinações que julgar convenientes e necessarias. 

ARTIGO 5 . O  

O Santo Padre reserva-se fazer o mesmo, quanto d ilha 
de íiong-Kong, a qual, postoque incluida na provincia da 
Kuang-Tong (Cantão), ficar8 separada da jurisdicção epis- 
copal de Macau e fbra do padroado. 

Armoo 6." 
A jurisdicção do bispado de Macau e o padroad~ na 

China comprehenderd assim d'ora em diante o terrilorio 
que lhe pertence,. seguudo as i5espectivas bullas, a saber: 
Macau, provincia de Kuang-Tong (Cantáo) e as ilhas adja- 
centes, exceptuadas sbmente a dila provincia de Quam-Si e 
a ilha de Hong-Kong. 

ARTIGO 7.' 
Em vista das considerações de conveniencia religiosa, 

ofierecidas por parle da sanla se, quanto B erecçáo de um 
noko bispado em alguma páite do lerritorio actual do arce- 
bispado de Goa, o governo portuguez, como padroeiro, 
contribuir& quanto d'elle dependa, para que esta erecção 
se realise opyoilunamente nos termos e nas localidades, 
que de accordo com a santa SI% se reputarem mais con- 
veuientes i boa administraçb d'aquella igreja e com- 
modidade dos fieis. 

ARTIGO 8.' 
Ficara separada da jurisdicção do bispado de Malaca e 
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ARTICOLO 3.6 
Quanto alla Ciha: 
Nella chiesa vescovile di Macau. 

A~~TICOLO 4." 
Si concorda, che Ia proviocia di Quam-Si non rimarri 

inclusa pel futuiu, nella giurisdizione episcopale di Mkau, 
e per consequewa nel patianafo, riservandosi Sua Santila 
preudere liberamente in questa provincia in utiliti dei fe- 
deli, Ie detenninazioni che giudicherii wnvenienti e nece* 
sarie. 

ARTICOLO 5.' 
TI Santo Padre si riserva fare i1 medesimo quanlo all'isola 

di Hong-Kong, Ia quale, sebbene inclusa nella provincia di 
Kuang-tong (Cantão), rimarrh separata dalla giurisdizione 
vescovile di Macau, e iuori de1 palronato. 

AR'TICOI.~ 6: 
La ginrisdizione de1 vescovato di Macau, e i 1  patronal0 

nella Cina, comprenderi cosi d'ora innanzi i1 territorio, 
che gli appartieue, secondo te rispettive bolle, cioè, Ma- 

-pau, provincia de Ktiang-tong (Cantão) e le isole adjacenti ; 
eccettuate soltanto Ia delta provincia di Quam-Si, e la isola 
di Hong-Kong. 

ARTICOLO 7 . O  
In vista delIe considerazioni di convenienza religiosa 

presentate per parte delta santa sede, quanto alta erezione 
di an nuovo vescovato in aleuna paize de1 territorio altuale 
dell'arcivescovato di Goa, il governo portoghwe, come pa- 
trono, contribuira, quanto da esso dipenda, parchk questa 
erezione se realizzi opportunarnenle nei termini e neIle 
localith. cbe di  accordo con Ia santa sede si reguleranno 
piu eonvenicnti alta buona amministrazioni di quclla chicsa, 
e alta comoditi (lei redeli. 

ARTICOLO 8.' 
Rirnarra separata dalla giiirisdizione del vescovalo di 
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do p a d ~ a d o  a ilha de Pulo-Penang. a respeito da qual 
tornara Sua Saiitidade as disposicões que lhe parecerem 
opporiunas. 

AP.~IGO 9.' 
hias a ilha de Singapura continuar6 a pertebcer ao 

mesmo bispado de Malaca, e poderii na mesma ilha esta- 
belecer-se a residcncia episcopal, conservando o prelado 
o titulo de bispo de Malaca. 

ARTIGO 1 0 . O  
Devendo o teriitorio de cada um dos bispados suffra- 

ganeos da India acima mencionados ter tal extensão que 
n'elle se não diniculte o prompto e proficuo exercicio da 
jurisdicção episcopal, as altas partes mntrataiites conv&m 
em que, de aceordo, se proceda ;a ~ircumscripção dos mes- 
mos bispados que parecer mais adequada ayuelle fim. 

ARTIGO I I ,O 

O Santo Padre, tendo em vista os deveres dictados pelo 
seu apostolico rninisterio, e desejando que se ponha quanto 
antes termo Eis desinteliigencias e perturbações que têem 
affligido e ainda affligem as igrejas das Indias orientaes, 
com grave prquizo dos interesses da religião e da paz pu- 
blica dos fieis das mesmas igrejas, situaçáo esta que Sua 
Santidade nHo poderia ser continuar sem accudir-lhe com 
o remedio competente; e Sua Magestade Fidelissima o Se- 
nhor Dom Pedro Quinto, animado do mesmo desejo de ver 
prosperas aquellas igrejas e restabelecido o socego nas 
suas respeclivas chrislandades: concordaram em que se 
proceda sem demora a feilura de um acto addicional ou 
regulamento, no qual se Bxem os limites dos ditos bispa- 
dos do padroado, nos termos do artigo antecedente. 

ARTIGO 12.O 
Nas bullas dos bispos que Corem apresentados deverh 

fazer-se menção dos Iiniiles que de commum acmdo se 
fixarem. 
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=laca, e da1 patronato I a  isola di Pulo-Penang, a riguardo 
pla.quale pcendra Sua SantitA le disposizioni chs gli sem- 
$#ramo opportuoe. . 

ARREOLO 9.' 
Ma Ia isola di Singapura mtinuera ad appartenere a1 

-desimo vescovato di Malaca, e potri nella medesima 
siabilirsi Ia residenza vescovile, conservando il prelato 

fi litolo, di vescovo di Malaca. 

, ARTICOLO 40 .O 
Dovendo il terrilorio di ciascuno dei vescovati suffra- 

g ~ n e i  dell'lndia sopra menzionati, avere tale eslensione 
. 

&e in essa non sia difficile il pronlo, e p.roficuo esercizip 
$&a giurisdizione veswvile: le alte parli conlraenti con- 
xwgouo che, di amrdo,  si p~oceda alla circoscriziooe dei 
jnedesimi viscovati, che sembrerb piu adequata per que1 
fine. 

ARTICOLO 11.' 
11 Santo Padre, avento in vista i doveri dettati dal SUO 

ipostolico miniskro, desidesando cha si ponga quanto 
prima termine alle desiutelligerize e perlurbazioni che 
hamo amitto, e ancora amiggono le chiese del171ndie orien- 
hlí, con grave pregiudizio degli inleressi della religione e 
della pace publica dei tedeli delle rneùesima ehiese, situa- 
zione questa che Su3 Santili non polrebfie veder conti- 
nuare senza accorrerui con un competente rimedio: e Sua 
Maesfi Fedelissirna i1 Signor Don Pietro Quinto, animato 
da1 medesimo desiderio di vedere prospere quelle ,chiese, 
e risiabilita la tranqiiillit nelle sue chrislianith respettive: 
cancordarono in che si pr-oceda, senzaritardo, allaconfezione - 
di un'atlo addizionale, o regolamento, nel quale si fissino i 
Iírniti dei detti iescovati del patronato, nei temiai dell'arti- 
colo antecedente. 

ARTICOLO 12.' 
Nelle h l l e  dei vescovi che saranno prescnlati, dour! 

farsi mensione dei limiti, che, di eommune accordo, si 
fisseranno. 
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A R ~ G O  13." 
Para este fim serão n m a d o s  dois commissarios, um 

por cada ama das altas partes coiilratantes, os quaes, ani- 
mados de espirito de conciliação e conhecedores das loca- 
lidades, proponham as respectivas circumscripç3es de cada 
diocese. 

A estes commissarios serão declarados os lerribrios, 
em que as altas partes contratantes se t4em accordado que 
continue o exercicio do padroado da c o h  de Portugal. - 

Amco 14." 
Nas partes do territario que ficarem i&ra dos limites 

assignados Bs supramencionadas dioceses tia India, pode- 
rão e r ig i~se ,  com as competentes formalidades, novos 
bispados, o exercicio de cujo padroado pela cor& portu- 
gueza começari desde então. 

A ~ G O  i 5 . O  
Em vista do que se acha convindo sobre a materia do 

artigo 7." do presente tratado, Sua Santidade annue a ac- 
eordar a instituição canonica i pessoa que por Sua Ma- 
geslade Fideiissima for nomeada e apresentada para a 
igreja metropolitana de Goa. 

E as aIks partes conlratantes concordam em que, logo- 
qne se effectae a posse do novo arcebispo, passem os com- 
missarios nomeados a occupar-se da definiliva circiimscri- 
pção da diocese que deve erigir-se no lerritario do mesmo 
arcebispado, na conformidade e para os fins do citado ar- 
tigo 7.O 

Outrosim concordam as mesmas altas partes contra- 
tantes em que para o exercicio da jurisdicção ordinaria 
do novo arcebispo se declarem como limites provisorios 
do seu territario as igrejas e missões que, ao tempo da 
assignatora do presente tratado, estiverem de facto na obe- 
diencia da sé archiepiscopal; devendo ficar na paciüca 
obediencia dos vigarios apostolicos todas as outras que na 
mesma data se acharem tambem de faclo sujeitas A sua 

A~T~COLO 13.' - 
A questo fine saraiino nominati due commissarii, uno 

per ciascuna delle alte parti contraeuti, i quali animati di 
spirito di conciliazione, e conoscitoii deHe localilti, pro- 
pongano le rispetitive cirmscrizioni di ciascuna d i o ~ s i .  

A questi commisearii saranno dichiarali i territorii, nei 
qnali le alte parti contraenli lianno convenuto che continiii 
l'esercizio de1 patronato della corona di Portogallo. 

A ~ n c o ~ o  14." 
Nelle parti di territorio che rimarrano fuori dei lirniti 

assegnati alle kpramenzionale diocesi nell'India, potralirio 
erigersi, mlle competeii~i formaliid, niiuvi vescovati, l'eser- 
cizio de1 cui palronalo per Ia corona portoghese cominceri 
allora. 

A n ~ i c o ~ o  1 5 ." 
In tista di cio chc se trota convenuto sopra Ia maleria 

dell' articolo 7." de1 presenle iraltato. Sua SanlitA consente 
ad accordare Ia istiluzione carionica alla persona che da 
Sua Maesta FedeIissima sari nominata e presenlala per Ia 
chiesa metropolitana di Coa. 

E le alte parti contraenti concordano.iu questo, che su- 
bito che si effetui i1 possesso de1 nuovo arcivescovo, pas- 
sino i commissarii nominati ad occuparsi della definiliva 
cirmscrizione della diocesi, che deve erigersi nel territorio 
de1 medesimo arcivescovalo, in conbrmith, e per i fini de1 
citato arlicolo 7." 

In oltre concordano le medesime alte parli contraenti, 
che per I'esercisio della giurisdizione ordinaria de1 nuovo 
arcivescovo si dichiarinu come lirniti provisorii de1 suo ter- 
rilorie, le chiesi e rnissioni, che al tempo della soltoscri- 
zione de1 preseiite traitato sfaranno di fallo nell'obedieiiza 
della sede-arcivescovili; dove~ido rimanere nella pacifica 
obedienza dei vicarii aposdici tutte le allre, che nella me- 
desima data si troveranno anche di fatto suggetle alla ]oro 
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auctoridade. Este estado permanecerii ate a definitiva con- 
stituição canonica do bispado que lia de erigir-se. 

E ao passo que se for concluindo e approvandn a cir- 
cumscripção das dioceses suffraganeas da India, e effei- 
luando o provimento canonico dos respectivos bispos, seri 
successiramente reconhecido pela santa se n'essas dioceses 
o exercicio da jurisdigão metropolitica do mesmo arce- 
bispo. , 

ARTIGO 16.' 
A medida que se for estabelecendo a circumscripção de 

qualquer dos bispados sulfraganeos da India, e achando-se 
provida de meios convenientes a se episcopal, serb admit- 
tida pelo Summo Pontifice a apresentação do bispo, feita 
pelo reaI padroeiro porluguez; e expedidas que sejam as 
respectivas bullas confirmatorias, remover-se-hão succes- 
sivamente do territorio do bispado o vigario ou vigarios 
apostolicos que n'elle existjrem, a fim de que o prelado 
nomeado possa entrar no regimen da diocese. 

ARTIGO i 7.O 

O presente tratado, com os seus dois annexos A e B, 
que d'elle Formam parte integrante, será ratiGcado pelas 
alias partes contratantes, e as ratificaçfies trocadss em Lis- 
boa dentro de 4 mezes da data da assipnatura, ou antes se 
for possivel. I 

Em fé do que, os plenipotenciarios acima nomeados assi- 
gnaram em originaes duplicados, portuguez e italiano, o 
mesmo tralado e lhe pozeram o se110 de suas armas. 

Feito em Lisboa, aos 24 dias do mez de ferereiro de 
1857. - Rodrigo da Fomeca Magaihãar. 
,(L. S.) 

A m x o  A 
No artigo 6.' do tratado firmado em data de hojo pelos 

abaixo assignados declarou-se que a jurisdicção do bispo 
de h c a u  deve compreliender a provincia de Cantão(Kuang- 
Tong) e as ilhas adjacentes, entre as quaes a prinipal, 

antoritá, Questo slato rimarrii fino alla dehitiva cos titu- 
canonica de1  escovat to che ha da erigersi. 

E di mano in mano che si anderi concludendo e appro- 
,!ando Ia circoscrizione delle diocesi suffraganei dell'lndia, 
e effetluando i l  provvedimeiito canonico dei respettivi ves- 
covi saia successivamenie rrconosciuto dalla santa sede in 
queste diocesi I'esercizio della giurisdizione metropolitica 
dd rnedesimo arcivescovo, 

ARTICOLO i 6  .O 

A rnisura che si ande12 stabitendo la circoscrixione di 
alcuw dei ves~val i  suirraganei d'ell'lndia, e trovandosi 
provvista di mezzi convenienti Ia wde vescovile, sarh am- 
messa dõl Sommo Pontefice Ia preseataziotie de1 vescoio . 
fatta da1 reale patrono portoghese: e spedite chi sieno Ie 
rispettire bole corifermarorie, si dovranno rimuovere suc- 
eessivamenle da1 tei.iitiirio de1 vescorato i l  vicario o vicarii 
apostolici cho in esso esisteranno; affinchè i1 prelalo no- 
miiiab possa er111,are nel governo deIla diocesi 

A ~ r i c o ~ o  1 7." 
11 presente trattato, con i suoi due aiinessi A e B, che 

foimano parte integrante di esso, sara ratificato dalle alie 
parti conlraeriti, e le ratifiche scambiale in 1,isbona dentro 
quallro mesi dalla data della soltoscrizione, o prima se sari  
possibile. 

In fede di che i plenipotenziarii sopra nnminali solios- 
crissem in originali duplicati, portughesc e italiano, i l  me- 
desimo trattaio, e g!i apposero ii sigillo delle loro armi. 

Patlo in Lisbona a l  21 giorno de mese di feliraro delll- 
auno 1857. - Camdo Card. dl Piefro P.  )V. A. 

(L. S.) 
~ N N E S S O  A 

All'articolo 6." del lrattato, firmato in data di oggi dai 
sottoscritti, si dichiarii, clie Ia giurisdizione de1 vescovo di 
Macau deve comprcndere Ia provincia di Cant3.o (Kuang- 
Tong) e le isole adjacenti, ira le quali Ia principale, quanto 
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quanto a christandades, é a ilha de Hainan; em vista p+ 
rem do que se concordou nas conferencias, e pelos moti- 
vos ponderados n'ellas por ambos os negociadores, ju]- 
gou-se opporluno demorar por um praso de tempo deter. 
minado o exercicio exclusivo da jurisdiwáo ordinaria do 
bispo de Macau nos territorios das ditas provincia e ilha. 
Este praso foi limiladu a un~ anno improrogavel, que de- 
vera ter principio do dia em que o tratado obtiver a rati- 
ficaeão das duas altas partes contralantes; e findo que seja 
o anuo, terh inteira execução o referido artigo 6.", pro- 
mettendo-se por parle do abaixo assignado negociador por- 
tuguez, que se procurai,A pelo real padroeiro augmentar o 
numero de habeis e idoneos missionarios que, alhm dos 
existentes, se empreguem na conservação e na propagação . 
da fé catholica n'aque!las regiões. 

E a Fim de que este especial accordo Lenha a força do 
tratado e seja considerado cdmo parte integrante d'elle, 
não s6 vae assignado petos dois negociadores, mas tam- , 

bem ser8 ratificadp conjuntamente com o mesmo tratado 
por ambas as allas partes contratantes. 

Lisboa, 21 de fever@ro de 1857. - Rodr~.%go da Fmm . 
Magaihã~~. 

, ~NNExo  B 
Tendo-se dito no artigo 13.' do tratado firmado no dia 

de hoje sobre o padroado da corba portugueza no Oriente, 
que aos commissarios incumbidos de propor as respectivas 
circumscripcões das dioceses da India, mencionadas no 
mesmo tratado, se dari conhecimento dos terrilorios, em 
que as altas partes contratantes convJm que conlinue o 
exercicio do referido padroado real portuguez: os abaixo 
assignados, plenipotenciarios poniificio e portuguez, decla- 
ram, para completa intelligencia do mesmo artigo, que as 
ditas altas partes contratantes sa teem accordado em que 
o territorio do padroado da coMa de Portugal na lndia 
seja o territorio da liadia Ingi8za; entendendme por estas 
palavras as terras sujeitas irnmediala ou mdialammle ao 
governo britannico, e que portanto deirem w commissarios 

.el)e CbristianitA, i5 I'iaola di Hainan; ia vista perb di ciò 
che si concordb neIle conferenze e pei motivi considerati 

qnelle da ambedue i negoziatori, si giudicú opportuno 
&rdare per uno spazio di lempo determina10 Sesercizio 
exclusivo della giririsdizione ordinaria de1 vescovo di Macau 
sei territorii delle dette provincia e isola. Questo spazio iu 
Limilato a un anno inpnirogabile, che dovrh aver principio 
&1 giorno in che il trattaio otterra la ratifica delle due alte 
parti contraenti; e Bnito que sia I'anno, avra intera ese- 
cuzione i1 referito articolo 6.": promelteudosi Der parte de1 
sottoscrilto negoziatore portoghese, che si procureri dal 
Reale Patrono aumenlare i1 numero di abili e idonei mis- 
sionarii che, oltre degli esistenti, si irnpieghino nella con- 
eervazione, e propagazione della fede cattolica in quelle 
regioni. 

E perchb questo speciab accordo abbia la lorza de1 tral- 
tato, 8 sia considerato cmme parle integrante di quello, non 
solamente va soltoscritto dai due negoziatori, ma ancora 
sari ratificato unitamente col medesimo trattato da ambe- 
due le alte parti contraenti. 

Lisboa, 21 di febraro de1 1857.- Camilo Card. ddr 
POelro P. N. A. 

Aríiu~sso B 
Essendosi delto all'articolo 13.' de1 trattato firmato nel 

giorno di oggi, sopra il palronato della corona portoghese 
neli'Oriente, che ai commissarii incarieati dí proporre le 
respetlive circoscrizione delle diocesi dell'India, menzionate 
aal medesimo trattato, si dara conoscenza dei territorii in 
the le alle parti conlraenti convengono che conlinui l'eser- 
:izio de1 riferito palrona to reale poitoghese : i sotloscritti 
denipotenziarii pontificio e porloghese, dictiiarano per com- 
?leia inklligenza de1 medesimo articolo, che le delte alle 
?arti conlraenti banno convenuto, che i1 terrilorio de1 pa- 
,ronato della corona di Portogallo nelliIodia sia i1 territorio 
hll'Z& IngI~e; iatendendosi per queste parole le terre 
ioggette irnmediatamenta o mdiatamenie'al governo briian- 
1ic0: e che pertanko devono i commissarii aominati per 14 
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quanto a christandades, k a iIha de Hainan; em vista po- 
rem do que se concordou nas conferencias, e pelos moti- 
vos ponderados n'eHas por ambos os negociadores, jul- 
gou-se opportuno demorar por iIm praso de tempo deter- 
minado o exercicio exclusivo da jnrisdicflo ordinaria do 
bispo de Macau nos territorios das ditas provincia e ilha. 
Este praso foi limitado s um anno imlirorogavd, que de- 
vera ter principio do dia em que o tratado obtiver a rati- 
ficaçifo das duas altas partes contratantes ; e findo que seja 
o anno, terã inteira execuçao o referido artigo 6.", prc- 
metiendo-se por parle do abaixo assigoado negociador por- 
tuguez, que se procurar8 pelo real padroeiro augrnentar o 
numero de habeis e idoneos missionarios que, alem dos 
existentes, se empreguem na conservação e na propagação 
da fSr catholica n'aquellas regihs. 

E a fim de que este especial accordo tenha a força do 
tratado e seja considerado como parte integrante d'elle, 
não sii vae assignado pelos dois negociadores, mas tam- 
bem ~ e r 9  ratificado conjuntamente com o mesmo tratado 
por ambas as altas partes contratantes. 

Lisboa, 21 de fever$ro de 4857. - Rodiigo da Fmeca 
MíyaWlães. 

ANNEXO B 
Tendo-se dito no artigo 13." do tratado firmado no dia 

de hoje sobre o padroado da corba porlugueza no Oriente, 
que aos commissarios incumbidos de propor as respectivas 
circumscripções das dioceses da India, mencionadas no 
mesmo tratado, se d a d  conhecimento dos territorios, em 
que as altas partes contralantes convem que continue o 
exercicio do referido padroado real porluguez: os abaixo 
assignados, plenipotenciarios pontificio e portuguez, decla- 
ram, para completa intelligencia do mesmo artigo, que as 
dilas altas partes contralantes sa  teem accordado em que 
o territorio do padroado da corôa de Portugal na India 
seja o territorio da India Ipollma; entendendo-se por eslas 
palavras as terras sujeitas immedialca ou mediatamente ao 
governo britannico, e que portanto devem os commissarios 

alle Christianitl, B l'isola di Hainan; ia vista però di ciò 
che si concordb oelte conierenze e pei motivi considerati 
in quelle da ambedue i negoziatori, s i  gindicb opportuno 
ritardare per uno spazio di tempo determinato I'esercizio 
exclusivo delia giiirisdizioue ordinaria de1 vescovo di Macau 
nei territorii delle delte provincia e isola. Questo spazio lu 
limiiato a un anno inpmrogabile, che dovr$ aver principio 
da1 giorno in che i l  lraltato otterrh Ia ralifica delle due afie 
parti contraenti; e finito que sia I'anoo, avrd iolera ese- 
cuzione il referito articolo 6.": prornettendosi per parte de1 
soltoscritto negmiatore portogbese, che si prcicnrerh da1 
Reale Patrono aumentare il numero di ahili e idonei mis- 
sionarii che, oltre degli esistenti, si impieghino nella con- 
servazione, e propagazione della fede catlalica in quelle 
regioni. 

E perch8 questo speciale accordo abbia Ia forza de1 trat- 
talo, e sia considerato come parte integrante di quello, non 
solamente vi soltoscritto dai due negoziatori, ma ancora 
sarii ratificato unitamente c01 medesimo trattato da ambe- 
due le alte parti contraenti. 

Lisbona, 21 di febraro de1 1857.-Camdu Card. da 
Pietro P.  N. A. 

Ari~ssso B 
Essendosi detb all'artieolo 43.' de1 iraltato firmato nel 

giorno di oggi, sopra il patronato della corona portoghese 
nell'oriente, che ai commissarii incaricati di proporre lc 
respettive circoscrizione delle diocesi dell'lndia, menzionale 
nel medesimo lrattato, s i  dará conoscenza dei territorii in 
che 1% alte parti contraenti convengono che conlinui i'eser- 
cizio de1 riferito patronato reale portoghese: i sottoscritli 
plenipotenziarii ponti6cio e portoghese, dichiarano per com- 
pleta intelligenra de1 medesimo articolo, che le detle alte 
parti contraenti hanno cqnvenuto, che i1 terrilorio de1 pa- 
tronato della corona di PortogaIlo nell'India sia i1 territorio 
deii'hdia Inglege; intendendosi per queste parote le teme 
soggette immWmente o rnedabtarne~e'al governo britan- 
aieo: a che pertanto devono i mmissarii  nominati per lq 
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nomeados para a circumscripção das dioceses ter em vista, 
por um lado, que as localidades pertençam B India ingleza 
na accepçilo referida, e bem assim o estabelecimento de 
missões poríuguezas e as fundações do religião e de pie- 
dade por esforços e generosidade do governo de Portugal 
e de seus subditos ecclesiasticos ou seculares, embora al- 
gumas d'essas fundações não estejam actualmente na admi- 
nislt.ação de sacerdotes portuguezes; por outro lado a mais 
commoda e prompta assistencia espiritual do pastor ao seu 
rebanho, segundo a extensáo e distancia das missões, o 
numero das cliristandades e outras circumstancias que de- 
vam attender-se para melhor se conseguir o mesmo fim. 

Declaram mais os abaixo assignados que as altas partes 
contratantes concordam em que este acto haja a mesma 
força do tratado, e eomo tal obrigue a arnbas as ditas altas 
partes contratantes, que os abaixo assignados têem a honra 
de representar. 

As mesmas altas partes contratantes o ratificar50 con- 
juntamente com o tratado. 

Lisha,  24 de fevereiro de 1857. -R&go da Fonseca 
Magdháes. 

circoscrizione delle diocesi avere in vista per una parte, 
che le IocalilA appartengano all'lndia inglese nel senso ri- 
ferito; come ancora lo stabilimento di missioni porioghesi, 
e le fondazioni di religione e di pieti per sforzi e gsnero. 
sitA de1 governo di Portogallo, e de suoi sudditi ecclesias- 
tici o secolari, sebbene alrnine di esse fundazioni non stiano 
attualmente nella amrninistrazione di sacerdoti portoghesi ; 
per altra parle Ia piU cummoda i pronta assisbnza spiri- 
tuale de1 pastor al suo gregge, secondo Ia estenzione e dis- 
trnza delle missioni, il numero delle christianih, e altre 
circoslanze, che debbano at~endersi per meglio conseguire 
i1 medesimo fine. 

Dichiarano inoltre i sottoscrilti, che le alte parti con- 
traenti conveitgono che ques:o alto abbia Ia medesima forza 
de1 trattato, e come tale oblighi ambedue le detle alte parti 
contraenti, che i sottoscritti Iianno I'onore di rappresen- 
tare. 

Le medesime alte parti contraenti lo ralificheranno uni- 
tamente al trattalo. 

Lisbona, 21 di febraro de1 1857.-Cmilo Card. d i  
Piewo P. N. A. 

LEI 

DOM PEDRO, por graça de Deus, Rei de Portugal e 
dos Algarves, etc. Fazemos saber a todos os nossos sub- 
ditos, que as Cbrtes Geraes decretaram, e nbs queremos 
a Lei seguinte: 

Arligo 1." $ approvado para poder ser ralificado pelo 
Poder executivo. nos termos declarados no arligo 2." d'esta 
Lei, o Tratado entre Portugal e a Santa Se sobre a,ionti- 
nuação do exercicio do Real Padroado da Cor& portugueza 
no Oriente, assitnado em 21 de Fevereiro de 1857. , 

Art. 2." A ratificação d devei  ter logar depois que o 
Governo se tenha accordado com a Santa SI?, e obtido por 
parte d'ella explicações categoricas acerca dos pontos se- 
guintes ; a saber : 

1.' Sobre a providencia apostolica para a continuação 
do regimen das dioceses suffraganeas da India (quanto As 
igrejas e missões na obediencia do Padroado) ate B defini- 
t h a  circuniscripção das mesmas dioceses, e confirmação 
dos resoectivos Bisuos : commet tendo-se ao Arcebism de 
Goa esie regimen i a r i  o exercer por si ou por vigarios 
de sua nomeação ; e obtendo-se a ampliaçiío da mesma pro- 
videncia apostolica ao Cabido da Metropole, SBde Vacante. 
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2." Sobre a verdadeira intelligencia das palavras-India 
ingleza- empregadas no annexo B, de modo que fique bem 
claramente assentado enlre as altas partes contratantes, que 
por Idia inglezo se entendem não sO as terras que estão 
debaixo do dominio do Governo inglez e da Companhia 
das Indias Orientaes, 'mas tambem as que estão, sujeitas a 
Principes indigenas, ou estes sejam tributarios da mesma 
Companhia; ou por ella protegidos e subsidiados, com todas 
as lundasfies de religião e de piedade que n'umas e n'ou- 
iras terras houver, seja qual for a sua proveniencia. 
3." Sobre a verdadeira inlelligencia da palavra de que 

se faz uso no artigo 16." do Tratado, quanto aos meios 
com que devem ser providas as Ses Episcopaes dos bis- 
pados suffraganeos na India, definindwe o vago em que 
possam tomar-se as express8es de meios co~lmietales, para 
que se fixe o modo por que se devem entender p~ockkz8 de 
h s  e o p t ~ m ~  m ditu Sgs. 
4." A respeito dos fiindos e rendimentos que perten- 

ciam I s  duas Cathedraes de Nankin e de Pekin, na China, 
para que fique bem entendido que esses fundos e mais 
bens continuam A disposição do Real Padroeiro para serem 
applicados dotação do Seminario de S. Jose de Macau, e 

manulen$iío das missões que ficam pertencendo ao Pa- 
droado da Cada portuguma. E outrosim acerca das segu- 
ranças necessarias para que os bens, fundos, paramentos 
a aliaias preciosas das igrejas e missões, e firndafies de 
religião e piedade, que ficam debaixo do regimen e admi- 
nistração dos Vigarios Apostolicos a@ A circnmscripçBo 
dos bispados suffraganeos na India, sejain conservados para 
se fazer de tudo entrega aos respeclivos Prelados do Real 
Padroado. 

Art. 3.' Fica revogada a Legislação em contrario. 
MandArnos portanto a todas as Auctoridades, a quem o 

conhecimento e exmçilo da referida Lei pertencer, que a 
cumpram e guardem, i: fa~am cumprir e guardar Sáo in- 
teiramente coma n'efia se  conthm. 

Q Ministro e Secretario dlEstado dos Negocios Extraa- 
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geims a faça imprimir, publicar e correr. Dada no Paço 
de Cintra, aos 24 de.Julho de 18.57. - EL-REL (com m- 
brica e guarda).--Varquez de h 2 c W .  -Logar do sBllo 
grande das Armas Reaes. 

Carla de Lei, peIa qual Vossa Magestade, tendo saoc- 
eionado o Uecreto das Cortes Geraes de i10 do corrente 
mez, que apprava para poder ser ratificado pelo Poder 
execulivo, nos termos declarados no artigo 8," d'esta Lei, 
o Tralado eritre Portiigal e a Santa SB sobre a continuação 
do exercicio do Real Padroado da Corôa porttigueza no 
Oriente, assigoadn em 21 de Fevereiro proximo passado; 
o manda crimprir e guardar como n'elle se contem, tudo 
pela forma relrij declarada. -Para Vossa Mapestade ver. 
-Julio Fims '~  Jud~ce Bikw a fez. 

]CoUctc&o de Lcgitla@ da 1858, pag. 100, noia (I)). 

LEI 

De 9 da abril de 1859 

DOM PEDRO, por graya de Deus, Reide Portugal e 
dos Algarves, eic. Fazemos saber a todos os nossos sub- 
ditos, que as Cbrtes Ceraes decretaram, e nús queremos 
a Lei segiinle:, 

Artigo 1." E o Governo auctovisado a ratificar o Tra- 
tado entre Porliigal e a Santa Se, sobre a conlinaaqão do 
exercicio do Real Padroadoda Corba portugueza no Oriente, 
assignado em 41 de Fevereiro de 1857 pelos respectivos 
Plenipotenciarios, com as explicações posteriormente dadas 
pelo negociador pontificio, e aceitas pelo Governo portu- 
guez, as quaes serão inseridas no Tratado, e d'elle farão 
parte integrante. 

Art. %.O Fica assim explicada a Carla de Lei de 2f de 
Jdho de 1857. 

I 
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814. 3." O Governo dari conta &s Cbrtes do uso que 
fizer d'esta auctorisação. 

Ait. 4." Fica revogada a Legislação em contrario. 
Wandimos portanto a todas as Aiictoridades, a quem o 

conhecimento e execuça da referida Lei pertencer, que a 
cumpram e guardem, e façam cumprir e guardar' táo in- 
teiramente eomo n'ella se contem. 

O Ministro e Secretario $Estado dos Negocios Estran- 
geiros a faça imprimir, publicar e correr. Dada no Paço 
das Necessidades, em 9 de Abril de 4859.-E~-R~r (com 

latas revarsaes da i0 de s~tembro de 1869, a q~ se refua a 
ratiIicag80, por parte de Sua Hagestade Fidelisslma, do tra- 
tado sobre a oontlnnipio do e~erclolo do real padroado da 
corda portagaexa no Oriente. 

MINISTERIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS 

O abaixo asçignado, presidente do conselho de minis- 
tros, ministra e secretario d'estado dos negocios estran- 
geiros e interinamente dos da guerra, recebeu a nota re- 
versal em data de hoje de S. ex.' o Sr. arcebispo de Sida, 
ouucio apostolico, com a qual, em coasequencia de espe- 
cial auctorisação por parte da santa se, offerece as dese- 
jadas explicações a fim de evitar toda a duvida que po- 
desse causar qualquer expressão na coocordata assignada 
pelos respectivos plenipotenciarios pontificio e regio em 
f i de fevereiro de 1857, relativa a continuação do exer- 
cicio do direito de padroado da toda de Porlugal na India 
e China, 

O abaixo assignado reconhece que, com as respostas 
dadas por S. ex," o sr. arcebispo de Sida sobre os pontos 
do tratado que foram declarados duvidosos pela lei de a i  
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rubrica e guarda). - Duqw ab Terceit-a. -Logar do se110 
grande das Armas Reaes. 

Carla de Lei, pela qual Vossa Magestade, tendo snnc- 
cionado o Decrelo das CBrles Geraes de 15 de Março ul- 
timo, que auctorisa 'o Governo a ratificar u Tratado entre 
Portugal e a Saiita Sé, sobre a continuação do exercicio 
do Heal Padroado da Coma portugueza no Oriente, assi- 
gnado em 24 de Y~vereiro de 1857; o manda cumprir e 
guardar como n'elle se contém, tudo pela fbrma acima 
declarada. - Para Vossa Magestade ver. -Jdio Fimrinu 
J u d b  Aa'ker a fez. 

lo te  r l~eisall  da1 i4 df seitembre de1 1869, 6 oba riguarda la 
rallloa, per parte da Sua 1IaestA Fedelisslma, dI traitato 
sopra Ia Goniinuazione dell'esercizio (II real8 patronato della 
oorona portoghese nell' Orlante, 

N U N I I I T U R A  APOSTOLICA 

Ad evitnre ogiii tliibbio, clie potess~ro ingerire abune 
esliressioiii coiiteiiule iiel concordalo lii'wto dai respeitivi 
plenipotenziarit pnritificio e regio il 41 febbrajo 1857 re-' 
lativo alla conliiiuazione dell'esercizio de1 diritto di p a t m  
nato nsll' Iiidia e Ciiia, il sotloscritlo arcivescovo di Sida 
nutizio aposlolico e airtorizzato a dare le spiegazioni se- 
guenti, le quaili sarãnno considerate come parta integrante 
del concordato medesirno. 
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que deve ser escolhido em uma lista de sacerdotes que Sua 
Mageslade El-Rei de.Portogal lhe Tara apresentar. 

D'este modo o reverendoarcebispo de Goa poderi exer- 
cer a jurisdicção que Ilie e delegada pelos seis annos, e no 
caso do seu impedimento absoluto ficara substituindo-o no 
exercicio da dita jdri$dic~.ão o ecctesiastico escolhido pelo 
Sanlo Padre pelo modo acima indicado. 

E, quando se verifique similhante circumstancia, a santa 
sk, para que não cacluque a dita del~gação, consente em 
que Sua Magestade Fidelissima aiiresente oulra lista de 
ecclesiasticos, da qual o Summo Pontiiice possa escolher 
um ouli-o, para que, Faltando o primeiro escolhido, haja 
de o sabstituir na continua~áo do exercicio d'aquella dele- 
gaçáo durante o s a i s  anms. 

Se acontecer, findos os seis annos, que, por qualquer 
circumstancia actualmente imprevista, não esteja ainda ter- 
minada a circumscripção dp, todas as dioceses, continuara 
a delegaçfio, a qual, peln tempo qiic de cammiim accordo 
se julgar necasario ai& A conclusiio final da circumscri- 
pç30, tomar8 iim caracier de especialidade relalivamente 
aos logares qiie ficarem do statu pm das dioceses ainda 
não circumscriplas. 

3 . O  O governo de Sua Maçeslade convém na explicação 
dada 6s palavras de ipe  se faz uso no artigo 16." da pre- 
sente concordata -meios convenientes - de que devem 
ser providas as  dioceses suffmganeas da India, entendendo 
que alem de irm conveniente augmenlo de suhsidio aos 
bispos, parochos e niissionarios, das habiiações decentes 
para os ]irelados e da obriga~ãn de rornecer as igrejas dos 
objectos necessar i~  para o.exercicio do culto divino, se 
teve principalmente em vista a erecção de capilulos cathe- 
draes e de seminarios. 

Conservando firmemente o pihcipio da ereccão dos ca- 
pitiilos nas dioceses sufliagaitcos, o Santo Padre consente, 
pela siia benignidade, em que sejam lidas em contemplaçáo 
as circumstancias dos logares, pelo que reapeila ao numero. 
dos capitulares que deve ser determinado pelos bispos 

tico, che deve esser scelto in una lista di sacerdoti, che 
Saa Maesu i1 R6 di Portogallo gli f a d  presentare. 

Jn questo modo mgr. arcivescovo di Goa potra eserci- 
tare la giurisdieione delegata per gli sei aoni, e nel caso di 
suo impedimento assoluto lo sostiloirá nell' esercizio deUa 
detta giurisdizione l'ecclesiastico scelto da1 Santo Padre nel 
modo di sopra indicato. 

E quando si veritichi tale circostanza, Ia santa sede per- 
chb non caduchi Ia delta delegazione. consente che Sua 
Maesli Fedelissima presenli a b a  lista di ecclesiastici, nella 
quale il Sommo Pontefice p w a  scegliere un'altw, che man- 
cando il primo scelto 10 s~stituisca nella continuazione 
det'esercizio di quella debgazione durante i sei anni. 

Che se terminati i sei anni, per qiialche circoshnza 
attualmente imprevista non fosse ancora terminata L cir- 
coscrizione di tiitte le diocesi, conlinueri Ia delegazione, 
Ia quale pel tempo, che di commune accordo si giudicheri 
necessario fino alla ultimazione totale della circoscrizione, 
rivestira un caracter di specialith relativamente ai luoghi 
residiiali dello smu qw delle diocese noa ancora circos. 
critte. 

Con le parole adoperate nelf' articolo 46.' de1 presente 
concordato- mezzi convenienti - dB quali debbono essere 
provviste le diocese suffraganei nel1e Indie, oltre ad un con- 
veniente aumento de assegno ai vescovi, parochi e missio- 
nari, alle abitazioni decenli pei prelati, ed a1 provvedere le 
chiess di ogg~tti necessari ali' esercizio de1 culto divino, si 
ebbe principalmente in vista l'erezione de capitoli calte- 
drali, e de seminari. 

Rimanendo f e r m  i1 principio della erezione de capiioli 
nelle diocesi suffraganei, il Santo Padre nella sua benigniki 
consente di aversi a calcolo le circostanze db luoghi, in 
spccie in quanto al numero dB capilolari da determinarsi 
dai uesçovi rdspettivi, i1 guale perb in ogai caso non potra 
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que deve ser escolhido eni uma lista de sacerdotes que Sua 
Mageslade El-Rei de Portiigal lhe fará apresentar. 

D'este modo o revereiido arcebispo de Goa poder& exer- 
cer a jiirisdicçáo que lhe é delegada pelas seis annos, e no 
caso do seu impedimento absoluto Rcari'i subelituindc+o no 
exercicio da dita jiirisdicçãa o ecrlesiastico ~scolhido pelo 
Santo Padre pelo niodo acima indicado. 

E, quaiido se verifique similhante circnmslancia, a santa 
s k ,  para quc: não caducliie a dita delegação, consente em 
que Sua Magestade Fidelissima apresente oulra lista de 
ecclesiasticns, da qual o Summo Pontifice possa escolher 
um ouliv, para que, faltando n primeiro escolhido, haja 
de o snhstituir na conlinuaeão do exercicio d'aquella dele  
gação durante osaeis annos. 

Se acontecer, findos os seis annos, que, por qualquer 
circumstancia actualmente impievisla, não esteja ainda ler- 
minada a circumscripção de tatlas as dioceses, continuara 
a delegaçao, a qual, pelo tempo qric de commum accordo 
se julgar necessario ate a conclusán final da circurnscri- 
p ~ ã o ,  tomara um caracter de especialidade relalivamente 
aos logares que ficarem do s!aiu qw, das dioceses ainda 
não circumecriptas. 

3.0 O governo de Sua Magestade convkrn na explicação 
dada As palavras de que se faz uso ao artigo 46." da pre- 
sente coiicordata - meins convenientes - de que devem 
ser providas as dioceses siiffraganeas da India, entendendo 
que alem de iim conteniente augmento de subsidio aos 
bispos, parnchos e niiasionariú~, das habiiações decentes 
para os prelados c! cla obrigação de fornecer as igrejas dos 
objecl~s necessarios para o,exercicio do culto divino, se 
teve prinoipalmenfe em vista a erecção de capilulos cathe- 
draes e de serninarios. 

Conservando firmemente o principio da erecção dos ca- 
~iit~ilos nas dioceses siiffi~agat~cas. o Santo Padre consente, 
pela siia benignidade, em que sejam lidas em contemplação 
as circumslaneias dos logares, pelo que respeita ao numero. 
dos capilulares que deve ser determinado pelos bispos 

tico, che deve esser scelto in una lista di sacerdoli, che 
Sua Maesta il RB di Porbgallo gli fari presentare. 

In questo modo mgr. arcivescovo di Goa potr8 eserci- 
tare la giurisdizione delegah per gli sei anni, e nel caso di 
suo impedimento assoluto lo soslituirA neU' esercizio della 
detta giurisdizione l'ecclesiastiw scelto da1 Santo Padre nel 
modo di sopra indicato. 

E quando si verifichi tale circostaaza, Ia santa sede per- 
ch8 non caduchi Ia detta delegazione. consente che Sua 
MaestB Fedelissima presenti allra lisla di ecclesiastici, nella 
quale i1 S o m o  Pontefice possa scegliere un'altro, cbe man- 
cando il primo sce1to lo soslitnisca nella continuazione 
dell'esercizio di quella delegazione durante i sei anni. 

Che se teminati i sei anni, per qiialche circostanza 
atiualmente imprevista oon fosse ancora tsrminata Ia cir- 
coscrizione di Iiitle le diocesi, continuer4 Ia delegazione, 
la quale pel tempo, che di commune accordo si giudicherb 
necessario fino alla ullirnazione totale della circoscrizione, 
rivestirh un caracter di specialith relativamente ai luoghi 
residiiali dello sta,tu P~M) delle diocese non ancora circos- 
crilte. 

Coo le parole adoperate nell' articolo 4 6 . O  dei presente 
concordato -meni convenienti - de quali debhono essere 
provvisk le diocese suffraganei nelle Iadie, oltre ad un con- 
veniente aumento de assegao ai vescovi, pamchi e missio- 
nari, alle abitaeioni decenli pei prelati, ed al provvedere le 
chiese di oggetli necessari ali' esercizio de1 cullo divino, si 
ebbe principalmente in vista I'erezione de capitoli catte. 
drati, e de seminari. 

Rimanendo femn il principio della erezione de apitoli 
nelle diocesi suffraganei, il Santo Padre nella sua benigniki 
consente di aversi a calcolo le circostanze dB luoghi, in 
spccie ia qiianlo a1 numero dLi capilolari da determinarsi 
dai vescovi &spettivi, il quale perb in ogni casa non potra 
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respectivm, o qual todavia em caso nenhnm podera ser 
inferior a qualro capitulares, alem de uma dignidade que 
a elles presida, devendo o primeiro bispo proceder imme- 
diatameate A erecção dins capitulos da sua diocese. Para 
habilitar portanto os prelados diocesanos a darem prompta 
execuçãa a este encargo, do qual se ha de fazer menção 
nas respectivas bullas a~iostolicas o goveriio de Sim Ma- 
geslade não hesila em declarar, que, previamente a iristi- 
tuição dos. bispos das dioceses tniffragaiieas, ficara estabe- 
lecida a congrua dotação das sobreditos capitulos. 

Quanto aos seminarios, reconliece-se como condição 
impreterivel a sua erecção n'aquellas dioceses que, em 
rasãn da sua distancia de algum seminario existente em 
outra parte, estiverem prirarlas das vantagens de poder 
mandar educar ali os jovens clerigos para receber a con- 
veniente iiistrucção. 
4." Finalmente, pelo qiie toca aos bens das antigas dio- 

ceses de Pekim e Narikim, o abaixo assignaclo aceita a 
declaração da santa sb, ;i qual, para eiitar no futuro qual- 
quer molivo de questàn. consetiie em que, ate que o go- 
verno de Sua Magestade esteja Iiabililado a demonstrar 
que os ditos bens são de proreniencia portugueza, possa 
o real padroeiro conlinuar a fazer d'elles o mesmo riso que 
actualmente se faz, salvo sempre os direitos de terceiro, a 
quem se pi*orar.prrteiicer em todo ou em parte a proprie- 
dade dos ditos bens; iic-ando Gem entendido, que, ainda 
quando se verifique serem de oi.igeru portuguexa OS bens 
de que se trata, devem elles sempre no futuro ser empre- 
gados em servira das igrejas do padt50ado. E igualmente 
que se proceda i formação de irirentarios dos bens, para- 
mentos e alfaias das igrejas do padroado onde existeni 
vigarios apostolicos, aos quaes ini.eritarios deverá0 por 
isso concorrer os mesmos vigarios apostolicos e os dete- 
gados do governo porluguex. 

essere inferiore al numero de quattro canonici, oltre una 
dignitl, clie vi primeggi; dovendo i l  primo vescovo pro- 
ceder subito alia erezione de1 capitolo della sua diocesi. 
Affine poi di mettere in grado i prelati diocesani di dar 
sollecita esecuzione a questo iricarico, de1 quale si farh 
menzione nelle respettive bolle aposloliche, il reale governo 
noii esita di dichiarare, clie br6 precedere della prima 
instituzione dei vescovi delle diocesi suffragariei Ia congrua 
dotazioni 2ci ridetti capitoli. 

In quanto poi ai seminsri si iiconnuce come condiaione 
impreteribile Ia loro erezione in quelle diocesi, clie per 
ragioue della distanza da qualclie seminario esistente in 
oltra parte siano privi de1 vantaggio di ~ioter mandare ad 
educare cola i giovarii chierici, e iicevervi Ia convenientti 
iostruzioiie. 

In iiltimo per cib, ctie riguarda i beni delle gii diocesi 
di Pekino e Naiikino, ia qarita fede, per logliari ogiii mo- 
tivo di iilterioie qticstir)iie, consetitc che fiiio a tanto che 
i1 realc governo rion sai-& in grado di dirnostrare essere i 
detli beni di proveiiieliza porloghese, possa i l  reale patrono 
prosegtiire a farwe quella medesima erogaziniie, che p r e  
sentcmente se [ie va Çacendo, salri senilire i diiitti dei 
terzi, cni si provasse appartenere ir1 liiln, o in parte Ia 
prolbrieta ai1 taii bibiii. Itirnane rei-mo, chç quando ancht: si 
vi:i.iBcasst! pr'oseiiirc clal Wrtogalln I iieni, di cui si tratta, 
debbiiiin essi i i i  Futiiro scmjirt! iiiipiegarsi per iisi relatiri 
al palroliato. De1 pari Ia santa sede coiisente, che si pro- 
ceda alia formazioiid degli inveritari nellt! chiesi de1 patro- 
nato, ove sianvi V I C A I  i apostolici ai qiiali inveritari drivranno 
percib concorrere i vicari apustolici mdesimi, e i delegati 
de1 governo iioi'toghcse. 

Persudso i1 sotlosci i ttu, che qiieste sliiegazioni soddis- 
íacciano i dosicleri de1 gabinettn poitoghese, si lusinga di 

' 

vedere cosi iimosse lutte le dificoltd, che per parle de1 



O abaixo assigoado aproveita esta occasião para reiterar 
a S. ex." sr. arcebispo de Sida os protestos da sua alta 
consideração. 

Secretaria d'estado dos negocios estrangeiros, em i0  
de setembro de 1859. - D u p  da Term+a. 

(Diario ds L h a ,  n.. 13, de -t8 de fevereiro de 1860)). 
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governo di Siia Maeslg Fedelissima facevano ritardare la 
ratifica de1 tratiato giA soitoscritto. 

Profitta coa piacere il sottmcritto anche di quesh occa- 
sione per ripelere a sua ecceltenza il sig.' Diica di Ter- 
ceira, presidente de1 consiglio dB ministri, ministro segre- 
tario di slalo degli affari esteri, ed interinamente della 
guerra, ie proteste della sua piu alta coiisiderazione. - I., 
Arci~copio de Sidar. 

A S. ex." il sig. Duca di Terceira, presidente de1 con- 
siglio, ministro e segi'etario di stato degli affari esteri, ed 
interinamente drlla guerra. 

RACTIFICAÇ~O PONTIFICIII DO TRAT1D0 

De 2 l de fevereiro de 1857 

Ciim inter nos et carissimum in Christo Fitium nnstrum 
Petrum V. Portugalir~, et Algarbiorum Regem Fidelissimum 
iiiita fuerit Conveiilin de Regii Patronatus exerailio in ln- 
dianus et Sinariim regionibus rile pracequendo; cujus con- 
ventionis tenor est hujiismodi, riempe: 

(Segue-se o T r ~ a d o ,  e os m n m s  A s 3. Vid. pag. 4). 
Nos conventionem hanc a nobis diligenter inspeciam 

atqiie perpensarn. voluntati nostrz conformam invenimus, 
ac proinde ipsam (facta jam vicissim temporis ia arti- 
culo xvii designati prorugatione) ratam habemiis et con- 
firmamus : eique nosmetipsos Successoresque nostros ob- 
strictos iore declaramus. Ia quorum fidem solemne hoc 
ratihabitionis documentum nostra subscriptione munivi- 
miis, eiqiie sigillum nostrum apponi jussimus. Datum in 
arct! Gandullihi Albariae Diocesis die xvir Oclobris anno 
BDCCCLIX. 

Pontificatus nostri anno decimo quarto. - Pius PP. IX. 
(Areb. da Torre do Tombo). 

De 2 I  de fevereiro de L857 

Dom Pedro, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos 
Algarves, d'aqnem e d'alPm mar em Africa, senhor de 
Guine a da conquista, navegação e commercio da Ethiopia, 
Arabia, Persia e da India, etc. Faço saber aos que a pre- 
sente carta de r,onfirmaçáo e ratificação vi-mm que aos $4 
dias do mer de fevereiro de i857 se concluiu e assignou 
na cidade de Lisboa, entre mim c Sua Santidade O Summo 
Pontifice Pio Nono, pelos respectivos plenipotenciarios, mu- 
nidos dos competentes plenos poderes, um tratado sobre a 
continiiação do exercicio do real padroado da corba portu- 
gueza no Oriente, cujo teor b o seguinte: (Vid. pag. 2). 

E sendo-riie presente o inesuio tratado, ciijo teor fica 
acima inserido, e bem visto, considerado e examinado por 
mim tudo o que n'elle se contem, e tendo sido approvado 
pelas d r t e s  geraes, com os seus dois annexos A e B, obti- 

-das quc fossem as explicações de que tratam as cartas de 
lei de 21 de julho de 1857 e de 9 de abril do anoo pro- 
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ximo findo, as quaes explicações foram effectivamente da- 
das pela santa s& e aceitas pelo meu governo, por meio 
das nolas reversaes, datadas de i0 de setembro ultimo, 
as quaes ficam constituindo parle integrante do mesmo 
tratado, e ouvido o conselho d'eslado, o ratifico e confirmo 
com os rereridos annexos, assim no todo como em cada 
tiina das suas clausulas e eslipulações, e pela presente o 
dou por firme e valioso, para haver de produzir o seu de- 
vido eiTeito; e tendo sido prorogado, por mutuo cansenso, 
o praso da troca das respectivas ratificações, fixado no a r  

tigo 47." do citado tratado, prometto observa-lo e cum- 
pri-lo inviolavelmente, e hze-lo cumprir e observar por 
qualquer modo que pssa  ser. Em testemunho e firmeza 
do sobredito, liz passar a presente carta por mim assi- 
gnada, passada com o se110 grande das minhas armas, e 
referendada por meu conselheiro ministro e secretario 
d'estado a baixo assignado. 

Dada no palacio das Necessidades, aos 6 dias do mez 
de fevereiro do aiino do naçcimenlo de Nosso Senhor Je- 
sus Christa de 1860. -REI (com guarda). -Dqcque da 
Twcearo. 

CARTA DE PIO IX 

A Sua Magestade El-Rei de Portugal 

Senhor. -Com a franqueza propria do nosso Ministerio 
Aposblico, e cani a confiança que nos iuspiram as nobres 
prerogaliras de Vossa Mdgcstade, cbamdmos a sua sohe- 
rana ~tlenqão para hum gravissimo assumpto, que assim 
como foi molivi) de sErias iiiquietaçOes para o nosso cora- 
rão, assim tambem, por se referir aos mais vitaes inte- 
resses da ReligiLo Catliolica, está inlimameute ligado a 
consciencia e aos interesses de Vossa Magestade. Enten- 
demos fallar da Convenção, que no anno de 1857 con- 
cluimos com o Augusto Irmão de Vossa Magestade, de 
gloriosa memoria, com o inluito de por termo as muitas 
calamidades que affligem a Igrqa Catholica nas Indias 
Orientaes, e de prover ao verdadeiro bem espiritual e pro- 
veito de huma população irnmensa, que precisa mais que 
qualquer outra de auxilios extraordinarios, e de assistencia 
especialissima. 

Na0 he aqui nosso intento pôr diante dos olhos de Vossa 
Magestade toda a serie dos acontecimentos que precede- 
ram, acompanharam, e seguiram A estipulação daquelle 

A Sua MaestB i1 R& di Portogallo . 

Maesta.-Coo Ia francliezza propria dei Nostro Apos- 
tolica Ministem, e con Ia íiducia che c'ispirano le nobili 
prerogative di Vostra MaestA, Noi richiamiarno Ia Sua Ço- 
vrana altenzione sopra un gravissimo argomento, clie come 
fu da lungo tempo pd Nostro cuore motivo di serie in- 
quietudini; cosi riferendo-si ai più vitali interessi defIa 
Cattolica Religione, i! pur strettameule legato con Ia eos- 
cienza e cogli interessi di Vostra Maesta. Inleadiamo par- 
lare della Coavenzione da Noi co~iclriusa nell' aoao 4857 
con I'Auguslo Fratello di Vostra Maesta di gl: me : allo 
scopo di porre un íermine alle tante calamitl da eui era 
aííiiita ta Chiesa Catlolica nell' Indie Orienlali, e di prowe- 
dere al vero beiie e spirituale vantaggio di una iii:mensa 
popolazione bi~ognosa sopra ogni allra di straordinarj ajnli, 
e di specialissima a.ssistenza. , 

Non B qui Noslro iiitendimento di porre sotto gli ocehi 
di Vostia Maestá tuttã Ia serie degli avvenimenti che pre- 
cedettero, accompagnarono, e susseguirono Ia stipolazione 
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solemne docuipento; não os graves motivos que impeili- 
ram os nossos Augustos Predecessores a mandar As Indias 
os seus Vigarios Apostolicos para acudir I lgreja'em ex- 
tremo perigo; não as coutradicçries e as injurias que 
aqiielles Venerandos Prelados tiveram de sofier at8 da 
parte de quem teria devido facilitar-lties a sua missáo; 
não as repetidas i n v a s h  scisrnalicas de Igrejas e Missaes 
sujeitas A aucloridade dos nossos Vigarios; não finalmente 
a extraordinaria indulgencia por n6s usada em legitimar, 
posto que temporariamente, huma jurisdiqão usurpada, e 
em tornar 6 vida hum privilegio ~ingularissimo que, vista 
a condição das terras em que deve ser exercido, sujeilas 
a dominio estrangeiro, e o conjuncto de outras circum- 
stanciau, não tem exemplo na historia da Igreja. Neste 
momento sb importa certificar a Vossa Mageslade dois fa- 
ctos irrelragaveis: o fim verdadeiro e real que se pihopo- 
zerarn as  daas supremas auctoridades na conclusão da 
sobredita Convenção, e a lealdade com que a Santa Se, 
apezar das dilbcnldades e dos embaraças que posrerior- 
mente se suscitaram, poz em obra o começo da execução 
dos pactos eslipulados. Senhor. Quando nos movemos a 
fazer a concordata relaliva As Indias, nbs que estamos por 
Deus poslos ao regimento supremo da sua grei, iião tive- 
mos nem podemos ler outro fim senão a cessação dos males 

. . que aftligiam aquellas vaslhs regifies, a gloria do Senhor, 
a pacificaçáo da sua Igreja, o verdadeiro e positivo inte- 
resse da religião e das almas. E náo podia ser dissimi- 
Ihante o firo que se propozera o seu Augusto Antecessor, 
que, animado como era de nobres e generosos sentimentos 
cattiolioos, comprehendeu muito bem. que mndando-se a 
fbrma do regimen da Igreja nas Indias, não era absoluta- 
mente possivel que tolerassemos o minimo damno o11 pe- 
rigo da eterna-salvação dgs almas confiadas ao nosso cui- 
dado. Posto isto, bem compreheode Vossa Magestade, que 
todo o nosso empenho, e lodo o nosso interesse commum 
deve consistir em predispbr a exwuçao do Tratado de 
modo tal que, usando nos do supremo poder que nos foi 

di que1 solenne documenta; non i gravi motivi che spin- 
sem i Nostri Aagusti Predecessori ad inviare nelle lndie 
i IOM) Vicarj Apostoljei p r  soccorrere Ia Chiesa in un 
estremo pericolo; non le contraddizioni, e le ingiiirle che 
quei venerandi Prelati ebbero a soffrire anche per parte 
di chi avrebbe dovuto facilitarne la missione; non le ripe- 
tute scismatiche invasioni di Chiese e Missioni sogge'.te 
ali' autoriti dei Nostri Vicarj; non iniine Ia straordinaiia 
indulgenza da Noi iisats col legittimare, beocU tempora- 
neamente, uri usurpata giurisdizione, e col richiamare a 
vita un privilegio siogolarissimo che per Ia conditione dei 
luoghi ove deve esercitarsi, soggetti ad estera dominaeione, 
e p e l  complesso delle altre circostanze non ha risconlro 
nella sloria della Chiesa. Solo importa pel momento di 
coostatare a Vostra Maesb due fatti ir1.efi.a gabili ; 10 scopo 
vero e reale che le due sirprerne autoriti si prefissero nel 
conchiudere la indicata conttenzione, e Ia lealta con Ia 
quale Ia Santa Sede a fronte delle difficoltzl, ed imbarazzi 
posteriormente suscitalisi, pose manoadiniziare I'estlcuzione 
dei patti stipolati. Maesta! Nell' indurci a stringere il Con- 
cordaio per Ie Indie, Noi posti da Dio al supremo reggi- 
mento de1 suo gregge, non avemmo, nk potemmo avere 
altro fine che Ia cessazione dei mali che affligevano quelle 
vaste contrade, Ia gloria de1 Signore, Ia pa.~iticazi~oe detla 
sua Chiesa, il ver0 e positivo interesse delia Religione e 
delle anime. Ne dissimile poteva essere lo w p o  inteso 
da1 suo auguslo Predecessore, il quals animab come era 
da nobili e generosi senlimenti Cattolici, comprese assai 
bene che col cambiarsi Ia forma de1 reggime della Chiesa 
oelle Indie, n m  era assolulamente possibile che fosse da 
N~ totlerato il minimo danno, o pericolo per Ia salute 
eterna delle anime alla Nostra cura afidate. Cib posto, 
intende bene Voslra Maesta che ogni Nostra premura, ed 
ogai Nostro comune interesse debhe essere posto nel pre- 
djsporre Ia eueeuzione de1 Trattato in guisa che usando 
Noi de1 supremo potere daloci da Dio in d @ z i o ~ ~ ,  e 
non in dieiwzke, e Vostra Maesrà mostnndo.si 6 g h  
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dado por Deus para edificação e não para destruição, e 
Vossa Magestade mostrando.se filho solicito e devoto da 
Igreja, possamos ambos concorrer para a consolidação dos 
interesses da nossa Santa Religião, e evitar assim a g rv  
vissima responsabilidade dos tremendos juizos de Deus, 
que alids pezaria toda sobre nbs. Com este proposito, 
ainda que novos molivos de queixas fundadas sobreviessem 
6 estipulação do Tratado, jh  pelo favor manifestado para 
com os ecctesíasticos rebeldes A nossa auctoridade, jB por 
náo se ter feito a publicação de actos que n6s tinhaqos 
ordenado, jB por usurpaçães continuadas, e repetidos in- 
sultos A auctoridade dos nossos Vigarios e da nossa Con- 
gregação Ide Propaganda Fide, mandamos A India O nos60 
Commissario; e as instrucções que nessa circumstancia lhe 
communicdmos, ao passo que eram conformes com o espi- 
rito das eonvenç5es estipuladas, eram demais todas diri- 
gidas a assegurar a perfeita pacificaçáo da Igreja, e a ga- 
rantir a verdadeira vantagem espiritual dos fieis, a pro- 
mover a propagação da nossa Santa Keligião. E se não 
aprouvera a Deus cliamar a si aqueIle digno Prelado, OS 
trabalhos preparatorios para a execução da Concordata, esta- 
riam talvez neste momento hum pouco mais adiantados. 

Mas pelos relatotios recebidos por' parte daquella Mis- 
são, tivemos & deduzir algumas circumstancias gravissi- 
mas, que absolutamente convem tomar n a  mais seria con- 
sideração antes de progredir. Rererein-se estas em primeiro 
logar a extensão terrilorial do Arcebispado de Goa, e do 
novo Bispádo que se havia erigir no territorio do mesmo 
Arcebispado. Por falta de apuradas noticias Iocaes, forçoso 
he oonfessal-o, o Governo de Vossa Magestade e a Santa 
Se não tiveram difficuldade em concordar que, conser- 
vando-se ao Arcebispado de Goa O antigo territorio, se- 
gundo as Bullas Pontificias, se houvesse de erigir hum 
Bispado separado dentro dos limites do mesmo Arcebis- 
pado. 

Mas o nosso Commissario tendo chegado ao proprio 
lugar sujeito a divisão e circumscripçáo da nova Dioeese, 

premusoro e devoto della Chiesa, possiamo entrambi con- 
correre a1 consolidamenlo degli intei-essi di Nostra Santa 
Religione, ed evitate cosi Ia gravissjma responsabilita che 
tutta altriinenti su Noi peserebbe, dei tremeodi giudizj di 
Dio. Con siffatto proponimento, sebbene nuovi motivi di 
fondate lagnanze fossero sopraggiunti alla stipolazione del 
Trattato sia pe1 favore manikstato verso ecdesiastici rihelli 
alla Nostra autorita, sia per non eseguila publicazione di 
atti da Noi ordinali, sia per continuate usurpazioni e ri- 
petuli insulti all autoriki dei Nostri Vicarj, e della Nostra 
Congregazione di Propaganda Fide, Noi inviammo rielle 
Iodie il Nostro Commissai.io; e !e istruz~oni che in tale 
circostariza gli comunicammo, rnentre erano conformi allo 
spirito delle stipolate Convenzioni, erano poi tutte dirette 
ad assicurare Ia perfetla pacificazione della Chiesa, a gua- 
rentire il vm spiriiuale vantaggio dei fedeli a promuovere 
Ia propagazione di Nostra Santa Religione. E se non fosse 
piaciulo a Dio de richiamare a se que1 degno Prelato, i 
lavori prepaiatorj pei I'esecuziune de1 Concordato si tro- 
verebhero forse ir1 questo momeiilo alqiianlo piu avanzati. 

Se non clie dai r:ipporti riceviiti Der parte di qiiella 
Missione avemmo a rilevai-e alcune grai.issime circostanze, 
che conviene assoliitamente pi-endere iiella piu seria con- 
~iderazione prima di progredire innanzi. 

Si riferiscono queste in primo luogo all' estensione ter- 
ritoriale dell' Arcivesc~vato di Goa, e de1 nuouo Vescuvado 
da eriggersi entro il territorio della stessa Arcliidiocesi. 
Per diletto di accurate notizie locali, i! pur forza i1 eon- 
fessarlo, i l  Governo di Vostra MaesH, e Ia Santa Sede non 
ebbero difficolia nel convenire che, conservato alf' Archi- 

. diooesi di Goa l'antico territorio secundo le Boile Pontifi- 
cie, si dovesse poi eriggerè un distinto Vescovado entro i 
limite della stessa Archidiocesi. 

Ma giunto ii Nostro Commissario sul luogo stesso sog- 
p t to  alla diviçione, e circoscrizione della nuova Diocesi, 

9 



e examinado por partes a enorme e illimitada exlensão dos 
lerritorios, que baveriani de ficar consignados ao Arcebis- 
pado de Coa, e ao novo Bispado. sentiu tal espanto e re- 
pugnaocia. que uso pbde deixar. de propbr ao Commissario 
de Vossa Magestade, que appellasse para O bom juizo do 
seu Governa, e reclamasse novas instrucç8es para hurna 
divisáo mais equa e rasoavel. E elle mesmo, o Arcebispo 
de Cartliago, foi testemunha da justa impresslo produzida 
tambem no Real Commissario, que, comqiianlo fosse fervo- 
roso defensor do hdroado Poriiiguez, todavia na sua seri- 
satez niio teve animo para insistir sobre a execução litteral 
da Concordata, e mostrou-se disposto a pedir novas e mais 
determinadas instrucçijes. 

E na verdade, como teria sido possivel, que quando em 
todas as partes do mundo catholico, para prover as cres- 
centes necessidades espiriùiaes, e facilitar a propagacio 
da Fe Catholica, se multiplicam de dia a dia os centros 
da Auctoridade Episcopal, se erigem novas gerarchias, 
se constituem novas Vigairarias e Prefeituras Aposlolicas, 
houvessemos nbs podido induzir-nos a designar a um ou 
dois Prelados todo o territorio que he actualmenle admi- 
nistrado, não seu1 graves dificuldades e trabalhos, por não 
menos de sete Vigarios Apostolicos, animados de zelo in- 
comparavel, e auxiliados por meios sdcientes ,  por bem 
ordenadas instituições, por Missionarios zelosos? 

Alem de que appellâmos para a lealdade do Governo 
de Vossa Magestade, e o convidamos a declarar se no de- 
curso das longas e penosas negociações para a conclusão 
da Concordaia, outm seria a nossa intençáo e commum 
intelligencia senão reslringir e circumscrever as n0,Vas 
Dioceses de modo, que facil e expedito fosse o exercicio 
do seu pastoral ministerio. 

Tal sendo o eslado destas cousas, francamente declarâ- 
mos a Vossa Magestade, que nbs, segundo as noticias re- 
cebidas, julgariamos faltar aos nossos mais sagrados devo 
res, se deixando ao Arcebispado de Goa todo O territorio 

ed esaminata pei. parti Ia enorme ed illimitata estensione 
dei territorj che all' Archidiocesi di Gaa, ed al nuovo Ves- 
covado sarebbero rirnasli assegnati, n'ebbe tale una sor- 
presa e ripilgnanza. che rion pot8 a meno di proporre al 
Commissario di Vostra MaesU di fare appello ai buon 
giudizio de1 suo Governo, e di provocarne nuove istnizioni 
per una piii equa e ragiorievole divisione. Ed egli stesso, 
I'aicivescovo di Cartagine, ebbe ad essere testimonio della 
giusla impressione prodotta anche nel Regio Commissario, 
il quale benchi: caldo sostenilo~e de1 Patronato Portoghese, 
pur tutlavia nella sua ragionevolezza non ebbe animo 
d'insistere sulla leiterale esecyzione de1 Cooardato, e 
moslrossi disposto a domandare nuave e piu precise i s l m  
zioni. 

Ed in vero come sarebbe stato egli possibile che quando 
in tutle le parti de1 rnoudo catlolico, a provvedere ai cres- 
centi spiriluali bisogni, ed a facilitare Ia propagaziooe della 
Cattolica Fede, si moliiplicano di giorno jn giorno i eentri 
deii' Episcopale AutoritA, si eriggono nuove Gerarchie, si 
costituiscmo nuovi Vicai.iati e Prefetture Apostoliche, Noi 
avessimo potuio indurci ad asseguare ad uno, o due Pre- 
lati tuttn il territorio che attualmente vjene amministrato, 
non setiza gravi steiiti e fatich~,  da non mene di sette 
Vicarj Aposlolici an~mati da un zelo impreggiabile e sos- 
tenuti da sufficienti mezzi, da ben ordinate istituzioni, da 
zelanti Missionarj 9 

Oltre di che facciamo appello alia lealta del Governo dj 
Vostra Maestd, 0 10 iiiritiamo a dichiarare, se durante il 
corso delle Iiinghe e penose trattative per Ia ~ n c l u ~ i o n e  
de1 Concordato, fu altra !a Nostra intenzione, ed altra la 
comiine intelligenza, che quella di restringere e circoseri- 
vere le iiovelle Diocesi in modo, che Tacile e spedito vi 
fosse I'esercizio de1 paslorale ministero. 

Essendo cosi le cose, dichiiiriamo francamente a Vosli-a 
Maesta clie presso le ricevute notizie, Noi crederemmo 
mancare ai Nostri piu sagrk-doveri, se lasciando all Archi- 
diocesi di Goa tutto i1 territorio che in .epoche assai Ioa- . . 
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qiie em epochas muito remotas, e quando se carecia de 
todos os auxilios espirituaes, que pelos cuidados da Santa 
SC ha ali agora, lhe foi determinado pelas Bullas Ponti- 
ficias, nos prestassemos a erecção de mais hum s6 Bispado 
nos limites do mesmo territorio. Pedimos a Vossa Mages- 
tade que para gloria de Deus e bem das almas dB ordem 
para que se prepai-em novas estipulações quer para cir- 
cumscrever o Arcebispado de Goa em limites eqiios e ra- 
soaveis, quer para se erigirem oaquelle immenso territorio 
tantos Bispados quantos forem necessarios e indispensaveis 
para se conseguir o fim da eterna salvação dos fieis, e da 
propagação da Religião Catholica entre povos que vivem 
nas trevas do erro. 

Mas alem das dificuldades provenientes da demasiada 
extensão lerritorial das novas Dioceses, foram-nos apon- 
tadas outras ainda mais graves, relativas a sua futura or- 
ganisação. 

Vossa Magestade conhece muito bem qoanto he ardua 
e difficuftnsa a missão do clero catholico nos vastissimos 
dominios das Indias Orientaes. Hum povo innumeravel se- 
pultado nas trevas do paganismo, hum resto baslante con- 
sideravel de scismaticos de ri@ oriental obstinadamente 
afferrados aos seus erros; Iiom grupo de sociedades dis- 
sidentes estabelecidas e protegidas por um Governo não 
catholico, forte e poderoso; huma vasla orgaoisação de 
Igrejas protestantes coadjuvadas por opulentos estaheleci- 
nieritos para a edncação e instrucção da mocidade, por 
meios peconiarios avullados, e por numerosos ministros: 
são todas estas circumstancias que requerem absolula- 
mente no clero calholico das Indias qualidades todas es- 
peciaes e exlraordinarias, hum espirito não commum de 
abnegaçro e desinteresse, huma sciencia não vulgar, huma 
pureza de vida exemplar, hom zelo activo que torne des- 
lemidos nos perigos os ministros do Senhor, e que Ihes 
de força para derramarem, se preciso fôr, o proprio san- 
gue pela propagação da PB. 

Ora pots, confrange.nos o cora40 rnaaifestal-o a Vossa 

tane, e quando mancava di tutti quegli ajusti spirituali ctiti 
per cura della S. Sede ora vi  esistono, le venne assegnato 
dalfe Bolle Pontihcie, dessimo mano alfa erezione di un 
solo altro Vescovado entro i limili dello stesso territorio. 
Dwnandiamo invece a Vostra Maesti che per la gloria di 
Dio, e pel bene delle anime dia ordine di predisporre 
nliovi accordi sia per circoscrivere 1'Archidiocese Goana 
con limili eqiii e ragiouevoli, sia per eriggere tanti Vesco- 
vadi entro quell' immenso territorio, qoanti sieno neces- 
sarj ed indispensabili per raggiungere 10 scopo dell' eterna 
salvezza dei fedeli, e della propagazione della Cattolica 
Religione in mezzo a papoli che vivono neHe tenebre dell' 
eri'ore. 

Ma oltre Ie diaicoltà provenienti dalla soverchia esten- 
sione lerritoriale delle nuove Diocese, altre ce ne venriero 
segnalale anche piii gravi relative aIla futura organizza- 
ziooe delle medesime. 

Vostra Maeslà conosce assai bene quanto ardua e ma- 
lagevole sia la .missione de1 Clero Catlolico nei vastissimi 
dominj delle Indie Orientali. Un populo innumerevole se- 
polto nelle teoebre de1 paganesimo, un residuo ben coosi- 
derevole di scisrnatici di rito orieotale ostinatamente addetti 
ai loro errori ; uno sluolo di societi dissidenti stabilile e 
protette da on Governo non Caltolico, forte e potente; 
una vasla organizzazione di Cliiese protestanti coadjuvala 
da ricchi stabilimenti per I'educaziooe ed istroziooe della 
gioventu, da vistosi mezzi pecuniarj e da numerosi minis- 
tre: sono queste ctrcostanze lulte che richieggono assoIu- 
tamente nel Clero Catlolico deIle Indie qualiti tulle spe- 
ciali e stmordinarie, uno spirito non comune di abnega- 
zione e disinteresse; una scienza non volgare, una purezza 
di vila esempfare, uno zelo operoso che renda impavidi 
nei pericoli i ministri de1 Sigoore, e dia pur loro Ia forza 
di spargere, ove occorra, il propi,io sangue per Ia propa- 
gaeione della Fede. 

Or bene, Ci duole I'animo di manifestar10 a Voslra 



Magestade; as noticias que nas foram commuoicadas tcerca 
do clero chamado Goano, na sua generalidade foram as 
mais desfavoraveis, e as mais desaoimadorss. 

Longe de nos ser represehtado esse clero como provido 
de qualidades exlraordinarias, foi-nos pintado, salvo poucas 
excepfies, como pouco ou nada instriiido, nada cuidadoso 
do cumprimento dos proprios deveres, antes mais dado5 
vida regalada e ociosa, e algumas vezes a14 lambem ren 
de escandalos e de gravissimas fallas. E niío devem estas 
noticias ser hoje novas para Vossa Magestade e para o seu 
Real Governo, porque em muitas relações dadas A luz pela 
imprensa por pessoas certamente não suspeitas, entre as 
qnaes deve ser contado tarnbem o Commissario Porluguez, 
Sr. Rivara, não foi descripta com palavras mais benignas 
a condiçb daquelle clero, que se disse viver na maxima 
parte em huma ignorancia deploravel. 

Queira pois Vossa Magestade ser juiz para julgar se hum 
cIero de tal laia poderia suhslituir dignamente esse corpo 
escolhido de zelosos Missionarios que hoje suam e traba- 
lham com tanto fiuclo na vinha do Senhor; e se poderia 
em boa fb o Chefe da Igreja confiar a Sacerdoles desia 
qualidade huma parte tão grande e tão importante do re- 
banho de Clirislo. e a conversaq de tantos povos, sem se 
fazer rku diante de Deus dos damnos incalculaveis que 
daqui se haviam de derivar. Portanto, se a Concordata 
tem de alcqnçar o fim di~  interesse verdadeiro e real da 
Igreja, he preciso ir dispondo hum clero que se consagre 
ao penoso exercicio das missões, qiie renuiicie As cornrno- 
didades da vida, aos desejos do Iitcro, e que esteja cheio 
do espirito do Senhor, da siia sci~ncia, da siia caridade; 
hum clero emfim que sem prejuizo das almas se possa 
subsliluir ao que actualmente se acha sob a dependencia 
dos Vigarios Apostolicos. Portugal teve outr'ora na pri- 
meira fundação das 1)ioceses lndwlositanas hum clero 
douto e Zelo~o, objecto dc complacencia para a Igreja, e 
de verdadeira gloria para esse floridissimo reino. Houve 
nelle Semiliarios bem organisados, Universidades Ponli- 
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Maesti; le notízie che Ci venoero comunicate sul Clero 
c s i  detlo Goano, nella sua generalita furono le piu slavo- 
revoli e le piu scoraggianti. 

Luogi dai rappresenlarcisi qiiel Clero fornito di slra- 
,ordinarie quali@, Ci venne descritlo, tranne alcune ec.ce- 
gioni, come poco, o nulla istruito, niente premuroso deli' 
adempimento dei proprj doveri; piultcisto e dedito alla vita 
piacevole ed oziosa, etl alle volle anche reo di scandali, e 

'di  gravissime rnancanze. Ne queste notizie debbono oggi 
giungere nuove a Vostra Maestii ed a1 Suo Reale Governo, 
quando in parecchie relazioni rese di pubblica ragione con 

stampe da persona certamente non sospette, fra quali è 
pnre ad annoverarsi i l  Commissario Portiighese Sig.' Rivara, 
oon si descrisse in termini piii benigni Ia condizioiie di 
que1 Clero, che, si disse, vivere nella massima parte in 
una deplorabile ignoranza. 

Vogiia adunqize Voslra Maesta esser giudice se un Clero 
di tal fatta potrebhe rimpiazzare degnamente quello sluolo 
eletlo di zelaiiti missioiiarj che oggi sndano e travagliano 
con tanto frutlo nella vigna de1 Signore, e se i u  buona 
fede i l  Capo della Chiesa potrebbe affidare a sacerdoti di 
tal fatta una parte si grande e. si importante de1 Gregge 
di Cristo, e Ia conversione di tanti popoli senza render si 
reo innanzi a Dio dei danni iocalcolabili, che sarebbern 
per derivarne. Se il Concordato perlanto ha da raggiun- 
gere 10 scopo de1 rero e rede inleresse d'ella Chiesa, e 
d'uupo predisporre un Clero cbe si consacri a1 penoso 
esercizio delle missioni, ctie rinunzi ai comodi della vita, 

.ai desiderj de1 guadagno, e sia pieno dello spirito dei 
Signore, della sua scienza, della sua carita; un Clero infini 
che possa senzn pregiudizio delle anime sostituirsi a quello 
che attiialmente trovasi solto Ia dipendenza dei Vicarj 
Apostolici. I1 Purtogallo ebbe già nella prima fondazione 
delle Diocesi 1ndo.l.usitane on Clero dotto e zelaiile, ogetto 
di compiiiceiiza pci ia Cliicsa, e vera gloria per que1 
fiorentissimo Regno: v i  Iiirono se minar^ ben ordinati, Poli- 
tificeic unirei'sith, Othdini Religiosi, Istitoti Pii c tanti altri 
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ficias. Ordens ~eli&osas, Instituiçiies pias, e muitos outros 
estabelecimentos para a instrucção e educação do clero 
juvenil. Mas hoje desgraçadamente, supprimidas ahi as 
Ordens Religiosas, abolidos os Institutos de ensino, alte- 
rados arbitrariamente os Estatutos das Universidades, re- 
duzidos os Seminarios a uma siluação lamentavel, não se r i  
de cerlo possivel encontrar no Coiitinente hiim clero suf- 
ficiente, dotado de todas as qualidades, e Iirompto a nbaii- 
donar a patria para arroslar os perigos, e a sojeitar.se aos 
incommodos de missões i-emotas. A historia destes ullimos 
tempos bem nos mostra que se devo principalmente a estas 
circumstancias o abandono quasi tolal, em que se viram as 
Igrejas das Indias, e que provocou imperiosamente da parte 
dns Summos Ponlitices as providencias acima iudicadas. 

Para avivar pois o espirito do clero, Iie totalmente in- 
dispensavel reorgaiiisar em boa fbrma tanto o Seminario 
çie Coa, como os do Conlinente, psra qoe seja oelles edu- 
cado um clero apto ' psra satisfazer as necessidades das 
Igrejas Indianas. Demais a exlieriencia attesta-nos que he 
nas Ordens Religiosas, que principalmente se encontram 
os elementos necessaiios para o bom andamento, e pros- 
peridade da Igreja em terras remotas e trabalhosas. A fim 
de preparar pois hom clero zeloso e ~~irtiioso para as In- 
dias he alem disto indispensavel quc Vossa Mageslade, na 
falla total de communidades Religiosas, trate ao menos por 
ora de estabelecer collegios de Missão ou ahi no seu Reino, 
ou aqui em Roma, ou em outra parte: ate para que, vindo 
a faltar os primeiros sujeitos qoe haveriam de se destinar 
para as novas Dioceses, possam os ditos Iiislitutos fornecer 
outros missiooarios sem damno e prejuizo das almas. Convi- 
drimos portanto a Yoma Magesiade a dar começo i fundação 
destes Tnstitotos a Collegios, e a entregar a direcção delles 
aos respectivos superiores Ecclcsiasticos, assegurando a 
Vossa Magestade que quando i irmos apparscer neles novos 
e zelosos Ministros, com aiiimo tranquillo e consciencia se- 
gura Ihes confiaremos proporciooalmente ao seu mimem o 
cuidado das almas, e o fiituro da Igreja nas Indias Orienfaes. 

stabilimenli per Ia istriiziooe ed ediicazione de1 giovine 
Clero. Ma oggi svenluratamente soppressi quivi gli Ordini 
Heliginsl, aboliti gli Islitnti d'insegnamento, cambiali arbi- 
trariamente gli statuti delle Universita, ridotti i Semioarj 
ad una lamentevole coodizione, non sara certamente pos- 
sibile di trovare nel Coritinente un suficiente Clero for- 
nito di tulte.le qualith e pronlo ad abbandooare Ia pafria 
per afirontare i perieoli e sobbarcarsi ai disagi di Iontane 
missiooi. L'istoria di qoesti ultimi tempi Len Ci addi- 
mostra che a queste circostanze e dovulo principalmente 
I'abbandono quasi totale in cui trovaronsi le Chiese nelle 
Indie, e clie provocb imperiosamente da parte dei Sommi 
Puntiiici le providenze di sopra iiidicate. 

A ravvilare pertanto lo spirito nel Clero e de1 lutto in- 
dispensabile di rio~gaiiizzare in bella forma sia i1 Semina- 
rio di Goa, sia quelli de1 Coritinente, onde ~i si  educhi un 
Clero atto a soddisíare alle necessilh delle Chiese Tndiane. 
L'esperienza inoltre Ci fa fede clie negli Ordini Religiosi b 
dovc principalmente ritrovansi gli elemeoti necessarj pel 
buon andamento, e per Ia prospei.ila della Chiesa in luoghi 
remoti e diaagiati. A preparam adonqoe un Clero zelante 
e virtuoso per le Indie e inoltre indispensabile cbe Vostra 
Maesta, iiella tatale rnancanza di Comunità Religiose, dia 
mano, almtno per ora, allo stabilimento di Collegi di Mis- 
sione siacosti riel suo Regno sia qiii in Roma, sia altrove: 
anche perchè andando a mancare i primi soggetti che 
dovrebbei'o destinarsi per le novelle Diacesi possano i 
detti Islitoti foroire altri Missionarj seoza daono e pregiu- 
dizio delle anime. Inviliamo pertanto Vostra Maesti a dar 
mano alla fondazione di siiialli Isliltiti, e Collegi, ed a ri- 
melterne Ia dir~zione ai rispettivi superior1 Eccle~iasttc~ ; 
assicurantlo Ia da Nostra parte, che ove vedremo da quelli 
sorgere mivelli e xelanti Ministri, con animo tranquillo e 
con sicora criscienza aflideremo loro, in proporzione al 
numero, Ia cura delle anime e I'avienire della Chiesa 
nelle Iodie Orientali. 
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ficias. Ordens ~ e l i g b a s ,  Instituições pias, e muitos oatrm 
estabelecimentos para a instrucção e educaçáo do clero 
juvenil. Mas hoje desgraçadamente, supprimidas ahi as 
Ordens Religiosas, abolidos os Institutos de ensino, a\& 
rados arbitrariamente os Estatutos das Universidades, r e  
duzidos os Seminarios a uma siluação lamentavel, não serCi 
de certo possivel encontrar no Coiitinentc hilm clero suf- 
ficienie, dotado de todas as  qualidades, e prompto a nbaii- 
donar a palria para arroslar os perigos, e a sujeitar-se aos 
incommodos de missões semolas. A historia destes ultimos 
tempos bem nos moslra que se deve principalmente a estas 
circumstancias o abandono tloasi total, em que se viram as 
Igrejas das Indias, e q u ~  pror o ~ o u  imp~riosamente da parte 
dos Summos Poniifices as providencias acima indicadas. 

Para avivar pois o espirito do clero, lie totalmente in- 
dispensavel reorgaiiisar em boa fórma tanto o Seminario 
de Goa, como os do Continente, para que seja nelles edu- 
cado um clero apto para satisfazer i s  necessidades das 
Igrejas Indianas. Demais a experiencia altesla-nos que he 
nas Ordens Religiosas, que principalmente se encontram 
os elementos necessai.ios para o bom andamento, e pros- 
peridade da Igreja em terras rernolas e trabalhosas. A tim 
de preparar pois hom clero zeloso e virlooso para as In- 
dias he alem disto indispensavel quc Vossa Magestade, na 
falta total de cornmunidadcs Religiosas, trate ao menos por 
ora de estabelecer collegios de Missão ou ahi no seu Reino, 
ou aqui em Roma, oii Bm outra parte: ate para que, vindo 
a faltar os primeiros su~jeilos qoe haveriam de se destinar 
para as novas Dioceses, possam os ditos Iiistitutos fornecer 
outros missionarios sem damno e prejiiizo das almas. Convi- 
dhmos portanto a Vossa Magesiade a dar comera ;i fundação 
destes Institotos e Collcgios, e a enlregar a dirercáo delles 
aos respectivos sulieriores Ecclcsiasticos, assegurando a 
Vossa Magestade que quando iirmos appaisecer nelles novos 
e zelosos Ministros, eorn uiiimo tranquillo e co~isciencia se- 
gura lhes confiaremos proporcionalmenle ao seu numero o 
cuidado das almas, e o futuro da Igreja nas Indias Orienfaes. 

stabilimenli per Ia islrozione ed ediicazione de1 gidvine 
Clero. Ma oggi svenluratameote soppressi quivi gli Ordini 
Heligiosi, aboliti gli Istituti d'insegnamento, cambiati arbi- 
trariamente gli statuti delle Universilã, ridotti i Seminarj 
ad una lamentevole condizione, non sari certamente pos- 
sibile di lrovare neI Coiitinente un suficieale Clero for- 
nibo di tullemle qualiti e pronto ad abbandooare Ia pairia 
per affrontare i pericoli e sobbarcarsi ai disagi di lontaoe 
rnissioni. L'istoi-ia di questi ultirni tempi ben Ci addi- 
mostra c h ~  a queste circosianze e dovuto principalmente 
I'abbandono qoasi totale in coi trovaronsi le Chiese oeIle 
Indie, e chc provoco imperiosamente da parte dei Sommi 
Pontitici le providenze di sopra iiidicale. 

A ravvivare pertaoto 10 spirito nel Clero e de1 tulto in- 
dispeitsabile di riorgaiiizzare in bella forma sia i1 Semioa- 
rio di Goa, sia quelli de1 Continente, onde v i  si educhi un 
Clero atto a soddihfare alle necessita delle Chiese Indiane. 
L'esperienza inollre Ci fa fede che negli Ordini Religiosi e 
dove principalmente ritrovansi gli elementi necessarj pel 
buon andamento, e per Ia prosperiià della Chiesa in luoghi 
remoli e disagiati. A preparare adonque un Clero zelanle 
e virtuoso per le Indie e iiiollre indispensabile che Vostra 
Maesli, nella tatale mancanza di Cmunita Heligiose, dia 
mano, almeno per ora, allo stal~ilirriento di Collegi di Mis- 
sione SEI -tosti nel soo Regiio sia qiii in Roma, sia altrove: 
anche pcrche andando a mancare i primi soggetti che 
dovrebbrro destinarsi per le novelle Diocesi possano i 
detti Istitoti foroire alti'i Missionarj senza danno e pregio- 
dizio delle anime. Ioviliamo pertanto Voslra Maesla a dar 
maiio alla fondaziont: di siffatii lstitiiti, e Collegi, ed a ri- 
metterne Ia direzione ai rispettivi soperiori Ecclesiasl~ci; 
assicurando Ia da Nostra parte, che ove vedremo da quelli 
sorgere novellt e eelanti Ministri, coo animo tranquillo e 
con sicnra cosciema afideremo loro, in proporzione ai 
numero, Ia cura delle anime e I'avienire della Chiesa 
oelle Indie OrientaIi. 
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Tambem os meios materiaes que o Governo se proporia 
a applicar para a organisaç8o das novas Igrejas, segundo 
o que pôde presentir o nosso Commissario, são de todo 
insufficientes para conseguir o fim que se quer. Mas ha 
ainda mais: os dilos meios, alem de que não preenchem 
sequer ao menos a medida dos encargos que o Governo 
assumiu explicitamente na Conçut.data, sio ainda inteira- 
mente insullicieiitcs para preparar e conservar a serie de 
Instituições, de escolas, de collegios, de asylos, de haspi- 
taes, e de tantas outras obras de benefiwncia, que são, 
hoje parlicularmente, tão reclamadas para o bom anda- 
mento de huma Dioceae, e qiie de faclo hoje estio conve- 
nientemente instituidae e dotadas em muitos dos Vicariatos 
Apostolicos. Vossa Magestade comprehenderh muilo bem 
que em hiim paiz onde os Calholicos estão na posse de 
slmilbantes Institiiições, náo seria de nenhuma sorte pos- 
sivel que desapparecessem de repente, sem que por ne- 
cessidade se seguisse dahi nos Fieis a desanimação, o des- 
coiitentamento e o clesaffecto, alem do perigo de ver aban- 
donada por muitos a verdadiira ~ e l i ~ i á o ,  para abraçarem 
outra que na mesma localidade offerecesse, quanlo a iote- 
resses temporaes, melhor assistencia e maiores vantagens. 
E he exactamente pela talta dos meios acima I-ebridos da 
parte do Goveriio Porluguez, e pela considei.ação das re- 
feridas cunsequencias, que algumas daquellas povoações 
catholicas nos dirigiram mensagens e pedidos para que se 
prolongue a conservaçáo dos Vigarios Apostolicos nas suas 
respectivas terras; mensagens e pedidos que ao mesmo 
tempo que a nos mesmos collocam em penosa situação, 
offerecem-nos fuiidado motiro para chamar sobre este ponto 
gravissimo a alteriçáo de Vossa Magestade e do seu Real 
Governo. 

Mas a todas eslas serias difficuldades, que convidâmos 
Vossa Magestade a aplanar. a fim de que a Concordata 
dE. segrirança do verdadeiro iiiteresse da Igreja, outras Se 
vem j r inhr de iinporlancia ainda maior. A Concordata devia 
assigrialar uma era de paz e de tranquillidade para a Igreja 

Anche i mezzi materiali che il Governo Portoghese si 
proporrehbe di applicare alla organizzazione delle nmelle 
Chiese, gipsta quanto ebbe a presenlire 11 Nostro Commis- 
sario, sono de1 tutlo insofficienti a raggiungere i1 voluto 
scopo. Ma v'ha di piú; i detti mezzi, oltre che non rag- 
giungono neppure ia misura dei pesi assonli esplrcitamente 
da1 Governo nel Concordato, soiio ~ i o i  de1 lolto mancanti 
per preparare e conservare quella serie d'lstituzioni, di  
Scuole, di Collegi, di Asili, di  Ospedali, e d i  laole altre 
opere di  beneficenza, che sana. particolarmente oggi, si 
reclamate pel buon andamento di una Diocesi, e che d i  
fatta oggi trovansi convenienlemente istituite e dotate in 
molti dei Vicariati Aposlolici. Vostra Maesta comprendera 
assai bene che i n  u n  paese, ave i Caltolici trovansi i n  
possesso d i  simili Istiiuzioni non sarebbe affatto possibile 
che esse di on traUo scompavissero, senza che ne seguisse 
per necessita 10 sconforto, i1 malcontento, e Ia disaffezione 
nel Fedeli, 011% il perieolo di vedere abbandonafa da molti 
Ia vera Religione per abbracciarne altra, che oflerisse nel 
luogo stesso. rapporto ai temporali bisogni, mlgliore assis- 
bnza e maggiori vantaggi. Ed e appunto per Ia mancanxa 
dei surviferili mezzi da parte de1 Governo Portogliese, e 
della cons;derazioiie delle accennale conseguenze che al- 
cune di quelle Cattoliche popalaztoni CI hanno diretto 111- 
divizzi e Domande per Ia prolungata conservazione dei 
Yicarj Apostolici nelle loro rispettive regrone, indirizzi e 
domande, che rnentre pongono Noi slessi i n  una penosa 
sitoasione, Ci oflrono i in  fondato motivo di richiamare su 
qiresto gravissimo argomento I'attenzione di Vostra Maesta, 
e de1 Suo Reale Governo. 

Ma a tuttc queste serie dificolta che Noi invitiamo 
Vostra Maesta ad appianare, onde il Concordato assicuri 
if Fero interesse drlla Cbiesa, altre se rie aggiungono di 
uo'importanza anclic magg ore. I1 Concordato dovea segnare 
l i n  era di pace e di tranquillita per Ia Chiesa Cattoltca 
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Tambem os meios materiaes qoe o Governo se proporia 
a applicar para a organisação das novas Igrejas, segundo 
o que pWe presentir o nosso Commissario, sáo de todo 
insuficientes para conseguir o fim que se quer. Mas ha 
ainda mais: os ditos meios, alem de que não preenchem 
seqoer ao menos a medida dos encargos que o Governo 
assumiu explicilamentc iia Concoiadata, são ainda inteira- 
mente insufficieiites para preparar e conservar a serie de 
JnstituiçWs, de escalas, de collegios, de asyIos, de hospi- 
taes, e de tantas outras obras de beneftcencia, que são, 
hoje particularmente, 150 reclamadas para o bom anda- 
mento de homa Diocese, e que de faclo hoje estão conve- 
nientemente instituidas e dotadas em muitos dos Vicariatos 
Apostolicos. Vossa Magestade comprehenderA muito bem 
que em hum paiz onde os Cathoiicos estão na posse de 
similhantes Institrii@es, não seria de nenhuma sorte pos- 
sivel que desapparecessem de repente, sem que por ne- 
cessidade se seguisse ddhi nos Fieis a desanimação, o des- 
coritènlamenlo e o desaflecto, alem do perigo de ver aban- 
donada por muibs a verdadeira Religião, para abraçarem 
oulya que na mesma localidade oflerecesse, quanto a inte- 
resses temporaes, melhor assislencia e maiores vantagens. 
E he exactamente pela falta dos meios acima referidos da 
parte do Goveriio Portugiiez, e pela consideração das re- 
feridas consequencias, qoe algumas daquellas povoações 
catholicas uos dirigiram mensageiis e pedidos para que se 
prolongue a conservação dos Vigarios Apostolicos nas soas 
respectivas terras; mensagens e pedidos qoe ao mesmo 
tempo que a n6s mesmos collocam em penosa sitoação, 
offerecem-nos fui~dado motbo para chamar sobre esle ponto 
gravissimo a atteiição de Vossa Magestade e do seu Real 
Governo. 
Mas a todas estas serias dificuldades. que coiivid8mos 

Vossa Magestade a aplanar. a fim de que a Concordata 
de segiiranp do verdadeiro iiiteresse da Igreja, outras se 
vem jiintar de iin[iortancia ainda maior. A Cancordata devia 
assignalar uma era de paz e de tranquillidade para a Igreja 

Anche I mezzi materiali che il Go~erno Portoghese s i  
proporrebbe di applieare alla organizzazione delle nwelle 
Chiese, gitisla quanto ebbe a presenlire 11 Noslro Commis- 
sario, sono de1 tutto insofficienli a raggiungere i1 voluto 
smpo. Ma v'ha di piu: i detti mezzi, ollre che non rag- 
gin~gono neppnre Ia misura dei pesi assonti esplrcitamente 
dal Governo nel Concordato, sono poi de1 tollo mancanti 
per preparare e cooservare qoella serie d'Is\iluzioni, di 
Scuole, di Collegi, di Asili, d i  Ospedali, e di laote allre 
opere di  beneficenza, che sono, particolarmente oggi, si 
reclamate pel boon andamento di  una Diocesi, I! che di 
fatto oggi trovansi convenientemente istiturte e dotate in 
molti dei Vicariati Apostolici. Vostra Maes l  comprendera 
assai bene che ia un pese, ove i Cattolici troraosi in 
possesso di simili Istihzioni non sarebbe affatto possibile 
che esse di un tratto scompavissero, senza che ne seguisse 
per necessili lo sconforto, 11 malcontento, e Ia disaffwione 
nel Fedeli, ollre il pericolo di vedere abbandonala da molti 
Ia vera Religione per abbracciarne altra, che oflerisse nel 
Inogo stesso. rapporto ai temporali bisogni, miglioi'e assis- 
t e m  e maggiori vantaggi. Ed  e appunto per Ia mancansa 
dei surviferiti mezzi da parte de1 Governo Portoghese, e 
della ~ons~derasioiie delle accennate conseguenm che al- 
cume d i  quelre Cattoliche popalazioni Ci hanno diretto I t i -  
divizzi e Ilomande per Ia prolungata conservazione dei 
Vicarj Apostolici nelle loro rispettive regione, indirizzi e 
domande, che meritre pongono Noi slessi i n  una penosa 
silnazione, Ci offrono un  fondalo molivo di richiamare su 
queslo gravissimo argomento I'attenzione di Voslra Maesta, 
e de1 Suo Reale Governo. 

Ma a tiitle queste serie dificolta che Noi invitiamo 
Voslra Maestl ad alip:anai.e, onde il Conmrdato assicuri 
Í l  Fero interesse della Ctiiesa, allre se iie aggiurigono di 
ua'importanza anche magg ore. I1 Concordato dovea segnaie 
u n  era di pace e di IranquilIita per Ia Chiesa Cattolica 
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Catholica nas lndtas, tendo sido este o ponto qne niis e o 
Augusto Antecessor de Vossa Magesfade nos propozemw 
na sua conclusáo e ratificaçáo. Ora se as faltas niaximas 
contra a nossa Auctoridade, e a das nossas Congregações 
não forem retractadas, mas continuarem impunemente a 
dominar uas Indiss; se não for publicamente reconhecida 
por todos, e particnlarmcnte pelos Agentes do Governo, 
a forca e vakr dos nossos actos, e dos nossos Breves: se 
se deixar impune a publicação de livros e escriptos de 
tendencias sobversivas, e de principios anticalholicos; se 
não forem chamados aos seus deveres os Ecclesiasticos 
que fomentam as dissenfles, que calumniam os nossos 
Vigarios, e tem huma vida desregfada e escandalosa; se 
não for expressamente derogada a lei injusla que confisca 
os bens aos Padres Goanos, que se subrnettem i obediencia 
dos Vigarios Apostolicos, e applica a estes a pena de pri- 
são, se en.trarern no territorio Porluguez; se finalmente 
não forem tirados dos ms officim os Parochos que deram 
o triste exemplo de aberta rebellião contra esta SB Apos- 
tolica, não sbmentc a paz não se poderi consolidar nunca, 
mas h% de rebentar novos e mais perigosos genens  de 
huma lucta interminavel e desastrosa. He por isso qne ro- 
gamos a Vossa Nagestade, que coibe esta obra de paz com 
a expedigo de ordens severissirnas proprias para fazer 
desappareeer 6s males que deplorilmos. Acredile Vossa 
Magestade, que a sua influencia nas Indias nunca serh 
mellior consolidada e garantida, como quando as suas 
disposiçoes e os seus actos forem plenamente de accordo 
com as niaximas sans e com as disposições e actos da 
Santa Se. 

Fiiialmcnte huma iiltima importantissima dcclaraçáo nos 
he necessaria para firmar cada vez mais o fim a que tendia 
a Concordata. Vossa Magestade não pbde ignorar que os 
nossos Predecessores, e niis mesmos em muitas occasiões 
com sentimento tivemos de reprovar e condemnar não 
poitcos actos e leis, que se publicaram ahi com prejuizo 
da Igreja, e com grave offensa dos seus mais sagrados di- 
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nelle Indie ; tale essendo stata Ia mira che Noi, e l'augusto 
Predecessore di Voslra hIaesll Ci preligemmo nel ccin- 
cbiuderlo e ralificarlo. Ora se le massime false contro I'au- 
toriti Nostra, e quella delle Noslre Coiigregazioni non sa- 
ramo ritratlate, ma prosegiiiiarino impunemente a domi- 
nare nelle Indie; se non verxa publil-camente riconosciuta 
da tntti, e parlicolarmenle dagli Agenti de1 Governo, Ia 
fona, ed il valore dei Nostri alti, e dei Nostri Brevi; se 
si lasciera impunita Ia pubblicazione di libri e scritti dr 
kndenze sorvversive, e di principj anticattulici; se non 
saranno riehiamati a dovere gli Ecclesiastici clie fomeii- 
tano le dissensiooi, cbe caluniiiano i Nostri Vicarj, e che 
menano vita scorrelta e scandalosa; se non verra espres- 
sarnente abrogata l'iogiusta legge, Ia quale confisca i beni 
ai preti Goani che si sottomettono all' obhedienza dei 
Vicarj, ed infligge a questi Ia pena de1 carcere ove si p o r  
tino nel territorio Portoghese; se infine non saranno pri- 
vati del loro oficio quei parrochi che diedero i l  triste 
esempio di aperki ribellione a questa sede Aposlolica, non 
solo Ia pace non potrii mai essere consolidata; ma nuovi , 
e piu perico1o si gemi sorgeranno di una 10th intermi- 
nabile e disaslrosa. E percio che preghiamo Vostra Maesli 
a coronare questa opera di pace merce I'invio di ordini 
severissimi atti a far scomparire i mali che deploriamo. 
Creda Vostra Maesta che Ia sua influenza nelle Indie mai 
sara meglio assicurata e guarentita, che quando le Sue 
disposizioni ed i Suoi atti anderanno di pieno accordo con 
le saue massime, e con le disposizioni, ed atli della Sede 
A postolica. 

Finalmente un ultima itnportantissirna dichíarazione Ci 
B neceçsaria per assicnrare sempre piii lo scopo inteo da1 
Con~,ordato. Vostra Maestil non puo igiiorare, che i Nostri 
Predeceswri, e Noi stessi in parecchie occasioiii, avemmo 
con dispiacere a riprovare e condanoare non pochi alti, e 
leggi che cosli si pubblicarono COR pregiudizio deHa Chiesa, 
e can grave offesa de suoi piu sagci diritti. Sopratlutlo si  



reitos. Sobretudo re'proraram-se e condemnararn-se as leis 
sobre o Real Beneplacito, qtie punham obstaculo a livre 
commiinica$ão dos Fieis com o Chefe da Igreja, e que im- 
pediain a tivre execucão das providencias Pontificias ; pro. 
testou-se contra a suppressão das corporações Religiosas; 
contra as alienações dos bens ecclesiasticos; contra as re- 
ducções e conversões dos legados pios; contra a abolição 
de muitos Beneficias, e ootras disposições senielhantes; 
reprovaram-se firialmente e coodemoaram-se muitos abusa 
e costomes arbitrariamente introduzidos, especialmente nas 
Igrejas do ultramar, entre os quaes o mais notavel e mais 
fecundo de sinistras consequencias, era o de se intromet 
terem no exercicio da jurisdicçáo Episcopal, antes de re- 
ceberem da Santa Se as Bullas da sua ioslituição Canonic,a, 
os nomeados pelo Rei para as [grejas Cathedraes. Ora se 
este estado de cousas tão lamentavel e táo tune?to para a 
Igreja, foi por nbs reprovado, e condemnado quanto 6s 
Dioceses que já se achavam erectas. e estabelecidas em 
Portugal, e dentro do territorio sujeito ao proprio dominio 
civil, não seria totalmente possivel que fosse por nbs de 
qualquer maaeira tolerado nas novas Igrejas, qiie segundo 
a Concordata teráo de ser erectas no territoiio Itidiano, 
onde náo se estende sequer a acção da aucti.idade civil , 

portupueza. Julgue Vossa Magestade na soa imparciali- 
dade, e no seu sentimento religioso, se o Chefe da Igreja, 
a quem foi commettido o encargo de defender e tutelar a 
liberdade e os sagrados direitos da Esposa de Christo, 
pdde sem incorrer em culpa diante de Deus sobstituir a 
hum regimen ecdesiastico livre de todo o vinculo e isento 
de qualquei. torpeço huma administração sojeita a leis e a 
disposiç6es restrictivas do poder ecclesiastico; siibstiluir P 
livre communica~ão dos Fieis com a Sanla Se hum sys- 
tema arbitrario, cheio de obstaculos e de impedimentos; 
d plena liberdade dos.Paulores Sagrados, sobre o clero e 
sobre os Feis, hum regulamento reslriclo e limitado, de- 
pendente em tudo do arbitrio de hum Governo. Senhor I 
Repetimoi-o francamente, promptos a confirmal-o, se pre- 

riprovarono e condannarono le leggi sul regi0 Phmt, che 
mettevano ostacoli alla libera camunicazione dei Fedeli col 
Capo della Chiesa, e che impedivano Ia libera esecurione 
deHe Pontifrcie provvidenze; si protestù eontro Ia soppreç- 
siooe delle Corporaaioni Reljgiose; contro le alienazioni 
dei beni ecclesiaslici; contro le reduzioni, e conversioni 
dei legati pii; contro l'abolizione di pareechi BeneGzj, ed 
allre simili disposizioni; si riprovai'ono ínfine e si con- 
daonarono molii abusi, e consiietudini arbitrarjamente in- 
trodotte, specialmenle nelle Chiese di Oltremare, fra quali 
Ia piii notevole e Ia piii feconda di sinistre conseguenze, 
si era quella che i nominali da1 Re per le Chiese Catte- 
drali s'intromettessero nell' esercizio della Vescoíile giurjs- - 
dizione prima 'di ricevere dalla Santa Sede le Bolle di Ca- 
oonica Istituzione. Ora se questo stato di cose si lamente- 
vole e si funesto per ta Chiesa lu da Noi riprovato e 
condannato per Le Diocesi, che trova~ansi di giã erette e 
slabilite nel Portogallo, ed entro i l  territorio soggetto alla 
propria civile dominazioiie, non sarebbe affatto passibile 
che fosse da Noi iii quatsiasi modo lollerato nelle nnove 
Chiese, che, giusta il Concordato, dovranno eriggersi nel 
territorio Indiano, ove neppure si estende I'azioue della 
civile autorili portoghese. Vostra Maesta giudiciii, nella 
sua imparzialita, e nella sua religione, se i1 Capo della 
Chiesa. cui fu commesso l'incarico di difcadere, s lulelare 
Ia liberta, ed i sagri dirittl della Sposa di Cristo, possa, 
senza rendersi colperole innanzi a Dio, sostituire ad un 
regime ecelesiastico libero da ogni, vinçob e scevro da - 

ogni inceppamento, uo' amministrazione soggella a leggi, 
e ad ordinazioni restrillive della ecdesiastica potesth: sos- 
tituire alla libera comunicazione dei Fedeli con la Santa 
Sede, un sistema arbitrario pieno di ostacoli e d'impedi- 
menti; alla piena liberta dei Sagri Pastori sul Clero, e sui 
Fedeii, una norma ristretta e limitata dipendente in tutto 
dall'arbilr~o di un Governo, Maesta! Lo ripetiamo Iranca- 
mente, pronli a conferrnarlo, se occorra, innanzi a tuito i1 , 
Mondo, Noi non possiamo concorrere a stabilire uno stato 
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ciso for, perante o mundo todo, nUs iião podemos con- 
correr para o estatielecimento de hum estado de cousas 
tão prejodicial a Igreja, em substituição de ootro floridis- 
sirno e fecundo de todo o bem, sem seiirir hum remorso 
que absolutamente queremos eliminar da nossa cooscieo- 
cia. Declare-se pois livre a nossa Auciuridad~ sobre todas 
as novas Igrejas; seja garanlida a indepondancia plena e 
absoluta do Ministerio Pastoral; esfabeldça-se a livre com- 
municação dos Reis com os Bispos e com a Santa Si?: 
não se ponha impedimento nenhum a execiiçáo dos nossos 
actos, e a dos actos do poder Ecclesiastico; respeite-se a 
inviolabilidade do palrimonio ecclesiaslico; seja liire aos 
Bispos estabelmer nas suas Dioceses Ordens e Congrega- 
ç6es Reli iosas; permitta-se-lhes fundar toda a sorte de 1 piedosas nstitoicaes de caridade, de Beneficeocia e de 
Instrucção; riáo se inlroduzam abusos e costunies, que em 
alguma outra parte tenham sido reprovados por nós, par- 
ticularmente no tocante ao iodevido intrometlimento iia 
administração das Dioceses, e então com a Bençao de Deus 
invoque embora Vossa Magestade a nossa cooperaç50, quo 
muito de bom grado lhe prestaremos sem angustias e s m  
remorsos, antes com verdadeira satisfação do nosso coração. 

Queira Vossa Magestade. ponderar trariqoillamente. e 
com animo benevolo as manifestafles, que fomos em con- 
sciencia obrigados a faze~lhe depois das relações qiie re- 
cebemos das Indias da park de quem foi por nbs enriado 
para a execu@o da Concordata. Nao creia Vossa Mages- 
tade que tudo o que lhe temos indicado venha de reso- 
Inção tomada de retirar os privilegias concedidos, ou de 
crear embaraços ao seu Governo. Não: Deus nos e teste- 
muoha de que não temos outra intenção senão de asse- 
gurar o bem das almas, o ioleresse. da nossa Santa Reli- 
gião. Antes jiilgamos que, convidando a Vossa Magestade 
a aplanar as dificuldades verdadeiras e reaes que se o p  
põem-a táo nobre e augusto fiiii, lhe facilitamos o meio de 
conseguir as vantagens prefixas pelo seu mesmo Augusto 
Irmão a bem da Igreja do Estado. 

di cose si pregiudizievole alla Chiesa, in sostituzione di 
allro floridissimo e fecando-di ogrii bene, senza provarne 
un rimorso, che vogliamo assolutamenie eliminare dalla 
Nostra Coscienza:Che si dichiari adunque Iibera Ia Nostra 
azione e Ia Nostra aurorila su tutte le riovelle Chiese; che 
si guarent,sca Ia pieoa ed assoluta indipendeoza de1 pasto- 
rale Ministero; che si siab,fisca Ia libera cmunicaziooe 
dei Fedeli coi Vescovi, e con Ia Santa Sede; che niuo 
impsdimetito si frapponga afl' esecuzione degli atti Nostri, 
e di quelli dell' Ecelesiaslica podesta; che si rispetti Ia 
inviolabiliki de1 patrimonio ecclesiastico; che sia libero ai '' 

Vescovi di stabilire iielle proprie Diocesi Ordini e hngre-  
gazioni Rel giose; che si permelta ad essi di fondare ogni 
specie de pia Islituzione di Caritl, di Beneficenza, d'Istru- 
zione; che non s'introducano abusi e erinsiietudini da Noi 
riprovate altrove parlicolarnienle soll' indebita iolromis- 
sione nell' ammiuistrazione delle Diocesi; ed allora con la 
benedizione di Dio invochi pure Vostra Maesti la Nostra 
cooperazione, cho assai voleiitieri I,e prosteremo senza 
angustie, e senza rimorsi, anzi coii vera soddisfaziooe de1 
Nostro Cuore. 

Voglia Vostra Maesta ponderaie lranquilla@ente e con 
animo beiievolo le manifestaxioni che fummo obbligali in 
coscienza di farle, dopo ie relazioni che dalle Indie ci gion- 
ser0 per parte di chi fu inviato da Noi per Ia esecuzione 
de1 Concordalo. Non creda, Maeslà, che li1110 qiianlo IAe 
abliianio indicato provenga da una risolozione presa di 
rilirare i concessi privilegj, o di creare imbarazzi a1 Suo 
Governo. No: Dio Ci e testimooio che non abbiamo altra 
inbnzione che quella di assicurare il bene delle anime, e 
I'interesse di nostta Sanla Religione. Crediamo aozí che 
ktvilando Voslra Maesta ad appianare \e diifrcollA vere e 
reali, che si frappongono a si nobiIe ed auguslo fine, Noi 
Le facililiamo il mezzo di raggiungere i vantaggi intesi 
QaUo slesso suo augusto Fratello a pro della Ctiiesa, e 
dello Stato. 
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Queira pais daraos a consolação de ver salisfeitos os , 

nossos votos e os nosos desejos ; e tenha mmo firme, que 
assegurada a execução da Coiicordala pelo modo por nbs 
indicado, Vossa Magesiade eliamarh sobre si, sobre toda a 
Augusta Familia e sobre a Nação Portuguea as Bençãos 
do Ceu; e a paz dada d Igreja por aquelle acto, e a sal- 
vação de tantas almas garantida pela sua efficaz coopera- 
ção, formarão a mais bella e não perecedoura gloria do 
seu Reinado. 

Receba no entretanto a Benção Aposlolica, que do in- 
timo do nosso Coração damos a Vossa Mageslade e a ioda 
a Real Familia. 

Dada no Castello Gandolfo a 3 de agoslo de 1864.- 
Pio Papa IX. 

De 6 de julho de 1865 

Beatissimo Padre.-Li com toda a attenção a Carta cle 
Vossa Sangdade, e poro a Vossa Santidade que me per- 
mitla expor-lhe com a mesma franqueza que inspirou a 
Vossa Santidade, e com o respeito filial, q l e  devo I sua 
sagrada pessoa, que muito me magoaram as allusões con- 
ridas aaquelle documento a factos contra os quaes, pela 
iiiexaçlid30 com que tem sido levados ao alto conhecimento 
de Vossa Santidade, tem sempre proteslado o Governo 

' 

destes Reitios; e que maior foi a minha mlgua vendo que 
a Vossa Santidade tem sido occiiltado tiido o que em de- 
clarada opposiçBo Us estipulaç5es da Concordata, e L 
instrucções expedidas pelo Governo Poniificio para a sua 
execução tem sido praticado por alguns Vigarios Aposb- 
licos, e oiitros Ecclesiasticos dependentes da Sagrada COE- 
gregacão de Pro f iqa~a l  Fide, juntando a esses factos 
expressfies tiío offensivas ao Governo destes Reinos, e ate 

Vriglia adunque darci Ia cowolazione di veder soâdis- 
faiti I Nostri voti, ed i Nostri desiderj; e riteoga per 
letmo che assicuraka I'esemzione de1 Concordato nel modo 
da Noi iodicato, Yostra MaesU chiamerh su di se, su 
tulta IYau#usta- Famiglia, e sulla Nazione Purtoghese le 
Benedizioni de1 Cielo; e Ia pace ridonata alla Chiesa con 
quell' atto, e Ia salvezza di knre anime guarentita dali' 
efficace di Lei mperazione, formeranno la piu belfa ed 
imperitura gloria de1 suo Regno. 

Riceva Irattanto I'Apostolica Benedixione, che dali' in- 
limo de1 Nostro ciiore imparliamo a V o s h  Maeda, ed a 
tutia la Reale Famiglia. 

Dato da Caslel Gandolfo li 3 Agoslo 1864. -Pius P. 1X. 

da pessoa do sei1 Monarcha, que nem eu ouso moriilcar 
o corapáo de Vossa Sanlidade com a narração e recoidaçao 
de tão taslimosos ymeedimentos. 

Náo me foi menos sensivel ver que Vossa Santidade 
qualifica de shgula&sirno p'vi1egto senz tmna de compa- 
ra@ ta His~mia da I g ~ ' e p  o direito do Padroado, que a 
Corb destes Reiiias adquirili nayuelles remotos paizes, 
por titulo oneroso, e segundo as leis canonicas; direilo 
reconhecido por tantos diplomas pontificios, 6 com espe- 
cialidade nos dois de Paulo IV, datados ambos de 8 de 
Fevereiro de i 557, que começam pelas palavras Pro &- 
letaP, e nos quaes aquelle Poritifice, referindo-se ds dnas 
Dioceses de Malaca e Cochim que acabavam de ser erectas 
teqinaotemente, declarava : que em nenhum tempo, e por 
nenhum motivo poderia ser derogado aquelle Padroado; e 
que se o tosse nenhuma força nem validade teria hnma 
tal derogação e suas consequencias, do mesmo modo que 
nullo seria qualquer atteatado que por alguma alietoridade 



54 DOCUMENTOS CDMPHOVANTES 

fosse praticado contra o mesmo Padroado, quer com co- 
nhecimento de causa quer sem elle ; -Deceriientes Jus 
Palronatus Iiujusmodi Ssbastiano, et pro teinpore existenti 
Regi prztato ex meris fuodalioiie e1 donatione competere, 
nec ilii ullo unquam tempore quacumque ratione derogari 
posse, e1 si quoquomodo derogarelur, denigalionem hujus- 
modi cum inde secutis nullius roboris, et efieatiz fore; 
nec non irritum et inane, si secus super his a quoquam. 
quavis auctoritate scienler, vel ignoranter contigeril aUen- 
tari.-Este mesmo direito foi reconhecido finalmente na 
Concordala de 21 de Fevereiio de 1857, celebrada entre 
a Santa SB e Portugal, no artigo 1 ." da qual se 14: -Em 
virlude das respectivas Bullas Apostolicas, e na confomi- . 
dade dos Sagrados Canones, continuara o exercicio do 
direito do Padroado da Corba Portugueza quanto a Jndia 
e Cliina nas Cathedraes abaixo declaradas. 

Náo me alargo mais a este respeilo; porque estou cerlo 
de que Vossa Santidade iião deixar8 de reconhecer na sua 
alta sabedoria e rectas inlençães, o nenhum fundamento 
das arguiçaes, que aos sáo feitas, e bem pelo eonlrario os 
motivos que temos para nos queixarmos das continuas 
usurpaçaes commettidas nas Igrejas daquele Padroado 
pelos Missionarios da Sagrada Congregação de Propaganda 
Fade; o modo vioIento e muilo alheio da mansidão e Ca- 
ridade Christã, por que essas usurpações têm sido levadas 
a effeeilo, e a maneira pouco respeitosa para o Real Pa- 
droeiro, por que se tem expressado nos seus discursas, e 
nos seus escriptos, taiito antes como depois da Concordaia, 
os mesmos Missionarios. Para não coriirisiar o animo de 
Yossa Santidade fujo deste assumpto, que Iui íor~ado a 
tratar pata responder As allusões da Carta de Vossa San- 
tidade. 

E visto que fallei na Concordata de 2I de Feveuiro.de 
1857, perinitla Vossa Santidade, que lhe pondere que O 

meu Governo tem pela sua parte dado fiel cumprimento 
i s  obrigações que lhe impoz aquelle Tratado, e que me 
parece que o mesmo se não póde susíeniai. por parte da 
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Santa Se. A condiçao essencial para a execução da Con- 
cordata fie a circumscripç30 das Dioceses, que deveria ser 
feita por dois Commissarios nomeados hum pelo Governo 
Pontificio e nutro pelo Governo Portuguez. Este ultimo 
Governo cumpriu fielmenfe esta obrigação nomeando o 
seu Commissario que li esU no Oriente. A Santa Se no- 
meou effec!ivamente tambem o seu Commissario; porbm 
ten.do este irifelizmente fallecido lia muito mais de hum 
anno, a Sarita Se deixou de o substituir; náo cumprindo 
assim esta condirão essencial da Concordata, sein a qual 
he impossivel que ella tenha execução. 

Supplico pois a Vossa Santidade, que faça quanto antes 
aqiiella riorneaçio, que he o prime ro passo para se apla- 
narem as diflculdades, que Vossa Santidade deseja remo- 
ver, e para a que pede o meu ciiiicurso. Nesta mesma 
occasião da o meu Governo instiac.ções ao meu represen- 
tante jutito de Vossa Santidade para que se entenda Eom 
o Governo Poritificio a este respeito, e eaças inslrucçóes 
tbm por. fim, modrar airida huma vez, que pela nossa parte 
estamos promptos a fazer todos os sacrificios para o cum- 
pr*mento fiel da Concardala, e concorrer quanlo em niis 
conber para a propagação e desenvolvimento, naquellas 
remotas Regiões, da Santa Religião Catholica, a que nos 
presamos de perlencer. 

Digne-se Vossa Sanlidade ter-me sempre, e toda esta 
Real Familia debaixo da sua Apostolica Beaçáo. 

Lisboa no palacio da Ajuda aos 6 de Julho de 1865.- 
De Vossa Santidade obed ente Filho-Luiz. 

(Arch do Min~slario das kgocias  Estrangeiros). 
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DECRETO 

De i2 de novembro de 1869 

Senhor: - I? geralmente reconhecida a necessidade de 
reduzir o numero actual das dioceses do reino, que nem 
13 compativel com a estreiteza dos recursos do paiz, nem 
justificado pelas necessidades do culto, c pelo decoro e 
esplendor da religião. 

Náo 56 a conieniencia reciproca do estado e da igreja, 
e o exemplo de  oulras nações, senão as mesmas liç5es da 
hisloria patria, estão persuadindo a incontestavel verdade 
d'este asserlo. 

Muitas e variadas alterações tem soffrido a divisão eccle- 
siaslica do reino; mas ainda nas epochas de mais esplen- 
dida gloria. e de mais firme prosperidade, era tão reduzido 
o numero das dioceses, que bem se pòde buscar ahi lição e 
argumento para a diminuição das actuaes, sem desluzimento 
das prerogativas da igreja, nem quebra do rapeito devido, 
e inalteravelmente observado, i religião de nossos paeç. 

N'esses tempos (1540) Portugal tiiiha s6 duas provin- 
cias ecclesiasticas - a bracharense e a lisbonense. Das 
metropoles d'estas duas provincias, Braga e Lisboa, eram 
respectivamente suffraganeas todas as outras igrejas cathe- 
draes, de modo que as s8s eram eni5o as seguintes: Braga, 
metropole com o titulo de primaz das Hespanhas, tendo 
por suffraganeos os bispados de Vizeu, Porto e Coimbra, 
Lisboa, tendo por suffraganeos os bispados de Lamego, 
Guarda, Evora e Silves, havendo assim em todo o conti- 
nente do reino sete bispados e dois arcebispados. 

No reiriado de D. João I I I  erigiram-se de novo os bis- 
pados de Miranda, Leiria e Porlalegre, e foi elerada á ca- 
tegoria de arcebispado metropolitano o bispado de Evora; 

No reinado de El-Rei D. Sebastião erigiu-se o bispado 
de  Elvas. E ultimamente no reinado do Senhor D. Josb I 
crearam-se os seguintes bispados : Bragança, Penafiel, 
Aveim, Pinhel, Casiella Branco, Beja e Villa Nova de Por- 
timão, que não chegou a formar-se, apesar de ter sido 
nomeado bispo para elfe, o que mais larde foi nomeado e 
confirmado bispo de Porlalegre em 1778. 

No reinado da Senhora D. Maria I foram unidos os dois 
bispados de Miranda e Bragança, com a sede n'esta ultima 
cidade, e supprimiu-se o bispado de  Peiiafiel, annexando-se 
o seu territorio a diocese do Parto, d'onde havia sido 
desmembrado. 

Por esta siiccinta exposiçZo se  v6 que o numero das 
dioceses, a principio rduzido, e porventiira sufficiente 
para as aecessidades religiosas dos pofos, se foi ampliando 
no discorrer do Lempo, volvendo depois a circumscrever-se 
em mais modestas dimensaes pela suppressão e anaexação 
de alguns bispados, poiico anles erectos. 

A actual divisão ecclesiastica do reino e ilhas compõe-se 
de tres provincias metropoliianas, que sáo Lisboa, Braga 
e Evora, e dezeseis bispados suffraganeos, dos quaes seis 
pertencem a Braga, cinco a Lisbaa e tres a Evora. Com 
os dois bispados das ilhas adjacentes. perfazem o numero 
de dezenove. 

D'eslas dezenove ha quatro - Portalegre, Aveiro, Pi- 
nhel e Castello Branco - regidas por vigarios geraes, os 
quaes, em viriude do convenio de 41 de outubro de  184.8, 
são escolhidos pelos respectivos metropolilas. 

Dos factos, que ficam expostos, naturalmente se dedtix 
a danecessidade de  tão grande numero de  dioceses, não 
sii no tocante aos commodos espiriluaes, mas tambem no 
que diz respeltn As mesmas conveniencias temporaes dos 
povos. E a par da necessidade da redticção, avulta logo a 
desproporção e desigualdade qiie ha na divisáo dos terri- 
torios das mesmas droceses. 

Algumas breves apreciações podo em relevo esla ver- 
dade, A provincia do Minho, e iima parte cansideravel da 
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de Traz OS Montes, pertencem ao arcebispado de Braga, 
que se divide em 27 comarcas ecclesiasticas com a desi- 
gnação de arcipresf ados ; d'esles. alguns compõem-se de 
maior numero de freguezias que alguns bispados. Assim 
Elvas tem apenas 37 parochias e Portalegre 35. emquanto 
o arciprestado de Barcellos compreliende 99 freguezias, o 
de Guimarães 98, o de Braça 72 e o de Villa Real 58. 

Estas desigualdades entre o numero de parochias, que 
rompãem umas e outras dioceses, e a desproporção na 
divisão do territorio que Ihes perterice, mostram a possi. 
bilidade e a conveniencia de supprimir os peqiienos bis- 
pados, poisque não $15 subsistem os grandes, mas ainda 
acodem ponlualmeiite ao cumprimento dos deueres e ii 
salisfação dos encargos que Ihes exige a administração 
ecclesiaslica em tão largos tratos de terreno e no meio de 
tão abundantes povoações. 

Importa pois corrigir as incoherencias de tão desorde- 
nada divisão terrilorlal, e alcançar pcia rediicção de al- 
gumas dioceses, e pela altrraçáo da actual circumscripção 
ecclesiastica, a igualdade na dlslriliuiflo das parocliias que 
permittirem as necessidades dos povos e as conveniencias 
da boa e racionavel administrapo religiosa. 

Demais, o desenvol~imnto da viacão publica tem assu- 
mido nos ultimos aonos taes proporções, facililando a com- 
municação das povoaç&s entre si, e com as capitaes das 
dioceses, que ora o sáo ou de luturo venham a s e h ,  que 
não poderão allegar-se plausiveis fundameritos para defen- 
der a conservação de tão grande numera de bispados. 

Sobre estas considerações avultam as que naturalmente 
suggere a situacão angiistiosa da fazenda publica, que não 
coosentindo larguezas na distribuição dos rendimentos do 
estada, obriga os poderes publicos a severas economias, 
assim na administração civil, como na ecclesiastica. 

Temos dezenove bispados. Isso 11x0 basla. Onde se man- 
tiver um bispo, forçoso O que a seu lado, e c m o  ames- 
sorio indispensavel ao.liistre do culto, e convenieote ao 
bom regimeo da diocese, haja um cabido, uma fabrica da 

cathedral e um seminario, instiluidos e conservados com 
a regiilaridade B decencta que taes estabelecimentos exi- 
gem. E o que succede n'um bispado ba de repelir-se nos 
restantes. 

A quanto monta a'despeza requerida pela conservaçao 
não sb de tanlos bispos. senão dos estabelecinientos acees- 
sorios, a que acabo de alludir. facil 6 de anlever-se. E 
qriando os esforços dos governos e as exigencias da opi- 
niáo publica confluem para impor a mais parcimoniosa 
economia na applicaç2a dos rendimentos pnblicos, trisle 
contraste fdra com a pobreza do thesouro a larga dotação, 
que tornaria indispensavel a conservaçso de tantos bispa- 
dos, e de igual numero de cabidos, fabricas e seminarios. 

E pois que faltei em seminarios, vem de molde poode- 
rar náo sb a dificuldade, senão a isntilidade da conser- 
vação de tantos, como os que necessilariam as dezenove 
dioceses, pela escassa frequencia de aliimnos, que eslão 
longe de compelisar na excellencia dos Iruclos a despeza 
da siia coiiservação. 

E tres são, de Feito, os encargos da susteiitai;ão dos 
seminarios, que ainda nos tempos em que as rendas eccle- 
siasticas ascendiam a avultadissimas sommas, nunca che- 
garam a fundar-se regularmente esles eslahelecimentos em 
Piiihel, Aveiro, Castello Branco, Elvas, Evora e Beja. 

I? verdade que hoje ha seminarios em quasi iodos os 
bispados, mas poucos atlingem o grau de perfeição que 
Ihes e indispensavel. E quando o ensino dede,  e os alu- 
mnos não recebem a instrucção, com que devem prepa- 
rar-se para as elevadas funcções do seu ministerio, pade- 
cem a um tempo grave damno a religião e o estado, que 
ambos lucram e se eograndecem com a illustração, mora- 
lidade e apurada educação religiosa dos que se destinam 
ao serviço do culto. 

Assim pois, náo sondo possivel a conservação de tanlas 
seminarios quantos os bispados, e devendo reputar se antes 
nocivo do que proveitosa aos interesses da boa adminis- 
traça0 ecclesiastica a multiplicidade d'aquelIes, convbm 



reduzi-los ao numero estrictamente necessario para acudir 
As necessidades do ensino. 

Se consultarmos exemplos estranhos, mais ainda nos 
couvenceremos da urgenlissirna necessidade de reduzir 
as dioceses do reino. Na Belgica cuja população excede 
4.800:000 habitantes ha apenas 6 dioceses, isto B, uma 
para 800:000. Em França, cuja popuiação se appmirima 
de 38.000:000 habitantes, ha apenas 84 dioceses, isto 8, 
uma diocese para 450:000 habitantes, pouco mais ou me- 
nos. Em Hespanha. cuja população B de 47.000;000 pro- 
ximamente, ha 53 dioceses, isto 6, uma para cada 340:000, 
termo medio. Em Portiigal, cioja popiilaçáo no conlinente 
e nas ilhas adjacentes pouco excede a 4.000:000, con- 
tam-se actualmente 19 dioceses, isto B ,  uma por SIO:4MO. 
E todavia, sem embargo d'esta grande desproporção, não 
pbde dizer-se mais illustrado o nosso clem do que o d'a- 
quelfes paizes. 

As considerações que ficam expostas t6em convencido 
os meus autecessores da iiecessidade de empenhar as suas 
Forças lia reducção das dioceses. Na historia dos ultimos 
annos deparam-se-nos frequentes argumentos da sua illus- 
trada iniciativa em táo ponderoso assunipto. 

De longe vêm as tentativas para a execução d'este pen- 
samenlo. Mal restaurado o regimen liberal, e apenas esbo- 
çados os primeiros lineamentos das novas inslituições, 
volveu logo o governo d'esse tempo a sua attenção para 
este momentoso objecto. E a junta do exame do estado 
aclual e melhoramento temporal das ordens religiosas, em 
consulta de 1.i de setembro de 1833, propoz que as dio- 
ceses fossem reduzidas a oito, que tantas eram as provin- 
cias do reino. 

Seguiu-se depois a interrupção das relações entre Por- 
tugal e a &irte de Roma, que sb foram restabelecidas 
em 1841. 

Pela primeira vez, depois d'este facto, se tentou em 
1843 vir sobre este ponto a um accordo com a santa se. 

Em 8 de marvo do mesrno anno foi apresentada As 
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cbrtes uma proposta de lei para a reducção das diocses, 
que se converteu ua lei de 29 de maio de 1843. Esta lei 
porem sb teve execução em dois dos seus artigos. 

, A  reducção das dioceses conlinnou a ser apenas uma 
aspiraçao dios poderes publicos, sempre combatida por 
invenciveis difficuldades e sempre irrealisavel. 

Em 1848 iniciaram-se novas tentativas de accordo. 
Pio IX succedera a Gregorio XVI. Era internuncio em 
Portugal o cardeal di Pietro, e plenipotenciario portugiiez 
o sr. conde de Thomar. D'estas negociaçíks resultou o 
convenio de 2i de outubro de 4848. 

Em 28 de fevereiro de 1850 foi apresentada com os 
mesmos iotnilos outra proposta de lei por um dou meus 
illustfes predecessores. 

A esta seguiu-se a lei de 3 de agosto de 1853. Depois, 
em 3 de abril de 1857, o ministro respectivo apresentou 
sobre o mesmo assumpto uma proposta que não teve se- 
guimento. 

Fiiialme.nte entre os annos de 1854 e 1857 tratou-se, 
pela secretaria dos negocios estrangeiros, da união de 
Aveiro a Coimbra, e de Elvas a Porialegre. 

Por onde se v4 quanto ha sido perseverante o propo. 
sito, e reiteradas as diligencias dos differentes governos 
em procurar conseguir a reducçáo das dioceses mediante 
o previo accordo da santa se. 

Não se tem perdoado a eslorças nem aos trabalhos in- 
dispensaveis para o alcanfar. Sem embargo porem d'este 
sincero empenho, ainda se não pbde levar a cabo tão dif- 
ficH negociação. 

E todavia oáo B menos urgenle a necessidade da re- 
ducção das dioceses, que continua a ser inslanlemsnte 
solicitada pela opinião publica em nome da escassez dos 
recursos do thesouro, do augmento dos meios de commu- 
nicação, das conveniencias do ensino e do esplendor e 
decoro do episcopado. 

Tem, n'este particular, o actual governo pensamento e 
iiituitos iguaes aos qrie inspiraram as anteriores edminis- 
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trações. Persuadido porbm, como esU, da necessidade de 
alcauçar preliminarmente oasseritimento da santa sé para 
se poder alterar a circumscripção e o numero das dioceses, 
o governo renovou as suas iostancias para se obter, pelas 
vias competentes, aquelle accordo. 

I? porém possivel, e ate inevitavel. que decorra haslante 
tempo antes de se realisar o sincero empenho em ipe ,  ba 
muito, lida o goveioo portuguw. Negociações com poten- 
cias estrangeiras são de sua natureza morosas, priacipal- 
mente versando como esta sobre assumpta tão melindroso 
e delicado. 

E n'este intervallo corre ao governo rigorosa obrigação 
de remover dificuldades e afastar duvidas e incertezas. 
que se poderiam oppor A concl~isão definitiva de qualquer 
accordo. 

Ha alguns bispados pequenos que, desde muitos annos, 
privados dos respectivos prelados, estso entregues a di- 
xecgo  de vigarios geraes e capitulares. O actual governo 
não lhos nomeia bispos, mas nenhuma lei impede que os 
seus successores os possam nomear. 

Sobre esta accresce oulra consideração, que iião deve- 
mos talvez ter por desvaliosa. São sempre mais drfficeis 
as reducçóes e mais demoradas as economias, quando 
completos os quadros e preenchidas todas as vacaturas, 
força 4 lutar com interesses creados ;1 sombra da anterior 
legislação, e adiar por Iongos annos as reducçfies decre- 
tadas. Convém por isso não prover, qiiando vagarem, al- 
guns bispados, que uma vez preenchidos, poderiam difi- 
cultar uma justa e wnvenienle circum~cripção de dioceses. 

Empenhado pois como esti o governo em alcançar da 
santa sk o accordo indispensavel para aquella reducção, 
aconselha a razão e a prudeacia, que apenas n'este periodo 
transitorio se apresentem bispos nas dioceses, que se re- 
pulam absolutamente indispensaveis para acudir is neces- 
sidades espirituaes dos povos. 

$ fundado n'estes principios que tenho a honra de 
~ubmeiter ii approvação de Vossa Magesiade este projecta 

de decreto. N'elIe se determina que de futuro, e emquanto 
não se reSdlisar accordo com Roma, sejam providos apenas 
em todo- o contiiients e ilhas adjacentes dez bispados. 
Pareceu-me que ou pela importaucia das terras, onde esii 
a siia sede, ou pela sua posição especial, não deverão can- 
servar-se vagos os bispados de Angra, Braga, Bragança, 
Coimbra, Evora, Faro, Funchal, Porto, Lisboa e Vizeu. 

Não pretende o governo com este decreto, cujas dispo- 
sições são puramenle transitorias, reduzir o numero das 
dioceses, determinar as que hão de ficar ou ser suppri- 
midas, e assignar limites a cada uma d'ellas. Excederia 
ia1 intento os poderes que lhe foram commettidos. O go- 
verno acata e respeita profundamente a auctoridade da 
santa se, e apenas deseja com este decreto fixar, emquanto 
se  não procede A definitiva divisão eccleçiastica do reino, 
a incerteza que ora ha no provimento dos bispados, qne 
se faz, ou dwixa de fazer segundo o livre alvedrio dos 
differenies minislros, e facilitai. a realisação proxima de 
uma reforma t3o ulil A igreja e ao estado, como reclamada 
pelas j u ~ l a s  inslancias da opiniao publica. 

Secretaria d'estado dos negocios ecclesiasticos e de jus- 
tiça, em 18 de novembro de 1869.-hse Lstca'am de 
Castro. 

Attendendo ao que me represwtou o ministro e secre- 
tario d'estado dos oegocios ecclesiasticos e de justiça, hei 
par bem decretar o seguinte: 

Artigo i." O governo empregara as diligencias neces- 
sarias para accordar com a santa sB aposiolica sobre a 
reducção e nova circumscripção das dioceses do reino. 

Art. 2.' Emquanlo oáo se realisar o a m r d o  com a 
santa se a respeito da reducçáo e nova circumscripção, 
de que trata o artigo antecedente, o governo não fará no: 
meação e apresentação de prelados senão para as dioceses 
de Aiigra, Braga, Bragança, Coimbra, Evora, Faro, Fun- 
cbal, Porto, Lisboa e Vizeu. 
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O ministro e secretario d'estado dos negocios ecclesias- 
ticos e de justiça assim o tenha entendido e Taça executar. 
Paço de BeIem, em 4% de novembro de 1869. -REI. - . 
Jose Luca'ano de Casiro. 

CARTA DE LEI 

DOM LUIZ, por graça de Deus, Rei de Porlugal e dos 
Algarves, elc. Fazemos saber a todos os nossos subditos, 
que as cdrtes geraes decretaram e nbs queremos a lei 
seguinte: 

Artigo 1." $ o governo auctorisado a proceder, de 
accordo com a Santa Se Apostolica, a aanexaçao, reduc$F~o 
e nova circumscripgo das dioceses do reino. 

Ari. 4." Effecluada a reducção das dioceses, em con- 
formidade do artigo antocedenle, proceder-se-ha, pelos 
meios legaes, á fixaçao dos quadros capitulares das cathe- 
draes subsistentes. 

1." As dignidades, conegos e mais ecclesiasticos que 
tiverem beneficio nas calhedraes das dioceses annexadas, 
serão addidos As corporaçGes capitulares subsistentes, a16 
poderem ser collocados nos beoelcios que nas respectivas 
classes vagarem. 

$ 2.' Emquanlo se não realisar a reducção das dioceses 
e a fixação dos quadros capitulares, n5o ser& providos os 
beneíicios vagos, exceptuados aquelles que, precedendo 
representaçào dos prelados, SB julgarem precisos para a 
decente sustentação do culto, necessidades do ensino nos 
semioarios ou do governo das respectivas dioceses. 

f 3.' Os funccionarios das dioceses annexadas serão, 
tanto quanto possivel, collocados pela ordem do seu m e  
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recimento, antjguidade e,serviws nos logares analogos, 
que vagarem nas dioceses subsisteates. Se o provimeulo 
depender de concniso terão apenas preferencia aos oulros 
conmrreutes em igualdade de cirwmslaiicias. 

1 4." Os professores de disciplinas ecclesiasticas dos 
seminarios e cursos das dioceses annexadas, sendo gra- 
duados nas faculdades de Iheologia ou direito pela univer- 
sidade de Coirnbra, serzo admillidos como concorrenles 
de 1.' classe, nos tenuos dos reguIamentas em vigor, 
emquanto subsistirem, aos concursos para provimento de 
benelicios parochiaes em que requererem apresentação. 

Art. 3." Os haveres das mitras, cabidos, fabricas das 
cathedraes e seminarios das dioceses, que deixarem de 
subsistir, serzo integral ou parcialmente adjudicados &s 
mitras, cabidos, fabricas das cathedraes e seminarios das 
dioceses a que as supprimidas forem total ou parcialmente 
annexadas. 

Art. 4." O pverno dara conla as cBrtes, nas subse- 
quenles sessões legislativas, da execução da presente lei. 

Art. 5." Fica revogada a legislação em contrario. 
Mandamos portanto a todas as auctoridades, a quem o 

conhecimento e execução da relerida lei pertencer, que a 
cumpram e guardem e façam cumprir e guardar tão inlei- 
rameute como n'ella se contbm. 

O ministro e secretario d'estado dos negocios ecclesias- 
ticos e de justiça a faça imprimir, publicar e correr. Dada 
no paço da Ajuda, aos 40 de abril de 1876, -EL-REI, 
com rubrica e parda.-Augtcsto Cmr Barjma de Freih. 
-(Lagar do skllo grande das armas reaes.) . 

Carta de Lei pela qual Vossa Magestade, tendo sanecio- 
nado o decreto das cirrtes geraes de 30 de março ultimo, 
que auctorisa o governo a proceder, de accordo com a 
Santa SB Apostolica, I anaeração, reducção e nova cir- 
cumscripção das dioceses do reino, ti fixação dos quadros 
capitulares das qathedraes subsistentes, e, emquanto não 
usar d'essas auctorisaçties, ao provimento dos hne5cios 
vagos que, precedendo representação dos prblados, ~6 
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julgarem precisos, o manda cugiprir e guardar lia fiirma 
acima declarada. 

Para Vossa Mageslade ver. -Alberlo Telles & Ulka 
Machuh a fez, 

CARTA REGIA 

De 44 de setembro de 1882 

C O que me pareceu dever commnnicar-VOS para òs devi- 
dos effeitos; significando-vos o meu real agrado peltracertd, 
prudencia e louvavel solicitude com que haveis desempe' 
nhado ião importante encargo, que Sua Santidade coufiou 
da vossa competencia e reconliecih-illustração. - IUustris- 
simo e reverendissimo em Christo padre cardeal bispo do 
Porto, meu como irmáo muito amado. Nosso Senhor baja 
a vossa pessoa em sua santa guarda. 

Escripta no paço da Ajuda, aos 14 dias do mez de se- 
tembro de 1883. -REI.- JulSO Marques de Vihetul. 

IlIustrissimo e reverendissimo em Christo padre cardeal 
bispo do Porb, meu como irmão muito amado. Eu EbRei 
vos envio muito saudar como aqueIle que muito amo. 
Foi me presente o processo que haveis inslauiado para 
execução das letras apostolicas de 30 de setembro de 
1881, expedidas a instancias rninhas pelo Saiito Padre 
Leão X111, ora Presideale na universal Igreja de Deus, 
que começam Graocssimum Chrklr Edesiam regetada e6 
g t h n d i  munus, e 3s quaes accurdei o meu real bene- 
placito, como vos foi declarado no aviso regio de 6 de 
dezembro d'aquelle anuo. E, mantendo as reaes preroga- 
tivas e o livre exercicio dos direitos que competem ao 
estado: hei por bem, ouvido o parecer do conselheiro 
procurador geral da corba e fazenda, conceder a minha 
approvação nos termos das leis vigentes, e mandar dar 
execueio a sentença que haveis proferido e por virtude da 
qual, em haimonia com o plano adoptado pelo meu go- 
verno, são supprimidas as dioceses de Aveiro, Castello 
Branco, Elvas, Leiria e Pinhel, asdm como os dois isenta 
da prelazia de Ttiomar e grão priorado do Crato, e nova- 
mente circumscriptas e demarcadas 1s dioceses subsiti 
tentes pelo modo constanle dos respectivos autos, que 
ficarão guardados no real archivo da Torre do Tombo. 

Sentaaqa trxeontoiia do Eminentisslmo cardeal 
bispo do Porto 

CHAISTI NOMINE INVOCATO 

Vistos estes autos, bulia do Santo Padre Leão XIII, ora 
Presidente na universal Igreja de Deus, a qual começa 
Cravisxfmutt~ CIirisis' E'cclwram regendi # pbemnd i  nnr- 
8246, expedida pela Santa Se Apostolica em data de 30 
de setembro do anno da Encarnação do Senhor de i881 
para reducção e nova circumscririçáo das dioceses do con- 
tinente do reino de Porrugal: 

Aviso regi0 de 6 de dezembro do mesmo anno a nós 
dirigido como executor nomeado na referida bulla, pelo 
qual esla nos 8 rernettida, acooipanhada de uma carta 
geographica aulhenticada pela congregação dos negocius 
consistoriacs e pela mesma enviada com decreto especial 
para ser seguida como norma; tudo a fim de Eom 0 real 
beneplaciio e regio auxilio procedermos sua effectiva 
execução, conforme a iostancia e impetra feita por Sua 
Mageslade EI-Rei : 
- Acceitação nossa da delegaçáo aposlolica. 

6 



Traslados authentieos por nos soliciiados da lei de 40 
de abril de 1876, da carta regia dirigida ao Santo Padre 
Leão XIII por Sua Magestade sobra este assumpto, e da 
acta da reunião dos reverendos prelados do reino, cele- 
brada na cidade de Lisboa em %O de nbvembro de 1880, 
bem como da carh de lei de 87 de julho ultimo, que pos- 
teriormente me foi remetiida : 

Commuaicação a nbs feita pelo governo de Sua Uages- 
tade acerca do numero exacto de parochias de cada uma 
das dioceses çubsistenles, conroi.rne foi praposto e accor- 
dado na niencionada reunião dos reterendos preladas: 

E por ullimo parlicipação do reverendo bispo de Orense, 
do i.eiiio de Hespanha, de annuencia i s  determinações 
apostolicas para serem desrnembradas da sua diocese e 
juridiqgo espiritual duas pai-ochias silas em territorio do 
continente do reino de Portugal, e mais termos que Se 
seguiram a te final seritença : 

Mostra-s que o Santo Padre Leão XIII, solicito em 
tudo quando seja eonducente ao melhor bem e salvação 
das almas, tem desde o principio do seu pontificado umas 
vezes creado novas sks episcopaes e outras supprimido 
algumas ji constituidas, por assim o julgarpmveitoso aos 
interesses da Igreja Catholica, cujo regimen por divina 
disposição Ihes foi commettido. N'esta vigilancia universal 
mereceu-lhe pai.iicular attenç.30 o esiado presente da Igreja 
Lusitana, tanto mais digna de solicitude apostolica, quanto 
13 certo que a nação porlugueza o os seus reis se assigaa- 
lararri como benemerihs do nome catholico, pois que,. ar- 
dendo de zelo pela religião, ao passo que dilaiavani a glo- 
ria e fama do seu paiz at8 aos ultimos confias da terra, e 
levavam a fe catholica e auctoiidade da Igreja Romana aos 
mais distautes povos, não menos a faziam florescer e au- 
gmentar nos proprios dominios do coatineate. Campraz-IR 
o Santo Padre em dar testemunho de tão relevantes ser- 
viços e de com quanta gratidão os mrnanos ponti6ces con- 
decoraram nossos reis wm o titulo de Fidelissimos. 

Infelizmeale, porem, o andar dos tempos cam suas vi- 
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cissitudes tem feito decair n'estes reinos a eligiáo calho- 
lica do seu antigo esplendor. Emquanto algumas igrejas 
cathedraes outr'ora fioresceiites &&em de ha muito perma- 
necido sem prelados, com grave prejuizo da piedade e 
devoção dos fieis, as outras mesmo que nunca estiveram 
privadas de pastores, mal podem satisfazer aos indispen- 
saveis cargos espirituaes da decente sustentação do culto, 
conservaçáo dos seminarios 8 ensino das sagixdas letras. 

Não consenliu a piedade de Sua Magestade. herdada 
dos avbs, nem permittiu o seu governo que tal &tado de 
causas por mais tempo se praloiigasse, e para atalhar a 
males de longos annos aggrarados, Coram convocados a 
uma reuniáo os prelados do reioo, para em conferencia 

, .com os ministros da corda proporem e disculirem os meios 
que julgassem mais adequados; e de commum accordo 
nenhum pareceu mais opportuno do que reduzir as dezaele 
actuaes dioceses do contineiite do reino ao numero de 
doze, e formar-se d'estas subsistentes uma nova circtim- 
scripção, para assim com mais eommodidade poderem ser 
attendidas as necessidades espirituaes dos seus dioce- 
sanos. 

Mostra-se qiic, dependendo a reduqão e circurnscripç80 
de dioceses da auctoridade aposloliea, para poder esta ser 
levada a effeito, Sua Magestade Fidelissima El-Rei D. Luiz T 
dirigiu pelo seu embaixador junta 6 Saiita Se, o marquez 
de Thomar, suas letras de filial clevoçãio para com a ca- 
deira de S. Pedro e o Santo Padre Leão X111. 

Declara Sua Santidade que, por serem bem conhecidos 
os bens espirituries que aos fieis aduem da presença s6 
que seja do seu bispo, e por eslar mais na indole tanto 
sua prapria como dos romanos pontifices seus antecessores, 
antes alargar do que restringir os limites da hierarchia 
eçclesiastica, não e sei150 com grande mlgua que procede 
ii suppressão de dioceses ja corislituidas. Todavia, no caso 
presente, be~ignametile annuiit ao pedido feito, taato por 
muito confiar nas promessas do governo de Sua Magestade, 
como pela esperança que o anima, de que o mal prove- 
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niente da' exlincção de umas dioceses ficari compensado 
com a melhor pastoreação das outras subsistentes. 

Mostra-se que sua sanlidade, ouvido o conselho dos seus 
veneraveis irmãos os cardeaes da santa igreja romana 
reuoidos em congregação especial para tratar d'este as- 
sumpto, e examinado todo elle com madura deliberação, 
de seu motu proprio, sciencia certa e na plenitude da sua 
auctoridade apostolica, ha por bem declarar que das deze- 
sete actuaes dioceses existentes, supprime e extingue para 
sempre as cinco de A~eiro, Castello Branco. Elvas, teiria 
e Piuhel, com suas cadeiras episcopaes. dignidade, tilulo, 
natureza e essencia de cathedraes; por modo que em tempo 
algum possam assumir tal deriomi~iação, ou n'eltas ser al- 
guem provido e constituido bispo; e que das doze dioceses, 
subsisientes, a saber: Lisboa, Braga: Evora, Guarda, Beja, 
Bragança e Miranda, Coimbra, tamego, Portalegre, Porto, 
Faro e Vizeu, com o seu territorio antigo, e o mais que 
das supprimidas Ibes houver de accrescer, se .foime uma 
nova circumscripç50 abrangundo todo o continente. e de 
futuro inalteravel. 

E porque a suppressáo de uma diocese impoira que seja 
encorporada em oiilra, pava a qual passe o que consfituia 
a sua entidade diocesana, deiermina o Santo Padre que as 
igrejas cathedraes exlinctas scjam para sempre annexadas 
do seguinle modo: a de Aveiro % de Coimbra; de Castello 
Branco i de Portalegre; de Etvas a de Evora; de Leiria 
A de Coimbra; e de Pinhel i da Guarda; tudo, porCm, na 
conformidade das deliberações tomadas na reunião dos pre- 
lados do reino de accordo com os ministros de Sua Mages- 
tade Fidelissima. E por *e modo o respectivo territoriri, 
de cada uma das referidas dioceses supprimidas 6 por Sua 
Santidade suhmeltido para sempre, com todas as suas pes- 
soas e cotisas, que por direi10 ou costume lhe pertenyam, 
a jurisdicção ordioaria do prelado actual, ou que de fuluro 
o for, da diocese 6 qual esse terrilorio B annexado; e or- 
dena, portanlo, a Lodos os fieis, assim ecclesiasticos como 
seculares, n'elle existenles, prestem a devida obediencia 

ao ordinario da diocese, a que ficam agora sujeitos, e rem- 
nheçam sua auctoridade como legitima e canoaica. E pelo 
que respeita aos processos, documentos e quaesquer escri- 
ptos do archivo das dioceses supprimidas, bem como aos 
seus rendimentos e provenlos de qualquer genero, ordena 
Sua Santidade sejam uns e outroç com a maior brevidade 
possivel transferidos e entregues As dioceses, nas qiaes 
são encarporados os respeclivos territorios. 

Mostra-se que Sua Saiitidade mantem no continente as 
tres actuaes sés melropolitanas, a cada uma das quaes, 
depois da retlucçáo e circumscripção, marca por suffraga- 
neos os seguintes bispados, a saber: ao patriarchado de 
tisbga as igrejas catliedraes da Guarda e de Portalegre; 
ao arcebispado de Sraga as de Bragança, Larnego, Corm- 
bra, Porto e Vizeu; e ao arcebispado de Evora as de Beja 
e Faro. 

Como, porem, as cinco mencionadas dioceses suppri- 
midas vão consideravelmente augmentar a circrimscripção 
d'aquellas as quaes são principalmenle unidas, pareceu a 
Sua Santidade convenienle designar em traços geraes os 
limites que estas passam a ter, e o faz pela seguinte forma: 

O arcebispado de Evora confina ao norte em parte com 
o patriarchado de Lisboa, e em parte com a diowse de 
Portalegre; ao sul com a diocese de Beja; ao oriente com 
a Hespanha, junto ao rio Guadiana; e ao occidente toca 
os confins do patriar5chado de Lisboa,.junto as margens do 
grande rio Tejo. 

A diocess da Guarda limitada ao norte pela de Bra- 
gança, perto do rio Douro, e pela de Eamego junlo do rio 
Coa, confluente do Douro; ao sul prolonga-se ak a diocese 
de Porlalegre, proximo $ linha dacripta pelos rios Tri- 
peiro e Alpreade; ao oriente estendese ate h Hespanba; c 
ao occidente confina com as dioceses de Vizeu e Coimbra. 

A diocese de Coimbra ao norte extrema com as dioeaes 
do Porta e Vizeu; ao sul com o pairjarchado; ao oriente 
em parte com a diocese da Guarda, c em parte com a de 
Portalegre; e ao occidente 6 banhada pelo oceano, 
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niente da extiacção de umas dioceses ficarl compensado 
com a' melhor pastoreação das outras subsistentes. 

Mostra-se que sua santidade, ouvido o conselho dos seus 
veneraveis irmãos os cardeaes da santa igreja romana 
reunidos em congregação especial para tratar d'este as- 
snmpto, e examinado lodo elle com madura deliberação, 
de seu motu proprio, sciencia certa e na plenitude da sua 
auctoridade aposlolica, ba por bem declarar que +das deze- 
sete. actuaes dioceses existentes, supprinie e extingue para 
sempre as cinco de Aveiro, Caçtello Branco, Elvas, Leiria 
e Pinhel, com suas cadeiras episcopacs. dignidade, titulo, 
natureza e essencia de eaihedraes; por modo que em tempo 
algum possam assumir tal denomioação, ou n'ellas ser al- ' 
guem provido e constituido bispo; e que das doze dioceses. 
subsistentes, a saber: Lisboa, Braga, Evora, Guarda, Beja, 
Bragança e Miranda, Coimbra, Lamego, Portalegre, Porto, 
Faro e Vizeu, com o seu territorio antigo, e o mais que 
das supprimidas lhes liouver de accrcscer, se 'foime uma 
nova circumscripção abrangerido todo o continente, e de 
futuro inalteravel. 

E porque a suppressáo de uma diocese importa que seja 
encorporada em outra, para a qual passe o que consliluia 
a sua entidade diocesana, determina o Santo Padre que as 
igrejas cathedraes exiinctas scjam para sempre annexadas 
do seguinte modo: a de Areiro a de Coimbra; de Caslello 
Braiico A de Portalegre; de Elvas 1 de Evora; de Leiria 
i de Coimbra; e de Pinhel i da Guarda ; tudo, porbm, na 
conformidade das deliberaçoes tomadas na reunião dos prc- 
lados do reino de accordo com os ministros de Sua Mages- 
tade Fidelissima. E por este modo o respeclivo territorio 
de cada uma das referidas dioceses supprimidas B por Sua 
Santidade submetlido para sempre, com lodas as suas pes- 
soas e coiisas, que por direito ou costume lhe pertencam, 
L jurisdicção ordioaria do prelado actual, ou que de fuluro 
o for, da diocese 6 qual esse territorio e anaexado; e or- 
dena, portanto, a todos os fieis, assim ecclesias~icos corno 
seculares, n'elle existentes, prestem a devida obediencia 

ao ordinario da diocese, a que ficam agora sujeiios, e rem- 
nheçam sua auctoridade como legitima e canonica. E pelo 
que respeita aos processos, documentos e quaesquer escri- 
plos do archivo das dioceses supprimidas, bem como aos 
seus rendimentos e proventos de qualquer genero, ordena 
Sua Santidade sejam uns e outros com a maior brevidade 
possivel transleridoç e entregues As dioceses, nas quaes 
são encorporados os respectivos lerritorios. 

Mostra-se que Siia Santidade mantem no conlineote as 
tres actuaes s l s  metropolitanas, a cada uma das quaes, 
depois da rediicção e circumscripçiio, marca por suffiaga- 
neos os seguintes bispados, a saber: ao patriarchado de 
Lisboa as igrejas catliedraes da Guarda c de Portalegre; 
ao arcebispado de Braga as de Bragança, Lamego, Coim- 
bra, Porto e Vizeu; e ao arebispado de Evora as  de Beja 
e Faro. 

Como, porem, as cinco mencionadas dioceses suppri- 
midas vão consideravelmente augmentar a circtimscripção 
d'aquellas 5s quaes s3o principalmente unidas, pareceu a 
Sua Santidade conveniente designar em traços geraes os 
limites que estas passani a ter, e. o faz pela seguinte forma : 

O aicebispado de Evora confina ao norte em parte com 
o patriarchado de Lisboa, e em parte com a diocese de 
Portalegre; ao sul com a diocese de Bela; ao oriente com 
a Hespanha, junto ao rio Guadiana; e ao occidente toca 
os conlns do patriarchado de Lisboa, junlo as margens do 
grande rio Tejo. 

A diocese da Guarda B limitada ao norte pela de Bra- 
gança, perto do rio Douro, e pela de Lamego junto do rio 
Câa, confluente do Douro; ao sul prolonga-sc ate i diocese 
de Portalegre, proximo h linha descripta pelos rios Tri- 
peiro e Alpreade; ao oriente estende-se ate a Hespanha; e 
ao occidente confina com as dioceses de Vizeii e Coimbra. 

A diocese de Coimbra ao norte extrema com as dioceses 
do Porto e Vizeu; ao sul com o patriarchado; ao oriente 
em parte com a diocese da Guarda, e em parte com a de 
Portalegre; e ao occidente e banhada pelo oceano. 
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Fiiialmenle, a diocese de Porortalegre ao norte confronta 
com a diocese da Guarda, ao pe des rios Tripeiro e Al- 
prcade; ao sul estende-se alb i diocese de Evora; ao oriente 
ai4 a Hespanba; e ao occidenle confina com as dioceses de 
Coimbra e Lisboa. 

Moslra-se que para que a cada uma das doze dioceses 
subsistenles, depois da suppreseão das outras cinco, se 
possam mencionar com a necsssai-ia ininuciosidade os res- 
pectivos limites, digna-se Sua Santidade mandar mui ex- 
pressamente devolver ao execulor d'estas letras para seu 
governo a norma da nova circumscripção geral, o exem- 
plar da caixa geographica de Portugal, com a projectada 
linha divisoria de cada diocese, caordenada pelo govcrno 
de Sua Magostade, e competentemente autheiiticada e ap- 
provada pela cungreçaçno dos cminentissimos cardeaes eii- 
c,arregadr dos negocios consisloi*iaes, h qual foi presente 
pelo embaixador marquez de Tliomar, cuja dedicação e zBlo 
o Santo Padre se apraz em recoiiliecer e reconimenrlar. 

Manifesta Sua Santidade ter na maior consideraçáo o 
voto dos prelados porlugtiezes declarado na sua reuniáo 
celebrada no dia 24 de novembro de 4880, cuja acta lhe 
foi submettida, e por isso ordena que para que eslas letras 
sejam exactamente cumpridas em conformidade com o re- 
ferido parecer, depois de levada a effeito a reduqão e nova 
circumscripção das dioc-es do continente do reino, fique 
cada um tendo o numero de parochias e almas arbitrado 
de comm'um aceoido iia supradila reunião. 

Mostra-se mais que o Santo Padre, jL no inluito de que 
esta sua concessão produza os mais abundaiites fnictos, e 
remova quaesquer causas de dificuldades, ja pelo seu de- 
sejo de comprazer inteiramerite com os rotos de Sua Ma- 
gestade Fidelissinia, annuindo i sua instancia, desmembra 
e separa para sempre da diocese de Orense, no reino de 
Hespanha, com todas as suas pessoas e cousas, as duas pa- 
rochias denominadas de S. Pedro de Tonrem e de Santa 
Maria de Lama de Arcos, sitas ainbas em territnrio do 
Reino de Portugal. E, havido o consentimento expresso 

ai supposto do mencionado prelado, ou na sua hda  pendo 
supprido pela aucloridade apostolica, as desliga da sua ju- 
risdicçáo espiritual, e as trunsfere para a do arcebispado 
de Braga, em cuja diocese ficam perpetliamenle encorpo- 
mdas, 

Como mestre e supremo pastor da Igreja o Santo Padre 
Lieáo XIII, dando teslemunbo do subido merito das cinco 
dioceses supprimidas, assim pela sua antiguidade, como 
pela muita sciencia e saritidade de seus pastores, e não 
menos pela constante obediencia e filial afiecio i sd apos- 
tolica, espera e muito recommenda que longe de esquecer 
a memoria d'ellas, antes sempre as dioceses a que vão ser 
annexadaç tenham piesentes 6 lembrança as virtudes que 
n'ellas i.esplandeceram, para ihes excitar o zBlo e estimular 
fieis e prelados a irnital-as. 

Quer Sua Santidade que estas suas letras apostolicas 
em tempo algum, por qualquer molivo o11 pretexto nem 
mesmo o de não terem sido'ouvidos os interessados, pos- 
sam ser contestadas, e semlirc sejam cuinpridas assim em 
juizo como fora d'elle, declarando hullo e irrito tudo quanlo 
contra as mesmas for artentado. 

Mostra-se que, a fim de todas as premissas estatuidas 
poderem sortir seu pleno effeito, e serem fiel e exacta- 
mente observadas, lia Sua Santidade por bem nomear-nos 
a nós, Americo, cardeal presbytero da santa igreja romana, 
do tilulo dos qiistro santos coroados, por iiome Ferreira 
dos Sanlos Silva, bispo do Porto, para executor d'estas 
letras aposkilicas, concedendo-110s todas as faculdades ne- 
cessarias e opptbtunas para que por nos mesmo, ou por 
outra pessoa idonea e constituida em dignidade ecclesias- 
tica por nbs subdelegada, possAmos ordeuar e dispor o que 
entendermos mais conveniente para que sejam inteiramente 
cumpridas: e outiasim nos concede Sua Sanlidade e ao 
nosso subdelegarlo faculdade de decidirmos e definirmos 
qualquer questso, que poiventiira n'este negocio possa sus- 
citar-se: e nos ordena qlie denlro de seis mezes a contdr da 
completa execução das presentes letras, enviemos a Santa 
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S.+ um exemplar authentico da sentença executorial, bem 
como do respectivo processo, para ser perpetuamente 
guardado no archivo da congregação dos negocios consis- 
toriaes. 

Declara por u1limo Sua Santidade, que quaesquer de. 
terminaçBs em conlrario geraes ou especiaes, quaesquer 
estatutos oii p~ivilegios das cinco dioceses supprimidas, 
embora d'ellas deva Ser feita expressa menção, a todos 
pela plenitude do seu poder, de motu proprio e sciencia, 
ha por derogados para o effeito d'esias lelras e pelo teor 
d'ellas, a cujos transumptos devidamente authenticados 
manda dar a megma fe, que se prestaria sendo apresen- 
tado o proprio original, comminando severas penas ap i -  
rituaes a todo aquelle que as ousar contrariar. 

Mostra-so mais por estes autos que, alem rla referida 
bulla aposlolica, o Santo Padre manda remelter ao exe- 
cutor da mesma a carta geographica do contineiite do reino 
acima mencionada, acompanhandea iim decreto especial 
da congregação dos negocios consistoriaes, que a authen- 
ticou e approvou, pelo'qual em data de 10 de outubro de 
1881 recommenda ao dito executor que, para proceder ao 
trabalho da reducção e nova circurnscr~pção das dioceses 
sem besilação nein embaraços, mas antes com commodi- 
dade e acerto, em tudo se reporte h carta geographica, 
adoptando as linhas divisorias n'ella traçadas para deter- 
minar os limites e a drea de cada diocese. 

Mostra.se que, havendo Sua Santidade no contexto da 
sua bulla pontificia determinado que cada uma das doze 
dioceses subsistenles tivesse o numero de parochias, que 
fbra indicado approximadarnente pelos prelados na sua re- 
união de 24 de novembro de 1880, o governo de Sua 
Mageslade houve por bem mandar-nos commuoicar qual 
o numero exacto accordado na dila reunião. 

E, finalmente, se mostra que, havida para com o reve- 
rendo bispo de Orense a deferencia de se lhe dar conhe- 
cimenlo das delerminaçõcs da Santa S8 no qiie lhe res- 
peita, prornptr e reverentemente se prestou a desligar da 

siia jurisdicção espiritual as duas parachias silas em terri- 
br io portupez. 

O que tiido risto e o mais que d'estes autos consta, 
disposiçóes de direilo, clausulas da bulla apostolica, cnja 
execução respeitosamente acceiiamos em filial obediencia á 
Santa SB, depois de i.ecebermús de Sua Magesiade Fide- 
Iissima, pelo seu governo, o regi0 conselho e approvaçb 
nos pontos em que nos pareceu devcl-o solicitai-, usando 
das faciildades que nos são cornmettidas: 

Manrldmos Aecdortlalr! Apusrolicu que a dita bulla se dê 
inteira execiição; e vistas as expressas concessíks, ordens 
e disposi~.óes de Sua Santidade, se observe pontiialmenie 
tudo quanto n'ella se contem; e, portanto: 

DeclarBmos suppriniidas e totalmente ertinctas, e de 
Cacto supprimimos e extinguimos do continente do reiuo 
de Portugal as segiiiotes c i n r ~  dioceses, a saber: Aveiro, 
Castello Branco, Elvas, Leiria, Pinhel, com suas cadeiras 
e 58s episcopaes, cabidos, titiilo, natureza c essencia de 
catliedraes; de maneira que.em tempo algum poderã0.a~- 
sumir tal denoniinação, nem algiiem será n'ellas apresen- 
tado ou constituido bispo; e pela mesma fbrma igualrnente 
supprimimos e extinguimos us dois isentos da prelazia de 
Thomar e grão priorado do Crato, ao presente commetti- 
dos i jurisdicção do eminentissimo patriarcha de Lisboa. 

Ficam subsistindo com a3 suas actuaes sbdes episcopaes 
as outras doze dioceses no continente, a saber: Lisboa, 
Braga, Evora, Beja, 13ragança, Coimbra, Faro, Guarda, 
tamego, Portalegre, Porto e Vizeu, as quaes continuam a 
formar as mesmas Ires provincias metropolitanas de Lis- 
boa. Braga e Evora. tendo cada uma por suffraganeas as 
seguintes igrejas cathedraes, a saber: o patriarchado de 
Lisboa as da Guarda e Portalegre; o arcebispado primaz 
de Braga as de Bragança, Lamego, Coimbra, Podo e Vi- 
Teu; e o aikcebispado de Evora as de Beja e Faro. 

D'estas doze dioceses subsistentes 8 feita nova circum- 
scripção gera1 abrangendo todo o lerritoi'io do continente 
do reino, e segundo as linhas divisorias traçadas na carta 
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geogi-apliica coordenada pelo governo de Sua Magestade, 
e approvada pela congregação do8 negocioa consistoriaeç; 
e assim cada uma P constituida com as parochias que lhe 
ficam pertencendo na relação geral por 1169 authenlicada, e 
que vae junta a esta nossa sentença, fazendo d'ella parte 
integrante. 

Conforme a iiidicada relação, cada diocese t e ã  o nu- 
mero de parochias. e approxirnadamente o de almas se- 
guinte : 

Diocesca 

- 

i I L i h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  % I  733.01 
'L , Uraga.. .......................... 987 719 876 
3 Evora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  176 181.148 

Deja .................... 115 . iTJ::i73 
5 Braganqa.. . . . . . . . . . .  .:. 1.  : : : : 1 334 187:67õ 
6 Coiriibra. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . I  349 L39.836 
7 liaro. ............................ 66 595 901 

........................ 8 Giiarda 337 287:77i 
9 Lanwgo.. ..................... . I  387 365 018 

10 Porlalegre.. .................... ! i48 ' 197.3C3 
11 Porlo.. ......................... 4 o05:Ofli 
19 Vizen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M >46:151 

Total. ........... : 3 802 1.348:L51 
I -- 

As cinco dioceses, com os dois isentos, acima suppri- 
miiias e extinctas, embora seu territorio actual não passe 
pela nova circumsci~ip~ão na totalidade para outra, são 
mqsideradas perpetuamente annexadas as dioceses limi- 
trophes, e n'ellas encorporadas pelo seguinte modo: a de 
Aveiro na rle Coimbra; a de Castello Branco na de Porla- 
legre; a de Elvas na de Evora; a de Leirir na de Coim- 
tira; a de Pinhel na rla Giiarda; o isento da prelazia de 
Thomar na de Lisboa; e o Grão Priorado do Crafo na de 
Portalegre. 

- .  
Os preshyteros, pois, que liverem inslituição canonica 

em algum beneficio das sés catliedrass siipprimidas, os 
bens moveis e immoveis com quaesquer rendimentos, 
e bem assim os processos, docuwentos e papeis do ar- 
chivo das dioceses extinclas seráo transferidos para aquel- 
Ias As qiiaes b annexado o respectivo territorio, e pelo 
modo que o governo de Sua Magestade se  reserva cum- 
prir por jiilgar ser da sua competencia, e houver por 
melhor. 

As diias ~iarocliias de S. Pedro de Tourem e de Santa 
Maria tle Lama de Arcos, sitas cm territorio do reino de 
Portiigal, a qire cirilmenle Iierteiicem, mas a l e  ao presente 
da diocese de Oi,e~ise, no reino de Hespanha, e da juris- 
dicção espii-itiial do seu bispo, são d'ella desmembradas e 
desligadas, e ficam perpetuamente encorporadas lia aruhi- 
diocese primaz de Braga, sujeitas A jurisdicçáo de seu res- 
pectivo prelado. 

Em nome de Siia Santidade o Summo Poiitiiice Leão 
XIII, a todos os seus amados filhos, fieis, assim ecclesias- 
ticos como seculares, que aoteriormenle hsiam parte do 
rebanho espiritual de uma diocese, e por esta nova cir- 
ciimscripção passam para a de outra, e~horlamos no Se- 
nlioiL a qiie prestem a devida ohediciicia ao ordinario, a 
cuja pastoreação são de hoje em diante confiados, e tene- 
rem por unica legitima e canonica a sua aucloridade. E 
mui 1)arlicuIarmente recommendAmos aos fieis, assim pre- 
lados como subditos, das dioceses, As quaes são annexadas 
as exlinctss, qrie sempre tenham presenles lembrança 
quanto estas ultimas se distinguiram pelo seu amor 3 reli- 
gião e dedicação a Santa Si5 Apostolica, q u a  benemeritos 
foram seus pastores, tanlo pela illiistração como pela san- 
tidade; e seja essa recordação estimulo perenne para os 
iinitarem, 

Por ullimo, como execiitor da presente bulla, c cnl vir- 
tude dds faculdades que por ella nos são coiicedidas, maii- 
damos qiie tudo quanto na mesma se conlbm, e que n'esta 
nossa senknça em coriformidade com ella, e com o con- 
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selho e approvaçáo dc Sua Mageskde Fidelirsima vae de- 
clarado e delerminado, se cumpra inteiramente sem dn- 
vida nem objecção alguma. Julgamos e decIarâmos que 
nenhuma das cousas assim resolvidas poderão ser impu- 
gnadas ou controvertidas pela falta de audiencia dos inle- 
ressados; e que não obstante quaesquer regras em con- 
trario, assim geraes como especiaes, de estatutos ou pri- 
vilegio~, ai lida mesmo das dioceses supprimidas, e d'ellas 
se devesse fazer especial meilção, porque todas Sria San- 
iidade houve por derogadas para a validade das mencio- 
nadas lehhas apostolicas, esta nossa senlença a ellas con- 
forme sortira sempre seu plenario effeito, e ser6 pcrpetua- 
mente observada como valida c eficaz. 

Porlo e paço episcopal, aos 4 de selembro de 1882.- 
Ammco, cardeat bispo do Porto. 

(Wite-se n rdação d a  parochirss, onnexu 6 senietaça.) 

CARTA DE LEI 

De 27 de julho de 1882 

DOM LUIZ, por graça de Deus, Rei de Porlugal e dos 
Algarves, etc. Fazemos saber a todos os nossos subditos, 
que as cIirbs geraes decretaram e nos queremos a leise- 
guinte : 

Artigo i." Os liavci'es das mitras, cabidos, fabricas das 
cathedraes, e seminarios ou cursos ecclesiasticos das dio- 
ceses supprimitlas, cujo territorio ror dividido por duas ou 
mais das subsistenles, serao encorporadas rios das mitras, 
cabidos, fabricas das cathedraes, e semiiiarios ou cursos 
ecclesiasticos das dioceses a que forem annexadas, segundo 
as ~ircumslan~iaa d'estas corliorsções, devendo ser adNdi- 
cados com preferencia ás que não tiverem bens proprios, 

ou não forem sufficientes, os que possuirem, para as suas 
despezas. 

Arl. 20." Pica assim alterada a disposi~ão do artigo 3 . O  
da carta de lei de 20 de ahril de 1876, e revogada a le- 
gislaçlo em contrario. 

Mandamos, portanto, a todas as auctoridades, a quem o 
conhecimento e execuqgo da rererida lei pertencer, que a 
climpram e guardem e façam ciimprir e guardar tão intei- . 
ramente como n'ella se contbin. 

O miriis1i.o c secretario d'eslado dos negocios ecclesias- 
ticos e de jiistiça a faca imprimir, publicar e correr. Dada 
no paço da Ajuda, aos 27 de julho de i 884. - EL-RE~, * 

com rubrica e guarda.-Jdio Marpes de Villiem.-(Lo- 
gar do skllo grande das armas reaes). 

Carta de Lei pula qual Vossa Magestade, tendo sanccio- 
nado o decreto das córtes geraes de 17 de julho corrente, 
que manda encorporar, nos termos ali indicados, os have 
res das mitras, cabidos e outras coi'porações das dioceses 
supprimidas, lios das mitras, cabidos e iguaes corporações 
d'aqiiellas a que Forem annexadas, e altera a disposição do 
artigo 3.' da carta de lei de 20 de abril de 4876, manda 
cumprir e guardar o mesmo decreto, como n'elle se con- 
tem, pela Mrma supra declarada. 

Para Vossa Magestade ver. - Pedro Mmiiel da Silveira 
Almmdro a Ea. 

(Diario do Governo, a * 171, de 9 de igoslo). 

DECRETO 

De i 6  de setembro de $882 

Aitendelido ao que me representou o ministro e secreç. 
tario d'estado dos negocios ecclesiasticos e de jiistiça; 



Tendo ouvido o conselho de ministros, com cujo parecer 
me conformo; e 

Usando das auctorisages contidas nas cartas de lei de 
%O de abril de 1876 e 27 de julho ullinio: 

Hei por hem delerminar o seguiule: 
Artigo 1." As dignidades. conegos e mais ecclesiaslicos 

que tEm beneficio nas s&s cathedraes das suppi,imidas di& 
ceses de Leiria e Elvas, ficam addidos, cooset-vadas as re3- 
pectivas categoiias, as corporações capitulares subsisten- 
tes; a saber: os da se catliedral Leiria a se pafriarchal 
de Lisboa, e os da sB cathedi8al de Elvas i de Porialegre. 

Ait. 8." Os haveres mobiliarios e immohiliarios das mi- 
iras, cabidos, fabricas das calhednes e seminarios ou cur- 
sos ecclesiasticos das dioceses suppibiinidas sPo adjiidica- 
dos a identicas corporações das sulisisleiites peIa forma se- . 

guinte: 
1." Os da mitra, fabrica da cathedraI e curso ecclesias- 

bico da diocese de Aveiro, d mitra, fabrica da calhedral e 
seminsrio da diocese de Coimbia. 

2 ." Os bens prediaes e os mobiliarios da mitra de Cas- 
te110 Bi.anco i de Portalegre, e os tilulos de divida publica 
íiindada i da Guarda. Os beus pitdiaes do curso écclesias- 
tico de Caslello 31,anco ao seminario de Portalegre, e os ti- 
tulos de divida publica riiiidada ao seminario da Guarda. 

0 s  da mitra dd diocest: de Eltas ii mitra do a rce  
bispado de Evora, e os do cabido, fabiica da calliedrwl e 
seminario ao cabido, fabrica da calhedial e seminaiaiu da 
diocese de Portalegre. 

4.' Os da mitra da dioccise de Lciria ;i milra da diocese , 

de Coimbi.a, e os do cabido, fabrica da catliedral e semi- 
nario ao cabido, fabrica da catliedral e seiniiiaiio da dio- 
cese de Lisboa. 

5." Os da mitra da diaeese de Piriliel i mitra da dio- 
cese da Guarda. 

Art. 3." Os erliflcias das s8s calliedraes de Castello 
,Branco, Elvas, I,eiria e Pinhel, serviiido de igrejas matri- 
zes, são para o mesmo fim entregues ds iespecliras putas 

& parochia, e o da sb cathedrnl de hveiro 6 entregue a 
da freguezia de Nossa Seriliora da Gloria da mesma cidade. 
. Arl. 4." Sáo conservados provisoriamente nos referidos 
templos as imagpna, vasos sagrados, alfaias, paramentos e 
mais ohjectns qiie os prelados lulgarem alli necessarios para 
8 maniitençáo do culto diyino; devendo ser eiitregues por 
,&posilo as juntas de parochia, a cujo cargo ficara tanlo a 
s-uu.a guarda d'aquelles objectos como a conservação das 
mesmas igrejas. 

Art. 5." As coipora~óes e estabeiecimentos adjudica- 
tarios proceder50 aos actos iiecessarios para garantia da 
posse e admiirislraç20 de lodos os bens e direitos immo- 
biliarios que Ihes Gcam pertencendo; e receberão por in- 
venlario todos os inobiliarios, tanlo os de uso profano, 
como os destinatlos ao culto que não forem ranserbados 
aos templos a que se relere o artigo antecedenle. 

Art. 6." Os cartorias das milras, cabidos, fabricas das 
cailiedraes e seminarios o11 cursos ecclesiasticos das dio- 
eeses supprimidas, sáo transferidos para os das corpora- 
@es e estahlecimenlos das dioceses a que são adjudicados 
os bens d'aqucllas. 

Art. 7." O s  processos findos ou pendentes nos juizos 
ecclesiaslicos, os liims de registo parochial j i  encerrados 
e archivadus nos carlorios do livras fiiidos, e quaesquer 
outras papeis que existirem nas camaras ecciesiasticàs pas- 

.sarão para as dioceses Qs quaes ficarem pertetieendo as 
ireguezias a que (Iisserem respeito aquelles documentos. 

Art. 8." Pelo minislerio dos negocios ecclesiasticos e 
de justiça se expedi130 aos respeclivcrs prelados diocesa- 
nos quaesquer inslrucç'oes necesarias para a execuç3o do 
que fica decretado. 

bisposiçao transitaria 

Sáo conservados provisoriamenle os seminarios e cursos 
ecclesiastic~s estabelecidos nas dioceses supprimidas, ate 



que possam ser adoptadas as providencias de que depende 
a sua definitiva suppressáo; e em quanto esta se não reali- 
zar contiiiuafio a ser applicados tis suas despezas os ren- 
dimentos dos bens que LBm possriido. 

O ministro e secretario d'estado dos iiegocios ecctesias- 
ticos e de justiça, assim o tenha.entendido e faça executar. 
Paço, em 16 tle setembro de 1883.- REI.- J u h  Mar- 
p de Vgllaenu. 

ser praticado com rekreticia ii extinci;ão das dioceses a que 
alliide no citado officio. 

O que se cummuiiica ao reverendo arcebispo primaz de 
Braga, para seu co~ihecimenlo e devidos effeibs. 

Paço, em 9 de outubr*o de 1882.-Jalh Wwquea de 
Vdlhwm. 

(üiaiio do Goserno. n * 977. de 6 de desembro}. 

De 27 de outubro de 1882 

De 2 de outubro de 1882 

Teiido sido concedidas nas Ietras apostolicas de 30 de 
setembro de 1881 as necessarias íaculdades ao eininentis- 
simo cardeal bispo do Porto para urdcriai. e dispor iodas 
as eousas concernentes a reducçáo e riova circumsci~ipçlo 
das dioceses do co~itiite~ite do reino, daiido-llie Siia Santi- 
dade plenos poderes para resolver quaesquer duvidas a tal 
respeito; manda Sua Magestade El-Rei darolvei ao Teve- 
rendo arcebispo primaz de Braga o officio que reinetteu a 
secretaria d'estado dos negocios ecclesiasticos e de justiça 
com destlno ao nuncio apostolico, por se consideibar de* 
necessaria e menos convenierile a inieiferencia ou auctori- 
saç30 do representante da santa PB em 1,isboa para a exe- 
cução da se11teiic;a proferida em Iiarnionia com as referidas 
letras apostolicas, e ]a approvada pela carta regia de i4 de 
setembro proximo preterilo; esperando o mesinu augi~slo 
senhor que o sobi.ediio prelado, pela sua grande illlistra- 
ção e bom senso, recoriheceri quanto importa que por si, 
ou de inlelligencia com o eminentissimo cardeal bispo do 
Porto, se assim o julgar. necessario, resolva o que dever 

Tendo sido presente a Sua Magestade El-Rei, pela se- 
cretaria d'estado dos negocios ecclesiasticuá e de justip, . 
a representação de .I4 do coi-rente, eru que o reverendo 
arcebispo prima de Braga solicila liceiica regia para sub- 
metter ao juizo e decisão da se apostoIica as duvidas quc 
se lhe offei*ecem na execução da sentenca que, sobre a re- 
ducção e nova cii~cumscripção dai dioceses do coiitinente 
do reino, foi proferida pelo emineiitissiino casrdeal bispo do 
Porto e approvada pela caita regia de 14 de setembro pro- 
ximo preterito; 

Consideranilo qiie a nova circirmsciipção diacesana foi 
realisada p r  accordo entre o governo e a sanla sh, orn 
virtude da auctorisaçáo curizedida no arligo 1.' da lei de 

, 30 de abril de I87G, e que as letras apostolicas impelra- 
das do Sarito Padre Lego XXIII, e que começam gravissi- 
mum C%r%sls Ecclesiana regendz eí gtrliernandi rnzinus, foi 
dado o regio benepIacito, nos termos do direito do i-eino, 
para serem recebidas e produaiihem effeito; 

Coiisiderando que a seitenga executorial ilas mesmas 
letras apostolicas, depois de approvatla pela citada carta 
regia e de piiblicada na follia oficial- do governo, ficou em 
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que possam ser adoptadas as providencias de que depende 
a sna definitiva suppressão; e em quanto esta se não reali- 
zar conliiiuarão a ser applicadm As suas desliezas os ren- 
dimentos dos bens que lêm possiiido. 

O ministro e secretario d'esiado dos iiegocios ecclesias- 
ticos e de jusliça, assim o tenha.enlendido e faça exeçular. 
Paço, em 16 da setembro de 4882.-REI.-Jdio Mar- 
p s  de Vtll~ma. 

(Diario do Gmeriio, 1i.O PIO, de 18 de a~tembro) 

PORTARIA 

De 2 de outubro de 1882 

Tetido sido concedidas nas lelimas aposlolicas de 30 de 
setembi.~ de 1881 as necessarias faciildades ao einincntis- 
simo cardeal bispo do Porto psra ordcnai- e dispor todas 
as cousas eoncernentes a t~ertucção e iiova cit~cumsci~ipção 
das dioceses do coutirieiite do reino, dando-llie Stia Santi- 
dade plenos poderes para resolver quaesquer duvidas a tal 
respeito; manda Sua Magestade El-Rei devolvei. ao reve- 
rendo arcebispo primaz de 31-aga o officio que reinelteu i 
secrelarta d'esrado dos negocios ecclesiaslicos e de juhliça 
com deslino ao nuncio apostolico, por se considerar des- 
necessaria e menos conveniente a intei ferencia ou auctori- 
~ação do representante da sarita c& em I.is!ma paita a exe- 
cução da senleoça ~iroferida em Iiarnionia com as referidas 
letras apostolicas, e ]a approvada pela carta regia de 14 de 
setembro proximo preterito; eslierando o mesrno auguslo 
senhor que o sobredito prelado, pela sua grande illustra- 

e bom senso, recortliecerh yuanb imporia que por si, 
ou de intelligencia com o eniinenlissimo cardeal bispo do 
Porto, se assim o julgar necessario, resolva o que dever 

ser praticado com reEereiicia ã extiticção das dioceses a que 
all~ide no citado oficio. 

O que se commuriica ao reverendo arcebispo primaz de 
Braga, para selt couhecimeulo e deiidos effe~bb. 

Paço, em 2 de outubi,o de 1882.-Jho &rqw$ de 
J'tUte~du. 

(Diario do Gouerno, n o  477, de 6 de dezembro). 

De 27 de outubro de i882 

Tendo sido ptesente a Sua Magvstade EI-Rei, pela se- 
cretaria d'estado dos iiegocio~ ecclesiaslicos e de jlistiça, 
a representação de .I4 tio corrente, ein que o revurendo 
arcebispo primaz de 13raga solicita licetiça regia para sub- 
metrer ao juizo L! decisáo da se apostdica as duridas que 
se lhe oiferecem ria execuçio da seiilen~a que, sobre a re- 
ducçáo e nova circutnsct~ip~ãu dai dioceses do coiitinenle 
do reino, foi proferida pelo eminetitissirno cardeal bispo do 
Porto e approvada pela carta regia de 1 $ de setembro pro- 
ximo preterito ; 

Considerando qiie a nova circiimsc~~ipçáo (liacesana roi 
i-ealisatla por accoido entre o governo e a sanh s8, em 
virtude da auctorisação coticeditla no artigo i." ila lei da 
30 de abi-it de 187G, e que As letras aposiolicas impelra- 
das do Santo Padre I.eio MII,  e que coineçam yrawssa- 
mwtn c/tris&i Ecdarium rcgev~di e& gzrliwnandi mztnus, roi 
dado o regio beneplacilo, nos termos do direito do reino, 
para serem recebidas e produzirem effetlo; 

Cortsiderando qoe a seiitença executoria1 (Ias mesmas 
letras aposiolicas, depois de approvada pela citada carta 
regia e de piiblicads na follia oficial do goreirio, ficou em 
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pleno vigor em todo o paiz pelo facto da promulgapão, e 
que conlra ella não pode kiarei recurso em direito; 

Considerando que as duvidas a que se allude sh podem 
ser de coiisc,iencia, e sern effeito algum no faro externo, 
como se drprclteiide dos termos da mesma represetitação, 
e que por isso são allieia3 a qualquer iriterCetericia do go- 
rei,iio e não ~iodcm iufiimar a execução da lei já consnrn- 
mada : 

Sua Miigestadc, ~orif~i~tniindo se c0n2 O parecer do con- 
selheiro procurador' geral da coiôa e fazeiida : tioiive por 
bem denegat a liccn~a pedida para :I appellação h santa 
si?. E espcra Su;i Magestadc que o rc~eretido a?cebispo 
prHnaz de Uiaga, qlie t90 valiosos serviços leni prestado 
a igreja e ao estacio, coriiinue no governo da ardiirliocese, 
co~ifia[la ao seii pastoral ciiidado com a mesnia dedicação, 
intelligencia e xllo do yuesctii1ii.e tcm dado exltuberaiites 
provas. 

O que se Itie communica para seu coiihecimunto e fins 
coriue;iientes. 

Paço, em 27 ile oiitiiliro de i 882. -Adio Jfuiytics de 
I'rlliena. 

(Diai  i n  do Cui r i  no, n a  257, do b do lezcmliro). 

De 30 de novembro de 1882 

Havendo-me siippltcado o relereniki arcebispo primaz 
rle Iirsga, D. João Chrysoslomo de Amorini Pessoa, que 
Itic acceite a absolula renuticia dri dito arcebispado. -em 
qlie Iora apresetitado por carja rt:gia de 23 de jullio de 
187.1.! com o ii~ndamcnlo db  que, tendo-ltie sido dene- 
gada a licença que solicitiia cm repi-esenta~B0 de 14 
ile oittiiti~o pixiximo prcterito para expôs B sk apostolica 

algumas duvidas sobre a transmissb da jurisdicção espi- 
ritual que da mesma se apoçtolica tiolia remhirlo na sua 
insliluição canoriica como prclado da arcliidiocese de Bi-aga, 
não lhe perniillem os dictamcs da sua conscicucia que em 
laes cii*cumslattçias possa continuar* no gofeihoo da mesma 
archidiocese: Iiei por b ~ m ,  annuindo aos desejos do sobrk 
dito prelado, acceilar a pcdida renuncia. 

O miiiis1i.o e secreta1 io d'cstado dos negocios ecclesias- 
ticos e dc jusliça assim o tenlia entendido e faça executar. 
Paço, em 30 Jc nore~nbro de 1882.- Rni.-A4lio Mar- 
qzres de Irillfli.na. 

(Ihriiro du Çnir i  irti, n.0 277, iIe 4; iIt! dceomLro). 

PORTARIA 

De 25 de outubro de 1884 

Coiistanilo ria secretaria d'cstado dos negocios ecclo- 
siasiicos c de justipa, (lite o revereiido bispo da Guarda 
$ublicou eni 55 de jullto iilliirio, e fex correr na sua dio- 
cese, uma pastoral, ciijo contciitlo sd foi coiiliezido ria 
mesma secreiai.ia erri 23 do coini'chnte nlez de outubro, 
data em que foi r,eceliido tini exeniplai. enviado pelo go- 
vernador civil rio disti.icto ila Guarda; e ,  

Sendo c e i t o  que ri'eùsa pastoi ,i1 se idz  exlii essa i.cfcincn- 
cia a encyclica pontificin Hirriion?iia gcíltis, dc 20 de alii.il 
d'esle aiiiio, se iccornntcnda aos (Iioçcsanos a olisei~vaiicia 
da mesrria cncyclica e st? ~iublicain para sua exeçuc8o as  
instrucções dc 10 dc rriaio, emaiisdas do sltprcmo ti.ibuna1 
da inquisipão, e apor.oi.adns pelo Sanliasiirio Padre; e 

C~iisidar-;iiido que iivrn a eiiqclica I~~~VIZIIIZUPI~ ycntts, 
nem as mcricion:idos insti~uc~õcs foram pi~eriantenle sub- 
meltidas ao regi0 beiiepiacilo, com rnaiiiksta infncçao náo 
sb dos estylos do i'eirio, mas b m b e ~ n  do que expressa- 
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mente dispõe o 8 14." do arligo 75.' da carta conslitu- 
cional : 

Ha Sua Mageslade El-Rei por bem resolver que seja 
adveiiido o revereiido bispo da Guarda de que o seii pro- 
cedimento não merece a regia appruvação, sendo de espe- 
rar da sua virtiide e zklo que no iuturo db exemplo salutar 
da oliedieiicia e respeito devidos as leis do reino e h au- 
cloiidade constiluida. 

Paço, em 45 de outubro de ,1884. - Lopo Va; de Som- 
paio e Mello. 

(Diario do Gortrno, n.* 965, de e7 de oulubro). 

De 25 de outubro de 1884 

~entlo?onstlido a Sua Magestade El-Rei que a pastoral 
do reverendo arcebispo de Goa, primaz do Oriente, datada 
de 1 de setembro de 1884 foi publicada no Rolelam oficial 
do eslado da India do mesmo dia e (10s dias immediatos, 
apesar de contes a encyclica Ilumanitm geizus, que não 
obtivera aitida o btineplaciio regio, sem o yunl não podia 
officialmen te pulilicai..se : 

E lamcntarido qiie o goveriiador geral do estado da 
India tivesse consentido a publicaçáo de documento táo 
irregular, ria folha oficial do governo. ficando assim esque- 
cidas, entre outras, as saluta~es ~irsscripçõcs da portaria 
regia dc 8 de agosto de 1863; 

Cònsiderando, porem, qiie as distinclas qualidades de 
, que o mesmo governador teni dado repetidas provas não 

perinitteni suppbr que elle tisosse yi-oceclido assim, com 
pleno conhecimento de causa : 

Matida o mesmo augusto seiihor, pela sccretaria d'estado 
dos iiepocios da marinha e do ullramar, commiinicar ao 
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ditú goverriador geral a portaria qrie e dirigida n'esta dala 
ao reverendo arcebispo primaz do Oriente, a lirn de que 
o mesmo governador a f a ~ a  publicar, na folha oflicial, e 
outrosim recommendar o maximo cuidado para que, (['ora 
em diante, se evitem estes factos desagradaveis. 

Paço, em 25 de out~ibro de 1884.- Maniiel PinkeBTo 
Chag(ts. 

(Diaiio rio Gorri~nn, n 0 415, de *a7 dr ouluhro). 

De 25 de outubro de 1884 

Tendo constado ii Sua Magestade El-Rei que o reve- 
rendo arcebispo de Goa, primaz do Oriente, publicou uma 
pastoral, datada de 1 dc setembro do corrente aiino, com 
o fim expresso, segundo as proprias palavras d o  referido 
prelado, de dar con[iecimeiito oficial aos lieis da sua arclii- 
diocese da eiicyçlica Humarauna p u s ,  promiilgada em Roma 
a 20 de abril de I88.4, peIo Santissiino Padre Leão XIII, 
e sabendo, com pczar e estranlieza, que o rcverendo arcc- 
bis110 primaz, para satisfazer ao fim qtie titiha em visla, 
publicoii, em segriida A sua carla-pastoral, a traducção 
completa da mesnia eiic~dica, e ordenoir quc ella fosse 
lida e explicatla i estação da missa convcnlual liclos pa- 
dres e miasionarios da mesma archi-dioccse; 

Considerando que pelo C; 2% do artigo 75." da carta 
constitucional da monarcliia portugueza B direito excliisivo 
da corba conceder ou negar beneplacito as letras aposto- 
licas, beneplacilo que não foi coiicedido ainda a encyclica 
Humanfim gtrtus, e sem o qual náo podia ella ter nem pu- 
blicação oficial nem execução; 

Considerando que a fiel observancia d'esles preceitos . 
constitucionaes, a que todos os prelados portuguezes de- 
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vem inteira oliediencia, foi niuito expressamerite recorn- 
mendada a todos os prelados das diocases dn real pa- 
di-oado do ullramar, pela podaria-circirlar de 8 de agosto 
de 1863 ; 

Considerando que esta rqalia da corba, que passoli da 
anliga legisla~ão da monarcliia porttigiieaa para os codigos 
moderiios, constituintlo urn direito ~egrlimo para a socie- 
dade civil, sem atacar as legitimas isençaes da Igreja Ca- 
tliolicn, foi sempre icconliecida rielos Summos I'~ntifices, 
e náo sb acatada, mas zelada e mnrillila por todos os prc- 
laiius, tpie se prexam larilo do seu t~tulo de c,idadZos par- 
liigiiezes como da elevada liierarcliia que Iiossam ter lia 
Sitnta Igreja Catholica, c (lixe, segiiiido as sagradas maxi- 
mas ile Jesus Christo, sahe~n tonriliar o riiie detem a Deus 
com o iliie ilerein snc~cdade i, :)O poclci. c iv i l ,  quc Icni a 
missao Ihes dtrigir os desii~ios; 

Coiisidei~arido ~iiida Sua Magest:ide E1.M (pie, se llie 
cuinlit'e como sohei.aiin cnrliolico e pailnlciro rlas igrej!j;rs 
do Oiticiite, funtlarlas i: i*ailicsdtià pelo zclú 110s seiis maio- 
res, faioreccr o dcscnvulvimcnto e o esple~iiiiii. do catlio- 
licismo oriental, e honrar d'essa forma as fradições dos 
m~nartlias seus antecessores, que laiito tiahalliaram por 
ampliar 4 daminior da fk, nZo teni merios rigoroso derei 
de maiitei sem qtiebra as piciogativas da corba, por esses 
mesmos sobcraiios siislentatlas e defeiiilicias na propria 
occasião cnl qire [lavam do sei1 zêlo pela fh as mais inequi- 
vocas probas, 

Considerando, erntim, cluc os 1irrlndos da Sarita Igreja 
Calholica se Iionram e se exaltam, em vez cle se liuinilliar, 
quarirlo dão aos fir?is sujAto> ao seu podcr paternal, entre 
os exemplos de todas as r.tr,iudes clii.ist%s, o exemplo do 
respeito pelas leis do paiz e pelas pieiuigatiras regias, 
como se honrou S. Francisco Xasier, que póde hein servir 
de modelo a todos aqiielles que caeryain o ppostolado iio 
Oriente, ainda que estejam iio mais alto degrau da hierar- 
chia ccelesiaslica, quarido subrnctteii a< Irtias apostolicab 
de h u l o  I11 ao bene~ilacilo tlo Rei ile Portiignl; 

Alteiidendo, porkm, a que  irel lado 130 conspicuo por 
siias letras B virtudes, cmno é o revererido ni*cehispo de 
Goa, primaz (10 Oriente, não podia ter piacrdiilo de um 
modo incorrecto, conio ptocctltiu, seiião por precipilaçao 
oii erro de inforrnaç30, o que, em assumpto tão grave, não 
pbde. ainda assim. passar sem reparo: 

Matida o mesmo auguslo senhor, [)ela seeraetaria d'eslado 
dos negocios ila maririlia e iillr;tnisr, commiinivai. ao revc- 
ieiiilu ar~eliislio de Coa, pr.irna~ do Oi tt:iitc, o desagrado 
com que sciiibc du putiliciaq3o oficial feita pelo referido 
prelado, da encyctica Hrn~nttrii yetzzls, e a esperança que 
nutre de que nunca mais facto aiialogn se repita, para qiie 
não seja forçado a protedein corn a eiicrgia qiia o aseiimpto 
reclama, usando dos meios qiie. ~ O I '  rrisior qiic seja a ma- 
gua qiie o y~inja, náo hesitari em enipi.egar 1iai.a manter. . 
sela contra quem Iiir, o respeito devido As leis do rcino e 

PORTARIA 

De 28 de outubro de 4884 

Tendo eliegatli) ao conliecimeiito de Sua Magestade El- , 
llei, 11eIa secretaiia (1-estada iliis negocios cccl~qiaslicos r: 
de jlii>tiçd, q~ ie  o iercreiiilu bispo de .4iigta, em cartu- 
pastcit.al de 26 de sctcnibi.~ ultimo, alliidiu iís disposiç0es , 

da encyclica Ilrrmanunt ycnrrs de 10 de abril d'este aniio, 
recommeiitlarido ao clero da sua diocesc! que para oxe- 
cilção d'eIla observe as iiistriicções expedidtis cin 10 de 
maio pclo triburial da ~aiita iniliiibiçXo romana com appro- 
vaçIo do Sai~to Padre, e n5o terido lacs diplomas obtitlu 
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ainda o real beneplacito: quer Sua Magestade que se lhe 
declare, como ja se fez por igiial motivo ao reverendo 
bispo da Guarda na porlaria de 25 do correnle, impressa 
no DUrvw do G u v m o ,  ri.* 845, que com a pulilicaqão 
d'aquellcs documaiibos infringiu a disposicão do I&.*, 
artigo 75.O do eodigo fundaniental do eutado, e contrariou 
manifestamente os estylos do ceiiio. E o mesmo augosto 
senhor, mandando advertir o rererendo bispo de Angra 
de que o seu piocetlimento não ~ibdli ser approvado, es- 
pera da sua virtude e zelo que iião se repitam taes e tão 
graves irregularidades. 

Paço, cm 28 de outubro de 1884. - Lopo l'az de Sam- 
pio e iIícUo. 

(Bturio i111 ( ;~~e.~.er i io ,  n.* Y!il, de 1 dc oowmbro). 

OECRETO 

De 6 de dezembro de 1884 

Scridn de toda a ennvetiiriicia nidlioiar a siliiação tlos 
sacerrlotcs ciiropeus e a dos do arcebispado tlc Goa, que 
O governo, paru acudir u urgeiites necessidades do real 
padniado, incumbir de exercerem o se11 minislerio no ul- 
tramar, com0 paroclios, missionai.ios ou como professores, 
tornando-lhes cxtensibas as raiitaçens que aos alumnos do 
collegio das missões ultramarinas, qiie tem ideotico des- 

V tino, sio concedidas pelos i*espeeLivor e~taliitos approvados 
por decreto de 3 do corrente: 

Tendo ouvido a jurita consiiltiva do ultramar e o con- 
selho de ministros, e iisando da façiildade conferida pelo 
g' i . V o  arligo 15.' do acto addicional a carta coi~stítu- 
cional da monareliia ; 

Hei por bem decrelar o seguinte: 
Artigo 1 ." Os sacerdotes europeus que, não scudo alu- 

mnos do collegio das missiies ullramarinas, forem do reino, 
por ordem do governo, servir nas dioceses do ultramar 
como ~rofessores; parochoa OU missioiiarios, ficam suieitos 
aos mesmos encargos e gosarzo de todas ss \.antagenS qiie 

.pelos artigos W.Q 95.O dos estatutos doiheferidocolleçi~ (i), 

( i )  Art 89." 0 4  niia.iiiinarios saidns ido colic! i o  são o b r i p d q s  
a ir p i n i i i p t a i i i r n i c  rwnri., i3m <pdilorr p a n e  f o  i i l i r r i o u  deai- 
gnatla [ i c l ~ i  g t i r i ' i  iiii il~: t~vi~i l , i i i : i r ; iqi  i .o i i i  o iiispc~livo prr:latlo r. (w- 
vida o s i ipcr ic i r  d o  icilllh:,.io, q u n t i l i i e r  i Ins  scgu in las  cr icargos:  

i "<ri+iiiai., g i i a i i i l n  s i !p  preciso. n o s  seir i iuneiot:  iiu i,iitinas e$- 
cotas u l ~ r a i i i a r ~ i i a s ,  

2 " P a r n t l i i a r  112s iyrcjus dlui! I l ios I i i r cn i  d c s i p z d n a  [ ialos ipos- 
pectivns o rd i i i n r i os ;  

3 ' 1:xcrcci. n i i i i r i i - t e r i i i  i l o  i i i i b s i n i i a r i u  nn. torra:. s i ~ i i e  o s  
mesmos r i? ln i l i i s  i i s  n iant lnra i i i .  

Art. i 0  " E-tos c i t c i r l i i s  r l t i i i y i i e l i i  a I csporis.rliil id.ide i n i p r i s h  
aos al i i r r inos peIn n." 4.Di1i i  : i r l i go  &!I." i107 pre-c i i tcs  esta tu tos (*) 

' 

1") -4rt 23 a C)B a1iimno.i do ro l l i~g io  das mi*siics iillram.iriiias. em troca 
dos nieros e gaiantias quc llics conlcrem os [ i r r s rn l n  ~staiutos, contrahcm partL 
coni o goueirio as sepintes olripacües 

1.. h:iisin.ir, ([udiiilo seja yrccl$h, 1103 sruiinarius ou cicüleiq ul ir , imi i~inas, 
B Y  l'aiochiai ii,is i h r t j a h p c  I~LS foicm dçrigi ir ihs pclos rcepectiios o r d i ~  

narios 
3.b I.:\crccr o I~III;S~O~U de mi.s40n.mrin nas terras a que os iiicsninj prcl, ido~ 

os m,~nilai'rin. 
4 s l i idciii,i,r~ir u c o i i ~ ~ i n .  srndo rc4ponrari:ie. ou por ab ou por $ c u ~  liao-, 

curadorc>, tuloirs oii ~irotulurcs. tlc toildw .i.; d r q ~ r r ~ i s  com el lel  Iti1:ia ilcsde o 
dia em i~ i i o  [ i m  1.1 ci,liardm. n,i rirSo i lc 150POUO reis Iior aniio, 

n) Sr :ihandoiidrom sni f[u,ililiior rliocha o coHegio O i da  ~UIICIPBI IOAUIC a 
vida de n>isioii.iiio. 

I )  Se mie, dc ru i i ~~ i l r t ~ i r c i i i  o tempo di. dci!iro recicf3.irciti scin iiioliv0 
ju~liílc.ido ds niii5ao p i a  onile ioiarii inaiidado+. a i ,  sendo lu-lilicado enro mo- 
t iro, fir EC rccusxiem i~ V U L I < ~ ~  drpois para a m e m a  qissõo. ou p i t r i  oul ia qiio 
iilcc for d~signddn . 

Cuuiprii ibiii lutla ar i l i s l ioero~s da. piesciila+ estaiuiot; 
$ IIIICO O aIiin111li iluc ~ U U I C ~ .  'ido I i r i ' ~  do s c r t l p  m t i ~ ~ a r  por conta i l a l  

coll;~,cio, e quc I ior olguiii das molivos r ~ b r i d o s  rio artigo I U  o for rle~pcdiilo (a), 
ficar!i n l i r i g~ i i o  a ciitcdr no cofm'e rlo cst~bcleci i i ient i~ cai" I q u ~ l i b a  eilu~va!eil[? 
do preco dd lenilsbilu 011 ~1~11~11tu1~Jo fcita .h meEiiIa ot ir lgd{a~ Itic cahe I I O J  
C ~ S O S  irevir ios 110 n.0 4 o d'esir arl;go 

(o) ~Art 100 Ao rulierior curiilirc rx r iccr  a uidior vipilancia C ler O ma;or 
escrupulo possivel cum ~ c q i o i t o  d iacac lo  dos r l u i i i i i o ~  liara a vidd de mizsio- 
niriu, rios Lerinos dlspoalos rios Iirmentia er;r,ituto*, #ler]iedindo imiiirdiaiamenlc 
aqui-llcs em queiri i i i o  ieconlicccr crsa i o ç d c i u ,  ou que por duen1.a. incapacidade 
inlelleçlu,il, iii-iii ccuiipoit.iinc~iio. ou idl td 6~ a l i l i l i c a ~ o  se deliichenda na0 p0- 
derem al l i i igir  no Rm rla Gua ndmisdo. 
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aplirovados por decrelo do 3 do rorrer i lc  mez, cabem aos 
respectivos a l~ in lnos .  

Ar$. 2." Os sacerdotes do  iti.ci:bispado dr Goa, que 
ni iss iooarem fbra do dorni~i io  poitriguez, tios ter t i tor ios  

c a otrsignção do ser\*;qo dos iiircnios altirniina, cilrnij iiii.+aiuiiar;ti~, 

so diiraririi giclo nieiioi os scpuititcs lirabo.: dc lcriipo : 
Iliire :iiiiio.: ein M:ii :lu. 

1)i.s niiiios tia Iiidia c Cabo Veidr. 
0110 aiirios erii Aiigola, Moçanibiij~~c e S l'lioriib e Pi,iiiçitic 

Scli: aiiniis rrri Haj n.?ri. 

SI:IS aiinns na G I I I ' I I ~  e PITI T I I ~ I G ~ .  
Art. 91 " 0s nii>.ionai.io.; qiie s3iw111 do ~ n l l i y i o  para o nlt~>a- 

iri:ir ~ U ~ : I I I I  d : ~ ~ ; ~ i i i i ~ p t ~ i i ,  r c ~ ~ l l i i l t ~ ~ i  

I a Tr:iny)rti! i i l : ~  c vo1t:i ;i C I I > I X  111) ~~If i t I i j ,  cti~ili~ri~ic o 111s- 
posto nn artigo 1 . O  i10 drrrilto de 28 do clracrrilii~i ili! 1Nfi8, 

2 ' Ailcaiit~nicnio dl: iri., niczc3 dc cnii;iLin cciilnriiic o ar- 
tigo (i " do i ii.iiJn rlci.i.ciii; 

3.- .4 ~ J I I I ! : ~  411, i > i ~ ~ t i i  i l v  724000 i,+iq, ~i~giiriilo ia m.Ii;o 1 t . O  (10 

rlccreto (111 fP # ] e  devcii~l~rn ilc 1x82 ; 
1 . q i ) s  pi.ovi>ntn:. leyitiiiini i lub  Iictl*4i~iils C enipt.~;os v111 qnc 

i'orciii colloradns, c iiilc s io  i:iriiis, ciiiilririiic 2s firn\incia?: c os 
carpnb , 

:i.a São ~ r ~ r 1 1 1  obri;;idn* a pn;:w, ~ii~lob titiiln: i l ;~  sua noiiica- 

c i o ,  !lireitos iJe iiiertf r >i:IIii, iii.iii ciiroliiiiicritoa, rlr:i.~iidn, [iriririi, 

i ~ t l u ~ l l c ~  t111c I OII~I : I I I I  ;i lili. r:lrt:i I I P  A ~ ~ I , I - - P I I ~ ; I ~ % I  ~:III i l i!t~~riii in~da 

~grcj:~ ~ E I .  ~ i I i r ~ ~ ~ t l ~ i >  ;I 11:tg:ir ( i +  :ill11~11tli:~ (Iiiviti~> (li: I I I ~ ~ I T ~ ~  e &lln, 
i: cniiiloiiir~nto~ ihiiiii~r~ioiiilentc~.: :i In1ny:in d;i III(~.III:I 1;i.q:~; 

6 ' A congrii:t dc 3EiOJCKiI) r&-: Itiitc. niitiiiaes; 

7 ' l i~a i t s~ ione  por ciiiiln tio cbl:itio, clilaiidi) ~ctiiiaiii daa jirniiiri- 

I ias i ~ l i r ~ i i r ~ ~ ~ r ~ ~ l a ~  I . ~ U I L  1ivtbnt;a por I I I I I ~ I V ~ J  ~nf i~i i i i i~IaJ i~ ,  t:<nti) tia 

viiitl:i a m o  rin i-nlt:i, titiido iidn 1irc~ri:iiiiPiite ~ t i ~ ~ ~ i ~ c c i u i i : i d o  ~ ~ e l u  
~ I I ~ L : I  de saiido, corilorriir: o l l e~ i  eio de 28 i!r dcxcnit~io dc iHti8, 

8.\4 pratifieagiii ;iriiiiral iIc 100;1100 rcie, >e ui,ciimulaii:iii 

ciim o wrtiqii ~ I ~ ~ I I ~ I : I I  i> 11I:iyi~tcrio ~ I I , I I I M I  i(> o11 s~~u i idx r io .  

A i t .  Ht!rchcr.iio niai. iiiii aitgtiieiiio iin p iq io rçh  tios alirios 

11~12 IOR'IJI tihildo (I! borii e i~lIcrti\ i~ a c r \ i ~ o ,  ~.iiriiiiiuaiiilii nu I I J ~ P & ,  
1'42 in:iiiriia ai!giiiiilc 

i." 23 por ccritii da re>y'i:etiua corigrns, tcndo ~otiil~lctniio doze 
:inrios ili, ariiirii oni Rl;i~au; ilcr ria Ii~ilia c Critiii Yi:rile- oito cri 
Anpolr, Moy:iniliiiliie r iIIi:ia ile 5 .  'Tlioriir e I'iinciriri, cihtc ent 
IIAI l ~ a I i .  119 GUII I ;  C cnt 'r1111or; 

4." Arais ~iiii icivi ilu coiigrii:i, ~ciido roiriplei:ido ilesoiro annos 

da India e nos outros, poi.t~iguexes ou nzo, dfisignados no' 
artigo 92." dos ditos estalatos, gosarão das mesmas yan-  

tageris, coin as segtiit l tes modifieai;6es: 
i ."  A sua congrua annual seri de 230#000 rBis, em 

moeda fortc : 
2 . 9  prefcrencia tiara beticfteios ecclesiaslicos limitar- 

de scrvid:(, I:II) M:~V;~II.  ~li:r.i>-~si~ lia h d i a  e C,i11o Yibrdi>, q ~ i a t i ~ i ?  

ciii Aiiqiil:~, .lIiii:~iiiliiiliie u i l l i : ~ ~  ilc S. Tlioiiii: e Prineipc, doze eiii 

H a ~ n a r i ;  111-7 II:L ( ; I I I I IC C c~ i t  T~iiinr 

3 iiiii. iriy" '1:' C O ~ F I ' I I L  tcii(ln coiii ilciniln i ;ritei? iliilitrii 

rnnris de uriiso ciii Ma!+a~i, i iiiir o doi. iir \iiili:~ ii Cabo F d e  , 
vinte c111 ArigoI:~, ~ I ~ ) I ; ~ I I I I ) ~ ~ ~ ~ I ~  e illiah ilc 3 '~Iioi~iÍ! c I'riiiri~ae, 

deaniio ciii tI:i> iinri . iliiiiizc iin iiiiiiii' c ciii Tiiiior 
4.0 O tIiifiiii rl:r Liiiigrira, tcrido ~niiilili~t;iilii Iiit:t:i aaiio+ d r  hei'- 

vigu eni 3i.ic.111; rinto i: iiitn iia Itidra o (::,Iin V(,rqlc, vitiie e .(.i., 
eni :Iiiy~oh, U~qnmliir~iie i, illias (!c S TIiciiiiib r ,  Pi,iiii'i~ii:.. viiit~. i: 

(111;iti~i c111 11ar11.111. viliti? t h  1101. TI:[ Giiiiie c ciii 'Tiiiini 

Ait !I:$.' O: iiiic:ionari~~ iliic rr;:rt.->nrrrii, feildo C F I ~ I I I I ( J I I ~ ~ ~ ~  !L 

te111po l l ( ~  +i11viy0 >I i]lll! >i11 ollrl~'l!ll~\ ~OI~lO :Lliilllllil>, 011 a l lks  li'(4lc 
çotii[ilctO, m:is Iiiiiv:inilo i:vitl~iitciiioiito tjiie liii iio srriiyo qiic si: 

irnpoj~iliilit:~rrri~, ieçr!lir~r:io uiii aiibsidio c~liiirnlcinle 3 95 por ceritii 

da siia coiiFrua, emqiiariio i i r í  ro~t:iii eiiiprepailos lido siivcriio. 

$ iiiiirti. 0, tliith, aci,b;ld[i o tc~iljln 11" rcr\;(o o b ~ i g ~ t o r t t ~ ,  con- 
rin~iareiii n T I I I B ~ ~ O I ~ : I I ~  C t i i ~ i . ~ i n  por i>cii O : I I I ~ H I C I I ~ O  (le iliic 11:ita 11 

artigo prcced(anti!, reri!lit~iãci, tltiaiiilo illiciraiii rcpimc-ar, iiiii suli- 

A i o  calui\nl~iite a 2.7 ~ioi,  i*ciiiii tla cnii;i.un i~ui: tia ~iii t ' io ll11:> 

p@rlrili:i:i, i+c 11 : I I I ~ I I I C I I ~ O  elii ~ : I ( I : L  111ii I I I I ~  seus ,craiis i la tx ,  pclia 

meitos, d i a  i3iii:. :iriiiiis iiii~cs ilo rrgrthvn 
Art !li.<> (I* I I I I < ~ ~ T I : , I ~ , ~ .  ilitt C ~ ~ I I ~ ~ ~ I ~ ~ ~ : I X ~ I ~ I  o itbnipn nr:~lcado 

ciii o ir 5.0 tio ni.ti;o V;! ,', coiii Iiuiii r: eltectivci >i:i'vi$i~, ler50 lia- 
pois dc iiapie.isari.rn ao  rciiio, i: i!iiirliiaiiw 1130 roreiii ciiipr~~,itl i i ,* 

pelo govwiio, iiiii ~~Iliairlici e~liii\.alcrite ,i roiisriia por iiitcrro, con- 
foriiic o ii (i do arly:ii 91 

Art 95 0, iiii>aioitniiiir .iliiriii~o. do col1c;io qiic cnt~cliiiri:~ii 

no uiiram,ir os reslicetivtis [ii,aso< de ti:rrilio ile seu> çargiib gos:Lrao, 
aletii das ],i cxpoatri., :iind+ ilis ~i.priintcs vniii;isrns : 

d."St~&i ~ ~ t i ~ r i d n s ,  cri1 i;iialri:tilr! tle cirriiiiislniiçirb, ita- toli- 

C U ~ N I S  iarii ~iriiiibcwios ~Iii niesiiio cnllcgio, 
-2 4 ' c r r í  ~irelãieirei:~ 1i;ir. os h e ~ ~ c f i ~ ~ ~ j ~  e~<:~~hi;lstiçiia &AS S ~ S  

catlicilrac~, I I ( I ~  L P ~ I I I O S  do (Iiibpo,t0 no ar li;^ 10." do d t~cru t~  d~ $ 
de jan~rii? d i a  i8(i2. 
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se-ha aos da diocese primaz, regulando-se, qiianto aos pa- 
mchiaes. pelo decreto de l d  de outlibro de 1868. 

Art. 3." O sacei.dota que tiver carta de a[iresenlaç%o 
em alguma determinada igrqa ser8 obrigado a pagar o 
s&llu çor'respondcnte h lotação d'cssa igreja e o emolu- 
nicnto respectivo. 

Art. 8.O O missioiia~io suspenso do cxer.cicjo das suas 
funcções pelo prelado dioccsario, a zuja juiaisdicyão estiver 
siijsito, não receberi da Fazenda ~iublica congrua alguma 
emquanto durar a susperisao. 

De 23 de junho de 1886 

E m  nomc da Saiitissima Trindade. 
Siia Saritidade o Sumrno Ponlitice I.eão XllI e Siia Ma- 

geslsde Pidelissíma El-Rei 13. 1,~iiz l, animados do desejo 
de fu~orerer e dc Iiromouer o niaior d c ~ e n ~ ( ~ l ~ t n i e n t 0  das 
c1iristandadr.s nas Iridtas Orierilails, e de rcgular por ma- 
neira estartil e deliiiitiua o pdroddo ahi da corbd ])orlu- 
çueza, têm resolvirlo fazer uma concordata. nomeaiido liara 
este fim dois plenipotericiarios, a saber: pnr parte de Sua 
Santihde o eminantissimo i: reverendisaimo senlior car- 
deal Ix iz  Jacobini, scii secretario d'estado, e por. parte de 
Siia Magestade Fidelissima o e>cei:Ilentis~Im~ senhor con- 
selheiro d'eslado Joao Baptista da Silta Fcrrào de Carvalbo 
MArtens, embaixador exlraordiitario, par do reino e mi- 
niStro d'eslado honorario, os quaes, trocados os seus res- 
pectivos lilenos poderes, e aehddos em boa e devida fbrrna, 
convieram iios artigos seguintes : 

Artigo I." Em virtude das antigas concessões pontificias, 
continuari o axercicio do real ~iiidt'oado da corôa portu- 

Art. 5.O As disposições d'este decreto sáo applicaveis 
aos sacethdotes do reino e da diotese de Goa qiie aclual- 
mente sc acham em serviço nas miss6es do ultramar por 
inciimbencia do Sovei.!@. 

Art. 6.' Fica revogado o decreto rle 47 do dezembro 
de 1868 c loda a mais legislação em contrario. 

O miiiistro e secretario d'eslado dus negocios da mari- 
nha e ulti.amai3 assim o teiiha entendttlo c faça executar. 
Paço, em 6 de dozemlii*~ de 1881.. -REI. - Manzrd Pk- 
pahciro Chagas. 

(Diodo do pmeriio, I!,' 584, ilc I 3  <!e dcrernbio). 

De1 23 di giugno de1 1886 

In nome della Saiitrssima Timità. 
Sua Sarittt; il Sommo Puntelice Leonc X111, e Siia 

Maesti Fedelissima il Rc D. I,iiigi I, antniati dillo zelo d[ 
favorire e promuovere t t r i  mnggior sviluppo delle cristiii- 
niti nellc Iritlie Orientali, o dt rigolare tti esse in modo 
slahile e definitivo il pationato della cororia ~ioi.toghese, 
hanno i,isoluto di k r e  un concordato, nominaiido a tale 
effelo due pleritpoleiiziarii, ctoe: pcr palate di SuaSa~itilh, 
I'erninentissirno e i.e~ei,endissiino signor cardrnsle Lodo- 
vico Jacobini, suo s~gi>e[ario di stato, e per parte di Sirn 
Maesii Fedelissiina l'eccelleniissimo signoibe Giovaniii k i t -  

tista da Silva Farrão da Carvalho llariens, ambascialore 
sli*aordinario e ministro di  stato onoiario: i quali, scam- 
biati i loro r i s p ~ t l i ~ i  pie111 poteri, e trovalili in buoria e 
dovuta forma, mnveniiero negli articoli seguenli: 

Articolo 1." Iii vtrtir delle ;ititiclie coiicessioni poritifizie 
conlinueri 10 esercisio d d  palroriato delta coroiia porto- 
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gucza, em conformidade dos sagrados canones, nas igrejas 
calliedraes das Indias íkiciitaes, segurido us modifica~ões 
eit;ibelccidas ria pieseiite coiicoi~data. 

Art. "L0 Emqiiaiilc 1 igri~ja melropolitana e piimaeia[ 
~ l e  Goa, o arcclirspo coritiriuaii a cxerwi. os dii~eilos mc- 
ti'opolilanos nas dioceses que lhe sáo suffragaiieas. 

O arceliihpo pro ltnyiore, por benigna coricessfio de Sua 
Saiitidarl~, sera eleiado i allu digriidude de patriarclia ad 
Iioworenz das Iridias Orientaes, c gosaii atem d'is~ii do yri- 
rilegio de pirsirltr os coricilios ~ii.o~iiici;ies de lodas as In- 
iliiis Orientaee, os qliaes ~rtlipar*ialiieiilc so rcliriirão crn 
íiolt, saI\o ao Surnnio I'Oritilicc O Ilirc11~ ile dibpbf' (!L' 0~11ro 
mudo eiri circom~t:iriciris c!speciaes. 

Art. 3." A iiroviriciu cccl~siuslica rnelroliolilaria de Goa 
sera coiriliosia, além da sCilc nietriipolihriu, das tivs dio- 
ccscs çegrrintcs; de Ua~niio c tilulai. cfe I:~.crnga?zoi.; de 
Cochnt~, e tle S .  TlioiriL' LIC' i1fr>/tup01-. 

Em annexo sepsi.adc1 serào indicndos os limites e os 
li~gares q~ic licain sujeitúa ;I c:ida tinia das t tes rliriceses. 

.4rl. 4.' Na ilioccse ineiroliolitaiiu rle Goa, heni como 
rias lias dioccses suflragarieus, o direito rfr: padioa<lo sela 
ekercidci pcla corba iioi~tugiieza. 

Ark. 5.' Ein coiisiitera~50 das \rantageris que pela re- 
conslituição das Ires tcferidiis diocescs e iJe uma i.egular 
piovincia erclesiaslica, podetno Iii~itir aos l ieis, alçtiiis tios 
gil ipo~ pi.i~lci[iaes das ctirislaridades dentimiriad;is goaiie- 
zas, que s i@ itidicailas i10 ~riiicxo j6 meiii:ioriarlo, não çarrt- 
jii~eliciidirias nos iiinitrs assipiindus :is tirs nieneioiiarliis 
dioee~es, s e r d  3 vrtas agplecgados, teiido-se ern atlvnyão 
os elrnirrito nialcriacs c nioi,lies rle Iioniogriic.iJarlc, iliie 
trioslirm rjric ficar-20 assim irrelticir rcuriirlris. 

Nas ini>sões goatiezns das 0uli.a~ ilioccscs Jerei,i o or- 
dinai.iu coriliir de pi,t1lci'encia a s1ii.a tle riliii;is ;i sacerdotes 
goaitezc.:: ou ~,oi'liiguezcs d'ellc clt.~i~iideiitcs. 

Art. li." I'cla hua ~ ; I I . I L ~  11 g0t8('i110 I I ( ~ I , ~ I I ~ I I ( ~ L  coml)l,O- 
nieite-se a ~ii~ui~idcriciai. i ctin\etiicnti! dolutiia d:is mcn- 
cionadns rliocescs, de que irala o ai tigo 3." da yrtscnle 

ghese, i11 conforrnit;~ dei sacri canoni, nelle cliiese catle 
dt.ali de1 Indie Lirieiitali, secoiido le modíficazioni espresse 
nel presente concoi.dato. 

Art. 9." Iii cjrkarilo :tlla cliiesa mc~ropolilaiia e prjma- 
ziali: (11 Goa, I'arçi\cscovo ~ir.osegiiir:i ad eserciliire i di- 
rilti rnetropolitani iielle diocest sufiiaganee. 

1,'arciveçrovo y~,o teinporc!, pei. bcirrgna concessione di 
Sua Srinltlii, sara ~lcvato atla digriiti Jt pati.iar.ca ad ho- 
miarireiiz dellr? IiiJia Oiicrilali, e g0drh irioltre i1 lirivilegio 
di presiedere ai cotitilii iiazionali i11 tiitte le Iridie Orieri- 
tali, e quali ut.tlitiaiiamentr, si xrli~iicraiiiio a Goa, salvo a1 
Papa i1 diritto di disliorie aitrinieiiti iri cii-coristaoze parli- 
cobri. 

Arl. 3," IAa ~rroriiicia crclesiasticíi di Goa sara coin- 
posta, ollre alla scile inei~~opolita~~a, rlelle I re diocasi sc- 
gneiiti, FIUC': 1111?8c12~, c01 tilolu anclie rli Ci-ruqtrnor, Co- 
Fliin; e S. Tliornd dz iW(:lt~ljoi-. 

Iii foglio separato terrario iirdic~ti i limili ed-i luogtii 
soggefti :ille ire  riincesi. 

Art. 4 .VcI la  dioces~ metropolitatia i11 Goa, come rielle 
tie d i ~ ~ t ' s i  siilfrngai~ee, i1 J i ~ i t t ~  Iji pati  r ri alo saiii escrci- 
tato dalla coraliã ~iurtopliec. 

Art. 5." Em rista dei ~a~i [aggi ,  clie dalla ricostituziorie 
delle stessc tre diocesi c quiiidi di uiia regolnre piwviucia 
ecclcsiastica, potrarino deiiiare a rliiei redel~, alairii dci 
griippi priiicipati delle cibisttaiii15 goaae, iiirlicati iielici aii- 
iiesso aliegato. riori conilii~e8i iier tiniiti delle summcnzio- 
nale tre ilioccsi, ssraiiiiii aggi7egaii a queste, teiienilosi I 3- 
gmne de$ eleineiiti iiialeriali e niorali dt ornogoi~eila, clie 
ad osso rnbglio I i  asbiriiilaiirj. 

Nelte rnissioiii gciarie delle u\tre rliucesi d0vi.i I'ortli- 
nario afidare di ~ii.cfei*eiiza la cura ddle aninie a sacer- 
doti goaiii o poi.togliesi da essa tligc~ideriti. 

Aih&. (i." I1 govcrrio assume I'irripegiio dt ~irovcdere alla 
caiivenicrtte doi;izicii,e di?lli: rnen~jonule diocesi, dei cdlii- 
toti, de1 clero e dei seiniuarii, e cooporera eficacenieille 
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coricordiila, dos cabidos. do clero e dos seminavios, e a 
cooperar eficazmerite com os respectivos bispos para a 
funila~áo rlo escholas, or~iliariologt~s e otilras irislituiçóes 
iiecessarias liara o bem dos lieis e dii erangelisação (10s 
inlieis. 

Art. 7." Coni relação 6s qualrui dioceses de Bombaina, 
Mangalnr, Quikon e :l.ludzirt, que serão erectas com a in-  
stituição da gerarchia iias Iritlias, os meti-opolitanos com 
os seus suffr.agiiricos na vagaturs rle rluiilquer das ditas 38s 
episcopaes, issiiii como igualmcnte 11s siilliaganc~s da res- 
pectiva pioviiicia, quando a tagnlura seja (Ia sede archi- 
episcopal, i sua lrvrc cscollia ioi,rriarão c corrimiiriicarú~ 
lima lista dc lrcs iiuuics ao at.ct:bisliii tle Goa, que a eri- 
viari a Sua Mageutade El-Rei dc I'ort~igal, o qual rio pi'aso 
de seis mexes dcverh aprcseritar i Saiitu Se um caiididato 
escolhido t1'eiiti.c os ires ila ~iraposia. Se nti p i x o  iiid'i- 
cado de seia iiit.ztl> esta iipiereritação ~i;io.tiver si110 feila, 
a livre ~~cul l i i i  será deroluta i Saula Se. 

Arl. 8." O Sumrno l'onirlice iionieari pela litimeira vez 
os arcebispos e bispos (Ias quati-o droccses iiidicadas i10 

precedente atiigo, que sei.50 lunrldrtas com a coristituiç50 
da gerarchia ecclesiastic3. 

Art. 9 . O  As chriaiandadcs deMalaça e Siligapura, actual- 
mente depeiideiiles da jiirisdic@io extraoidiriat.ia do rirçe- 
bispo de Goa, ficarão srijeilas íi jurisdicção do bispo de 
Macau. 

Art. 10." Regulado asrim o padiaado i i a  corba piirtu- 
giieza, em lodo o oiitiSo territorio (Ias Indias Orientaes, a 
Santa Se gosara plena 1ihei.rladc de rioirieai os bispos e 
de aclopt;ii as detci*rniria~ões que jiilgar o~~~ioi'lrinas 1):ii.a 

o bem dos lieis. 
hi.1. 11." IlIodilicadris e intei1irctid;is por esla lbrina 

as piecedrrites concessões ielati\as ao pariroado da cor'ba 
portiigueza nas Indias Oiicrilaes, coritiiiiiarmUo ein vigor 0s 
artigos 3 . O ,  B.", 5.", 6.', e o aiiiicxo A i1a coricordala de 
24 de ferereii.o de 1857. 

Art. 13." O prtJsentt! trhal~ilo coiri n si111 ariní:ho, que 

all' azioiie dei vescovi nel ~oadare scuole, orfanofrofii ed 
altre inslituzioni richiesta da1 betie dei fedeli e dalla evan- 
geliaazioile dei pagani. 

Art. 7." Per le quattto diwesi di iim~hg, Mangalor, 
Qudon e iWorl~~L1, che si erigeraiino colla instituzione della 
gerarchia nelle litdie, i metropolitani insieme coi vescovi 
suffraganei, nella vacrtnaa della sedc vescovili, comme pure 
i suffraganei dclla ~iiuivincia nella vacaiiza dclla sede arei- 
veseovile, formeraririo a loro libera scelta e comuniche- 
ranno una terna all' arcivoscovo di Goa che ta i-irnettcra 
alla corona, Ia quale d o v r ~  pi.cseiitai'e dentro sei mesi alla 
Sanla Sede un candidato Cra i tre inclusi nella teriia, tras- 
corso il quale termine, Ia libera scetta B devoluta alla 
Santa Sede. 

Art. 8." 11 Sommo Poritefice noinineri per ia prima 
volla gli arciveseovi ed i vescovi delle qualtro diocesi in- 
dieate nel yrecodcnte arlicolo,.le quali saraniio Condate 
cdla coslituzione della ecclesiastica gerarchia. 

Art. 9." Le crislianita di Malaca e Siiigapour, attual- 
menta dipendeuti dalia giurisdizione stra0rdinai.i~ dell' ar- 
civescovo di Goa, saranno soggette alla giurisdizioile dei 
uescovo di Macao. 

hrt. 40." Hegolalo per ta1 giiisa i1 patronato della CO- 
Mina, in tutlo i1 rimanente territorio delle Inilie Orientali, 
Ia Santa Sede giidrA piena liberta di iiominare i vescovi 
e di prendere le determinazioni che crederi opportune a 
vantaggio dei fedeli. 

Art. 11." Modificate ed iotarpretate per tal guisa le 
preeedenti concessioni relative a1 patrooato della corona 
iielle Tndie Orieiitali, iSimangono in vigore gli articoli 3, 
4, 5, 6, e I'annesso A de1 concordato de1 4857. 

Art. 12.' I1 presente traitato cul suo annesso, che forma 
7 



d'elle fica fazendo parte integrante, ser8 ratificado pelas 
altas parles contratantes, e as ralificafles serão trocadas 
em Roma dentro de tres rnezes, da data da assignatura, 
ou antes se for possivel. 

Roma, em,vrrite e tres de junho de mil oitocentos oitenta 
e seis. 

(L. S.) -João Baptista da Siiucl Ferra de Carvalho 
M&ieas. 

parte inlegranle di esso, sara ralificalo dalle alie parli coo- 
traenti, e te riititiche saranno scambiate in Roma dentro 
ire mwi dãlla dala dclle sottoscrizioni, o prima, se sarl 
possibile. 

Roma, ventitre di giugno dei milteobtocento ottanlasei. 

(L. S.) -L .  Card. Jacoliirti. 

Arnexo ao iitigo 8.0 do projecto da Conoordata 

A igreja palriarchal melropolitana e prirnacial de Goa 
ficari comprehendendo: 

i.") Todo .o territorio das possessões portuguezas da 
India que hoje llie pertencem, com excepção dos distri- 
ctos de Damão e de Diu, que ficafio pertencendo h dio- 
cese suffraganea de Darnão e titular de Cranganor, nos 
termos do artigo 3." da presente concordata.. 

2.O) O Canara septentrional com as christandades de 
uma e de outra jurisdicção que o compõem, e que são 
actualmente os seguintes: 

De Sadashigor ; 
De Suukcrrv : . - 
D; Karwar; 
De Ankola, com as christaiidades de Bingi, Chindierro, 

Bollirigolly, Yellopor ; 
~ e ~ i & ~ :  - 
De Honowar, coin as ctiristandades de Kimly, Boteul, 

Perquembat ; 
De Chandmar e Cooapta; 

Annasso all' artioolo 3 . g e l  Progetto di tm~0rdat0 

t a  chiesa patrrarcale metropolitana e primaziale di Goa 
comprendera : 

4 ?) Tuilo i1 terrilorio dei possedimenti poi-loghesi dell' 
India che oggi le appariengana, eccetiiati i distrctti di Da- 
mão e di Uiu, che restersniio alla diocesi suffinagaiiea di 
Damão e titolare di Crangaiior, a terniioi dell' articolo 3." 
de1 presente concordato. 

2 . O )  11 Cariarh settetilrionale colle cristianiti dell' una 
e del1' altra giuiisdizione che 10 compongono e che sotio 
altualmeiite le seguenti : 
1); Sadaslirgor ; 
Di Suiikei.rg ; 
Di Karwar ; 
Di Ankola, colle crislianitA di Bingi, Chinrlierm, Bollin- 

golly, Ycllopor ; 
Di Sircy ; 
Di Honovar, colle cristianili di Kiroly, Roieul, Ferqiiem- 

bat; 
DI Chandowar e Cooniptl; 

. * 
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De Golmuna, com as christandades de Sounxim, Mun- 
kim e Baiiur ; 
constituindo assiin territorio diocesano conlinuo sujeito ii 
jurirdicção ordinaria de Coa. 

3.') As christandades n'esta circumscripção que actual- 
.. menle são de outra jurisdicção, ficam sujeitas ;i jurisdicção 

ordinliria de Goa. 

A dioçese de Damão e titular de Cnnganor agora ere- 
cta, em virtude do artigo 7." da concoi,data de 21 de fe- 
vereiro de 4857, ficari assim composla: - 

i.") Dos disliictos de Damáo e de Dru actualmente da 
jorisdicçio ordioaria da archidiocese de Goa; 

2.") Da parte do distrieto de IlroacIi ao sul do rio No- 
rliadda e do clistrieto de Suri-at; 

3.7 Do distiicto de Kenkam septeirtrional; 
4.") Do actual varado das ilhas de Salsete O Trom- 

bay ; 
5.") Do actual varado de Baçairn; 

constituindo assim lerritorio diocesano continuo sujeito A 
juriSdicção ordiuaria da diocese. 

6.') Ficam exceptuadas as christaiidades e estabeleci- 
mentos ssguirites, hoje sujeilos a jurisdic~ão do vigario 
aposLolico: 

No districio de Surrat as igrejas e parodiias de Surra1 
e Bulsar. 

Nas illias de Salsete e Tmmbuy as igrejas e parwhias 
inleiras dc Maroiis e de Malicj n a  illia de Trombay, hoje 
ja pertençenles i jurisdic~áo do vigario apostolico, com 0s 
estabelecimeritos da rnesma jurisdicflo que actualmente lhe 
pertencem. 
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Di Golmlina, colle cristianita di Sounxiin, Mnnkim e 
Baitur ; 
costituenti cosi it territorio diocesano non interroto solio- 
posto alla giurisdizione ordinaria di Goa. 

3.4 Le crisrianila in questa circoscrizioiie, cho presen- 
temente sono di altra giurisdizione, restano soggette alla 
giurisdizione ordinaria di Goa. 

La diocesi d i  Damão e titolare di Cranganor ora eretla, 
in viriii dcll' arlicolo 7 . O  dcl concordato dcl Bi di febbraro 
de1 11857, resteri'eosi arriposta: 

Numero primo 

1.3 Der distretti di Dama0 e di Diii attualrnente dclla 
giurisdizione ordinaria dell' archidiocesi di Goa ; 

8.") Della parto de1 distretto di Hroach al çiid dei fiume 
Norhadda e del clistretto di Siirrat; 

3.") De1 distrelto d ~ l  Uenkam settenlrionale ; 
4.4 Delte'attuale lerritorio (varado) dvlle  sole di Sal- 

cete e Trombay ; 
5.") Delle'attuale territorio {varado) de Baçaim; 

costitiiendo cosi i1 territorio dioc1esano non interroto sog- 
gelo alia giurisdizioiie ordinaria della ùiocesi; 

6.') Restano eccetuate le cristiuniti e stabifimenti se- 
guenti, oggi soggetti alla giiirisdizione de1 vicario aposio- 
lico : 

Nel distretlo di Surrat le chiese e parrochie di Surrat 
e Biilsar. 

Nelle isole di Salcete e Tromba1 le chies? e parrochie 
intiere di Marolis e di M~IICJ' nell' isota de Trombay, oggi 
gia appartenenti alla giurisdizione de1 sicario apostolico, 
cogli stabilimenli della medesima giurisdizione che altual- 
mente le appartengono. 



!E! DOCUMENTOS COXPIiOVANTES 
DE MREITO ECCLESIABTICO WRTWUEZ 40.3 

No Bandori a igreja actualmente sujeita B jurisdicção 
do vigario apos~olico com o Stanislau's Institute e S' J+ 
seph's Coiivent, que ja actualmerite lhe pertencem, e mais, 
as igrejas de Iuven, Condolina e Culven. que igualmente 
perlencem h jurisdicção ílo vigario aposlolieo. 

7.") Para evitsr qualquer confuaao fica declarado que 
nos acliiaes varados n." 4 8 5 51e Salsete e Baçaim con- 
Linuam sujeitas a jurisdic~~50 ordinaria da cliocese de Da- 
mão todas as christandatles que aclualmente o estão i~ ar- 
chidiocese de Goa, não sendo actualmerite sujeilas a esta 
jurisdicção as christanciadcs que ja ficam exceptuadas sob 
n." 6. 

Numero segundo 

Ficarao igualmente pertencendo I diocese de Damio 
todas as chi,istaridades com as siias igrejas, capellas e esta- 
belecimentos dependentes, bens e rendimentos na cidade 
e ilba de Bombaim, act~ialmeritt: sujeitas a jurisdicção do 
arcebispo de Goa, que para maior clareza se designam 
aqui : 

i.") De Mazagão com a igrej:ja e esiabelecimentos que 
lhe pertencem e capella de  S. Francisco Xavier em Cohba 
e estabelecimentos que lhe são depeiidenles: 

2.") I)e S. Fihancisco Xavier de Dalbul: 
3.") De Cavel (Nossa Senlioia da Soladade) e capella 

eni Lonpoor; 
4.") Da Maliim Superior (S. Mígiiel) com capella do 

Bom Cqnselho em Sião e escola que lhe pertence; 
5.") De Mahim Irilerinr (Mossa Senliora da Salvagão) 

com as capellas de Matenga e de Parel, collegio e escolas 
annexa5. 

.4 diocese de Cochim suffraganea de Goa ficari assim 
circumscripta, comprehendendo : 

Nel Bandorá Ia chiesa atlualmente soggeta alia giuris- 
dizione de1 vicario apostolico colla Skinislau's Instilote e 
S' Josepti's Convent, elie gii altualmente le apparlengono, 
e di piii le chiese di iuveo, Condotina e Culren, che egual- 
mente apartengono alla giurisdizioiie del vicario apostolico. 

7.') Per evilare qualsiasí ronfusione resla dichiaralo che , 
negli atluali dislretti (vararios) n.'" e 5 5i Salcele e Ba- 
çaim segiiono a restar soggetti alla giurisilizione ordioaria 
della diocesi di Damáo tulte le cristianita clie atlualmente 
10 sono alia arcliidiocesi di Goa, non essendo atklialrneiite 
soggette a questa giurisdizinne le cristianitl che gi& riman- 
gono eccetuate sotlo i l  n." 6. 

Rimarranno egualmente asçegnate alla diocesi di Damão 
hitle le cristianii.h colle loro chiesi, cappelle e stabilimenti 
dependenti, heni e rendile nelta cilti ed isola di Bombaim 
attualmente sogetta alla giriiisdizione dcll' arcivescovo di 
Goa, che per maggioib cliiarczza siannoverarino qui np- 
presso : 

#.O) Di Mazsgso eolla chiesn e staliilimenti clie gli ap- 
parterigono e cappella di S. Vniicisco Saverio iii Colaba, 
e gli slabilimenti che gli sono dipendenti; 

2 .O) Di S. Fraricisco Saverio di Datbul; 
3.') Di Cavel (N." S.5lelIa Solidade) e caliella iii Lon- . 

poor ; 
4.4 De1 Maliim Superiore (S. Miclielle) colla cappclla 

ctcl Btron Consiglio in Sion e sciiola che le appaistiene; 
5.") De1 Mahim Inferiore (N,".' ddplla Salvazrotie) calle 

capelle di Mantenga e di Parel, collegio e scuole annesse. 

La diocesi di Cocliim suffraganea di Coa restera cosi 
circoscritta comprendendo : 



lOh DOCUMECNTOS COMPROVANTES DE DIREITO ECCLESIASTICO WRTUGUEZ 105 
4 

Numero primeiro 

I.") A cidade de Corhim com todas as siras christan- 
dades, igrejas, capellas e quaesquer oulras estabelecimen- 

. tos dependenles ; 
2.") As seguintes ciicurnscrip~es com as chrislandades 

de ama e de oi1lr.a jurisdicção que Ihes pertencem: 
Mattanchery e Amarambady (jurisdicção do arcebispo e 

do vigario aposlolico) ; 
Pallaralti (jurisdicção do vigario aliostotico) ; 
Idacochi, Arus, Pu nugufo c Perumpadippu : 
Manasherry S. Luiz; 
hianasherry S. Miguel; 
Cauniiamalb ; 
Candacadavuy ; 
Comhalananguy; 
Chellanam S. Sebaslião : 
Chellanam S. Jorge; 
Pollitodu ; 
Truvine (jurisdicção rlo vigario apostolico e do arce- 

bispo) ; 
Manacutlam e Toreur; 
Pallipuram ; 
Uendurti e Tevere ; 
Tanghi ; 
Arthringal S. Jorge; 
Arthungal Santa Andrb e hlararicolam e Chelti; 
Mararieolam (jurisdicção du arcebispo de Goa); 
liattur (jiirisdicçáo do arcebispo); 
Aleppi (jurisdicção do arcebispo e do vigario aposto- 

lico); 
Vattalunyhal (jurisdicçáo do arccbispoj ; 
Pungavu (jurisdicção do vigario apostolico); 
Tumboly (jurisdicção do arcobispo e do vigario aposto- 

lico). 

Niimero primo 

i.") La citU di Cochim con tutle le sue cristianiu, 
cliiese, cappelle e rlualunque aitro stabilimento dipen- 
dente ; 

2 . O )  Le segiicnli circoscrixioni colle cristianiti dell' una 
e dell'altra giurisdizions che loro appartengono: 

Mattanchery e Amaranibady (giurisdizione dell' arcives- 
covo e de1 vicario riposlolicaj; 

Palliiriitti (giurisdizioae de1 vicario apost~lico); 
Idacochi, Arus, Punugnto e Pertimpadippu; 
Manasherry S. Luigi ; 
Manasherry S. Michele; 
CaunnamalB ; 
Candacadavuy ; 
Coinbalaiianguy ; 
Chellanam S. Sebastiano: 
Chellanam S. Giorgio; 
Pollitodu ; 
Truvine (giurisdizione de1 vicario apostolico e dcll' arci- 

vescovo) ; 
Manacudain e Torerir ; 
Patlipuram ; 
Bendi~i,ti e Tevere; 
Tanghi ; 
ArlhungaI S. Giorgio ; 
Artliiin;al S. Aridrea e Mararicolam e Chelli; 
Msraricolam ( iurisdizione dell' arcivescovo di Goa) ; 
Katíur (gioris%ieione dei íirciv~covo) ; 
Aleppi (giurisdizione dell' arcivescovo e del vicario apos- 

tolico) ; 
Vatlalunyhal (giiirisdizione dell' arcivescovo) ; 
Pungavu (giuiisditione de1 vicario apostolico) ; 
Tumboly (giurisdizioiie dell' arcivescovo e de1 vicario 

apostoiieo). 
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Numeiw segundo 

No aclual vicai-iato aposlolico de Quilon as seguintes 
christandades : 
1.3 Aravola; 
2.") Caringolam; 
3.') Pontorre; 
4.") Tutur; 
5.") Waliatowe; 
6.") Valli : 

comprehendendo todas as igrejas, capellas, estabelecimen- 
tos, bens e reiidimentos que actualmente lhe pertencem. 

A diocese de S. Thomi de Meliapor, sukiiganea de 
Goa, ficara assim circurnscripta : 

Numero pitimeiro 

I.") A cidade de S. Tliomb de Meliapor com todas as 
suas cliristandades dt! uma ou da outra jririsdicção e aquel- - 

Ias do Monte de S. Thome, igrejas, capellas e quaesquer 
estabelecimentos dependenles, e em 

Palavaram; 
Caveliing; e Cliinglepett; tendo por limites a leste o 4 

golfo de Berigala ; a noite os caminhos diamados Edward ' 

Elliot's Road e S. George's Cathedral Road; a oeste o 
' 

camintio que conduz de Madrasla a Congeveran ate ao . 
rio Palar; a sul o rio Palar ate ao mar; constituindo tudo 1 
assim territorio diocesano continuo. 

2.') No actual vicariato apostolico do Madure: 1 

As christandades de uma e da ou1t.a jurisdicção, compre- 

Nell' atluale vicariato apostolico di Kilon le >seguciili 
cristiaoith : 

1.") Aravola; 
9.") Caringolam; 
3.') Poiitorre ; 
4.") Tutur; I 

5.") Waliatowe ; 
6.") VelIi; 

comprendendo tulte le chiose, cappelle, atatiilimeriti, beni 
e redile che prescntemente loru appartengono. 

La dioçesi di S. Tliome di Meliapor, sufiagaiiea di Coa, 
restera cosi circoscritta : 

1.') 1.a ritti di S. Thomb di Meliapor coii tutte le sii 
cristirtuiti dell'una o delle'altra giurisdizionc, e quellc de1 
Monte S. Tliomh, cliiese, calipelle e qualaiasi stabilimenti 
dipendenti, e in  

Palavaram; 
Caveliing; e Cliinglepctt ; av~ndo pcr lirniti a1 i't?$t il 

golfo di Heiigala; a iiord le str-arle dette E d ~ a r d  Elliot's 
Road e S. George's Catliedral Road; all' ovesl Ia strada 
che conduce da Madras a Congeveran fino a1 tiume Palar; 
al sud il-riiime Palar tirio a1 marc rimanendo cosi tutto i l  
territorio diocesano conlinilo. 

2."j N'cll' altuale vicariato apostolico de1 Madure: 
Le cristianita dell' tina e dell' altra giurisdizione, com- 
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liendendo todas as suas igrejas, capelias e quaesquer outros 
estabelecimentos dependenles situados nos districtos de: 

Tangiore; 
Rigapatam e de 
Manargudi 

tendo por limites a Este o golfo de Bengala ; a norle os rios 
denominados Vellai. e Vemar; a oeste e ao sul os limites 
dos districtos de Tangiore, Manargudi e Nizagapatam 
conslituindo tudo assim territorio diocesano continuo. 

Numero segiindti 
. ,  

1.') Todas as -cliristandades, igrejas, capelas, e quaes; i 
quer estabelecirnenfos dependentes, com todos os seus 
bens e rendimentos em Calcutli e Dacca, ou Daka, sujei-' 
tos aclualmente ao vicariato geral portuguez de Bengala, j 
e que para maior clareza aqui se mencionam: 

De Boitakanak na cidade de Calcutth; 
De Chiniurak; 
De 8oudel no dislriclo de Hoogly com as escolas depen-: 

deutes : 
Em Dacca, oii Daka, as chi'istandarles de Dacca (Nossa: 

Senliora da Piedade); 4 

De Tesgão (Nossa Senhora do Rosario) ; i 
De Nagory (S. Nicolau Toleniino) ; i 
De Hosiiabad (Nossa Senhora do Rosario corri as chris-.' 

tandades que Ilie estlo actualmerite snnexas e d~peiidenles; : 
De Siiibpur (Nossa Senhora da Giiia) igualmente com as 

christandades que Ihe estão aclrialmente aonexas e depen- ' 
dentes. 

2.") As christandades com as suas igrejas e capellas, 
actualmente sujeitas exclusivamente i jurisdicção do arce-. 
bispo de Goa, sitas no actual i'icariato apostolito do Ma- 
dlkiB. 

Com relação as pequenas aldeias que ahi haja sujeitas 
As duas jurisdicções, os dois bispos de S. Thome e do 

prendendo tutle le sue chicse, cappelle e qualsiasi altm 
stabilimento dipeodcnte situato nei distrelti di:  

Tao giore ; 
Rigapatam c di 
Manargudi 

aveudo per coiilini ad este i1 golfo de Bengale, a nord i 
fiumi detti Vetlais e Veinar; and ovest ed a sud i limiti 
dei dislrelli di Tangiore, Manargudi e Nizagapatam 
coutituendo cosi tiilto i l  tei*ritorio diocesano continuo. 

Nuniero swoiido 

1.O) Tutte le cristianila, chicse, calipelle e ogni soi.la 
stabrlimenli dipendciiti coo Intti e loro beni e reridite ii i  

Calciittà e Daccs, o Uak~,  sopgeti presentemente al vica- 
riato generale porli!gliese di Bengala, e che per maggirir 
chiarezza qui si aniioveiaano: 

Di Hoitakariak iiella citli di Calculla; 
Di Chinairrak : 
Ui Uoudel nel distiettu di Hoogly colle scuole ciipeii- 

denti ; 
In Dacca, o Daka, le cristianiti di Dacca (N." S.ViIclla 

PietA) ; 
Di Tesgão (8." S.a de1 Rosario) ; 
Di Nagory (S. Nieolo da Tolentino); 
Di Hosiiabad (N." S." de1 Rosni.io) mlle crisliatiilà clie 

loro sono presentemerile aiinesse e dipendenli; 
Di Sliibpur (E." S." clelh Grrida) parimeliti colle cris1i:i- 

niii clie souo a questo presentemeuie annesse e diliçii- 
den ti. 

2.") Le cristiariiti coIIe ioio ctiiese e cappelle attual- 
menle sogette csclu~i~amente atla giurisdiaioue dsll' ai+ 
vescovo di Goa, e srle iiell' atluale vicariato aposlolico dcl 
Madure. 

Quanbo ai piccdi villaggi çlie attualmeiite sono ~0ggrli 
alle due gitirisdizioui, i due oi-dinarii di S. Thomb e de1 



Madure proporáo equitalivamente, para ser resolvido peta 
Santa Se e o padroeiro, a qual das jiirisdieções dever8 
ficar pertencendo de futura. 

Ainda que ja fica declarado, todavia para maior clareza, 
e a fim de evitar quaesquer duvidas de futuro, declara-se 
qiie sempre que n'este aiiriexo sc trata de chr.istaiidades, 
enknde-se que çomprebende lodas as rgrejas, captlllas e 
qiiaesquer outros estabelecimentos, que Ilies estejam an- 
nexos ou dependentes, com iodos os seus bens e; rendi- 
mentos. 

Seri dada tiina conipensafào 1rar.a os lieiis lii'oprios de 
Portugal O U  dos vigarios apostolicos nos logares que forem 
reciprocamente cedidos. Estes negocios seilo reguladas 
por os bispos e vigarios apostolicos respectivos, os quaes 
os submetterão a Santa Se e ao goveriio portiiguez. 

Roma, em viiitc e tres de juiiho de inil oitocenlos oitenla 
e seis. 

Joáo~Baptis!ril da Szlva FPrrüo de Car~alho Md~ierts. 

DECRETO 

Tomando em consideração o relatorio dos ininistros e 
secretarias d'estado da marinha e ultramar e dos negocios 
estrangeiros ; hei por liem decretar o seguirite : 

Artigo I." I? approvado, e serà ratificado dentro do 
praso eçlabeleeido em o seu artigo o coriuenio frr- 

, Madiire proporraiino equilativamente alla rizoluzione della 
Santa Sede e de1 patrono, a quale delle due giurisdizioiii 
dovraniio essi appartenere nell' avveniie. 

Sebbene gih B state dichiarab, lutlavia per maggiore 
chiarezza ed a Tine di evitare qualunque dubbio nel futuro, 
si dichiara clie tulte Ir! volte che in questo annesso si tratla 
di cristianita, s'iriteiide die compretide tutte le chiese, cap- 
pelle e qualunque altr'o stabilimento annesso o dipendente, 
çon tutli i loio beni e rcndite. 

AvibB luogo uii Gornlicllso pcr iiilli i herii lirolwii de1 Por- 
togallo, o dei vicarii apostolici riei luoglii clie sono i+ecipro- 
~ameiite cetiuti. Questi affari saiiniio regolati dai vescori 
e vicarii aposiolici rispettivi, çhe ire riferiranno alia Santa 
Sede ed a1 governo ~ioitogiiese. 

Roma, venlitre dr giugno de1 milleottoccrilo ottantasei. 

L. Card. Jacobini. 
(Diario da Gocernn, ii 117. de $8 do julho). 

mado em Roma em 93 de jnnlio ullimo, e que, nos ler- 
mos dos artigos 7.", 10.", 14." e 16.' da concordata de 
81 de fevereiro de 1857, define e precisa a circumscri- 
pção dos bispados portuguezes, e eslabelece as condições 
ein que deverl continuar o exercicio do direilo do padroado 
da corda portugueza na India Orieiilal. 

Art. 2.. O governo dar4 conta as ciirtes das disposições 
d'este decreto, 

OS ministrcis e secrelarios d'estado dos uegocios da nia- 
riolia e ultramar e dos negocios estrangeiros assim 0 le- 
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riham enlendido e façam executar. P a ~ o ,  em 22 de julho 
de 1886. - REI. -Hera+ de Macedo. - Hennque de 
Uawos Gumes. 

CARTA DE RATIFICAÇÃD 

De 29 de julho da 1886 

DOM LUIZ, por graça de Deus, Rei de Poihtugnl e dos 
Algarves, d'aqueni e d'alem mar em Alrici, seuhor de 
Guine, e da conquista, iiavegação e commercio (Ia Ethiopia, 
Arabia, Persia e da India, etc. Faço saher aos que a (ire- 
sente carta de confnnação e ratificação vii-em, qiie aos 23 
de Junho de 1886 se concluiu e assignou novaticano entre 
mim e Sua Santidade o Summu P~ritilice 1,eáo XIiI, pelos 
resgecli~os Plenipotenciarios, munidos dos competentes 
plenos poderes, uma Cogcordata, precisando e definindo a 
circumscripqão das Dioceses Portugii~ras, e regulaiido o 
exercicio do direito do Real Padroado nas Indias Orien- 
taes, cujo teor k o seguinte: 

(Segue-se a Cmcurdtua e o Aanmo ao ariugo 3.y 
E sendo-ine presente a mesma concordala, celebrada 

nus ternios dos artigos 6.", 10." 14." e 16.Va concor- 
data de 24 de fevereiro de 1857, e cujo leor fica acima 
inserido e bem visto, considerado e examinado por mim 
o que n'ella se contém, e bem assim, tendo em attenção 
o decreto de 22 de julho do coireiile aniio, ratifico e con- 
firmo a niema concordata, assim no lodo como em cada 
uma das suas clausulas e estipulações, e liela presente a 
dou por firme e valida para haver de produzir o seu de- 
vido efieilo, promelteiido observal-a e cunipril-a iniiolavel- 
mente, e faxel-a cumprir e ohseiqvar jioi' qualquer modo 
que possa ser. 

Em kstemuuho e firmeza do sobredito, fiz passar a pre- 

sente carta por' mim assigiiada c passada coin u sêllo das 
miiilras ai.mas. 

Dada no paço da Ajuda, em 29 de jullio de 4886.- 
REI, com rubrica e guarda. -Hwrique de Barros Gomm. 
- (Logar do sCllo). 

Cum inlrr Nos et Caiisimutri iii  Cliristo Pilium Nos- 
trum Idudovicum 1, I'or~ugailiae et ?ilgar.biae Kcgem Fide- 
lisslnium, V11 Kal. Julii 1886 iiiita sit nora Conventio ad 
detiiiieridum Patronatus exei.cititrm, quo Reges Fidelissimi 
gaudent iri Iiidiis Oi'ieiitalibiis, ciiius Coriventionis tenor 
est sequetts, iitlelicct. 

jSeguc..~e n Conmi-data c o Atznexo ao artrgo 3 . O )  
Nos iiovam tiaiic Conicntionam a Nobis diligenler inspe- 

clain atque perpensam volutitali Nosli,ae coiiíormcm i atarri 
tiabemus et coiiiirrnamus, eiilue prborsus. omnique ex parte 
obstiiclos adhaerere declaramus. 

In quoruin fidem solemrie hoc, ratiliabitionis documen- 
tum Nostra sulsci iptiuiie muirivirrius, çique Natrum ap- 
poni iussimus. 

13aturn Romae ex Palacio Aliostolito Valicano die 10 
Augusli Anrio nioccci.uxvi Poiilificatus Noslr*i Nono. - 
LEO PP. XIII. 

Protocolo da troca das ratificações 

Essentlosi fra la Sanla Sede ed il Governo di Siia Maesta 
Fedelissirria concliiuso, e dai respetlivi Pleiiipoknziarii soi- 

8 
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loscritto, nel giorno 2:) Giugno di quesbanno un Concor- 
[Iam per favorire e promiiovere maggior sviluppo della 
Ciistianita rielle Iiidie Orientali ç per regolnre iii esse in 
modo slirliile e deliiiiti~o i1 I'utrtiriato rlella Çorona Poi.to- 
gliesa, oggi 16 Agosto Siia Emitieiixa i1 Signore Cardiiiale 
I~dovieo Jacoliiiii Segieluiio (li Statri di Sua Santitl, ed i1 
Signore Corrimendatore Augusto de Andrade, Incai'icato 
d'Affare dcl Portugal10 liiesrii lii Sniita Sede, riuiiili nelle 
Camera de1 Piilazxo hgosioiico drl Vulieano previa letlura 
dei r is~iet t i~e Isir.omc~iti (li i.atilica l i  Iiaiino trovati piena- 
mente confiiriiii iii  iulli e siiigiili i loro hrticoli. In seguito 
i l i  cbe harino eriti,arnlii ~it,occtluto allo scamliio della Rali- 
ficlie medebimc, ri1 ir1 I~i le  di t,ile alto, tianno soltescritto 
( l i  1oi.o lirolwia maiio i1 ~ireçeilte Iirocesso verbale ir1 doppio 
oi.igiiiale, apponeiidovi i 1  sigillo delle loio armi. 

Roma da1 P;tlazzo I~ooiilifiçio al Vaticano il I6 Agosto 
1886. - [I,. S.) L. CUI .~ .  Jau~bi~zl. - (L. S.) A U ~ Z ~ S ~ O  dc 
Andrriide. 

(J. Bihcr, Colleciüri rle firiladus dci Iiidru, toiri. xir, pa;. 185). 

AVISO REGIQ 

De 19 de novembro de 1886 

' Em."' e rev."' sr.-Terido sido presente a Sua Ma- 
gestade E1 Rei, pcla secretaria d'eslado dos negocios ec- 
clesiasticos e dc justiça, o oficio de v. em." de 16 de ou- 
tiibro iillimo, çulimettendo ao ibegio lieneplacito a calta en- 
cyclica, l'eyo~a hh/)as uccndil, expcdida pelo Sanlo Padre 
Leão XIII, a lodos os prelados poitugiiezes, cm refcrencia 
ii mensagem cuilecti~a que Ilie dirigiram, como manifesta- 
$Zu do seu iegosijo pelo feliz exilo das iicgociações com a 
Sanla Se e pelos incoiibslaveis heneficios resultantes da 
concordata, celebrada em 23 de junho do corrente anno, 
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sobre a importante qaeqtso do padroado da Iridia: o me- 
smo aiigusto senlior, cnmquanto lhe parecesse mais con- 
lol.rne coni as boas Iir,axes, que a sobredita mensagem 
fosse trsiismiltida a Sua Santidade, com conliecimcnto e 
por intermerlio do goreimo e do ministcrio dos iiegocios 
ecclesiasticos e de jiisiiça, como v. eni.' tambem rthconhe- 
cera pela sua illiisti~açiio; Iioure por bem, conformando-se 
com o parecer dos fiscaes da corôa e fazenda, cin conte- 
rencia, auctorisar a publicaçio da referida carta ençjclica 
n'estes reinos e dominios, na Iorma do estylo, visto riáo 
couter proposição ou douirirra que se ,oliponba ao nosso 
direi10 publico, constiiucional e ccelesiastico, iicm As leis 
do reino ou aos loiivaicis ctistlinies [Ia Igreja lusilnna e 
antes, comprelicridei saI i i ta r ts  exhortaçõcs e principios 
q u m  St~timrno I'oiitilice i~ecomniei~ila aos cuidados e des- 
vclos dos   ir ela dou, e espera Sira Mages[ade qiie todos no 
exeiticio ilo çeii sagrddo rniniaierio acatarno sempre os 
poderes coiistitiiidas e Iisrrnoriisai~80 os actos da siia jiiris- 
dir~ici com as Icis do paiz c com os Clir~itos do Estado. 

O que Sua Mageslatle niarirla tleclnrbar a v. em.' para 
seu conhecimerito e devidos pfleitos. 

Deus giiarde a v. em: Paço, em 19 de novcmhi-o de 
,1886. -Em."" e rev .R9r .  cardeal bispo tlo Porto. - 
Francisco Anloriio da Yiiya Beirtio. 

Idciitico aviso regiu ao cardeal palriarclia dc Lisboa, e 
porlaria circuldi a tudus os prelados rio mesmo seritido. 

De 16 de setembro de 1887 

Tomaodo em etinsideraç50 a rcl~torio rlo minislro c se- 
cretario d'eslado dos negocios eslratigeiras e iiiterino dos - 
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da marinha e ultramar, e tendo ouvido a junta consultiva 
do ultramar e o conselho de ministros, hei por bem de- 
cretar o seguinte: 

CAPITULO I 

Da organisaçIo da juuta geral da niissõee porleguezas 
ou do real yidrordn 

Artigo 1." E creada, jitnto da secretaria d'estado dos 
negocios da mariitha e ultramar, uma jutita gera1 de mis- 
sões porluguczas ou do real padroado. 

Art. 2.' A jiiiita k coiiiposta de dez togaes effectivos 
e de sele supplentes, nomeados por decreto real. 

$ 1." A iiomeaçlo dos vogaes effediros e supjilentes 
recairi em itidividuos de recoiihecido merecimeiito e que 
tenliam dado provas de zEl0 pelo ser*viço piiblico, e em 
eccl~~iaslicos illustiados e recommeiidaveis pelas suas vir- 
Eudcs. 

$ 2." A nomeação dos togaes seri feita de maneira 
que na junla haja sempre pelo menos Ires ecclesiaslicos 
entre os effectivos e igual numcro eiitre os supplentes. 
Os prelados rlti ultramar, quando veriliam a Lisboa, tomam 
parte lios trlihalhos da junta, e são para todos os effeitos 
considerados como seus rogaes etfectivos. 

5 3.' O diitectoi. geral do ultramar B vogal nato da 
junta. 

h.' Os vogaes su~ipleiiteu serão chamados a preen- 
cher os 1ogai.e~ dos ellectiios qiic fiiltarem temporaria- 
mente. 

Art. 3.' O presidetite e +ice-pi'esideiile da juiila serão 
nonieatlos tl'enlre os scus vogaes por decreto real. 

Art. 4." A junta ~iotleri eoiividar, sempre que o julgue 
conveniente, as suas sessões quaesqiier íunccionarios oii 
outros individiios euja oliiriião etla entenda poder escla- 
recer alguma importaute queslzo d'entre as que cabem na 
competencia e alyada das suas atliibuições. 

Ar1. 5.' -4s funcçóes de vogal effectivo ou supplente da 
junta são gratuitas. 

Art. 6.. A juiila celebra as suas sessões na secrelaria 
d'estado dos negocios da marinha e ultramar, e para pro- 
ver ao respectivo expediente o ministro designara, d'entre 
os empregados d'aquella secrelaria, os que, segundo as 
necessidades do scirvi~o, sejam para esse fim indispensa- 
veis. 

CAPITULO II 

Art. 7." A junta tem por fim esclarecer e aconselhar o 
governo acerca da maliiitenção dos direitos e do desem- 
penlio dos deveres qiic incumbe ao regi0 padroeiro, pro- 
pondo ao ministro os meios coriducentes a toriiar proricuo 
o exercicio d'esses direitos e cabal o cumlirimeritu d'esses 
deveres. 

§ uiiico. No desemlienho da miss;io conferida por este 
artigo, compete i junla: 

1." Examinar todos os documeritos e conhecer dos ser- 
viços relativos as missões e estabelecimentos missionarios, 
tanto na rnetiapole como alem mar, nos territorios do real 
padroadu, e propòr ao goveriio as pravidenrias qlie lhe 
parecerem aproliriadas, e regularisar ou melhoi.ar a admi- 
nistração e augmentaiL o 1iitesti,nio d'aqiiellas iiistiluiçães, 
nos limites da acçáo qiie o real padi'oado permitle e impa.  

2 . O  Provocar e manter directamente correspondencia 
oficial, relativa a informaçõe~ e esrlarecimentos sobre as- 
surnptos da sua competencia, com os prelados, missiona- 
rios e auctoridades ultramarinas, para melhor fundamento 
das propostas, qtie dentro da esplieri dos direitos do real 
padroei1.0 houver de suhmetler i consideração do ministro.. 

3." Consultar sobre a nomeação do pessoal das missóes 
e sobre a melliar forma do provimsiilo nas fallas impre- 
vistas, tudo segundo as prerogativas do real padroeiro, e 
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respeitadas as attribiiições e jiirisilicqão dos respectivos 
prelados. 

4 . O  Propor, tle acco~lo com as reclania~jks dos pieia- 
dos do ullramar, a collocação e clestiiio dos misaioiiarios, 
tanto dos admitlidos linr indicação da junta e actordo dos 
prelados, como diis saidos dos institulos su~ieriores das 
missões, acnbrtlus os respcr:iivos cursos. 

5.' Propbr ao minislro os meios niais adrquarli~s para 
supprir a fdla do ~essoiil missioitario. 

6: Cot~s~~l la r  Acerca da rroaçáo da riauos eslabcleci- 
mentos missionarios e rirforrna dos exisleiites, Liein camo 
da inslaltafão de novas rnissòee, todo eohre 3 boa infor- 
mação das reclrmaçBes dos resl,ectiros prelados, ou de 
aecordo com trsles, organisadas essas miss&s poiL fiiima a 
assegurareni com a proliagaçgo da fé iim recotihecido ser- 
vigo prestado a sciencia. 

7." Promover junlo aos ~irolados das  dioccses do reino 
e do iiltrarnar a creaçàio de cominissíics diocesa~ias E pa- 
rocliiaes, sob a prcsidericia dos resyicctivos bispos e paro- 
chos, lerido por fim arrriliar e ençiaedeçer a ucçáo mis- 
sioiiai.ia. prrimo\ciiiIo dotialiioi: e ;ulisidios, aiiiniando 
vocaióes e eslabclcceiitlo assim unia açqUo cominum em 
todo o paiz, em fauor, do padi.oado e da coiiserltieiile pio- 
pagação tla missáo portuguexa, 

8." Pi.opôr os sohsidios ds niissõcs e aos missionarios, 
e quaesqiiei: auxilios exli*;iordinarius por oçcasi5o da sua 
pai,tida ou regresso para o reino, teiido ein coritu as cir- 
ciinistsiicias especiacl: das regifies iiltrarnarinas oiide Ilics 
csiba prestar serviço. 

9." Pmceder* ou kzer ~iroccder ao iiiveritario e cadastro 
dos bens e rendimentos das missões, e propbr os melhora- 
mentos ~~ossiveis em sua adminislraçáo. 

10.' Formiilar as 111-opostas e redigir as coiisullas kerca 
de quaesquer assumptoc, dizeiido respeito aos dii'eitos e 
acção do real padroado, e sobre os quoes o govcrno en- . 
tenda dever ouvir a mesma junta. 

91." Examinar as contas tle todos os serviços missio- 

narios e consultar sobre o projecto do orçamento da re- 
ceita e despeza d'es.se serbiço, Cormiilado pela reparli~ão 

- de contab~iidstle do miiiisterio, em Iiarmoiiin com as indi. 
ca~Ges propostas lielii junta e a~ilirovadas pelo miiiistni. 

Art. 8." Um reçulanicrilo es~iecial, elahorado pela junla 
e appiavado pelo govcrno, detcrfl1inar.a a exterisão e a 
forma dos trahallios da juiita. 

CAPITULO 111 

Art. 9.' Haverd unia bibliottiecs e aretiivo especial de 
obras, estiitlos e documentos Fi;Ii.a Licil e mais coinlileta 
informaçáo em assumptos relativos As missões e ao servico 
ecclesiasiico iio ultramar. 

$ unico. Superinleitdtiiha ii'esta bibliotlieca e arcliivo a 
jiinta, qiie lcrl como aiixiliiires os empregados da bililio- 
tlieca e archivo do ministerio. 

Art. .10." Com O titulo de  A~,~irie.s dcrs aiss&s portu- 
guaas publicarh a jiirila, perioilicameiite, a ~~l lccgao  (10s 
reiatorios, COH/BS. doctllnenlo~ acerca das missõrs portu- 
gnczas, sua gcrcii~ia, diiecção, clisciplina e resullados. 

Art. 1 i ." Toda a ciirri!slioiidericia expeiliila riela jiinia 
terh caracler otficial, e çiirnpie a s  aucbt~iilatlcs, de~ieii- 
dcntes do niinisierio da maiLirilia e ul[taniui, siitihfazei* os 
pedidos de inforrriac.ães rloc [iur elta Ilies sejam ditsigidos. 
A correspondcricia diieetsaieiile enrlcreyada A juiita, pela 
secreiaria do ciltratiiai.. ser-llie-lia irrirnedialrnieiile eiii iada 
pela repai*ttção em que der ctitrada. 

Arl. 12." Fica rei'ogada a legislaçio cm contrario. 
O ministro e secretario d'estado dos negocios estran- 

geiros, e interiiio (10% da marinha e ulli,amar, assim o 
lenha erileiiclitIo e h ç a  executar. Paço, cm .IG de setem- 
bro de 1887. - Knr, - Henriyiie de Barros Gomes. 
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PORTARIA 

De 28 de dezembro de 1887 

Tendo constado extra-oflicialmeiite no minislerio dos 
riegocios ecclesiaslicos e de justira, que em f 7  de novem- 
bro ulrimo fdra diriçida pelo reverendo arcebispo de La- 
rissa, coadjutor e futuro succesmi. do reverendo bispo de 
Lamego, uma circular aos parochos das freguezias siijeilas 
i siia jurisdicqão ordinaria, pedindo-llies esclarecimentos 
sobre vai-ios pontos na rncsma indicados, algiins dos quacs 
fôi*am desbvonivelmente apreciados pela imprherisa perio- 
dica, e tciiilo-lhe sido exigida immediatamente pela dire- 
cç2o geral dos negocios ecclesiasticos uma infoimação cir- 
cumstanciada sobre este asrumpto, I-esporideii cnm oficio 
de 23 do corrente, em que offerece algumas considera- 
cõcs para justificar o seu procedimenio, declarando que a 
expediçáo ila alludida cii.ciilar teve por fim principal co- 
lher dados cstatisticos que podessem Iiabrlital-o a regular 
o serviço e adrnirtistrn~ão da diocese, mas que lambem 
fora motivada pelo desejo de ser util ao governo e ao paiz 
com esclarecimentos altamente aproveitavcis, sob o ponto 
de visla temporal, e que a esla circumstancia se referiu 
quando iiisiriiioii que o lim (Ia circular era de mais vasto 
alcance; accrcscentaiido aiiida não ter procedido assim por 
obediencia a quaesquer ordens superiores, porque nãõ as 
havia recebitlo, mas ein Iiarmonid com ilivvi-sas leis cano- 
nicas, e ainda com a carta encyclica de Soa Santidade- 
Brgata nobss acadit - de 14  de setcm bro de 1886. 

Siia Magestade, comquanto tique certo, pelo que o rs 
verendo arcebispo de 1,arissa afirma, de que fbram rectas 
as suas intenções, e de qrie so teve-em vista elucidar-se 
com trabalhos eslatisticos que, no principio do seu go- 
verno, julgou necessarios para melhor tlesempenhar as 

suas obrigações episcopaes, manda, comludo, ponderar- 
lhe : 

1.' Q i ~ e  não deixou de causar muito reparo, e não pode 
merecer a regia approvação, a forma que adoptou para 
iriformar-se do compoitainento moral e religioso dos seus 
dtocesanos; porqualito a devassa ou denuncia, sempre in- 
jiislificada p r a  aquelle trfleilo, B airida mais impropria do 
caractei- sacerdotal, e daria 'necessariamente occasiao a 
descoritlança enlro 05 paiocliieniis e a profiindas iridispo- 
siçóes d'estes contra os seus pai'ochos; podendo tambem 
ser consirlcratla corno perseguição religiosa, que 6 con- 
demnada pelas leis r10 paix. ConvBm, portanto, que n'esta 
parte seja wodilicaila 3 mencionada ciibcttlar, dando-se para 
esse tireito as riecessai.i;ts itistiur~fies ans parochos, a fim 
de procederem pai* fórina que não possa dar l o g r  a justi- 
ficados reyiar.os, 

2.' Qt~e  ao ,noteirio, e sb ao governo, no exercicio do 
seu dii.eito, compete mandar collier quaesquer elementos 
eslatisticos, quando os julgue iiecessarios, sob o ponto de 
vista temporal ; sendo, portanto, inadmissivel o vaslo al- 
cdrice que o sobredito prelado dedaia ter tido em vista 
com a ~ i g e n c i a  dc t50 minucios~s esclarecimerrios, tanto 
a reslieito dos seus iliocasanos, como das escotas, irman- 
dades, confiar,ias e aiialojias associaCões existerites na sua 
diocese. 

3.' Que declarando o reverendo aibcebtspo de Larissa 
lia siia resposta, que poeedera especialmente em liaismonia 
com a carlti cncyclica - P q r a t u  wobls accadti-, convem 
~ionderar-ltie que esse diplonia de inodo algum ~ustitica o 
procediniento qrie o mçsrrm prelado julgou dever adoptar, 
bem como que, na occasião em que foi concedido o regio 
berielilacito, muito cspeeialmente se advertiu a todos os 
prelaclos diocesanos que iio exercicio do seu sagi,ado mi- 
nisterio deviairi harinonisar os actos da sua jurisdicção 
CUII,I as leis do paiz e coni os direitos do estado. 

E o que Sua Magestade matida de noira recomniendar 
ao i.eieierido arcebispo dt! Larisaa, eoadjiilor e futuro suc- 
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cessor do i,evercndo bispo de Larnego, esperando das suas 
virtudes e illtislra~ão cliie assim iiroccdei~i. 

I'ajo, eni 28 de dcxrmbi.~ de 1887. - I;i.unciac.o Av&- 
toltlo da 1 í y a  &(?r ao. 

* PORTARIA 

De 27 de dezembro de 1889 

Forani pi1r3entt3 a Sua Mag~sfnde El Ilei, pel;i sczic- 
tar'is d'estado dos riegocios e~rlrsiaslicos e dc jiisti~a, os 
dociimeii tos seguintes : 

a) Um livro irititularlo A erlinrciio do toltrenro de S(i 
crtb Ar aro e OS jornncs poi~lz~~iri!zcv wl~yiciso-l~oti!ic«s, I iu- - blicad~ sob a fbrma tle carta ao riiiiicio a~ioslolico ii'c~ta 
chrtt! ~iclo iereiciitlo bispo rle Coimbra. em qrie o reFe- 
rido ~ii,eliitlo s e  propoz jiistificar o seu pi'ocedim~rito, náo 
sb rio locarite ao assliinpto qiie constiltie o titaio da obra, 
mas tamhem a outi.os allilienles a ailministrac;ão (Ia siia 
diocese, e em rliic noincarlarnciitc st: co~itc;iii u~ri ai-ligo ern 
appetldice, rio qual, sob a eiiigr,al)tie F(~i:i~ldrrili~ de ~fteolo- 
ybu, u auctoi. expiirne ~it,olurido set;lirneiito por esta hnret' 
appriivailo e louiarlo a doiiti iiia api-esciitaila pelo respe- 
ctivo Ieritc dc \espera, 11et.anttl r )  coiisellio iuperiorb de 111- 
str.ucl;ão publica, ria scssão aririual ordiiiaria ile 1885; 

b) Uma caiia impressa, em qrie os lerites da kiculrlacle 
dc ibeologia, repelindo os seus lori\.ores ilqiielle seu çol- 
lega, e declaraiido at:ceitar as legitiriias roiiseqirencias da 
doutriiia por eile apresriltada, affii,mani o direito de não 
poderem, como faciildiide, e Iioi ihbo  lirirte iiilcgi~aiile do 
corpo st'iciitilicu iiiii~er~silai~io, rer:eber iiistriicyfies e iiilver- 
kncias scrião (lu eslado, e corttlric~n wlicitrtndo a exone- 

r a @ ~  de proEessoi.es do scrninario episcopal de Coimbra, 
o> ~ U C  dli exei ~ ; d m  taes eiicdi.gos; 

c) Outra ~ ~ r l â .  tambem impreq.~~, do mesmo revereiido 
bispo dc Coimhra aos rtifci.itlos lentes, em que, protcs- 
tanilo náo ter ~ireler~rliilo {iolar os direitos da faculdade 
de clicologin, cm r.ujo giircriio, admiriistração, t i i la.  des- 
eiivoliirneiito, ecoriomia e melliodo tle erisirio n5o qiiix, 
riem Ilie conipete iritronietler-se, declai-a acceitar as cxone- 
raçnes s~licilatlas ; 

rl) Urna 1~clirescri1ai:no da faculclade dc,tht~fogta, em 
que esta dP ~ O r l t i l  a Sua Blagestade El-Rei, como protector 
da utiiuei'sida~le, de que ~ i i i  revista li~.sta'rriaçíies chistãs, 
que sde a luz lia cidade rlc Coiinlira, com aplirovaGUo do 
reslieetiro ~irularlo, sairii ~iubltçado um decreto da sanlis- 
sirna congirgação da iriyuisirao e do iiiilex, o qual con- 
demna e ir1Fei.e no 1iumei.o ite livros ~iroliibidos a fifevaol-zu 
ali~'esent;rda  ido lente de ieslicia da  mesina Faculdade, no 
coiisellio su~ierioi. de iiistrucção liiiblica, em rjne se con- 
t i i i l i i l  a alludida douliiiia, Iaiiieniarido não liarer este sido 
adniitlido a dcfti~irlcr~sc oliliortiiiiainrnic, senliiido li«" isso 
irao Icreni tido os ~ i $ i i i i h i . i ~ ~  corilieciriiento dos porito~ 
iiicriiniiiados iii i  .tlf~ntmiu e da iiola oit renblira que Ilics 
quadrata, a fim do go\lui.iio tiiclo ayiieciar corrio foi. de 
justiça ; 

c) A i eqosta, qlte o i.cc-ci-crido bispo de Coimhrd, man- 
rlarlo orivii solii.e u alliididn i.cyit.eeentayão, dcti, e da rlual 
se coiilici:e qiic o riiesmo 1itel;itiii esere\ei.a diílet.entcs car- 
tas ao i.eTerido leiile de vcaIiei.a, da parte (10 eminerilissirrio 
c;ii'de;il hluiiaco Ia Ytilatta, ein nonie {Ia s;içi.ada cuiigrega- 
cio do saiiio of'ficin, a fim cle iicluelft! declaicai. se se sub- 
meltia ao dcerato appro~ado ~ielo Santo Padre, qiie man- 
dou iiiserir rio iiidex a alludida ~?ft.mor.au, submrssáo que 
se ri30 dera, pelo qtie Tiira pribiicado o mesmo deereto sem 
a rleclaraç8o ccnuLiliii. Enridrihatilei* se silljecitii ; 

f l  Um exenililai do niimero da i2efi:riila revisla qiiinze- 
iial, corresporideiite an dia 5 de noifembra ultimo, r10 qual 
se vi! que i, reverendo bispo dc Coirnhra e os retlactotes 
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do mesmo jornal impetraram dii,eclamenle da sagrada con- 
gregacão do concilio, em Roma, solução de differentes du. 
vidas com respeilo a inierpretaçáo de um texto do concilio 
Tridentino relativo ao cuidado, visita e reforma das uni- 
versidados nao immedi:itamerite siijeilas a protecção do 
Summo Ponlifice. 

E o mesrno aiigusto senhor, altendendo a que das expli- 
cações contidas na rcsposta do reierendo tisli0 de Coim- 
bra, na qual este procura defender os seus actos sem me- 
noscab~ dos direita< do estado, sc mostra qire, ~iratican- 
dom,  não tivera intenção de oíierider as regalias da corba 
portugueza, as leis do paiz c os salutares eslylos do rsjno, 
de cuja ohservaiicia tem mais de urna vez dado testemii- 
nho, durante o seu 10rigo e esclarecido episcopado, em 
que, como afirma, tem ~i rocur~do  maiiter a devida con- 
cordia entre o sacerdorio e o impeno; e coiisideraiido que 
por isso só a intelligeneia que o mesmo prelado entendeu 
deverem ler as disposições reguladoras do assumpto o po. 
diam ter levado a proceder como procedeu: 

Ha por bem resolver, que se poiidcre ao ihevercndo 
bispo deCoirnbi.ao'seguinte: 4 

I." Qiie, náo sendo licito aos prelarlos diocesaiios t1ii.i- 
girsi? officialrnente ao ritincio tle Sua Santidade, acredi- 
tado ri'esla côrle, a fim de se rião tratarem e decidii,em os 
respectivos assumptos sem o consenlirnenlo e aesenso do 
governo, como foi ponderado na portar ia de 15 de dezem- 
bro de 1860. [leve julgar-se oficial e por isso comlirehen- 
dida ri'essa proliiliiçao rjilaiqucr correspondencia sobre as- 
suniytos attíneiites i admii~istraçao das dioecses; 

2." Que, competindo ao goier i10 a nnmeaçiio de prnfes- 
sores para os spmiiiarios diocesanos, embora sob proposta 
dos respectivos prelados, como 8 expresso na carta de lei 
de 28 de maio de 2845, e por isso ao governo que cor- 
respectiramcnle compele demittir os mesmos pialessores, 
ou acceiiar-llies as exoricra~ões liar trllcs soliciladas, eni. 
hora tambem oiividos preriameiile os prdados. sendo que 
assim se procedeu aitida no caso sujeito, teudo sido con- 

siderada a areeitação do respeclivo bispo como simples 
proposta, e harendo o governo concedido directamente 
as exoneraçhs solicitadas pelos professores do seminario 
episcopal cle Coiinlira ; 

3." Que, não poderido Lei. execução n'este reino sem o 
beneptacito real quaesquer cori~lituições ecclesiaslicas ou 
delermiuações da ciiria romana, coino e expresso na carta 
constitucional, ariigo 75.", 5 44." codigo penal, artigo 
138.", 5 4." e rriais l eg i s la~~o  parailela, se devem ter 
conio compi~elieiiditlas ii'esse preceito as decisões dos tri- 
buiiaes e coiigrcgarões tliie coiistitiiein a curia romana, e 
norneadanienle os decretos das congregações do santo ot%- 
cio, do iiidcn, e do coiic~lio, ngo devendo pai isso ospre- 
lados exectitar por qiialquer fói.rna os decr5etos d'ellas sem 
o mesmo beneplaciro; 

6."iic, iião deveiido rin regra, solicitar-se desyiachou 
na côrte de Iloma sem previa auctoi~isa~du, em haimoiiia 
com as rcsolu~ões regias e touvaveia costumes c10 reino, 
se tem de julgar comprthendidas n'cssa regra as consultas 
que os prelados diocesairos enteiidam dever dii igir iis coti- 
grega~õos da cui,ia romana sobre a execufio dos decretou 
dos concilias dertdamcnte iwebidos. 

O que se marida cornmunicar ao revereiido bispo de 
Coiuibra, para sea conlieciinento e devidos effeitos. 

Paço, em 27 de dezembro de 1889. - Fra~dasco Aw 
tonio da Veiqa Llserk. 

LEI 

DOM CCARLOS, por graça cle Deus, Rei de Portugal e 
dos Algarvss, elc. l'azemos saber a lodos os nossos ~ u b -  
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do mesmo jornal impetraram direclamenle da sagrada con- 
gregaçáo do concilio, em Roma, solução de differentes du- 
vidas com respeito i interpretação de um texto do conciIio 
Tridentino relativo ao cuidado, visita e reforma das uni- 
versidades nàu imrnediatamente s~ijeilas h pibotecção do 
Summo Pontifice. 

E o mesmo aiigiisto senhor, aitendendo a que das expli- 
caqóes contidas na resposta do reverendo bispo tle Coim- 
bra, na qual esle procura di!iender os seus aclos sem mo- 
noscabs dos direitos do estado, se mostra qiie, pralican- 
do-os, não tivera intencão de offentlei as regalias da corôa 
portugueza, as Ieis do paiz e os saliilares estyios do reino, 
de cuja observaricia tem mais de uma vez dado testemii- 
nho, durante o seu loiigo e esclarecido episcopado, em 
que, como afirma, tem tirocurado maitier a devida con- 
cordia entre o sacerdorio e o imperio; e coosiderarido que 
por isso $0 a inlelligencia que o mesmo prdado entendeu 
deverem ter as disposições reguladoras do assumpto o po- 
diam ter levado a proceder como procecieii: 

Ha por bem resolver, que se por~dcie ao reverendo 
bispo de Coimbra o'seguinte: 

1." Qiie, rino sendo licito aos prelados diocesaiios (liri- 
gir.sr? oificialtnente ao riuncio tle Sua Santidade, acredi- 
tado n'esta clirle, a fim de se rião tratarem e decidirem os 
respectivos assurnplos sem o consentimenlo e assenso do 
governo, cornu foi ponderatlo na poitai ia de 15 de dezem- 
6iho de 1860, deve ~iilgar~-se oficial e por isso comprehen- 
dida n'essa [iroliibição qualquer cotiespondencia sobre as- 
surnplos attinerites a admiiiislraqlo das dioccses; 

2.' Que, competindo ao gojeriio a noineaçxo de lirofes- 
sores para os semiiiarios diocesanos, embora sob pioposla 
dos respectivos prelados, como i! expresso na carta de lei 
de 28 de maio de 1845, e por isso ao governo que cor- 
re.~1)ecti ~ameiilc compete demilt ir os mesmos professores, 
ou acceitai-lhes as exonera~ões por elles solicitadas, ein, 
bora tambem ouvidos previamerite os prelados, sendo que . 
assim se procedeti aiuda no caso sujeiro, tendo sido con- 

siderada a acceita@o do respectivo bispo como simples 
proposla, e havendo o goorei-no concedido directamente 
as exonerações solicitadas pelos professores do seminario 
episcopal de Coirnbia ; 

3."ue, nnã p d ~ n d o  ter execução n'esle reino sem o 
beneplacito real quaesquer constituições ecclesiaslicas ou 
deterniinacões da c~iria romana, como é expresso na carta 
canstitucioiial, arligo 75.". 5 lkO, codigo penal, artigo 

.438.", 2." e mais legislacão parallela, se devem ter 
como cornpi~elieiidiclas n'csse preceito as decisões dos tri- 
bunaes e congtegdçGes que coiistituem a curia romana, e 
norntadameiile os decretos das corigregaç~s do santo 0% 
cio, do indcx, e tlo coiicilin, não devendo poi. isso os pre- 
fados execulai* por q~ialc[uer Ibrrns os decretos d ellas sem 
o mesmo briieylacito; 

4." Qiii:, não daveiido ein regra, solic~lar-se despaclios 
iia côrle de Roma sem previa auctorisaçáo, em harmonia 
com as resolu~ões regias e louva~eis coslume'; do reino, 
se tem de julgar çomprahendidas n'csaa regia as consulias 
que os prelarlui diocesanos entendam dever dirigir As con- 
gregações da cuitia romana sobre a sxccuflo dos decretos 
dos coiicilios detidamerire i.ecebidoç. 

O que se manda communicar ao revereiido bispo de 
Coimbra, para seli conliezimeuto e devidos effeitois. 

Paço, em 27 de 'dezembro de 1889. - Frc~#tciseu A% 
tonto du Velys Reittcío. 

LEI 

De 14 de setembrb de 1890 

DOM CARLOS, por graça de Deus, Rei de Portugal e 
dos Algarves, elc. Fazemos saber a todos os nossos sub- 



126 ~OCUMENTOS COMPROVANTES DE DIREITO ECCLESIASTICO PORTUGUEZ 427 

ditos? que as cortes geraes decittaram, e nos qiicremoç a 
lei segiinte : 

Artigo ,I.' O direito de a p o s ~ i ~ t ~ ç ã o  concetlido aos erii- 
pregados e ftiriccioriarius cii is, pelo docreto com forca tle 
lei, n." I.", de 27 de jullio de 188fi, é, rios mesrnos ter- 
mos, ampliado aos paroclios carioiiic.amente instituidos tias 
igi.e,jas parorhiaes do coiitinente do reino e das illias arlja- 
centes, salvas, ~ioréni, as decl;it~a~Ües e alterarries piescri- 
ptas nos paragi.ayi1ios segiririt~s : 

$ 1." E' Faciillada a alio~riitaç30 ordiriatia: 
a) Aos parochoç que li~erem coinpletado seterita anrhs 

rle idtide; 
b) Aos patoclius que. cuiiiaridú n~~ais dc sessciita aiinos 

ile idade e ttmta de scrvi~o eITectiro, se rrioslt8arrm crirn- 
plel.arrienle iin~iossibililaiIus, jihysica oii iiitelleclti:ilincrile, 
rle coiitiiiiiai.eni tio erciacicio ílo rnitiislei,io rini~ocliinl ; 

c) Se os pai.oclios, cjiie esLtircr.em rias coiiiliçõcs tla ali- 
nea !,) o11 nas (Ia ;iliiic.n a), a ~ c i  esceiirlo a cit ciinislxiicia 
de abiii1ol:i ini~io~~ibil~darle ~iliysica ou iiitcllec~ual de cori- 
tinuarerri no exei.cicio rlo seu iniiiistcrio, [ião solicitarem a 
aposcntacão, 1ioilei;i o goirimo rlcteimiiial-a sobre [iarrcer 
oii p r o i ~ ~ , t u d o  prdleclo rla i3eslicçtii a diocwe; 

d) A :iposeritnçào, niis pi,eci:os ternios da alinea h), s6 
piide se i  concedida u i.equei.~meritri dos pai~oclios, acompa- 
nliado de boa iiirormaçáo ilus rii.elados respei.li\o:. 

5 2." Os I) ; I I~UC~IOS, ciijas corigrtias iiíu tiverem sido lo- 
tadlis, nos lci,inos dii 4." tl'cslc artigo, em quaiitia sups  
rio)' a 18080011 rSis, lirani ilislic.risailos de ctiiitriliuir com 
rlualqiicr cjiiiita ['ara n caixa tlc aliureiilayão, srint que por 
cstc I'acto tlcihem dti tci igiiat c1ii.i-ito a çcbi.em :ilioscritados 
ijudtitlo i eliiiii ciii as uiitiab co~itli~ões iiidiepciisaieis para 
a alioyi~rilayão oi.rliri:~i~ia nu cxtrnniiliiiaria. 

$ 3." Os ~iaroclios, ciijas çorigriins 115o 1irei.em sido 
lotad:is, segutido o ilis~tiisto rio ~iarsgrapho segriiiiite, rm 
qiiaiilia stipci ioi a :lOON1)00 i8i:is, liagmbão liara a caixa de 
al~jsetilatão a qiiola cori~es~ioridcnle s i rrn~ri l~ ao excesso da 
lotação sobre 1808000 reis. Aquelles, cujas congiuas tivs. 

rem sido loladas, seguiido O disposto no $ 4 , O ,  em quantia 
supwior a 300Q000 reis, e irifci'ior a 4006000 reis, pa- 
çarao ;i qiiotii c0r.i-ealionrleiite ao excesso da lota$Ho sobre 
1005CK)O reis. Or ()ire tiveiaem rtiiigriim lotadas cm quan- 
l ia  siip~iior a 4008000 reis, pagai.ão a quota correspon- 
dente a tolalida~le da lolaçao. 

$ 4." As peiisõus dc ~ ~ K I S P ~ I ~ : I Ç ~ O  oibdiriaria coi~cedidas 
aos parochos sei.ão iguitw "atalidade das suas coiigruas, 
segurirlo a lutarão feita 1iai.a o ~iaçamento rlus direiios de 
mei.cE, com~irilairdo-se il'ella os i'eiidimentris do pè de al- 
tar. ctevidaincntc calcullitliis pela rnédia dos iillimos cinco 
ariiios ai~tei,iores i 1)ubliciição d'esta lei, coiihinie constar 
do ri:gislo 1iarnclii:ii e respectiva tabdla, oii, q~iaiido não 
Iiajatabella, dcguntlo os usos da rregue~ia, e bem assim 
qciaehquei. outros r~eiiilirneiilos parochiaes que roiistcm tle 
tlortimeiitos piib11i:os e aullieiiticos. 

a) As ptbiiGcs tlo aposetiiação rxlt.aordinnria serão fixa- 
(Ias piopoicioriai~ncrili: i inilioitaiicia das congi-uas, se- 
giiiido a 1otai;ão lixada ii'eate paihligiaglio, qiiando altin- 
girem, ou t:xccdci~c?ni, 180dUOU réis, porqiie, senílo de 
quantia iiifet.ioi-, o coin~iulo da 1ii:nsãu rcFcrii-se-lia sem- 
pie ã esta iiiipor.taitcia íle I809000 r&. 

h) Em caso algiini, tiorein, a peiis5o de apoceniayão, 
qurr ordiiiai~ia, quer extiariirliti~rta, poderi sei. superior 
a 1:00080UO rkis, riem a ~iensãio tla alwstn"lçáo ordiiiaria 
poderi ser iiifcr.ioiS a ,180$000 reis, seja qiial ror a lola~ão 
das congiiias. 

5 5." A coiigiua, qtir! s iwe  ile base i lieiiaão de 1 ~ 0 -  

seiitação, é a ai.bitt*arla i i~p(s j f i  cm que o pm'.~dio estiver 
collado clrirrndii tiiei. de ajioseiiliir-se, ai: a sua C O ~ I U Ç ~ O  
ti'cs~a igieja tiver dirrntlo niais de ciiico anrios. De con- 
ti8ai,io, siirviri r10 liase para a deteririitiayão ila perisso a 
congrua ai,bitradu i igreja em qiie anterioihmeiite tenha 
servitio. Esta dis~iosiyiu i i b  k aliplicavel aposenla~ão 
extraordinaria. ~ a r i i  a qual scrt1i.i de base a congrua e 
loia~ão da igreja eiii qiic o [iaiocho estiver coltado, inde- 
peiideiitemente r10 tempo da collaçáo. 



$ 6.' Nenhuma aposeiilaeáo podei3 ser toticedida, com 
excepção do disposto no § 2.", sem qrie o parocho tenlia 
çuntiibuido para a caixa tlt? aposeiilacáo, nos termos d'esta 
lei, pelo merios durante cinco aiinos. 

1 7." Os paroclios que i data da publica~ão d'esta Iei 
estiverem nos casos das aliricas a) e h) do fj i.", podeiáo 
adquirir de promplo o direito 5 sua aposenlação, pagando 
as respeclivas quotas para a caixa de aposentação relativas 
a ciiico aorios, oii por uma xu vez, OU em cinco pihcetações 
anriuacs a sua escoltia, deveiido, no segundo caso, o paga- 
meiito effecluar-se por deducqao ria liciisão de aposen- 
taçáo. 

$ 8." Os j.'aroclios, a quem, i datli (Ia publicação d'esta 
lei, ialtaiem para reuiiirem as coiidiqfies das alineas a) e 6 )  
do 5 .i." d'este ariigo, idade ou tetnlio dc serviçu inferior 
a ciiico aiinos, podein adquiitir o rlirrito i aposentacão logo 
qut? comlilslem esse tcmpo ou essa idade, se, emquaiilo 
1150 comptelarein iim ou outra, conlriliuii*oin pa1.a a caixa 
de aposi.ul;ição com as quotas devidas e i*elatiias ao tempo - decoi~i~ido d e d e  a dala da ~iublicaçáo da niesma lei, e se, 
depois de coiriplela a idade oti o tempo de serbico, paga- 
rem o que bltaib para a conti~itiui$áo de cioco annos de 
quotas, ou por uina sb Yez, ou aniiua[merite, i siia esco- 
lha, deveiido, no seguiido caso, o pagameiilo fazer-se por 
deducção ila peiisão de aposeiilaçào. 

8 9." S3o aapplicaveis as diaposiçlks dos dois yaragra- 
plios antecedentes i aposeutação pretista na aliuea c) do 
mesnio 5 1." d'este artigo, náo shniente durante os pi.1- 
meiros ciiico aiirios da vigeticia d'esta lei, iiias permaneii- 
temetite para os parodios que livei.eni ficado isentos de  
corilribuir pai,a a caixa de aposenta~so, por iião quererem 
gosar d'cste direito, como Ilies 6 ~ieraiitliilo pelo 5 H?, 
porem, n'esle caso, devei.ão coiitribuir para a caixa de 
aposenlação com a quola toi.i~espuiideii~c ao ~ieriodo de 
dez annos. 

10." Os sozcorros pi~ovisoi.ios que. por mero tilulo 
de renda vitalicia, liverem sido coucedidos aos parochos 

apos~ntados, cessam logo que ellrs comecem a receber a 
pensão de aposentai;áo. 

8 i 1 . O  A inipoasibiiidade pbysica ou iritellectual seri, 
em regra, iarificada rias sbdes das dioceses por t1.a facnl- 
tativos para esse fim tiomeados pelo ordinario, o qual de- 
pois eniiara os respeclivos p~~o&ssos de aposenta$o com 
o seu oarecer ao miaisleriu dos negocios ecclesiaslicos e 
de jusliça para seguirem os dsiidoswteimos, 
a) Quaiido a aposertlação iião tiver sido requerida pelo 

parocho, ser8 elle sempre maiidado ouvir no processo, e 
ser-lhe-lia pcrmillido i,ecorrer do Iiarccer dos fiicullalivo.os' 
que o liveiSern julgado iricaliaz, 1iai.a uma iiovr junta me- 
d i r ~  composta rle dois Caculi;ili~os iioineados pelo govertio 
e dois nomeados por d e  de ciiti.e os pi~iife~sores de qual- 
quer das escolas medicas do paiz, presidida pelo presi- 
dente do triburial da relueáo de Lisboa. Se esta junta con- 
fir'inar o primeiro liait:cer, seião [lagos pelo rccorrenle os 
Ironorai.ios dos Lacu!ta~ivos qlie a crimliw~erem. 

Ir) Quaiido se da o icciiiso ~iievisto iio pai.agtalilio an- 
terior., se o pai.ocIio ietui~i~eiilc pci tciiccr a alguma das 
dioccses do coiiiiuciite, a junta de revisão rauriii--sc-ha em 
Lisboa, se, poi'brri, o paroclio for de alguma das dioceses 
das illies adjaceriles, a juuia reunir-se-lia Lia s lde do dis- 
tricto a que peitencer o peroclio, seri presidida pelo juiz 
de direito da couiaixa da cabeca de disti.iclu, e os medicos 
nonieados por eiIe ser50 dos que Iiouvcr ira focalidade. 

c) Quando se mostrar que o paihoclio iião pMe compa- 
recer na slde da diocccie ou do districto. poim moli80 justo, 
podera o [iriineiiw exaiiie medico vei iiicat se  na parocliia 
da sua I-esideiicia. 

$ 12." Cessando a itnpo%.ibilidsde, e verificado este 
facto pela fbirna estalrelecida tio artigo aiitece&nle, se 0 
parocho iião tiver reiiilnciado o seu beiielicio, ou se, ~ H I ~ O  
feito a renuiicia, o benclicio se acliar ainda vago, a elle 
seid 1090 reconduzido. Se, [iorkm, o bcnefici0 estiver jt 
provido, será apitesentiido e collado ria primeira oppo~tu- 
uidade em qualquer oulra igreja, beneficio ou emprego. 
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Em qualqiier d'estes casos o pagamento das pens%s de 
aposentaçáo sb tetminara 'quando os parochos forem in- 
vestidos no seli cargo. 

8 43." Para o elieito da aposenlaçSo não será cnnlado 
o tempo ein que os paroclios estiverem suspensos das or- 
dens sacras, ou do exercicio do ?eu miiiisterb, nem aqiielle 
em que dcixarein de residir em seus beneficim sem legi- 
tinio iinpedimento ou aucloi~isaç80 competente. Será, po- 
rem, levado em conta todo o tempo de serrico oo exer- 
cicio das runcqõrs parocliiaes, como collsdo, encommen- 
.dado, ciira oii coarljiitor, e o que tiverem preslado em 
yualquei' beneficio siniples ou curado ainda que não tenha 
Iiarido colla(i30, bem como no exercicio do magislet-!o ou 
de qualqucr eiriprego rios serninarias, e torlos os demais 
em alguma commissio de seiaviço publico devidamente au- 
ciorisada. 

$ 14.' Decrelada a aposentaçb, ort por determinação 
regia, OU por wlicilaçio do paroctio, noo poder&, comludo, 
tornar-se cffectiva, nem se pagara a pensão concedida em- 
qiianto se rião sakislizereni ai: coiidições seguintes : 
I.' Ser o processo renieftido a direcção geral da con- 

tabilidade liirblica, para verificar se lia, ou riso, cabimento 
dentro do íuiido dc que lrala o 48.", e para os effeitos 
c10 $ 7." do artigo 1." da lei de 49 de junho de II389; 

2.' Apieseniar o paroclio a certidão, a que se refere 
O $' iiiiico do artigo 11.' do decreto de 14 de outubro de 
1886, quando tenha pago as c~tiotas para a caixa de apo- 
sentiiçáo, rim lermos d'esta lei, dereiido v ir  esla certidão 
jiinta ao Iirocesso, quaiido foia remeltido i direcção geral 
da coniahilidadc publica ; 

3." Apieseiilar o pai*oclio cerlidão do termo da reriun- 
tia do seli Iienefirio, oii, na Iijpothese do ~iaragrapho se- 
guiiite, participar50 oficial do prelado diocesario de ter 
sido reniovido o ~iaroclio tlo exercicio do ministerio paro- 
cliial em que eslava ; 

4.' Cumpiimeiito do picceiluado nos $$ 2." e 3.' do 
artigo 10." do decreto com Forca de lei, n." 1, de 17 de 

jiilho de 1886, devendo a remessa do processo para a tri- 
Iiurial de contas sei. feila por iiitermedio da direcçáo geral 
da conlahilidade publica. 

5 15." Quando o parocho almseiitado se recuse a re- 
nunciar voluntariamcnla o seu beneficio, ou não possa por 
qualquer circumstanuia verificar a renuncia, o pi+clado dio- 
cesano o removera do exercicio do minislerio parocliial, e 
nomeara para o substituir um encommendado, percebendo 
este a wngrua artiirada i respectiva igi'eja, e aquelle a 
pensão quc Ilie tiver sido coriredida. O parocho cnccim- 
me~idado náo percelieri coiigrua pai. inteiro, emquanto ao 
aposentado não foi miindada pagar a peiisãio dc aposen- 
tnção, porque n'este caso ar~iielfe so i.ecebei.a metade da 
coiigrua. 

rj  16." O pagamento das quotas, com que coriti.ibuirem 
os pai-ochos das freguezias do continerite para i caixa de 
aposeritaçao, sem feilo nas i~ccebedorias das comarcas res- 
pectivas e a inipoilancia d'cll~s seri remettida pur estas 
ro~)wt i~õcs i sobredita caixa, pela qual scião satisfeitas 
as pensões aos paroclios aposenlarIm. As quolas dos lia' 
roclios das dioceses das illias adjacentes seiio desroritadas 
iias follias des congruas, pagas directameiite pelo estado, 
e a sua impoitancia serb& tanibeni remcliitla a caixa de 
aposealação. ' 

$ 17." Em tudo o rriais qut! se retcrir ao pagamento de 
qciotas, ficam os parocbos siijeitos ao disposto, para a apo- 
seiilação dos fuiiccionarios civis, nos aibligos 4." a 7." 110 

decreto iie,14 de otiliibro de 1886. 
8 18." 15 crearlo lia caixa d e  aposenbação, com e~criptu- 

raça0 pi.olm~i e independente, Lim fuiido especial, utiica- 
meiile deslinado i apúsentaçao do clero parocliial, nos ter- 
mos d'estii l e i ,  composto d ~ s  scguirites vcrlias: 
I." Do juro de ~1.300:0001000 rkis uomin~es de inscri- 

p@es de 3 por ccnto, com o coupon do 1." de julho de . 
1890, pi-oveiiienlc dos rendimentos dos bens das corpo- 
raçks religiosas extincbs ori supprimidas, qiie serão, pelo 
ministerio da fazenda, averbadas ao dito fundo especiak; 



2.' Das quolas com que conlribuirem os parochos para 
a caixa de aposentação; 

3 . 9 0 s  miiiimos do producto dos bens desamortisados, 
que nHo podkrem ler sido conierlidos em inscripções. 

$ i 9 . O  Sào applicaveis ao fundu especial, de que trrla 
o paragraptio antecedente, as disposições dos ai-tigos 17." 
e 48." do decrelo li." 1 de ,I7 de julho de 1886. 

20.. As quotas com q u ~  os pai~oclios i6.m de contn- 
buir para a caixa de aposentaqio sáo as fixadas nos nu- 
meros segtiintcs, eoiiiorme as suas idades: 

1.' Ale lisinta aniios, 3 por ceiito; 
41." De trinta a quarenta annos, 4 por ceiito; 
3." De qiiarerita a ciiicoeiita annos, 5 por CL'U~O; 
4.' De ciricoeiita annos em diante, 6 por cento. 
8 24: O paiacho gire não quixer posar do direito de 

aposeritaflo dcverl píiiticiyal-o ao niinisterio dos negocios 
ecclesiasticos e de jusliçii, por int~irncdio do seu prelado, 
em reqi~erimeiilo por efle reíto e assignado, com a assigria- 
tura devidamense reconhecida por tabelliao, a fim de ficar 
isento de pagar as quoias esiabrilccidas para a caixa de 
aposentação. 

8 24." h aposenlaçzo exlraordinaiaia sb pbde verificar- 
se a requi:i,imeliio do paioclio ou por iletermiri.ação do go- 
verno, sobtte parecer ou pi.oposta do prelado da diocese 
respectiva. 

5 23." 0 gorei-i10 decretari as pro*idencia~ que julgar 
necessarias para a execução da presente lei, e bem assim 
para a i*egularisar;Lo e melliorainento do serviço do registo 
parochial, podendo rever c aItei.ar as laliellaç dos emolu- 
menlos priochiaes e respecliros usos, e regular os seriiços 
funebres c o sei5iiço das tliesoui~arias ecclesiasticas. 

Art. 2.. Ficaiii por esta fbrnia ampliadas e niodilicadas, 
com i.eiaqão ao r1ei.o parochial, as disposiçijes do decreto 
com força de lei, 1 i . O  i ,  de i 7  de jullio de 188fi, e demais 
legislaçáo respeitaute il aposeiiIaGo dos hnccionarios civis, 
e revogoda a legislação contraria a eslr. 

Mandãmos, poitaolo, a toda; as auctoridades, a quem o 
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conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a 
cumpram e guardem e façam cumprir e guardar tão iníei- 
ramente coma n'ella se contkm. 

O ministro e secielario d'estado dus~regocios eccleuias- 
ticoç e de jiistica a faca imprimii; piibliear e correr. Dada 
no paço, aos 4 k de selemhro de 1890. -E~-REI,  com ru- 
brica e guarda. - Lopo Irnz de Sampmo e Mello. - (Logar 
do sbllo grande das aiamas reaeç). 

Carka de Lei pela qual Vossa Magestade, tendo sanccio- 
nado o decreto das cbrtes geraes de 47 de julho proximo 
prelerito, que amlplia 30s panichos. caiioiricainente insti- 
tuidos nas igrejas parochiaes do continente do reino e ilhas 
adjacentes, o direito de aposenta~áo concedido aos empre- 
gados e funccionarioi. citis pelo rlecreto com lurça de lei, 
n." i ,  de ,I7 de jiillio de I886, salvas, porem, as decla- 
rações e atteraçaes prrscriptas no dito decreto das cbrles 
geraes; e c r ~ a  na caixa de aposentai;ão um fundo espe- 
cial, c,om escriptuiação propria e iiidependenle, iinicamente 
destinado aposentaçao do clero parochial. manda ciimprír 
e guardar o mesmo decreto como n'eile se coritbm. pela 
fbrma supra declarada. 

Para Vossa Magestade ver. - Coe!mno fiilieiro Vianfia a 
fez. {Dini i o  dn Ctiariin, ti 0 912, de 18 ile arlembro) 

LEI 

De i4 da setembro de 1890 

DOM CARLOS, por grnca de Deus: Rei de Poittugal e 
dos Algarves, etc. Fa~cmos saber a todos os nossos sub- 
ditos, qiie as côrles geraes decretaram e nos queremos a 
lei segilirite : 

Artigo 1." I? o governo aiictorisarlo: 
a) A conservar c reorganisar pelos meios campetentes 
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a insigne e real collegiada de Nossa Senhora da Oliveira, 
da cidade de GiiimarBes, com todos os seus haveres e ren- 
dimentos, fixando o i.eslieclivo quadro capitiilar, imponde 
Ilie a obrigação de ensino publico e graluito, e regulando 
a fbrma do seu provimento; 

h) A ccrai e organisar, aiiriexii a mesma collegiada, um 
inslituto de instriicç30 piiblica e graliiita, onde se estudem 

' as disçiylitias q iie corisiitucm os yi.eparatorioç para o cui.so 
theologico, e quaesquer outras que enknder de maior con- 
vetiiencia e mais em 1iai.monia com as necessidades da lo- 
calidade. 

Art. 2." Ficam a cargo dos reiidimeritos da collegiada, 
e bem assim do iLenlinieiito accumulado, e em coke, Iiei'- 
tericerile i tadciiha de D. l'rioi: 

1.O 'I'otlas 3s deslieaas ala hl)i.ica c e~ilto dd igieja. zol- 
legiada e-pai.ocliial de Nossa Seiiliora tla Oliuuin, rncliiiiido 
ou legados de missas e demais cncai.gos pios, quc oiieram os 
bens do D. Prior, e os restantes ~)erleucerites i collegiada; 

8." Todas as despeaas com a iristalla~30 do instiruto, 
nas quaes se incluem obras e reparaçfies a fazer na resi- 
dencia do D. I'rior, 110s outi.ris edificios da collegiada, ou 
em outro qualqtier do fitado quc Ihe s ~ j a  concrdido fiara 
as aulas, ai:ornmoda~ão dm alurn~ros c ~iessoal iittenio; 

3." Todds as dcspezas de [iessoal, nialerial, livros, ex- 
pediente e suslenlacáo tlos aliimiios gratuitos; 

4." Todas as despezas aqai não mcncioriailns nem rire- 
vistas, mas que lenliain de fazer.-s~, e que directa ou in- 
directamente, se relacionem com a collegiada ou com o 
instituto annexo, pai' fui.ma que, em caso nciilium, resulte, 
ou possa resultar para o lhcsoiiro putilico o mais leie en- 
cargo. 

8 unico. Sc houvcr renia~iesceiite, ou da importaricia 
em cofre yeilenceiite 9 cadeira do LI. Piioi', oii do actual 
e futuro rendimeiito da collegiada, depois rle satisieilas 
todas as despezas de installação, e tle firefixadas as da 
conservação da collegiada e sustentapáo do institulo, i.e- 
vertera para o iuiido da dolayão do culto e clero. 

Arl. 3 . V i c a  n'esta parte re\ogado o decreto com força 
de lei de 1 de dezembro de 1869 e mais legislaçáo em 
contrario. 

Mandamos, poilanto, a todas as auctoriclailes, a quem o 
conhecimento e ehecução da rekricla lei pertencer, que a 
cumpram e g~iaidem e iaçain cumprir e guardar tão iniei- 
ramenle como n'elia se çoiithm. 

O minislio e secrel;iiaio d'oslsdo diis negocios ecclesias- 
ticos e ,de justiça ii faca irriprimii., publicar e correr. Dada 
no pafo, aos ,I 4 de eelemliio ile 1890. - Ei.-HLI, c,om ru- 
brica e guarda.- Lopn 17az dr Srsmnpnio e M P ~ .  - (Lagar 
do sêllu grande das aimas reacs.) 

Carta de lei pela qiial Vossa Magestade, 'tenib sanccio- 
iiado o decreto das cúihles geraes de 11 [Ir. agosto prvoximo 
preterito, que aucloi.iça o govcrrio a cori.fei.bai. e reorga- 
nisar a i~isigiie c real coileviada de Nossa Seiiliora da Oli- 
vera da cidade de Guirna:>es, com obrigaçb de ensino 
publico e gratuito, indicando a applicação que de~em ter 
os seus rendimcnlos, manda ciimlirii e guardar o mesino 
decreto como o'elle se conlkm. pela rorma supra declarada. 

R r a  Vossa Magestaile ver. - Cnelalao Rihciro 1Ircariats 
a fez. 

(Dbdno rlo tiorcriio, n o  412, alo 18 de ~.etcmbrn) 

DECRETO 

De 30 de dezembro de 1890 

Ciimprindo rs~ulai. a e x e ~ u ç b  da c,arta de lei de ib do 
rnez de sctembia iiltimo, pela qual, coni as alleraçóes alii 
presciiplaç, f o ~  ainpliado aos parorhos canonicamente insti- 
tuidos nas igiejas pai.ocliiaes do contineiite do reino e das 
ilhas adjacentes o direito cle aposcntação concedido aos 
empregados e funccioiiai~ios civis pelo decreto coin força 
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de l9i, n." I ,  de 17 rle julho de 1886; hei por bem, con- 
forme o disposto no 5 23." rla mesma carta de lei, decretar 
o seguinte: 

Artigo 1 . V o  prucesso da aposentaGão (10s parochos 
serão observadas, na parte a~)pliarel e com as modifica- 
ções estabelecidas nos a i  tipos sulisetluenta, as diversas 
providencias e instriicçòes expedidas pelo ministerio dos 
negocios da bzenda reialisamenie i aliosenbação dos em- 
pregados cirjs. 

Art. 2.' E fixado o praso de sesseiita dias, a contar da 
puhlicaçáo d'este decrelo, para qiie os parochos actual- 
menk collados nas igrejas ~iaroçhiaes do continente do 
reino e das illias adjacentes pai ticipem ao ministerio dos 
ncgocios ecclesiasiicos e de justita, por. ititcrmetlio dos 
(irelados das respectivas dioceses, cm reqiierimenlos 1,or 
elles feitos e assipriados, rom as assigna1ui.a~ de\idameiite 
reconhecidas por tabelliáo, se querem oii u b  gosar do di- 
reito .de aposeiitação. p a i a  se apurar, segundo as suas de- 
clarações, quaes os que são otii,igados ao pagamento das 
quotas para a caixa do aposciitiiflo, e quaes os que ficam 
isentos d'esse pagamento. 

Art. 3." Os paroclios quc yuizerem ter o ilireiio de apo- 
senlaçáo deverão juntar aos seus ieiliierimentos certidão 
de baptismo por onde provem a sua idade, e certidici pas- 
sada pela direcção gei,al das coritriliuifries directas em quc 
se declare a importaiicia das  lotayres das resyectivas igre- 
jas, paia poderern ser calculadas as quotas com qiie teixo 
de contribuir para a caixa de aposenlação. 

Art. 4 . W s  parochos que effcctuareirt a sua primeira 
collação em qualquer igreja parocliial depois da p~iblica~áo 
d'este dccreto, deverão fazer a participaç30 de  que trata 
o artigo 2." dentro de 30 dias, coniados da daía da siia 
iiistituição carionica. E os que j1 gosarem do direito de 
aposentaçàjo por virlude da sua anterior collação em qual- 
quer beneficio parochiai e rorem riroiidos depois em ou- 
trds igrejas, dever80 delarar dentro rio mesriio praso se 
qucrem continuar a p a i .  do mesmo direito. 

DE DIREITO ECCLESIASTICO PORTUGUEZ 437 

$ I." Se o novo beneficio parochial em que se collarem 
for de lotação diversa, a nova quota serh a ciirrspondente 
a essa Ii~taçáo. e a pensada aposentado serA regulada pela 
media das lolirções dos berieficios em quc houverem servido. 

5 2." Entender-se-ha que desistem do direito de apo- 
sentafio m paroclios que se acharem nas circumstancias 
iiidicadas u'este artigo e no artigo 2.', c não fizerem as 
referidas pni.LicipaçT,es nos prasos que ficam marcados. 

Arl. 5.' Pela direcçáo geral dos negocios ecclesiasticos 
scrzo enviadas i &i contabilidade publica as participacóes 
mencionadas nos artigos 2." e h.', nilo s6 para os fins 
iiidicados no aitigo 3." do decreto de i 4  de oiit11bi.o de 
4886, mas plii.1i que, cm vista d'ellas, se forma alli ~ im 
cai1asti.u gerd de Lorlos os paroclios que foreni admitlidos 
ao direito de alirisenla~áo e fiquem obrigados a conlrihuir 
para a reqieetiva caixa; deverido ser expedidas pela mes- 
ma direcçwo gei-al da coiitabilidade piiblica as necessarias 
insti*ticçõea aus directoi-es das repartiçfies de f~zenda dis- 
trictaes, ri20 sú para qite, por inierveii~ão dos rcspectivos 
prelailos diocesaiios, façam coiistar aos paiaclim qiie per- 
tencerem aos seus districtos O dia em que começam a gosar 
do direito de aposeritacáo e a qoota qiie cada irm lem de 
pagar para a caixa, em liarmonia com o que se acha esta- 
belecido iios %$ 3." e 20.' ila lei, inas tambem para que 
mandem opportuiiamei~ te extrahir os competentes coulie- 
cimentos de cobrança. 

$ iiriico. Aos ~iaroclios das fregiiezias das iihas adjacen- 
tes, visto teisni veiicirnento pago pelo cofre do eslado, de- 
vsrãli ser descoiiladas as devidas quotas nas folhas das siias 
congruas. 

Art. 6." Nas çamaras eceleeiasticas havera livros nume- 
rados e rubricados pelos i5e~pectivos prelados diocesauos, 
ou por pessoas por elles commissionados, para o fim de 
serem ahi registarlas as admissóes rlos ~iaroehos ao direito 
de aposeutação, em vista das liarlicipa@es que forem feitas 
pelos directúres das repartiçócs rle fazenda, conforme 0 
disposlo no artigo anterior. 
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Art. 7." Os ~iarochos que pretenderem obter a sua apo- 
sen ta@~ deiterão dirigir para este efreito a El-Rci, pela 
ministerio dos iiegocios ecclesiabticos e de justiça, os sciis 
reqrierimentos assignados, com a assigna1ur.a reciinliecida, 
e acomparihados dos documeiilos jnutificativou do seu di- 
reito a aposentação. 

§ 1.' Os qiie estirereai nas condik.fies indicadas nas ali- 
neas a e Ii do $ 3." da lei [ler erão juutar as siras yelii,+ões, 
alein dos docunientos nicncionarlos no artigo 3.' d'esle de- 
creto, os seguiiites: 

1." Certidáo passada pelo escriiSo da i.espectiva camara 
ecclesiastim qi!e moçlre oii terem cxcrcidn as fiincrões l ia-  

rocliiaes por inais de cincn aiinos tias igiSejas em que at! 
aciiarem irislituidos carioriicameiite, ou qiiaes as igi-ejas 113- 
rucliiaes oii uiilivob bctieficios e ernI)i.cgus ein que aniei-irir- 
mente tenliani servido; declarai!do-se o lenipo de set'vi~o 
ekfectivo que conlalem lias iuncções parocliiaes ou nos oii- 
trou beneficio& e empregos, pala o dRilo dd delermiiiayão 
das pensões. conforrrie o disporto no $ 5 . O  ria lei. 

2.' Certidáo com qiie Iiroiem ter pago as devidas quo- 
tas para a caixa de aposentação por rneio de descoiito uas 
folhas das siias congiuas, quando esl:is brem satiskitas 
directamerite ritlo estatlo, ou os coiiliecimeiitos em forma 
que mostrem lerern feiio 0 pagamcrito nas i,eceberlorias 
das comarcas ies~ieckrvas. 

5 2." Oa 11aro'oçlios qiie, d data da piililieac.ão ila mesma 
lei, eslir-crcm iias coiidi~Geç de obtcr a aposeiitaçãn oidi- 
naria e quizeiSern coriseguil-a de pr.ompto, exceptuados os 
que se acharem diapeosad~s de roiili'il~uir com qualqiier 
somnia liara a a ixa  (li: ;iposeutação por iião terem sido 
iotadas as siias coligiuas em quaiitia superiiir a ~1806001) 
reis, deverso jiintar tainliein docuniento que rnostic terein 
pago os qirolas relalivas a ciiico alirios, ou terem obtido 
a faculdade de as satisfazer em cinco prestaçúes annuaes, 
conforme o dispoplo no i." da lei. 

Art. 8." Kecebidos no miiiisterio dos iiegocios eccle- 
siasticos e tle jusliça os requerimentos dos paroclios que 

 iret tenderem aposentar-se, e acliando-se devidamente do- 
cunlentados conforme o disposto rio artigo antecedente, 
serão remctiidos aos oi~diiiarios das respectivas dioceses, 
11ara estes ordeiiarem que oo requerentes sejam submel- 
tidos ao cxame pela juiib medica, coristiliitda pela fiirma 
deleimiiiacia no 5 11." da lei. 

hikt. 9.' Os íacul/atiros nonieatlos pelo pibelatlo pata 
comporem a juiita medica sei.ão 1x10 mesmo prelado i~idi- 
cados a coiniieteiite aucloi.idade administralisa, a tini de 
serem por esta iiolilicadris pai.a aquelle effeito com a de- 
çlaraçio do dia e liora pata [i cxame. E (luando este liver 
de vei-iiicai.-se na sede rla h .egi i~ia  do paroclio, por ter 
inostrado çnm artestatlo jiirado ile algum inertico e conlir- 
rri,)do pelo vigario cla tara ou iircypi,estc qiie n3o pode 
comparecer tia skde da iliocese, perceberão os hctiltalivos 
da juiila os devidos Ii~riorai~ios~ que serão pagos pelo pa- 
roclio quarido este tircr requerido a aposentaçáo. 

Art. 10." Quaiido seja iecoiitiecida, por proposta do or- 
diiiario c pelo exame de sauidade Eeilo rios termos do ar- 
tigo ri.', a necessidade da aposentação de alguni ~iamcho, 
e este IIXI a ~oIiciLc riem se conioi~aie com o parecer da 
conlerencia medica que o tiver jiilgado cornldetamente im- 
possiliilitado do exercicio das fuiicções parociiiaes, ser-llie- 
ha mari:aclo pelo seu pieiado o praso de tres dias, para 
que, qirereriilo, prissa i,ecorrer d'aqiielie Iiarecer como lhe 
e fi~cuilaiio iio 5 I.I.° a) tia citaria Ici. 

1 . O  Iriterpoçlo o i'ccuiso em ihequerimento que o re- 
toriterite deke dirigir ao inini?tei>io dos negot:ios ecclesias- 
ticos e de justiya corri iridicaçiio dos racultatii.os que esco- 
lher para comporem a nova junta rnetlic:i, e perleiicendo 
o p31'odlio a alguma tliocese do conlinenie, o nlinislro no- 
meari os dois hi:ullaiivos por parte do goveriio, e desi- 
gnari o dia e liora em rlire na mesma secretaria d'estado 
deve reunir-se 3 junta sob n ptesidencia do presidente da 
relação rle I,isboa para esse fim convidado. perarile a qiiai 
comparecei*h o i.ecori.erite ; e senilo por eIIa corifirniado ri 
parecei* da 1ii.irneii.a coiil"ei*eiicia, seri  o reqiec1ii.o auto 
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junto ao processo da aposcntafão, para que esle tenha o 
devido seguimento. 

5 2." Se o parocho recorrenle pertencer a alguma dio- 
cese das ilhas adjacentes, reiinir-se-ha a junba na sede do 
districto administratiro respecliio, e o governador civil, 
por ordem do ministerio CIOS negocios ecclesiasticos e de 
justiça, nomeai*a os dois íacullativos por parte do gorer- 
no, -corividara o juiz de direito da comarca tla cabeça 
do mesmo dislricro liara presidir A jurita, - marcar8 o dia 
e hora pata a confcr,encia, - c remetteri o r-espec tivo auto 
com o [irocesso da aliosenlação ao mesmo ministerio para 
os dei idos effeitos. 

Art. .lI." Uetolvidos o5 ppriici~ssm, e mosli~arirlo-se tarito 
rielo parecer dos prelados como por copia aultientica da 
acta da coiifei,eilcia medica e mais doc~imentos jlintos que 
os ~~wochos cle qire se tratar se acliam nas coiidições de 
serem aposentados, e estatirlo tamliroi jiinra a cei-tidio do 
terino da reri~incia do beneficio ou ~iarti~ip;ição oficial, na 
hypcilliese do $ 15." da lei. de terem sido os paroçlios re- 
movitlos du exercicio do ministeriti parocliial, sei.ão decre- 
tadas as aposeiltacões pelo minisferio tlm negocros eccle- 
siasticos e de jusliça, tleliois de ou*ida a tlireq;io geral da 
contabilidade piiblica acei-ca rias ~ieiisócs qiie pertencerem 
aos aposentados e remelter-se-ti50 dopois os processos A 
mesma direcçb çeval para qiie, iSeceliendo o visto do fri- 
buna1 de corilas, e verificando-se liaver cabimeiito denlro 
do fiindo rle qiie tr.ai.s o § 18.", possa ter Ingrir o paga- 
mento das pensões concedidas. 

A l i .  ~12." NSo se ecliaido claramente definida rio 5 3.' 
da le i  a qiiota com que devem contribiiir para a caixa de 
aposcntaç3o os paroclios cujas congruas forem lotadas pre- 
cisarnente lia quantia dc 1008000 reis, e devendo inler- 
pt'etar se a tlisposição d'aquelle jiaragraplio no scntido mais 
fa\~nravel aos iritei*easadou, ficai.50 os paroclios que se acha- 
rem ii'aquellas condicõcs oliiigados a pagar a quota cories- 
pondetile ao elcesso da lulaqão sobre 200d000 reis. 

Art. 13." Quando acoiiteça que o paroclio que Iiouier 

de aposentar-se iião lenlia mais de citico annos de serviço 
effectivo desde a siia collação na respectiva igreja, nem 
teiiha tido anteriormente insli!uição canúnica em outra, 
mas trnha dii.ei lo 3 aposentaçãu por vii+liide de serviços 
presladus como encommendado, cura, coadjulor, profes- 
sor ou empregado nos semiiiarios, como e precsiluado 
no 1 3 . V a  lei, sci*riiA de base para a deterniioação da 
pensao de alioseniação a congrua ou ordenado arbitrado 
ao ultimo beneficio ou emprego que Iiouver servido antes 
da sua collay.áo iia igreja. 

Art. I 4 . O  Mosti-~iidu-se Iiaver mssado a impossibilidade 
do paroclio aliosentado sera reconduzido immedialamente 
ao seu benelicio qiiliiido i i io  o lenha rcnuiiciado. Tendo 
feito a reriuricia. mas aebaiido se ainda vago o beneficio, e 
liaveiido irifoi.maçáu fa~oraitel do respechvo prelado, sera 
de iiovo alii.escnlntlo lia mesma igreja indepeiidetitemerile 
de roocui so e colliido n'ella coiirorme as leis canonicas. 
Se o beiieficio l i  estiici* provido, seri aprcsetilado ou uo- 
ineatlo pnia ouira jçi.cja ou emlirego ccdesiaslica com pre- 
ferencia ii oulros coiicorreritcs. 

Art. 49." O paimoc.hu ~ I J C  reiiiinciai. o sr-u ticneficio, nos 
termos das leis carionicar. perde O dimito i aposenta(,io; 
mas readquire-o se posteriorinente For apreseirtado e col- 
lado em outro, e sei.-Hie lia contatlo para o ef f~ i lo da a p  
seiitaçb o lenilio de servito que Iiouver prestado no pri- 
meiro bctictioio. 

Art. 46.' Perlencendo ao miuisterio dos negocios da 
fazenda, pela rliiccçáo geral das contribuiç&s directas, 
como foi determinado rio artigo 9." da lei de 20 de março 
dc ,1875, a formação e successiifas reformas das lotações 
de todos os emprego: sujilitos a diieilos de mei.c@s, man- 
dar-se-lia por alli ~iroceder a nova lolario dos heiiefiicios 
parocliiaes, cm Iiarmoiiia com o determinado no 8 4.' d i  
lei: e'd'csla i m a  lutacão dat i  a mesnia dti,ecção genl op- 
porlunsmeiiLe o necessai io conhecimento i direcqão geral 
da contabilidade ~irilitica, para servir de base lanto ao cal- 
culo das pensões dos aposentados corno ao das quolas c W  
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qiie os parochos têm de contribuir para a caixa de aposen- 
Lação, conforme o disposlo nos $$ 3." e 30." da mesma lei. 

Aint. 17.' A i'erifica~ão dos rentliineiitos do p e  de aliar, 
catculados pela me~lia dos ullimos ciiico annos ariteriores i 
publicação da lei, assim corrio dos outros rerirlimentos pa- 
iuicliiaes que çonstai'em de rbcomeiib>s pul i l ico~ e autlien- 
ticos, seri  feita lia sdde dt: cada iim dos concellios por iama 
commissáo composta do i.espcctivo adniiriisii.atloi., do escri- 
V ~ O  (de fazenda e de dois ecclesiaslieoà nomeaclos pelo pre- 
lado da ihcsliectiva diocesc. 

$ L." Eni  Iislioa e I'oi,to Iiareid taritas commissúes 
quatilos forein os bairros, e çada uiua d'ellas serh tamhem 
composta do admiiiistrador respectiFo, rlo escrirão de Ca- 
zenda do mesmo bairro, e de dois ecclesiaiticos rioincallos 
pelo prelado. 

$ 2." Qiinridn se proceder iI lotai.ão da igreja em qiie 
se acliai- cnllado algum dos presb~.lcros qire lizercm parte 
rla commissb, seia  elle siibstituido por outro ecclesiaslico 
que o Initsmo prelado para esse fim tarnlienr nonieai.8. 

8 3." As coininissúes sei30 preseiites os liui,ris do i-e- 
gisto parochial dos iiitimos cinco aiirios, e pie,ilados pelos 
paiochos res~iccliros lodos os csclai~eçimeritos que wlicita- 
rem ti de qiie carecercin para o desempcnlio de suas tuii- 
cróes, deveiido ar- mesnlas coinmissões reduzir s auto o re- 
sultado dos seus tibabalhos, e ei1vial.o aos rospeclivos pre- 
Iailos diocesd~ios pai-a ssiem por ejtes lemetiidos com siia 
informação ao niiiiistei.io dos ncgocios da bxenda pela di- 
recção geral tlas cairlriboi~ões dii~eclas. 

Ai t .  18." Fiearido defitiitiiamerile gai'nntidu o direito 
de almsenlsqão aos pnrcirlios rluc rl'clle rliiizurimm gnsar, e 
qiie o Iioiiveiem arlquir'ido nos termos rl:i lei, considc!iar- 
se-liáo sem ell'eito as disposiç6es do artigo 1 b . O  rla lei de 
20 tle jultio de 1839 e do artigo 3." da ile 8 de novem- 
bro de I84 i ,  rclatii~amente i coiicessáo de quausquei. sac- 
c0i.ro.s ~~roe.isorins aos ~iaroclios que, pela sua idadc ou mo- 
lestias, iião poderem desempenli;~r as fiincções do seu mi- 
nislei.io. 

Ai%. 19." Quando o bindo especial unicamente desti- 
nado i aliosentaçãio do clero paroçhial iião chegar para o 
pagameiito 11:is peiisões b~cretadas, ter& prefei.encia no 
caI1!rneiito a peiisao do paroclio cuja petição tiver sido 
pi~i1neii.o apresentada ria secibctaria &estado dos nego- 
tios ecclesiasiiros e de jiistiqa: e se mais de lima tiver 
ilntlci entrada no mcsmo dia, ohçeri7ar.sc-ba a ortlcm se- 
guinte : 

1." A peiirão do paiorlio com mais tempo de serviço 
ct~ectiro; 

S." A peiisão meiior eritre os IJIIL' tiverem o niesmo 
kmpo de serviço ; 

3." Em igualdade de circumslancitis com i~ lação 3 im- 
pnitancia da pensáti e ao tempo de servilo, o ~iaroclio 
inais iellio. 

Art. 20." As pensões de ayosenlaçáo scrão pagas nas 
recebedorias tlds comarcas a que ~ierlcnceicm as [regue 
zias dou parocboç alioseriiados. Sc csles mqdai.em cle resi- 
ilencia, assim o dciem declarar na i,cpai.tiçio de fazenda ilo 
rcspeetivo roiiceliio, indicnnilo a recel~edot*ia em que Ihes 
coiiièm receber as pensões, Faia ahi ilies serem pagas. 

Disposição transitoria 

h i t .  21." Emrluaiito sc não effccluar o apuramenlo (10s 
rentlirneiitos do p e  de altar e dos oulros rendimentos que 
devem ser computados na nova lolai.5~ dos Iie~ieficios pa- 
rocliines, conforme o dispusio nos artigos 16." e 17." d'este 
decreto, serão fixadas as liensões dos parochos que Iiouve- 
rem de ser aposenlados e calculadas as quolas com que 
Iêm de contihiliiiii riara a caixa de aposenlayio, em pro- 
poi:ção da imporraiicia em rjiie liverem sido compuladas 
as respectrvas congiiias para o encarte dos mesmos pa- 
i ochos. 

Os niinislihos e sccretarioç d'estado dos negocios eccl* 
siastitos e tle justica e dos negocios da fazenda assim O 
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tenliam entcridido e fiiçam executar. Paço, em 30 de de- 
zembio de 1890. - Riri. - Antonio 'ognt2io Cwrsia de Sá 
Brundáo - Augalsso Jose da Cunha. 

(Diuria du Gniicrno, 11 3, de I de jaiiriro dc 1891). 

CARTA REGIA 

De 8 de janeiro de 1 8 9 1  

Ao %.r.-' E ~ P V . ' ~ ' ~  sr. ilrccbiB,)n prima ile Rw 

neverendo em Cliristo, padre arcebispo tirirriaz deibaga, 
par do reino, do meia consc~lho. - Eu, El-Rei, vos envio 
inuito saudar, -como iqiielle que muito [ii'Czo. 

Achando-se o meu governo aucloi.isado, pela carta de 
lei de ,I4 de sclembrc, ultimo, a coriscrvai. e remganisai 
a insiçiie e ineal collcgiada dc Nosba Seriliorii da Oliveira 
da cidade de í;uirnarães, de modo consoniile a indole da 
mesma corporação, appliçando-se uma riaite dos seus a\ul- 
tadus rendimeritos íi manuteiicáo de urii iiistitiiio dc in- 
slriicção pulilica e graiiiita, anriexo a mesma cu[legiada,' 
oiide se ensinem esliecialmentc as disciplinas que consli- 
tuem os ~ii~eparaloi~ios para o curso tlieologicn; 

Consideralido eii q i ~ e  aqiielia disposição legislaliva, au- 
cloiisando a renrgaiiisaqão da collegiada, tios termos ali 
presci.iptos, teve o salrilar iiituito de coriçiliar os iiilcresscs 
da i.eligião com as tiecessidada da sticierlade civil;  

Considerando qiie o modo de proccrler iia execiiçáo da 
citada carta de lei riio pbde deixar de sei* n que sempre 
foi adolitarlo na i.eoi~gniiisaçso de outras collcgiadas iiisi- 
giics, e aigilrnas do vosso arcebispado, ein harmoiiiíi com 
o disposlo i10 artigo 1." da carla de let dc i6 dc juirlio 
de 1848; 

E lendo eu, fiualineiite, em :ittençáo o tfosso parcccr 
de k de janeiro do coi.i.erile aiino, tia p,irte em qiie, como 
resposta ii poitaiia de 7 dc uiiliibro de ,1889, Iiiiiei~ con- 
sideiaado de girnde coiiveiiiencia para o rosso arcvbispado 
a fundação de um peqiieno semiiiai.io anricxo éi sobi.edila 
collegiada : 

Hei por bem, em vista das considerações exlioslas e do 
mais que me @i l~reserile, ii.solver o S P ~ ~ I I I I ~ C :  

Artigo 1." E deliniiivainerite consei.v;ida a irisigire e iml 

collegiada de Nossa Seiilioia d a  Oliicii~ Jii cidade de GUI- 
rnarãcs, com todos os seiis beiis e iciidiincritos, tlii.citos e ' 
acfles, honras e pi-ei~ogatirss ( 1 1 1 ~  lcgiliina e r~iiciriicameiitc: 
Ibe pertcricereni. 

Art. 2.' 0 cjiiatti,o (10 1ic~ssotiI cl'cstn c ~ l l v ~ i ~ d a  S L I ~ P ~ S -  
lente fica composto do L). 1'1 ioi., qiie s e i !  o presid~biile e 
~ x e i c e r i  ao niesmo tem110 as fiincçiics paibochiaes lia igt.eja 
ent quc a mesma cor.poi,a~%o se acha roiisliiiiida, o di !  ílrx 
collcgiaes, tcndo sclc d'cstcs o tiliito dirtiirctiio ile coiic- 
gos, e os tibcs r.rslantes o de Lienefici;itlo>. 

hrt. 3." Ao3 sete cotlcgiacs rlcnomiiiados coiirgos c a 
um dos beneficiados e imposta a obrig;içFLo {lu eiisirio, iiiis 
termos dos ailigos seguiiiles. Os outisus duis beiicficiados 
serão condjutoi~es oi*diriarios e oficiosos do pai oclio. 

Art. 4.' O provimento de todos os niernbi.0~ rla colle- 
giada seiA feito prla forma esiabelecid~ iias leis t-m vigor, 
para o proeinieiito dos caiioiiicatos e bciielicios das ses 
ca tliedraes. 

Art. 5.P l? fibade eai #00,j0011 i-i?is a corigi,iia annunl 
do D. Pi.ior,--em 5008000 1.61s a de cada iiiii tlos cotie- 
gos c0111 onus do magisteiio, - e em 3805i000 reis a de 
cada um dos beniiíiciados. 

$ uriico, Cada um tlos conegos ~ii.oiessoi.es, alem do 
vencimento estabelecido n'cstc ai,tigo, ~iciceberi a gtati- 
licsyáo aiiniial rle f206000 i.8is. I{ o biieric.fic:ilitlo siijeilo 
lambem, como substitiito, a olii,igaqao do crisino. rrce- 
hera igiial gratiiicação, mas pi*oporcioti:il ao tcnijo da sub- 
slituiçáo. 

i0  
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Art. 6.' É crcado, junto da mesma coltegiada, um insti- 
tuto de iiistrucção publica e gi-atiiita, com a denominação 
de Pqtreno rrminario de Nossai S ~ t ~ h o r a  da Oliueira, que 
seri poih \Os dirigido e admiiiislrado, e bara sujeito d 
superinterideiicia do govcino ria coiiformidadc das leis i10 
reino. 

Art. 7." No irlsliluto. de qt~e 1ra1a O artigo anlecede~ite, 
ser50 pi~ofPss:idas as tlisçiplirias, que szo habilitação para 
a mati~iciila rio i."anrio do ciii4so tlieologicn, c pela liirma 

, se.g~iiiite 

I,iiigtia c Iittri.;itura porluguura ( 4  .' e 2." riartes) ; 
I.ingua rraaiewa ; 
I,itigiia latiria (I." 2." ~iai$les); 
Matlicniittiur clenierrtlii~ (1." e 2." liaites); 
Geogi-iqitiia c liisloi~ia ; 
I'liilosoj~liia clcrnei~t~ir. 

5 unico. Alem das ma1ei~i;is iridicadas ii'este arligo, ha- 
vci4 a11 tainbeni aulas ilc 1iritii:ipios do physica, chimica e 
Iiistoria nalural ( I s a  c 2." pai tes!, deseiilio e musica, para 
que o ensirio d'cbtas discipliiiab sej:~ igualmerite proveitoso 
aos qtie se tiio dctlicain i io  sace~*docio. 

A1.t. 8.' Todos OS collegiries si0 obi,igados ao serviço 
quotidiaiio do cbro ; mias os coriegos ~irofessores e o bene- 
ficiada qiie tiver a sei1 cargo stib~titiiil-os nos sei15 impe- 
dimentos tempoix-ios, ~icicteinb ser dispensados da resi- 
dencia coral, cjuaiirlu ti coti~itlei~ai~rlcs iiicotnpatirel com o 
excrcicio r10 magisteiio, 

Art. 9." O instililto de iiistrtteção publica, creado pela 
fbrma detcrminacla nos a~tigos 6." e.", fiincciotiar8 tio 
etlilicio do pi'iotado. onde sc farão as obras necessarias 
tanto para a itislalla~ão ~12s aulas, como para a accommo- 
rlaeiío dos aliimiios iritci.~ios qrie  li forem atlrnittidos. 

5 UII~GO. AS desptixas a hzcr coin as obras a que se 
refere este aibLigo, e com quaesquer outras para o esta- 
belecimerito do seminaiio, seião pagas pela imliortancia - 

que se adia em dciiosito, coino ~isoducto de rendimentos 

accumulados dos bens que crairi privativos do D. Prior da 
~~illegiada. 

Art. 4 O . W o  mcsino iiistitulo, ~Icstiriado eqiccialmeiite 
;i edueaqto c irislriir~5o d(is cluc se drsiinrin ao sacerdo- 
cio, se i i  creatio i im logni tle fice+reiior, tom a oidenado 
aiiiiual de 6004000 ibeis, -um de pei.kito com o orde- 
nado aiiniial de lt(01r1000 riis.-iiin de coniinuo criin o 
veiicinierito, larnbciri aiiriual, de 1506000 i&.,-c um 
de ~~orleii 'o com ,191)6000 rSis. 

' 

AIZ. 11 ." ?'tidos os log;ii.es iueri~io~iiiJos iio ar ligo ante- 
cedente ser211 lirovidos por nomeaçao vossa e conlii.macão 
do goveivin. 

Art. 12." DL' c l l ia lq~ i~~ '  i;igaluiba rio quadro pessoal da 
collegiada. cicpois de roiistitiiiilo liela rhma deteimiiiada 
no artigo 2.", farei5 itniricdia1:i comrnuriicsyão pelo mitiis- 
terio dos ncpociiis ecclesiiislicos e de jirsiica, l i a r a  qiic o 
logar vago s ~ j a  lirorido iia róima das leis vigeittes. 

Art. 13." Os ac.tirtiils cc~iicços, que 11or siia nianqada 
idade ou Bl l r  dc Iialiiliiii~ries, iiAo se lic1i;ii cm cm circiim- . 
stoiieias tle ~iodcieiii iles~mliciiliiii~ as abi~iça~ões ilo ma- 
gisleinio. licai.Ho sujcilos somctiie ao bcr\.i~o (10 E ~ I W .  E 
Lanto estes, como qliriesqiieiq oulios irienitiios ila co1legi;trla 
que presenternerite cxislam, ~oiitirii~ai.so a i cc~bi'i a pui.çao 
hneficiaria qiie Ilies coiiipetia ao tcnipo da piililicação do 
decreto com rorfii tle lei de i de ilexemlii-o tle ,1869. 

Art. 14."~ bciis dc rlu~lyiier iiatrii-exa, lsiilo os que 
pcrtencciri i niiissii geral da collegiiitla, conio os qiie d o  
priratii-os do L). I'iioi. e de alçiimas d~gt~iilailcs da mosrn;i 
coi.pora~.áo, fica150 todos i~euiiiilos c riitisliliiiiido tim sei 
fiindo dcbiiixo (lu nicsrria atliniriisli~nçrio, ao ruidailo (ta 
mesa rollegial, sob a iossa vigilaiiciii e sulici~iriteiitlcntia. 
E pelos rendi~ricntos do tnemo iiirido seitão satisftitas 
todas as dospezas com a insiallaceo rlo iiisli!uto, iins qriaes 
se iiicluem as 0bi.a~ e i.~pai*açÕes a hxei. l i a  iwidencia rJo 
D. I'rioi., nos outros edilicios rla collegiada ou cin oiitt'o 
qualquer do estdd0 qiie Iiic seja ~oncetlido riaia aulas e 
acc~rnmodaçIo dos aliimnos, assim coino coni u pessoal, 
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material, livros, expediente, sustenlaçáo dos alumnos gra- 
tuitos, todos os ericargos quc ficarem onerando os bens, 
e quaestlirer outras desliczas aqui não preiistas, mas  qiie 
iliiccia ou iiidii~crtameiite se r.clacioiirnl com a cotiegiada 
olt Com 0 illatlkul0 i i l l I l O X 0 .  

A i f .  4 5." Salisreitar, todas iis despezas indicadas rio ar- 
tigo anlticcdeiitc, c rjiiaibsqtrei oulrds devidameiile aucto- 
I isadit~, sei4 o rr.rnaiiescoiite diltiiiiil dos ren~imrntos da 
i~llcgi;ida ronici lido ein tiiulii< d a  divida ~iulilica fuiidada 
avci~l~.~dos ;io luritlo da rlolaqlo (to culio e clero; e a mesma 
aplhicaçrio teiA a irnpor,t.tiicia qiie restar crn cofre, como 
piiiieiiicnte dos lieris que erain pl.i~ati\os (10 D. Prioi., de- 
pois de p;ig.~~ 1101' ali as  deepezas com as oliras necessaihias 
iio ediliciri do pi-ioiado, cuiifoi*ine o disposto no $ Linico do 
artigo !).O 

A i  i. 26.' As rlespetas t l ~  fdbrica e (10 ciilto da igreja 
ci~llibgial e pai~ocliial de Nossa Senliora (Ia Oliveira serxo 
salisleiias [iclos i~eiidiinciittis (10s beiis qiie teeni sido coii- 
sider3ilos como ~iroprios c pri~atiios tla mesnla blii,ic;i, e 
que ])ar.;i o m,esino liin uiiiliiiu;iirío ;i peitericer-lhe. 

Ai L. 17." E coitst!r ~ 5 3 d  a LOI ~ioi ayao detioiniriada Cura- 
n a ,  aniieu A collegiatl:~ , lic:iii~lo reduzido a seis o iiumero 
dos SPUS mcn1bi.0~. O reiitliirieiiro anriual dos bens que 
priiiitivnnlcritc perteiicerri a esta commiiuidatle, depois de 
deduridci n impui,laiicili dos lrglidos e mais encargos que 
oliel'ai.tirii OS inesmos li~ris, s t i v i  divitlidu em seis ~ioi-qões 
beneliciai.ias iguaes, cliie scião dislribmdas pelos seis mem- 
1~i.o~. da Cui'ai.ili para a sua coiiçi~ua susterilaçõo. 

Arl. 18." Quaritlo a pcirçio liencliciai,ia que rier a per- 
tencer a cada uin exceder a tliiarilia de 1508000 reis an- 
iiuaes, todo o excesso de cada iima das quotas reierteri 
liara O fundo da dotaçso rlo cultci c clerbo. 

Commuiii~a;ido~i~s lodo c j  reíei~irlo para que possaes cx- 
pedir as ordeiis competeiiies p:iix n respeciivn i!xccuçIo: 
Iiei [JO~,  liern i.econiiiiciidaitos a ailupção das ~~rorideiieias 
que julga1 tics iicccssaiiiis liara a mais brere coiifcc~ãci dus 

eslalutos, pelos quaes dcverão reger-se as pessoas e have- 
res da collegiada e iiistituto aiinexo, a fim de qiie, sendo 
por vos aplirovadtrs, eu possa prestar-llies a conveiiientt: 
sariçção. E oiitrosini miiilo vi)s recommendo cjiie, quanto 
i reducqio e commutação dos 1eg;tdos ~ i i o ~ .  procrtlaes se- 
gundo o vosso priidenle arhitrio e illristratlo i.&!~, por 
tórrria qiie rnellinv e mais piomptamcittr! Iiri3sa toiiscguiv-se 
talito a reorgniii~;i(:;io ila collcgi;iiia 1iai.a <i eslilcridrir rio 
cullo, cniiiii a iii~~:illa~.ãii e r~i : i~i i i le i~~ío ilo iiisliliito de 
instriiccàio pitlilirii r! gr,aliiiln. jiinlo i iiiesrrta crillcgiada, 
como e mistci., Iiarii (i csliitlo ilas ilisrililinas rllio ciinsti- 
tuem os prepai*alorios para o i:iii.so tliçnliigico. 

Escri[ita 110 Iiafo rle l lcl~m. ;i05 8 (li:i,i do mez de ja- 
neiro de 189,l.  - HEI. - A P Z I U ? Z ~ O  Emilzo Cor veia de Sú 
Hrclndáo. 

(Dtu i ro  tlo I,rnrrtto, n.. 7. de 1 0  d~ jiineirol. 

De 30 de outubro de 1891 

Tenrto sido Ilreserite a Siia Miigeçladc El-llei, pela ae- 
ci-elari,! d'eslado ilos I I C ~ O C ~ O S  e ç ~ I e ~ i ; i s t i i ' ~ ~  e de J I I S ~ I Ç ; ~ ,  
o olficlo do reverendo ai.cebisyio jirimax rle Ijiagn, tlt: 30 
de seternliio ul(imo, ctini os esiatlitos riclos qitnes dc~ei.20 
reçcr se as pessoas e ii:ivcrcs da iiisigne e real ci~llcgiada 
de Nossa Senhora da Oli~eira, rlii citlidc rli: (;iiiin,ii áes, 
assim ccinio ti institiilo rlc iiirtr11~(50 ~!~il)lii'a e grdilita, 
annexo 6 mesma collcgiada, com a dciiominat;ão de mPe- 
queno seminaiio de Nossli Senliorn da Oli\eir.aii; riso se 
encontrando n'clles tlisposic;50 algiima cortli~ai~ia As leis, e 
dchatido-se confeccionados cm liarnioriifi com as [irescr'i- 
pçlres da carta regia de 8 ile janeiro do covreiile anno: 
houve Sua Magestade [ior hern concerler a regia appro- . 
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va~ão  aos sobreditos estatutos que, contando quarerita e 
dois a i  tigos, tão ~.ubi.icados C ericet.rados pelo coiiselheiro 
diibector gei,iit dos iiegccios ecctèsiasticos, deverido scr re- 
meltido ii meiicioi~ada seci~et~i~ia d'estado um erernpkii- dos 
inesinos cslaliiios, drliois de imIiiessos, para ali ficar aibchi- 
vado. O i111(; sc pdi liçilia .io rclei rndo ar cebislio Iiiniiiiaz tIe 
Bi-aga, Iiai'a Sua iiitelligcncia e dciidos ctrcitos. 

Paço, eiri 30 ile oritriliio de 189 I .  -dlbwp.lo Arrlo~aio dt  
Yirars Cari~altto. 

ESTITUTOS DA INEIGNE E RRAL COLLEGIADA DE NOSSA SENHDRA 
DA OYYEIRA, DA CIDADE DE GUIMARAES 

Artigo I . "  A l[!s~gne t! ieal colicgiadn de Nirs~ii Sa- 
iilioinu da Oliieira, da tid,ide dc: (;uiriidt3es, coiitiriii~ i t ; ~  

I'OSS" 1cg:il c csnoiiira tlc todos os seus Iiens e i,eii(Jinien- 
1i>s, diixitos e accõos. lioiii?~ c picrtigdtiias, c~uc Icgitima- 
mcritc lhe ~icrtericer.t*m. 

hrl. 2." i~iiai1r.o 1~chsoaI d'esta rullcgiada fica com- 
posto do dom pr.ioi e dcz colle,' lriaes. 

$ unico. Sete !I'estes coltcgiaes tdcm o tilulo de çonc- 
giis: os livs ,icstarites o de beiieliciaíios. 

Ai t. 3." 1; ci.cailo jurilo da i:olleçilida iim instituto de 
iiisti.11~~50 ~iiililica e giaiuiia coin a defiontiriaç:i~ de ttl'e- 

qiicrio stiiniriario rle Nossa Setibors dii Olivrii.an. 
Art. 4." Totlou os collegiaes si0 olirigaiios ao'seiriço 

quotidiaiio do cbro. 

CAPITULO I1 

Art. 5." Cabido e a reuniiío legitima do dom ~)i~ioi* e 
dos sete cotleçiaes denominados conegos. 

j I . "  OS actiiaes conegos conliriuain fazendo parle do 
cabido. 

8 2." As sessões caliiliilai~es seiáo as qiiiiitas [eiras, 
salvo em casos exli*aordiiiarios, qiie sei.ão em qualquer 
dia, riáo seja ilomirigo. viiitiiit.atlo ou solcmiie. 

$ 3." Para lia~ei.  sessln Iinsta quc eslej:i pi,esen[e a 
maioria dos coiiegos. heciirlii se os toillies de siiio lia 
fbrma do costiitiie. 

g 4." Pi.esirlii4 o doni prior r, na sira fiilia, o conego 
mais antigo qlie for pieselite, e seri seci.etrit.io o coiiego 
mais moderiio qtic estirei. preseiite iiii srssiío. 

At.1. 6.' O cabido elegtira, iia ~ii~irncii~a sess%o do mt2 
de junho tlt! cada anno, de eiiiine os seus inembinos, dois 
npontndwes, qrte escrcsei.fio, cada iiin int i i  seu nicz, aiter- 
nrdnmenle, em um livro eslici.iiiI, ruhi.icado lieto pihesi- 
dente, lonas as l'allas do aiiiici eainomiço seguiiil~~, que os 
collegiaes derem ria assistencia í~iicitii~iaiili ao chro, e as 
penas imposln?, aus revci.s. t 

5 1 .O Os a~loi~lil[lores, depok ílr eleitos e anler de cu- 
nieçai,em a exercer as siias laiicçóes, ~irestariío em cabiilo, 
rias niáos tlo presiilenle, lurarnerito de Liem cunilir*irem o 
seu oficio. 

$ 2." Na auseiicia tlc ai~ibos os ~~ioiiladui~cs, hri as 
siias ireeei: o pi~esiclciite r l i i ~ :  crililo sc a~liili. rio ciiro. 

Ai-t. 7.' Ao i:iibirlo compcte: 
1." .4 adoliçio das ~iruiidciicias riecessiirias ao es1ilc.n- 

doi. e iegiilarida~te do bzi.iiro rlo ciilto e ao exaçlo ciim- 
primento de todiis os legados 11ii1s I: 11cm;iis coiripiomissos 
Icgitimos e carioiiicuh da rollegiarla; 

L 2. O A adrr i i i i i~t i~r~~o,  nos tci.nios do ( l i i~i to  C: d;i caiela 
regia de 8 de ja1ieii.o de 189.1, dr loiloa os seus Leris e 
rendimeiitos ; 

3." A applicaçio tlos mesnios rciiilinierilos, ein confor- 
midade corri as leis vigentcs r ~ 1 i c c t i i . a ~  e rom (i or~.amenlo 
por elle feito e appro~ado por riús oii niissos siiccessoies; 

4.' A receliciio das corikas iiiitiiiaes, em cada aiiiio eco- 
nomico, relatijas i adtniriisli.açáo toial dos bens e rendi- 



menttis da ,cullegiarla, para as examinar, pai,-lhes a cisio, 
e sol~meilel~as corn ii sou ~ ~ ~ r c c e r  ti iicissa aliprovaqfio; 

5." Fiiialincnrc., 1-cs(1ti~r tu00 O ~ U O ,  na espbe1.a das 
siia5 atti'ibuirões, jtilgar iiecesotir-JO ou rnesmo titil aos lo- 
gilimos irilei~csbes d:i crill~giarln. 

$ 1 :' 'i'iiilas as iliiestlies li*~ludas erri csliido sci.30 i-csol. 
vidds 1)Or maini.iii de volos. fio i.asu de empate 1er.i o pre- 
sideiite voto ile ílual~il.iile. 

8 2." Neiilitim rneriilii,o ilo cabido podei.8, scm caus,i 
justa e grai8e+ i.eriisar $e ern sessiio ;i d a r  o ,seu 1oto ddi- 
lreralivo em qiial(l~er' iltis qiicslíks a qiie sc i,efcrc o para- 
çraplio niit~ccderite, soh ~icii:i de lima rnulia pclo rncitos 
de oito dias 110s 1ii.oxiiiios tcnridiis. 

Art. 8." O dom [ii.ioib d o ~i i~csi~lei~te  tla collegiarla e 
clerct: ao m~.mci tcrnpu as fririqacs paeochiaes na igreja 
pm iliie esta i.oi,lmi.aç'iii sc arlia coi~stiliiida. 

Art. !I." Ao tlom rti.ioi8 compele caiilrr todas as missa5 
de Tktta c calritiilnr nas fc~!ividndcs s~gi i i r i t~s:  Cii,ciim. 
cisão, Epililiariia, I'iii ific:irAo, .4iiiiiiri~~iny;ío. 4Jiiiiila Feira 
Santa, P;irclioa. Asccti.~50. t'eiite~ost~s, Sarttissima Trin- 
dade, Corpiis Cliristi, Sanlissimo Cni-:iqSo de Jesus, S. b 
rlro e S. r'aiilci, ,4ssiimlicãri e Nati\~idii(fe ile No~sa SctiLora, 
tlir de Totlos os Saiitos, Inimariiliiila Coiii-cirão, S. Jbarnaso 
e dia rle Nainl. 

$ bILa do dom priiit., rliialqiiei. qire siqa o mo- 
livo, caiilarj. P missa R rapit111arB O coriego mais anligo, 
iião seiido im~iediilo; c, ria falta d'esle, o qae se Ilte se- 
giiir: 

2." O coriegn qrre raiitai. a missa L- capititlnr rerx- 
beri dos admiriistradores da  razciiila dii rdbido 2#5DO rkis 
por cada rez, paços (i custa da corigiiia do dom prior, 

Dos collqircs 

Art. 10." C:ida iim 110s ciilleçiaes, ao tomar posse do 
seu bencticio, c olriigado a tiresiai. jiii'amenlo, ~iciiinfe o 
cabido, de Iiem obsrirni. estes estatirlos. D'este juiametilo 
e pmse se lavrara. ein Inro pi.oprio. um termo iissigiiado 
pelo ~ii~esirli~iilc tlo caliiilci, que Toia presente, pelo Liene- 
ficia(1r~ C 1 1 i i a ~  t ~ ~ t ~ i l ~ ~ l i ~ l i i ~ ~ .  

1.' O Iiliilo 11i1 ijiatjlj~iy:~o t,ano~lic,a d~ c,aíla um será 
ai~cliiviii~o iiri  i.ai.l(ii.iii 11~1 ~a111110. 

tj -2." C:ida colti~gial pagari, por ocensi%ii ila posse, os 
emolumetitos i10 cosliirnn. 

Art. 11 ." 0s riilleçiaia, ;ilem ilo servi~o quotidiano do 
POI-O, s20 L;lmI)pm f11~rigailor : 

$1." Os sible çollegiars. ilciiiiniiiiâilns coriegos, 80 erisino 
no institiitci ci.earlo jiinto da mllegiada, e na falta d ' c l l ~ ~ ,  
o b~tielicirido alii.caeiiirido com o oiriis do magisterio; 

$.@Os ciritros dois beneficiados a serem coadjnloi*es or- 
diriarios e 01Ti~ioson do [iaibocbo; 

5." A ciiiniirii os demais encargos, oficias e commls- 
sfics 1tai.a (~wforern elcitoa, rios ter~nios d'cstes estatutos, 
sob pena tlh lima mulla, a arbiirio do cabido, qtie nxo ex- 
ceda a oito rljas 

CAPI'I'ULO V 

Dos Icgados pios 

Art. ,12." Corrtiiiuaiio ir sei* ciinipridos to11os os lega- 
dos piou, mm qrie estio canoiiicamenle orierarlos os bens 
e reridimenliis da ctillcgiiirla. 



Art. ,13." 0 cabiílo elegcri ariniialmeiile, e aiites ds  
começar o 3~iíio eco~iornico segtrintc. iima commissão com- 
posta de tres de eiltrc os seiis membros, liai-;i admiiiisli~ar 
todos os hetis e i.riidimcriio~ ria collegiada, lios termos rlos 
numeros 2." e 3.' do artigo 7." 

I." Esta coiiiiiiiss~ii tlari contas nriii~iderieiosa~, com- 
plctas e rlociimo~itariss, di? cada artno rcononiico, ale ao 
Iim de jullio, IIOS lermos i10 riiimnici 4 . O  do artigo 7.", sob 
peria de iima multa rliie 1i1es dibilravmos. 

2.' A tIislriliiiic5o iloc; rericimentos aos collegiaes ser i  
feita mensalrncrite. 

Ait. 14." Os piiiatneritos, alfaias, (iraias. rctiqiiins o 
tiido O mais qiie era rla res[iorisabilinadc do lliesoiircirci 
moi., Iiwião sob a respi~i~s:ibili(laile dc iim dos collegides 
wnekos, eleilo pixlo raliiilo, lazeriilo-se-ltie ciiliqega por. iri- 
\teittario, i! obset~v;irido-se ~~'ibso, e em tudo u mnib, o qne 
se acha disliiisto rio ca~iiliito xr\rii dii 11 liaite tlns aiiteitio- 
rcs estatutos. 

Art. ,15." O (Iam (ii.ioi. c 111)ia C O I I C ~ I B L . S  Cortegos. ~tei los 
pelo c;ibiiii~, scrào os daviculattiob do car.lot*io. 

Ai.1. 16." O 5ervi~o qtiotiíliano tlo coro começni,l, nos 
meíes de outubro a abril inclusive, de maiih5 As oito ho- 
ras, e de teidc i? ili~a:, e meia; iios oukrtis mcncs, d e  nia- 
iihla as sete Iioias c mcin e do tarde ás Ires e nieia. 

Ait, ,17.' Cada collegial, tomada a posse, i! obrigado a 

fazer residencia cora1 doranle tres mezes conlinuos, sem 
o qumnáo poderao $osaio os rliss de  reci*eacnáo. 

$ uiiico. C)iielii.ada esta icsideiii:i;t por hlta a qualiluer 
das 1ioi.a~ ílo officiu diviiio, a crirncyat);i de novo, excepto 
~eriJu poi ilorii~ù ou ~ioi iltialiliicr tivce>bitldde ieconhe- 
riilu pelo cabirlo, dcwiido rni rluiilijiiei' il'eslrs casos pt,e- 
cticliei. rnt segu111~ OS &as qiie t'lilloii. 

A i t ,  48." O [irrsirli~nte c10 cbro sei* o coiiego mais an- 
ligo, :)o (liia1 cornpelo i,~guIar, ilirigil. e sti~ieiinlcrider no 
sertiqo do r0i.o. 

$ uiiico. ,116 ao dia 15 rlc cada i t i e i  rn2iidar.i ~ f i x n r  
no ci~rii irma pii~iia t~si.t.ipia EUHI o servico Iiêtidornitdaiio 
rlo mez scgiiiiite. 

.+LI. 19." O ciillegial que Faltar ao cbro, seiri rrioliro 
jnslilicado, ii:io lucra a diiiribiii~áo rjiiottiiiana correspon- 
dente ao dia o ~ i  l i o i ~ ~ ,  ii qiic Ialiar. 

Arl.  20." As missas ile terita. serão cailiadas pelos col- 
legiaus coiiegos c Lieiieliçiadus, por seinanas, os r1ti;ies lani- 
bem capitiildi30, e~cellto rias tr5tiiiiladcs rriençioiuda~ 11i1 

ijrt1go :L0 
k; 1." A niissi íla iioitc de Matal s e r i  caniada peiii co- 

rieio rniiis aiitigo. 
$ 2." 0 coiicgo ciii Iieiicfi~inrlo que esti\er d~ sciriaiia 

piide sutrsti!iiii,-se lioi. otilro collcgial. e na lalla rl'rste por 
qiialiluei. ~~i~csliytero ao scrr i~o do tdto, e sc o 11x0 fixei,, 
r ~ i - i  ;i . H I ~  f;ilfa siijilir irla ]!elo ilrie se lhe segiiir , o qiial 
i~ccebcii tli~s aíliiirtii.iit~~ido~~e:: 01: fazendd do ~sb ido  1dOOll 
i,&is, jioi' cada \cx, 1i í i i ~ i : t  ilo qiir et t ie r  de semana. 

Ai, t .  2.1." NUS iiiisxa~ i:atiiadas pelo dom prior serão 
acoly tos tlois collegiaes c.olirgo$, lior gii'a, que cantarão O 
clangellio c a cliistold. Nas caiktlidas kieloa çoiiegos acoly- 
(arao, por. giro, os Iierieliciarlos e nas ciintatlas por estes 
os rii[ietlies. 

.4it. "2," 0 s  rollrgiacs nao poil~brão Lorriar ( l ia  de re+ 
creaiao lias lestiridailcs desigiiarlas iio artigo $1.' tl'esles 
esialoios. riein ni i  ietnliri da rii~ai.cr;tna, rieni do adrenio, 
npm poilerão ause~itai-se 30 mrsmo tcrn~io mais de metade. 
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Arl. 23." Quando fallecor algum collegial conego ou 
beneficiado, se Ilie fa i l  um oficio e caiitara missa, a que 
deverão ar;sislir todos os collegiaes resiiientcs na ciiladc 
e sett termo, sob pena dos tres dias dos proximos veii- 
cidos , 

5 ntiiro. Cada um idos collegiaes sei,& obt.iga(lo a dizcr 
ou rnatidain dizer ilez missas por alnia tlo bllocido, de qiio 
apresvritdid cei-lii!3o ao 1irtesidente do caliitlo, e, i150 a 
ap~~se i~ ta i ido  iio pinso dc trmcs mrzes, o [iicsider~ic ah rnoli- 
darh dizer i çitsla tIo (pie i120 cumliiii. 

.2i t. 41.' No iiistilrito de iiistiiicção ~iublica e gratriita; 
creedo junto da rfillegimla, ~ei.;io profescarlas as discilili- 
nas, que são Iinhililacfin para a rnatrieiila no priniciro aiiiio 
do eurho llieologico, e pela fórma seguinte: 

$ unico. Alcm das matertas iiidicatlas tr'csle artigo. Iia- 

idrd alitainliein aulas dc pi'iiicipios tle plijbica, çliiinica c 
liistoi i;r natriral (1 ." e 2." parlesj, deseiilio e niusica, para 
qtie o eii.;irio d'eslas clisciplirias seja igualmerite pi.oreitoso 
aos que se n5o dedicam ao sacerdocio. 

AI-1. 25." O tlriadro liessoal do instiliito comliõc-se di! 
um \.ice-reitor, sete pr.ofi~ssoi.es c um siihrtil~ilo, un i  coo- 
tiiiuo c urii poiteiio. Alcm ~l'estes Iiavcrii tnrrihem iim sc- 
creia rio. 

Art. 26." A nomeaçáo do vice-reitor, secretario, per- 

feito, coittiiitio e porteiro, os qiiaes não podem deixar de 
ser da  nossa conliaiiqa, scri fcita por nbs ou uossos suc- 
eessoies, e ctiiiIii.iiiada lielo goveiqno de Sua Mageslade. 

$ iitiiro. tis ii tti~iliiii~Tjc~ e ot~i.rgaçfies dos erri~iregados, 
a que > C I  cIwL.e cale artigo, sci.ão as uiebnws que BS (10s 
empregados respeclirus dos lyceuj: riacioiiaes e do semi- 
naiio aiciiidioce~aiio, ern tudo que Ities seja aplilieavel, 
sob a nossa ininiediata dependericia. 

Arl. 27." O i,t.giilami~i~io escolar d'csle irislilulo é pro- 
risciriaineiilc o do cursri setuiid;ii io do semiçario arclii- 
diocesario, actriafmeirte eni jigor, afipino\ado pclo goierno 
de Sun Magcstdrle e maridrdo e i~cu la t  jior iiosso illuslre 
a nteccssor. 

A i i .  28.' I-1avei.a ilieiii.alineiitc iIinu reirriiio mi cotigre- 
gaçáo de todo o cor.~io docciilr, sob s ~ir.ehiileiicia tlo vice- 
reitor e, na Falia il'rsie, do i,i.oreswi. mais riiitigu, para 
julgar as fallas dos :ilutniios e tiiifsr qiiiie~(~[iw oolrivs aâ- 
suniptos rclalivos aos iiileiesses e~cc,lat.es do instiluto. 

Art. 29.' A aberirira solerni~e d:is aiilii~ e o seii eiicer- 
ramento fiiial serão por tios ile~crminados, sob [iro[iosta da 
conçregacSo escolar. 

Art. 3U." A oi,gaiiisaçáo dos juiys paisli os exaines do 
instituto e feita pelo goveriio, sob ~~i.oposla iiossa. 

Art. :I I ." A dislribuii;áio das disciplinas do iristttiilo e a 
coiifecção ou qu~lrlirei altcraçáo do horaiio rias aulas serao 
feitas pela coiigi*egafáo ei;cgIar e por. iibs ayiproiadas. 

CAPITULO IX 

Dos ~cii~iinenio8 

Art. 32.- A coiigriia anniial do dom prior de 800b000 
reis, a da catlri i i t u  cios coi~cgon sorii o onus do magibtefio 
de 900k000 reis, c a carl3 i i ~ r i  tios (~(~~~~ '$c io t Ios  dc 380&380 
reis. 

$ i." C;[da 11n1 1105 conegos p~~of~~ssoi'cs, alem do vcn* 



.4rt. 23.' Quando fallecer algum collegial conego ou 
herieficiado, se Ilie faiqli um officio e carilari missa, a qne 
deveitlo assistir lorlos os collegiaes resitientcs na citladc 
e seu lermo, sob pena dos tres dias 110s proximoç rcii- 
cidos . 

uiiico. Cada um dm collegiaes sei4 obi.igaclo a tlizer 
ou msridai dizer ilez miasas fiar alma do ~;rllrcitlo, de rliio 
apreseritai.i eei.tic!io ai, ~ircsiilente do caliiclo: e, ii3o a - 
apreseritaiidci iio liraso dc ii,es mexes, o presideiile as rnriii- 
dai-l (lixei* 3 ctislii i111 cjrie ii%o curnjirir. 

; l i  t. 24 ." No íriçlilulo de irislriicç2o ~iublica e gratifita, 
ca'eatio junlo du cdlegiatla, ser20 proiessactas 3s disci[~li- 
rias, que i.áo liahiliiac8o para a malriciila no prinicir.0 atiIiri 
do rui.50 llieologico, e pcla forma seçuinle: 

$ unico. Alcm das inateriae iirdic:itla~ ii'ostc aittigu, Iia- 
veri ali tainliern aulas rlc pi.iiici[iio~ rlà plijsita, çliiiniea e 
liistoria naliiral (1." e 2." partes), dcsriilto e niusica, para 
qtle o eiisino d'eslas discipliiias seja igurlmeiite proveitoso 
aos que se nao rledicarn ao sacerdocio. 

Art. 25." O qtiadr~i pessoal do instiliiio coiriliõc-se de 
um vice-reitor, sete pi~oft~ssoi.es c um siilielitiito, uni ccin- 
tiiiuo e uin 1ioi.teiro. Alcm cl'estes t i aver i  tnrnbeni iirn sc- 
cretainio. 

 AI^. 26." A nomeuçiào do vicc-reitor, secrclat.io, per- 
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feito, ccititiiii~o e porleiro, os quaes não podem deixar de 
ser da  nossa conli;iriqa, $(-ri feita por- tios ou liossos sue- 
ccssores, e corifi~.iiiada pelo goc-et.110 de Sua hl;igcstaile. 

iiiiico. .4s alti I ~ J L I I ~ ; ~ C S  e olii.igações dos etiilii.egados, 
a qiie >L' icleic ~311: ariigci, S C I . ~ O  as  nie>nias que as dos 
empregados iespeetii.os dos 1gi:cua nacio~iaes e do serni- 
iiario ai'ctiidiocesario, em tudo que Ilies seja spplicavcl, 
sob a nossa irnnieiliatii dol)eiirleiicia. 

ArI. 97.' O icgi~laini~iiio cscriltir d'cslc itislillilo i! pro- 
risoi-iarrieiiie o do cui.sci sri:uridat,io do 9erriit:ario arclii- 
~I ioce~~r io ,  aet~ialinciite crri \ igui., uppi.oiad(1 rielo goierno 
de Sua Magcstade e maridado axecuiar Iioi iioaso illuslre 
anlems~or-. 

AI t. 28: Híii ria iii~.nsalinetitc iima i.euriifio oii corigre- 
ga@o de iodo O coipo rloc[iiite, sob ;i l,ie>idziiria do rice- 
reitor e, na [alia il'rste, do pi,oftisior inais aiitigi~, para 
julgar as falias 110s ~ilutniios e tiiiiur cluaes(1iiei: ciuli'~)s as- 
suiitptos relalivos aos iiileiesses ehco1ai.e~ dii insliiulo. 

Art. 29." ,4 alieriura solemiie d,is aulas e o seti encer- 
ramento fina1 serão por n6s deleminsrlos, sob [iroliosta da 
congregac20 escolaiS. 

A i  t. 3U.O A oipiiisação dos jui,yqi'ara 05 eAaines do 
inslituto B feita lielo go:ovei,ilo, sob ~ii~oposl:~ iiossa. 

Art. :I I ." A dislribtiiçfiu ilas disciplinas clo irisliliito e a 
confecção ori qiialqiior alteração rlo horario rias aiilas sei,iu 
feitas pela coiigi.ep~:o eacplar e por 116s a~iprovadas. 

Dos 1 aiitiineritos 

Art. 32." A coiigi-ua aniitial do dom prior k d e  8008000 
r&, a dc cada utii dos ciiriegos com o onus do magi.ciei,io 
de 5008U00 reis, e n caiia iiiri dos trrricticiatlos de 380iWflO 
reis. 

1." Ciida iim clos wuegos ptotessoies, rlkm do \til- 



Art. 23.' Quando fallecer algum collegial conego ou 
lieneficiado, se Ilie h14 um oficio e canlara missa, a que 
dever30 assistir torios os collegiaes i.esidrntcs na cidade 
e seu termo, sob pena dos trcs dias dos proximos ucii- 
cidos. 

8 uriico. Cada u m  dos collegiaes seiii ohi,igado a dizer 
ou maridai tlircr ilez missas ~ioi' alma do Ciillcciilo, de qtia 
aprcselitdid cevtid30 ao iiicsidente do çnliitfo, e, ii3ri a - 
al~reseiitaiido rio jiraso de ti*cs inczes, o presiiieiiic ab moil- 
dara dizer i ciisla do qrie iiio cumprir. 

Ai*t. 24.' No iiialiluto de iiisli.uc~ão publica e gratuita; 
creado ~iinto d:i ~r,llegiarla, ser50 professarias as discil>li- 
rins, qiie $30 Iiubiliia~5o para a malricula no prinieii-o aiirio 
do curso Itieologico, e pela fiima segui~ite: 

Liiigua~! litter:itirtv 1iiii.liigricza ( 1 . 9  2."linrles); 
1,iiigiia francezu ; 
1,irigua Idlina (1." e 2." liartes); 
Matlivinaiica t~Irrneii[nr (1." e 2.9arteç) ;  
í;eograpliia e liisloria : 
Pliilosopliia elemr!titai~. 

5 unico. Alem das inalerias iiidicailas ~i'cste aitigo. Iia- 
verá ali .lainl)em aulas de ~ii.inci[iios ilt! lilipica, rliiiriica c 
liistoiia iiatiiral (i." e paintcs), desetiho C niu~ica, para 
que o eusino d'eslas rlisciplinris seja iguainieiile proveitoso 
aos q ~ i c  se riao dedicam ao sacer~tlocio. 

Art. 95." O (]iradro pessoal do rn~tiltito rorrilifie-se dc 
iim vice-reitor, siite pi~olessores e um silb~litiito, um cnii- 
tiiiuo e uin por,tciro. Alorn d'esles I i d v ~ r A  tiiml~ern um se- 
cretai,io. 

hrt.  26." A oorrieação do vicc-i.eilor, secretario, per- 
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feito, coiitiiiuo e porleiio, ou quaes não p d e m  deixar de 
hos SUC- ser da nossa conliaiipa, scra kita por. nbs ou lios: 

cessoros, c ciiiifirinada pelo govcino de Sua Yageslade. 
iiiiicti. a t t i ibui~õ~~s e obi.igaqões dos einpi.egados, 

a que >L! I c1~1.c C& iirligo, sCi.30 as nie~nias clue as dos 
empregados respecliros dos lyi:cus nacioiioes e do semi- 
iiai,io a~~cliidioce~aiio, ein tudo que Ilies seja aplilica~el, 
sob a nossa ininietliata dcpenileiieia. 

Art. 27." O i~cpiilaiiic~iilo escolar d'esle iiislilulo e pro- 
\isoriaineiiie o do rursii secui>daiio do semiçario urchi- 
tliticesnrio, act~iulmcrite rni i igor, appi'o! ado pclo goi erno 
de Sua Mdgcshde e maridado ùxcculath por iioaso illuslre 
a nlecessoih. 

AI t. 28.' H;ivci,i iiiensalineiitc riina ieuriiáo ort cotigre- 
gacáo de lodo o corpo docciile, sob a piesideiiria do vice- 
reilor e, na falia il'este, (to pi.oFes>oi. inaib aiiitgti, para 
julgar as fallas dos :ilurntios e ti:ilar* iliiaearltiern Otili'ns as- 
suniptos relulivos aos iiileiesses e~colai,es do insliluto. 

Art. 29.O A abeikira solenine das ~rilas e o seri eiiwr- 
ramento final scrio pi' iibs de~erminarlos, sob prol'osla da 
congregado escolar. 

Ai.L. 3U.O A oigaitisa~io dos j u i y  pai,a os exames do 
instituto S fcita pelo govei.tio, sob pi,oposta riossa. 

Arl. 3.1.' A disiribuii;áo (Ias disciplinas c10 iiislitiilo e a 
conrecçáo O I ~  qi~algilct. dltt.ração do boiaiio das aulas sei80 
leitas peta coiigtt~gação eçcylar e Iior lios ayilirovadas. 

Das \entiinerilos 

Arl. 32.' X coiigi.ua aiiririat do iiom p i o r  e de 8006000 
rèis, a d t  catla uni dos ~oiiegos coni o onus do magihleiio 
de 300&f300 reis, o a cad;i i i i i i  das Iiciicfici~tlos dc 3806080 
reis. 

$ 1P C;ida tim tlos conegos pi~olessores, alem do veu- 



cimei~io estabelecido ri'esto artigo, j w r c c h e r i  a g ra l i i i ca~ão  
ai i t i i ial  tle 420bi000 reis. 1< o bcncliciado siijerlo ~snitiern, 
como sirbsiiloto, a obi.igaç80 i lo e i ~ s i i i o ~  i ,ecetici i  igi ial  gra- 
titicac9o, mas ~ i i ' ~ ~ i i ~ f ' ~ i ~ i i a ~  ;io teinflo tla s u l i s l i t u i ~ ~ o .  

$ "L0 Os ciirlros merril)i.os da collr:giail~, i luc pi'eseritc- 
meri lc cxisiam e n9o desemlieiil iem as obiig;ii;ões do  ma- 
gislei-io, coiitiiiudi.ãú a i.czebrr a ~ i o i ~ a o  bciieficiaria que 
Ilies coiriliclia ao leml io tl;i ~ i ~ i t i l i r a y í o  ilo dccielo r o m  foiça 
de lei do 9 de dci.cmbr.o iIc .18(i!). 

A i  t. 33." O ui*iiciiaifo i i i i i i i ial  t l í i  \ rce.J eiLor. e de 4UOJ000 
iiais, t! O de  ~ i e i f c i l o  i l c  iROSjílllO rdis. O corititiuo r e i i c e r i  
n i~nualmei i te  4506000 i é i s ,  c o 11oi.lcirri ~120b000 reis. 
0 beci etai io [iei.ccbci.i os ~rnol i t ine i i tos que IIIB etiinpeli- 
r c m  l v l a  secretaria. 

Ar t .  3 h . O  1; coiisrr.sada a FOI j iur i lçlo dsnominri la ciilrr- 

rio, :riiiicxa i culiegiada, f ir3i ido i.ciliizido a .<vi:: 11 r i i imeio 
111: scitx meinlii,cis. 

hi,t. 95." Os r i i r i r i l ros d i t  ciit,aria s3n do iiornrac.50 
nohso. sob Iiirilv)sla do c.;iliitlo ila c:ollpgiarl;i, o cl t i ; i l  i cm 
3 ~)i.~. i i r lei icia e inspeclão na niesiria coi,poia<Zo. 

Ar l .  3 f i . O  Coin1iclem aos membros da ciii.;ii-ia as rnes- 
mas obl,igaçÕcs e CllCU~-gob a tli ie est:ii.sni sujeilos ai i lcs 
da caita regia de  8 de j a ~ i e i r o  de 1891. 

Ar l .  37." I? ap~ilicarel i r i i i d i i a  o qite se acha disrioslo 
nos riiimeros 8.", 3." e i.", [to a i  tigo 7." d'estes cstalitlos. 

Ar t .  38." A cui.ai.ia iirimilar.:i, no  iriez dc j r i i i l io  rle catla 
alirio, di! e i i l rc  os P~IIIS I~CI~III.OL., 1110, com J cleriominafáti 
dr; priostes, o qual sei-a enc;irregarlo iJa aíliiiiiiirlr;ir;ão (10s 
I ici is e i ~ t i i l i m e i i i o s  tl:i mcsnie ciirai.ia no aoiio economico 
seguiiiie, iios tei.rnas do artigo 43.", $ 1." d'estrs esialulos. 

A r t .  39." O rei i t l imeri io annual (tos beris qiie p r i i a t i ra -  
meirte pei , lc i~cc in a esta coinmuiiidade, ilepois i le  deduzida 
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a importancia dos legados c mais encarpos que oneram os 
mesmos ticns, sui.4 dívittido etri reis porçfics beneficiarias. 
igunes, quc scrzo dislr ibuidas pelos seis rneinb1.o~ da cura- 
rai:i ~'wii s i i n  ctingi-tia siistetital;aíi. 

-41 t. 10." í,!iiaiiilri a poiyáo heiieficiaria qrie vier a per- 
tcncci' a e:itlu i i m  cxcedci a r~t i i i i i l ia de- 1508000 reis ali- 
iiunes, Ititlo ri excesqo tle cd;i  iimn das qucilas rever t c i i  
)iiii.a O (Ui~do da dtila~3o do ciilici e clcro. 

Ail. 4 I ." Pnia a ereri içao d'estes estaiulos oliservar- 
se-lia o que  dosest;itiilos, por IJUB se regia a cotlcgiada 
ate  Iinjc, Ilies bib ajiplicrvel, e riqJo \ a  de enconlro 30 dis- 
posto i in caria reg~addc 8 rle ju i iz i ro cle 189 I, e 3 estes 
riossos eçtatiilos. 

Arl. 42." Nos casos olisciii,os ou omissos d'estes esta- 
Lutos rer~i 'rei, .sc-l ia a lios ou ;I itossos siiccpssoi'es. 

J'aço ni~cl i ic~i iscal ia t t le Bragri, 30 de setembro de .1899. 
-An!onu~, a i teb i$po  pi.irnar. 

A p p ~ ~ o ~ w l o s  1 i ~ l a  portaria de 30 tle outuh i~o  de 1891. 
- Diieecyi» geral dos riegocios ecclesissticos, em 30 de 
oii1iibi.o de ,18!11. - O conscllieii.o d i rec lor  gerol, JacinlRo 
E'ditmr&i fie &.tia Seutu. 

P R O V I ~ ~ ~  IRCHIEPISCOPAL 

De i2 de novembro de 1891 

D. Ai i to i r i~ i  Josb rlc Iii%cit:is Honorato, p o r  rnrrce de 
Deus a da Saitta Se Aposlolica, aiac:eliispo e serihor de 



eimeiito estalielecid» ri'cstc. arligo. pcrccheri a gratificay80 
annual rle 120b000 reis. II' o beneAciatlo siijeito lanibem, 
rorno siibstittito. 5 oliiiga~50 110 crisiiio. rocelicri igrial gia- 
lilicaçio, mas pi~opcii+ciurial au tcrnlin da ~ubstituição. 

$ 2." Os oiili*os rnemlii~os da colli?çia[lu, que piesetitc- 
meiile existam e iião rlt~semlieiibem as ol-ii.igii<ões dc iria 
gislerio, coiitinuar~ão a i~ecebri a poryào beiieficiaria que 
Ilies coiri~ictia ao tempo tla ji~ikilicar:io clo dccipclo i:oni força 
de lei rle 1 dr! tlczcmlii40 I I C  18fjO. 

Ai L. 33.' í) [ir ilciidilo diiiii,al rlo rice-I eiloik de 4006000 
i.ilis, e o de [iei.IFilo dc  IAOSlOOC) i,bis. I )  corttiriiio vencera 
aiiniialrneiite 150$U00 i,bis, e o 1ioi.teiro 4206000 reis. 
O sucrctiii io ~icrcclicrii os emol~imeiitos que Ibo compefi- 
rpnr  liela secretaria. 

l r t .  34." R coriiei~iaila a coi liaraç8o deiioniinnila rirln- 

rirr, arijicxa I r:ollegiarla, ficatirlo i.i:iliizido a 4:: t i  iiiimriu 
ilc sciis metnlii~~is. 

A i t .  3.5." Os iiierriliios tla riiraria s3n dc noni~;iy2n 
I I O ~ F ~ ~ ,  suh ~ ) I ( I ( J O E I ~  I ~ U  C : I [ J ~ I ~ O  da colliigiarl;~, o ipi;i! lem 
a ju~wideiicia c! inspcc~80 ria nicsina eoi.potay8». 

Art. 3tiT Compelem aos memhros da crii.sria as mcs- 
mas ohr~igaçõcs e ciiçaigos a qiic estaiain sujeilos aiites 
da caita regia, de 8 de jaireiro de 18'3 1 .  

Art .  37." E ayililicarel d c.iiitai.ia o qiie se 31-lia tlispo~lo 
lios riiimeros L?.", 3." e h.', do ai tigo 7." d'ebtcs cslaliilos. 

Ar[. 38." A ruitni ia iionii~ai.;i, no iiiez dc juiilio de cotla 
arino, Ji. en1i.e os >tLiis rneinl~iu~, ein, com i tlciioininnç'di, 
I ~ P  ~ I ) . ~ Q S I ~ S ,  r) qual seia encari,egado rla a~Irriii~iili-ar;ão dos 
Iieiis e i.eridimeiilos rla mesnia ciii.aisia no afilio eçonomico 
seguiiile, lios termos do ailigo ,13.", ~5 1." d'estrs estalutos. 

Art. 39." O reiirlirneriio anriual dos Iieiis qric piiraliva- 
meiile gertcncern a esta eoinm~iiiidade, depois de dtduxida 
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a importancia dos legados c mais encargos que oneram os 
mesmcis bens, selã dividitlo em seis porçfies beneficiarias 
igiines. que sci.Zo distrit~uidas pelos seis rneinbios da cura- 
iqi;i yiwik "12 mrigi iia austeiitago. 

. l i  i. \O." í)iiaiidd a porcão beiieficiaria qiie uier a per- 
tencer a cada iim excedci. a qiiiinlia de- 150JU00 rbeis an- 
iinnes, toclo o excesso de cadii iim3 das qiiolas i,evei~tcri 
Iiai'a o Tiiiirlu cla du~aç5o do ciitto e clcro. 

hit .  & I ." Para a uxecuçiío d'estes esIa~irlos observar- 
SE-ba o qiio rlos esiatiitos, por que se regia a eollegiada 
ate  hoje, Ilies roih appticavel, e ii50 \ti de  encontro ao dis- 
po:!~ t ~ a  cai12 regia de 8 rlc jaiieiro cle -189 1, e a estes 
IIOSSOS estatiitos. 

Art. 42.' Nos casos 01~sciii.o~ ou uinisbos d'estes ests- 
lutos recoi'rei -se-lia a 116s ou ;i noesos siiczcssoi.es, 

1 ' 3 ~ 0  fii.cliicpisco~i~1 tle Ilisga, 30 de st?tcmbi.o tfe 1891. . ~ 

- Alairmso, ai.cebi~lio ~ii'iirirx. 

Approvailas pela poi*taiia de 30 de oiitutii.~ dc -1891. 
-Dircc~ão geral rlos rrrgot:ios ecclt.sinslico~, cm 30 de 
oiitulii~u de ,16!)1. - O consclliciiu» diicclor gei.01, Jaçintho 
Bdtinrdo de Brito Sçwas. 

De I 2  de novembro de 1891 

D. Aiitoriiu Jrisi! ~ l c  L"rcii:is Iloririrato. por mcrcB de 
Deus c da Saiita Si! Ayosiolicn, ai'celiíspo c seiiliar de 
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Hraga, pi.iniaz das Hespaolias, doutor na sagrada tlieo- 
logia pela urii~ersidade de Coiiribi.a, do coiisclho rle Sria 
hlagestadi: F~dclissirna, gran-cruz da oi dem dc Nossa Se- 
iiltoi.ri dr Coiiecição do Villa Viçusa, liai do reino, etc. 

Aos qiio a pi9eseiite \il.cm oii d'ella coriliecirriento hou- 
verem, sriude e paz, em Jesus Clirislo Nosso Senlior e 
Salvador. 

Terido sido reconliecida a necessidade de ser reorga- 
nisada a insigne e leal collegi;id;i de Nossa Senhora tia 
Oliieir)a, da cidade do  Giiiin~i ir$, em coiilui.midade com 
s Ici de 1 4  de setenibro dc 1890 e carla regia de 8 dc 
janewu de 4891, [iclas cjuacs foi decretada a sua totisei-- 
\:tçào, coiri a clauiiila d a  Ci,Ba[ãO jiiilio da iricsma coiic- 
gilirla tle tim itistitiito de iiisLr.tir~ão [i~ihlii.a e gi.rIiiila, 
com a denomiiia~zo de nPeqtieiio scrniii~rio de Nossa Se- 
nhoia da  Oliréiran, onde se profiiasein as tlisciplinas que 
s i0 Iialiiliiação Iraia o ~iiimsiro amo ilu cuiba tbeoliigico 
do nos50 seminario ai.ctiidiocesaiio, e oulras que poesani 
igiialmcii:e aliro~eitai aos qiie se riio desiiiiam ao SPCPV- 

docio : 
Hiiremos por Iicrn, usaiido d;i iiossa aucioridade ardi- 

naria e mais Ciiciildadcs para ia l  fim a iiús esiiccialmciile 
eomiriettidas e coiieetlidas, consi~lciar rcoiçairisada a i.cTe- 
ridn collegiarla dc Niisxs Sci~li(ii'ii da Oliieii*a, da çit1;iilc 
de Ci~irnai.áies, pela fbrma e tios rcrrrios cosctaiilcs da ei- 
tatl:, lei t! carta regia t! dos piteseiites esttitiilris, oliportuiia- 
meiile ap[ii.oi;idos ~icla ~ioi iaiia i q i a  di: 30 dc ouiubro 
d'esle aririo d e  1591, os quacs rirarri f.txt.iitlo pai-Le d'esta 
nossa 1iro\is3o, e bem aasiiri oirleiiai qiic esles inesmos 
estatutos sejam ilcsdc a ]~i*esciile (lata a Ici rirgaiiica, ~it:ln 

rl~ial Iiajlim de iJeger se ti i,cft:rida ctillt~giada e iristitiito 
annexo, mediante os regimentos o i-egulameiitos sxislenles 
ou que de futuro forem elaborados e a~ijii~ovados [ioim iius 
e iios?;os siiccessores. 

Esta nossa provisão, deliois de r~gistada lia iiossa secre- 
taria pai~lieulai* e no regislo geral da tiosas cai1iai.a eccle- 
siahlica, seja renleltida ao rsrei eiidissimo cabido da iiisigrie 

e real collegiada de Nossa Senhora da Oliveira, da cidade 
de Guimarães, que a fura lambem registar no livro Eom- 
pelenle e archivori. 

Dada n'este nusso 1rar;o atcliiepiscopal de Biaga, sob 
nosso signal e seHo das riossas armas, aos 42 de iiovembiri 
de 1891.-Logar do sêllo.-Antonio, arcebisp primaz. 

Regislada no livro competente.-Monsenhor Figuei- 
redo Campos. Registada no livro compelente do registo 
geral a fl. 43 v., 14 e 14  v. Braga, 12 de novembro de 
1891. - 0 escrivão do registo geral, Altw Pínheir~a. 

DECRETO 

De 2 1  de maio de i892 

Sendo de reconhecida cor~veniencia alterar em parte e 
modificar as disposições que i~egulani o protimento das 
Lhesouriirias paiochiaes, e attetidendo ao que n'esba as- 
sumplo me roi rc;preseritado por alguns prelados diocesa- 
nos: Iiei por bem determinar o seguinte: 

Artigo I." O provimento das thesouiarias pairicbiaes 
continuard a ser regulado pelas prescripçiíes do decrelo 
de 9 de dezembro de 1861, com as alleiaçbs eslabele 
cidas nos arkigos subsequentes. 

Art. 2." Quando for decreiado por lilulo vitalicio, serh 
feito o provimento por meio de concurso documenlal, e ,  
devera recair em clerigos presbyteros ou em oi~dinandos 
habilitados com a regia auctorisação para receber a sa- 
grada ordem de sub-diacono, a fim de constifuirem os seus 
palrimonios nas mesmas tliesouraiias, se pelo aprqveita- 
meiito dos esludos e bom procedimento moral e ~eligioso 
se toriiarem dignos d'esta graça. 

iinico. Para conslitiiiçáo do pairimonio sb poder& ter 
logar o provimento vitalicio, quando por iiifomagão d0 

11 
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respectivo prelado diocesano constar que o rendimento da 
thesouraria requerida equivale a 5 por cento, pelo menos, 
do valor dos bens exigidos na diiicese para palrimonio 
ecclesiastico. 

Art. 3 . O  O prorimentu annual por [irovisão do prelado 
da respectiva diocese poderd recair em minoristas ou em 
seculares que, alem da alleslaçiío de bons costumes e de 
cerlificado do registo criniinal, moslrai-em coin outros do- 
curne~itos: 

i." Que têern vinte e um aiinos de idade completos, on 
palo meiios dezoito, comtanto que n'eslc caso sela prestado 
o conscnliiiicriio de seus [iaes ou das pessuaa de quem legili- 
mamenle depeiiderem, quando nau se acl i~m emancipados; 
2.' Que possuern o sufficieule coiiliecimento de ~ristiu- 

cção primaria; 
3." Que foram receliseadcis oii dcram cumprimento aos 

preceitos da lei sobre o recrutamento, se Iiuuverem com- 
pleiado a idade de \iriie riinos; 

Ait. 4." Os lbesoureiros eccl~siasticos serão obrigados 
a pre9iar iierante o respectivo pihelado dioce~ano a neces- 
saria caiic;So coriesliondciite ao valor dos objectos do culto 
couliados a sua guarda, e ciija iinporiaricia seri fixada pelo 
mesmo prelado a seu prritleiile,rrbili.io. 

iinico. A caução, não pode~ido ser cuostituida em di- 
iiheiro, titulos da dibidu piibliea o11 bens immobiliario~, 
serb subsltuida jior* fiador idoneo. 

Art. 5." Alem dos casos criumerados no $ unieo, ar- 
tigo 5.' tlo decrelo iie 2 de dezembro de 1861, poder30 
os pro~idos cm thesourarias ttcclesiaslicas ser dispensados 
de servil as ~iessoalmeiite, quaiido as coriveuiencias e ne;. 
cessidades religiosas rlas dioceses acor~selliarern os respe- 
ctivos preladas a ençaircgal-os tempofariamenle de outras 
cammissks de serviço ecclesiastieo, cujo exercicio se torne 
incompatiuel com o das thesouratias. 

Art. 6." SerA declarado sem effeito o provimento vita- 
licio das tlieswrarias para consiituiçáo de patrimonio, 
quando os protidos ri'ellas nào se habilitarem para rece- 

ber a ordem de sub-diacono no' praso de seis mezes, eon- 
tados da data dos respectivos despaclios. 

$ unieo. Exceptua-se a hypothese de, por informaçáo 
do prelado respectivo, se mostrar que não pbde ser attri- 
buida aos providos a falta da recepçio da ordem de sub- 
diacono, no indicado praso. 

Art. 7." Ficam por esta forma alieradas e modificadas 
as disposições do citado decreto de 2 de dezembro de 
1861, sobre o provimcnlo das thesouiiirias plirochiaes. 

O ministro e secretario d'eslado dos iiegocios ecclesias- 
t i c ~ s  e de justiça o lenha assini entendido e faça executar. 
Paço, aos 2.1 de maio de 1892. - nr:r. - Alalonio Ayres 
de G0tt~Ca. (Biorio do (;WCI.RU, 11 IPC, de 6 de junho) 

DECRETO 

De i de fevereiro de 1895 

Senhor.-Nso se justifica por priocipio algiim vanta- 
joso para o serviço, a conservação do actiial quadro dus 
capelláes da armada, que tendo sorrido ilesde 1855 suc- 
cessivas alterações, tarito em iiumeio como iio qziaaluiir 
dos vencimentos, se aclia sobrecarregando a desjieza pu- 
blica, sem que seobtenham resultados praticos equivalentes. 

A missão d'estss fniiccionarios pbde ser perfeitamente 
eum[~r~da com dois capelISes, que estejam, um iio corpo 
de marinheiros e o outro no liospita1 da marinha. 

O .eiisino primainio que iias escolas de alumnos m r i -  
~itieiros era ministrado por cayellàes, pbde com proveito 
da fazenda e sem pi'ejuizo da iiisti.ucção licai a cargo dos 
sargentos do corpo de marinlieiros, como acontece no 
mesmo corpo e nos outros navios do estado. As gratifica- 
ções dos capeliáes, que ficam ao serviço, devem pelo 
mesmo principio de economia ser as que vigoravam at8 
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1890, isto 8 ,  88000 reis mençaes, tanto mais que os seus 
pares ao serviço do exercito têem apenas 58000 reis de 
gratificação. 

A legislação moderna, ianio na armda, como no exer- 
cito, iiãu cornpreliendeu a situ;ição resultante da reducção 
dos quadtur, t l l i t :  ae adia coiisignada iio decrela de 20 de 
dezembro de 18b9, para o exercito, onde nu capitulo xl, 
que trata da situação de disporiibilidade, comprehende 
nYi?Ha os oficiaes que excedereiri os quadros por effeilo 
de reducção dos mesmos quadias. 

A fim de coiiciliar quanto possiial os interesses da Ta- 
zenda publica, com o dou ca11ell2es exisleutes, seião os 
excederites coii~itleriidos iia rlisponibilidade rios termos 
supraciladus, iiias uiiiçameiite abuiiados dos soldos cor- 
respondcntcs 9s $tias respetlifas griidwações. 

Na sitiiiição ern que licaiii collocadus estes funcciona- 
rios, o goteriio lornari as providencias indispensaveis a 
l im de qiie pela siia antiguidade possam ser collocados, 
querendo, nas racatlims que se derern rio quadro dos 
capellães do exercilu e em rluaestluer outros beneficios 
ecclesras~icos eiluivaleutes, pt8ererirido eni concurso aos 
benefiçios occlesiasliços deliendeiites do minislerio da jus- 
tica, e ficando igualmente com o direito de, por ordem 
das suas acluaes antiguidades, occupar as vagas que se 
derem na aimada. 

O principio dc direitos adquiridos ri30 pbde acceitar- 
se, por isso que a profissão de ecclesiastico niio cunslitue 
curso creado pelo estado para serrito do mesmo eslado. 

Para o servipo do eiisirio, que passa a ser ministrado 
pelos sargeiiloe, acha-se j i  cunsignada iio orramento a 
respecliva dolaçáo, e lbur isso a rediicçk do q i t~dru  pro- 
posta traz a economia aiinual de 4:279#509 reis. 

Por estes motivos o governo, rio seu persislente pro- 
posito de ciiniinuii a despesa publica, submette a aprecia- 
ç5o de Vossa Mageslade u seguiiite projecto de doerelo. 

Secretaria d'estado dos negocios da marinha e ullramar, 
em 1 de fevereiro de 1895.-Eraesto HwWpho Hinize fii- 

beiro - Joth Ferr&l-CT Franco Pia& CmtcS Branco - An- 
@raio d'Aae.do Cmtello Branco - Luiz Atcgusto Pirnetadd 
lialo - Jose Benro Ferr~ira rle Almcida - C ~ ~ l o s  Lobo 
d'Avila - Ardur Albcrro de Campos Henripes. 

Attendentlo ao que me represeiitaram os ministros e 
secretarios d'wlado de todas as repartições: hef por bem 
decretar o seg!iinte: 

Artigo 4." E mrluriilo a dois o iiiimero de capellleç do 
actual quadro dos capellács rla armada. 

Art. 2." A estes csliellães garantido o soldo actual e 
a gratilicaç3o de 88000 rkis menpacs, qualquer que seja 
a graduacão e r:omniisslo. 

Art. 3.' O governo proridenciaih por fbriria a que OS 
capellLes. excedentes ao novo quadro, sejam collocados 
quando Iiaja vacaturas ori opportunidade no quadro dos 
capellães do exercito, e que sejam preferidos para os beiie- 
ficios ecclesiasticas do miriisterio da justiça, e quaesquer 
outras commissõ~s proprias do seu miriisleriu. 

Art. 4." Os capellãet;, excetlentcs ao quadro; são dis- 
pensados de qiiaesquer commissões de serviço, conservari- 
do se na disponibilidade táo siirriente com o soldo corres- 
pondente 3 siia patente ali: serem c,ollocados nos termos 
do artigo 3.' 

Arl. 5." Os ca[iell:es ria dispoiiibilidade ficam cqm di- 
reito, pela ordem das suas actuaes aatiguidatles, a occupa- 
rem successivamenie as vagas que se derem na armada. 

Art. 6." Fica revogada hda  a IcgisIaçáo em contrario. 
O presidente do çunselho rle ministros e os ministros 

e secretarios d'estado de todas as reparlições assim o te- 
nham eiiteiididu e façam executar. I'a~o, crn I de leve- 
reiro de 1895. - Rer . - Ii:rncsro Rodotpiio HDnIze R&ro 
- J o h  Ferreira Franco Pin10 Cmlelk) Branca - A n l ~ i ~  
d'Azetedo C~=vtello Branco - 1,eriz Auyuslo Pkflmlel Pinto 
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- Jmd Bento Ihretra de Almeidn - CGET~OS Lobo d ' b & a  
-- Arihur AICwm de Crlir~pos Hmreqfrcs. 

(Din i io  do Goerrqin, n . O  34, de 9 de Icvereiro), 

DECRETO 

De 27 de fevereiro de 1895 

Sentior. - Sua Sanlidade Lcão XIII, dnfei.indo a unia 
siippliça que os prelados das diocrses do coiilinente do 
rei fio llie dirigirairi uni data tle 8 de marco de 1890, coin 
assenso do goveriio de Vossa Miig~stade c por intermetliu 
da secreiaria d'estnòo dos negocios ecclcsiilsticoç e de j u s  
tira, digtiou se, pelas 1eli.a~ apostalicas- n E t  si aliutl no- 
bilissimam IAusitanuiuin çentcmii - rlc 3 de ~iiiiho do aniio 
de 1890, decirno terceiro ih seu gloriosissiuio ~,oiitilicado, 
declarar de  preceito de guarda no reino de Portugal e nas 
lerras sujeitas ao dominiu [mrtuguez o dra 19 de marco, 
cotisagratlo a lestividade de S. Jose. 

Em sirtudc da disposiçb do Fj 14." do artigo 75." da 
caitia constitucional não eslava nas altribuições do governo 
conceder por um simples aeto do  der executivo, sem 
provia auclorisaeão legislatira, o regia beneplaci~o as re- 
feridas letras apostolicas, vis10 conlerem uina disposição 
geral a todo O teri-itorio )~oi.lugiiez; e pai- isso o ministio 
e secretario d'esiado dos negocios ecclesiasticos e de jus- 
tiça apt'eseniou ua camaia dos seriliorrs deputados da na-. 
ção, na seesao legislativa de 1893, uma proposta em que 
pediu a auctorisação precisa para aquelle fim. 

Esta proposta leve parecer favorave1 da commissão dos 
negocios ecclesiasticos da mesma casa do parlamento, e 
o respectivo projecto de lei foi ali votado sem discussão; 
mas, tendo sido encerradas as cbrles poucos dias depois, 
não coube no tempo ser'o projecto discutido e approvado 

na camara dos dignos pares do reino, pelo que o s o b m  
dito miriistio e secretario d'esladi~ renovou a iniciativa da 
sua proposta na camara dos senlioies deputados, na ses- 
são legislativa de 18'Sri.. que teie tambem parecer favo- 
ravel da commisdo dos negocios ecclesiaslicos em um dos 
ultimos dias da mesma sessáo. 

Sendo, puis, decori'idus mais !e quatro annos desde que 
as letras apostolicas de Sua Santidade Leão XHI foram ex- 
pedidas de Ronia c apresentadas em Portugal nti secretaria 
d'estado dos riegocios eeclesiasticos e de  just ic~, scm qiie, 
pelos motivos indicados,'lties tenha sido ainda concedirlo 
o real heneplaeilo, parece ao goveriio de Vossa Magestade 
que não deve demorarse por niais tempo a concessão, 
sendo, como e, manibstamenle certo qiie as mesmas lelras 
apostolicas se relerem a maleriii metamenle esliiritiial, dii 
com~~e~cricia priutiva da podei da Igreja, srrn clausula ou 
coridiçio contraria As \eis do reino ou olknsibo dos direitos 
do estailo: e asstrn tem a Iionra de siibnietter a nliiirova- 
çáo de Vossa Magestade o seguiiite dccrelo. 

Paço, em 37 de fevei.eiro de 1895. - Erneslo Ruddlilio 
Hiratze R~b&rn - Joco Ferreira Fra.nco Anlo Caslcllo Branco 
- 87210pktu d'Azevedo CastrUo Branco - Luzz Auyusio Pi- 
~nenicl Pinto - h e  Bento Fel-reirn de Almeida - Carlus 
h h  d'Acila -,4i.tliur Alberto de Campos Henrigtus. 

/ 

Attendeiido ao que mc reprewiitaram os minislrk e 
secretarios d'estado rIe todas as reparti~fies: Iiei por bem 
decretar o seguinle: 

Artigo 1." E concedido o real bei~eplaciko e regio ali- 
xilio, pari1 todos os effeitos tempoiLaes corripelentes, As le- 
Iras apostolicas do Saiila Padre Leso XIII, que principiam - uEt si apiiiI noliilissiniarn I,iiàitarioriim gentemu --da- 
tadas de Roma, ern S. Pedra. aos 3 dias de pniio de 1890, 
pelas quaes Sua Santidade declarou que o dia 19 de março, 
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consagrado A celebração da memoria de S. Jose, seja dia 
santo de guarda no reino de Portugal e seus dominios. 

Art. 2 . O  Ficam assim acceitas e recebidas as referidas 
letras apostolieas e, para mais prompla e geral nulieia das 
siias disposições, serão impressa:: e piifilicadas com o texto 
lalino e a lraduc~ão em i~ilgiii iio DtarM, do gmerno. 

Art. 3." Pica revoga& a legislarão em contrario. 
O presidente do conselho de minislros, minislro e se- 

Letras apostolifias do Sanflssimo Padre Leão XIII, 
a que se refere o decreto antecedente 

O PAPA LEAO XIII 

Para que scmpre se saiba. Por mais corihtantt! e ferve- 
roso qiie sq;i o ainor c a dedicação qiie o nohilissimo povo 
~tortuguex, tão benemerito da fe calholira, tem sempre con- 
sagrado ao immaeulado esposo da Virgem Mãe de Deus, 
a i o  ignor;imos comtudo terem dado A siia piedade n%o pc- 
qiieno incremento as nossas letras encyclicas, em que iio 
proximo liassado anno extiorlivamos os christãos de lodo 
o mundo a implorarem a patrocinio do Sanlissima Patriar. 
cha. E isto, pelo menos, o que claramente atlesfam as siip- 
plicas que, pouco ha, nos dirigiram os ~irelarlos portugue- 
zes, a fim de obterem de tiijs a desejada resoliiçáo de um 
assumplo que ha muito lernpo eslara nos volos tle toda 
aquella naçáo. Com effeilo, tendo-se conservado intein e 
viva nos corações dos portiiguexes a antiga piedade, ainda 
depois de abolido, pelas Lrisles cireumslancias dos tempos, 
do numero dos ilias santos de guarda em Portiigal o dia 
consagrado ao culta dr: S. Jose, cIles nada desejavam coni 
mais empenho que verem resliluido dqiielle dia o seu an- 
tigo culto e guarda. Tal foi a razão por que os prelados 
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eretaiio d'estado dos negocios da fazenda, e os ministros 
e secretarios d'estado das outras reparlif.óes assim o te- 
nliam enlendido e façam exeeular. Paço, em 27 de feite- 
reiro de 48115. -REI. - Eiraesio Hodo$Iio Htntxc Ribeiru 
- Joáo Ferreira Franco Pmto ~flsle110 Branco - Antmio 
d'Azeucdo Cavtello Branco- Ltrrx; Aidgwto Aaentcl Anlo  
- Jost REAIO Ferreira de Almeida - Corlos Lobo d'Aoda 
- Arlkw Albei%to dt! Canipos Hmriques. 

Litterae Santissimi D. H, Papae Loonls XIII 
in superiori decreto relatae 

LEb PP. XIII 

Arl 1,erpeiuanl rci memoriam. Elsi apiid riobiliss~niam 
1,usiianoriirn gentem de caiholica fide opt.ime meriiiim, 
amor et studium erga immacula~um Deiparae Virginis 
Sponsiim coriatnns atque atdens semper elitilií, non su- 
miis tamen riescii Encyclicas litterss Noskas, quibiis pro- 
ximo anno iinivcrsi orbis christianos ad irnploraudnm saii- 
etissimi patriarcliae paboeinium eohorlali sumus, non mc- 
diocie illorurii pieiati attultsse incrementlim. Id quidem 
prscclãie testanliir vcl supplices litterae, qiias 1,uçilani 
AntisGtes iiiiper ud Nos tleilenint. iit rei, quae iamdudum 
in eommuiiihus crat IAusilanorum rolis, optalns landem 
per Nos exitus coiitingeret. Quum cnirn per adversas lem- 
porum vices dica S. Joseplii meinoriae recolendae sacer e 
festorum numi:ro apud lAusitaiios siil.ilatiis esset. integra ' 

vero et incolumis manci-c1 i i i  eorum aiiimis alita pietas, 
nihil oplabant magis, qiiain ut ille dies ad observanliam 
e1 cultum vetorem rerocaretur. Quapi.oplei. Lusitani Antis- 
tites popnli votornm inlerprctes, certi aliiinde Piaepositos 
I,usikariiae pubernio pio liuiusmodi desiderio nori obslilu- 
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portuguezes, interpretando a voiitade da nação, e certos 
por oulro lado de que o seu govertin não poria obslaculos 
a ião piedoso desejo, se aecordai~am eiri rios siipplicar que 
houvessemos por beni toriiar a iricluii- rio iitimero dos seus 
dias santos de guarda o dia çorisagrado a memorin de 
S. Jose, a exeinlilu do que receiilemriile fizeinos para com 
os povos da Hesparilia, a quem os purtuguexes não cedem 
a primazia rio anior ao mesinu Saiito. E' esta na verdade 
uriia insigiie ]irora de devoefio, que acci-esce a outras an- 
Ligas que jusiamcnto nos siío recommendadas pelos bispos 
poi tuguezes; jiois que, abaixo da grande Miie de Ueus, a 
nenhum outro dou seres celestiaes se Iribulani em todo o 
Porltiçal taiitas Iionras ou se fazeni taritos vobs, como a 
este Sarito Patriarcha. Muilissiinas confrarias e nssociaçõiis 
se Iiáo ~inr  scgtiras coni o seti patroeinio e prezam a, sua 
irivocaçio; iiidí\idiins li:] qiie Iior uma loiiva\.el pralica de 
picdade se lemliram de escolher o tlia I!) tJo mcz de niarco 
~ i w a  n'elle cdcliiar a Pasclioa; os aitifiçes coiisidcrarn 
coino de direi10 proprio o loiiiareni para seu palrono ce- 
lestial a S. JosB, que foi tiimliem operario e artífice; e, 
finalmente. o dia da sua fesla é, eepecialniente, em algu- 
mas dioceseu, celebrado com t%o siiigular veneraçjo conio 
se fosse dia sarito de guarda, Por tudos estes motivos ert- 
teudernos dever anriiiir aos votos dos portuguezes, e taiito 
de melhor voiitadc o hzeinos qumto i! ceido respeitarmos 
nos e veneiwmos com extremos ( l i !  piedade o immaculado 
esposoja M4e de lleus, e ternios deposilucia grande espe- 
rança na siia fk e piotei:q3o: porque não poileirios duvidar 
de qiie, teiidri clle sido outr'urx escolliido por Dcus para 
deferisor (13 Igreja nascente, agora que ella se \.e eni tia- 
Lialhos e pede auxilio, ha de olhar para ella li dos cbus 
propicio e benigrio e a protegerá eoni seu valiosu patro- 
cinio. E 15 certo tarnbeni que com estender-se e accres- 
eeiitar-se todos os riias mais e mais o culto e a devoção 
de S. Jose muilo se ha de comprazer p. rejrihilar' a Imma- 
culada Máe de Deus, Nussa Senliora, ciijii giaça aiiida por 
esla razáo muita confiimos merecer. 

ros, communes ad Nos preces admoverunt, ut, quemadmo- 
dum nripertime egimus eiim Hispanis, quibus Lusitani non 
siint in S. Joseptium amore secuiidi, dicm Eius memorias 
sacrum in restos apiid eos relerri velimiis. Praectarum 
quidem Iioc esl pietatis dol;iimentuin, quod ad alia vetera 
accedit, qiiae Lusitani Epistopi Nobis iiire commendant. 
Nulli enini coelitum post magnam Dei MaLrem, qua Ialu 
patet Lusitania tot honores qriot huic Saricto Patriarehae 
lribriuntur, vel tut vola riuncupantur: Sadaliiates quam- 

-'pliires Ipsius et fretae suiit pnlrocinio e1 laetae nomiiic: 
viri laitdabdi iiietatis consuetudirie diem undevigesimam 
meiisis Marlii sponte eligiint, qua Pasclia aganl: opifiees 
vciv Sarictiim Joseplium jure quodam siio ceelesteni sibi 

. parronuni adsciscurit non operis, non laboris ignarum: s i -  
crd deuirlue lpsi (lieu in akiquot 1)raeserlim Llioecesibiis 
singnlari veneraliune recolilui. tamqiiam fesia sit mnsli- 
tuta, quitilis ornriibus e rcbus Nos Idusitanclrhiini votis an- 
nueiidiim censiiimus eoquc Iibeiiliib, rluod siinima pietate 
iaiina~ulslurii Dei Genitricis Sponç~im observamtis e1 coli- 
inus, magiiam que in fide tutelaque Eiiis spem repusilain 
haliemus. Netpe enim sumus dubii quin Ipse, qui  rirs- 
ceiitis.Ecçlesiae lutor a Deo ést quondam couslitiitus, riunc 
eam Iaboi.~iilern auxiliumque poteiitem volens proprtiiis 
respiciiit e coelis, validoque ~iatrocinio tuoatur. Quod au- 
tem Saiicti Josepiii ciillus proveliatur quotiditi maçig e1 
aiigeiittir pietas, id quitlem spcs certa esl fore gratum 
acceytu,p~ique Iirimaciilatae Dei Matri Mariae, cuius deme- 
reri gratiam lianc eliam ob caussam valdc catifidimiis. 
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Querendo nhs, pois, allender benignamente ás sobre- 
diias supplicas e uotos tlos porlogtiezes, e tendo eni con- 
sideração os l>cdidos dos preiailos de Ibrfugal, por nossa 
auclorid,ide apostolica e finr Iiirça dds presentes, ordenil- 
mos e decrelimos qiie o (lia 19 ilo mcz ile março, consa- 
grado a çeleliraçZo da memoria do hriilissimo Palríarclia 
Jose, seja deiidameiile cnritailo no iiiiniero ilos dias sanlos 
de giiartla em todo o Purlugal e rias teims sujeitas ao ilo- 
miiiio e (iodei 110s porliigiii:zeu. I'ortantii, todos os chris- 
tãos tlcvein rio ~ireceilo assislii. au saiito sacrilicio cla missa; 
e abster-se d'aqiielles trabnlhor, pi.ofa~ios a que C: costiime 
dar-se u nome dc servis, para que 30 i:eleste palrono da 
Igreja se reritla o dcviilo pi~i to rle Iiorira e obserrancia, 
e loda aquella Iiaçb mais largamente se aproveite do seu 
podcrosissimo palrocinio. 

Fica revogado ludo o qiie em coiiirãrio se achar deter- 
minado, por mais digno que seja de especial e expressa 
meiicão e derogaçãe ; e queremos que OS traslados ou to- 
riias das presentes, ainda os impressos, umia vez que sejam 
assigiiados por mão de algum rioiario publico e sellados 
com o sEHo de pessoa corisiituida ern dignidade ~cclesias- 
tica, tenliam inteiramente a mesma fé que teriam as pm- 
pias. se aprcseiiladns ou mosti.adas fossem. 

Dado em noma, em S. Pedso, sob o annel do pescador, 
tio dia 111 de junho do ariiio de IR!)O, ilecimo terceiro do 
riosso ~ioiitiBcado. - O cardeal, M. L ~ d i i ~ l ~ o ~ ~ l i i .  

I Diuriu do G o * ~ v t u ,  e." Bd, dc 7 de pdrco). 

DECRETO 

De 18 de abril de 1895 

Tendwnc sido presente a ri.preseniac;áo em que o ca- 
bido da irisigne e real collegiadr de Nossa Senhora da 
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Quapropter supra dictis Lusitariorum precibus et. votis 
benigne obsecundare volerites, moli snffragiis Lusitaiiiae 
Antistiiurri, Apostolica ductoiitate Nosira, haium littera- 
rum \ i  prncciliinius, deçeriiimua iit dies iiiidevigesima 
meusis Martii nieirioriae bciitissimi Patriarcliae Josephi 
recolendae sac1.a [ler totarn 1,usitaniam el [ier regiones 
Lusitanorum rlitiuiii e1 potestati subicclas iii dieimm les- 
torum numero i ~ t e  censealur. Yropterea cliristiani omries 
quum Sanclo Misaae Sact ifiçio adehse, lum ab iis profanis 
operibus, quae servilia diei solciit, absliriere pi-aeceplo 
debejit, que coelcsli Eccirsiae liatrono irierilum tríbualiir 
lionoris e1 ubsequii O ~ ~ C ~ U I I I ,  e1 firniissimo E ~ U S  palrocinio 
uiiiversa illa iintto lai.giiis periruarui. 

Non obslantibus rluamvis ~peeiali et individiia meritioiie 
' az demgalione digiiis i i i  eontnr.iurn facient~lius quibus- 

cumque. Volumus aiitom, ut praesenliiim lilterarum tran- 
sumpti: seu exeinplis eliam iniprcsais, manu alicuius No- , 

tarii pulilici subsr.riliiis, e1 sigillo pei sonae iii ecelesiaslica 
dignilale constilulae muiiilis, eadem pioisus habealur fi- 
dos, quae Iiaberetur ipsis praeseniibus. si foisnt exhibilae 
vet osteiisae. 

Datiim Roinae apud Sanctum Pelrum sub anni11o'~isca- 
tnris. ilie 111 Junii MDCCCXC, Poniifrcntus Noslri hn~io 

Oliteira, da cidade de (;uimarZes, pondeiaiido a iieceesi- 
dnde de se prover de i-emedio as precarius cireiimstaiicitts 
emriomicas que airectam a eonsei~ração c de.reiivolvinieiilo 
do fiemiiini,io aniicxo Bquelle instiltilo, pede a suppresaci 
da rligníilade de Iloin l'iiar e (te dois log3i.e~ flc beiie- 
ficiados coadjulores, serido os mesinos Uom Prior e lieiie- 

, 
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ficia(los substitiiidos na plrochialidade da fregueria de 
Nossa Senhora da Oliveira por um s6 parocho estranho 
ao cabido: 

Moslra-se que, pela cada regia do 8 de jaiieiro de 
1891, foi definitivamente coiisei.vnda a insigne e real cal- 
legiada de Nossa Senhora da Oliveira, da cidade de Gui- 
marães, compoiido.6e o quadnr do pessoal do Bom Prior, 
a quem foi incumbida a pi-esidencra do cabido e o exer- 
cicio das funqíjes parochiaes Iia sobredita freguezia, e de 
dez collegiaes, tendo sete o tilulo de conegos, e os outros 
tres o de beneficiados, dois d'rlles coadjjulores ~d l i i a r ios  
e officioso~ do paroc110; 

hlostra-se (pie ao Dom i'rior fui ai-liitihatla a congrua 
aliriutil de 8006000 rdis, e a cada um dos beneficiados 
coadjiitores a iic 38Ud000 reis; 

Woslra-se que o orGamento da alludida corporaçrio 
iiccusa drficir com gkateddlmno para o referido serni- ' 
iia rio ; 

Mostra sc qiic, su[ipi.irnidos os dois logai'es de iiene- 
freiados cond~lrtoieb. i.esultari a ecoiioinia de 7608000 
reis, coni u qual póde occoi,rein-si! i congrui de dois ca- 
pellães cantores, lia imliorlaricia de 9706000 rkis, hil- 
lendo aiiida um saldo de 4908000 rbis; 

Mostra-se que o cabido se offerrce a garantir ao pa- 
roelio da fr~?guezia de Nossa Senhu1.a da Oliveira, casa 
rle residerieia u quintal annexo, e (pie o pe de allai. e 
mais rendimentos paro~liiaes devem seih corriputados em 
500J000 i-61s; e 

Cunsidei~arido qiie a ùigiiiilatle de Ihoin Prior 6 irme- 
ruuda pela siia aiitiguidarle, lioiiras e pi.ci.ogiiliriia, e assitu 
deve ser conserrada ; 11x1s 

Coiisidcr~~ido que a congi-ua dc 0005I.W reis com di- 
reito a i-csideiicia e qiiinliif, ou a de li504000 i.&, seiii 
este rlirhei!o, sccreseida com o l i4 de alta1 e mais reridi- 
mentos parnchiaes, 6 si~fficierite i,emuncraçYo para aquella 
digiiidade; 

Considerando que as l'uncções parochiaes, incumbidas 

aos dois beoefrciados coadjutores, cujos logares nunca fo- 
ram providos, podem ser desempenhados pelo Dom Prior 
e por uin coarlju~r, reiiiririerado a expensas suas, e as 
coraes por ~lnis capellãos caniores, com 0 rencirneiilo, 
cada uiii, dc 135eB;Wb reis; I 

Consideiantlo que a carta de lei de 14 de selembro de 
1890, auetorisando o governo a conservar e reorganisar 
a collegiad~ de qiie se. trata, teve principalmente em vista 
a creação do instituto de iristruc~ão publica e gratuila, j A  
esl~kielecido com a denornitia~ão de .Pequeno seminario 
de Nossa Seriliora da Oliiciraii; 

Goiisicic~arido que é sh uin o Cundo da collegiada e se- 
minario, do Cijrriia que, reduzidas as des~iczas d'aquella, 
se P~OIIIOVC u maior a u p ~ e n t o  e prosperidade d'eske; e 
assim; 

Tomando cni wnsidtro~ão o. que me foi representado, 
' 

e confornlandu-me com a iiiforniacão e parecer do revc- 
reiido arcebispo priin;iz de Hraga: 

Hei por hem decretar o seguirite: 
Ailigo 1 .O Sao su~~lu*in~idosos dois logaies de bene- 

ficiados eoarljiitores oAiciosos du Dom l'rior da collegiada 
de Nossa Seiihoia da Olivuira, de Guimarães, e crmdos 
dois lagares de caliellies cantores, que substituam aqu~lles 
no serviw do chro, com O ordsnaclo annual de 4358OCIO 
reis cada um. 

Art. 4." A cargo excliisiro do Dom Prior ou de seu 
legitinio cuadjulor, rcinunci.ado a expensas suas, ficarh o 
exercicio da pxrocliulidarle na igreja em que a wliegia&a 
se acha eoiiskiluida, rlereiitlo o mesmo Dom Prior coiitri- 
hvir annualmeotu liara o seminario aririexo ao instttuta' 
collegial com a quanlia de 45015000 reis que Ilie S W ~ O  
descontados na congrua pela conimissão administralii'a, 
ori sbmente com a de 200f30UO reis quando não qiieira 
resiilii* na a n t i ~ a  casa do piiorado, hoje pertencente ao - 
cabido. 

O miiiistro e secretaltio d'estado dos negocios ecclc- 
siaslicos e de justiça assiui o tenlia entendido e faca exe. 



+ i16 DOCUMENTOS COMliROVANTRS 

curar. Paço, em 18 de ahril de 1895. -RE~.-Anbnio 
d'Awecedo Cus~cIEo Bronco. 

(morio  uh Goi@rnot n o  ai,  de 95 de abril). 

De 2 i  de maio de 1896 

DOM CAHLOS, por graça ile Lleus, Rei rle I'ortugal e 
dos Algarves, elc. Fazemos saliei. a tutlos os nossos sub- 
dilos, que as ciirles gcraes decretaram e nos quereinos a 
lei seguinte: 

Arligo 1.' k conslituido por seis calicllSes o quadro 
diis capellães da urmarIa. 

$ iiiiico. Os scis crpellães do iioro quadro ser80 dislii- 
kiuidos iio ser.i.igo pela i i i irna seguiiite: iim ~ i o  coi,yo de 
mariiiheiros da armada, rtiri tio Iraspita1 da mariiiba, e os 
qualrli reslantes, uiii em cada uma ilas escolas dc alumnos 
maiinlieiros de I.ibhoa, Poi.10 e I'àrii, e o qiiarto lia escuh 
de artiiiieria riakai, onde minist~ai~ãii os deveres propt-ius 
do seu ministerio, e o tnsino prima] iu aos alumnos. 

Art. 2.' O veriçirnento dos ealiellaes existentes d data 
tlo decreto de 1 de fevereiro de 9895 e mantido, nos ter- 

, mos da legislaçao atiterior a esta lei. 
5 unicu. As di~yosic;ões d'aquelle deci>eto ficam sendo 

applicaveis ao5 ca[iellãee que de futui.o furem nomeados. 
Art. 3." Fica imogadii toda a legislação om coritrai-ia. 
Maridimos, portarito, a todas as  aiietoi.idades, a quem 

o conlieciineiito e crecuç9o da i.der-iil;i lei perluiicer, quc 
a cumpi-arn e guai,dt:ni o façam ctiirt[iiii e guardar tZo 
iri leiramentc como ii'cl1:t se coii tdin. 

O ministro e secretario d'estado dos negocios da mari- 
ii1ia e ~iltramar a faca imprimir, publicar e eoriber. I)atla 
no paço das Necessidades, aos 22 de maio de lb9G.- 
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EL-TILI, com rlibtiea e giiai.da.-Jaciritlio Carrrlick~ da 
Silua. - (IAogar do scllo graiitle das :irnias rcaes). 

Carla de"1ei pela (lu31 Vossa hhgeshdc, tcndo sanccio- 
nado o daci-c10 das côi les gei aeb de 7 do coii ente mez, 
que Rxn eni seis o qi1adi.o iloa ealiellles da armada, manda 
eumprii. e guardar o rcfci,ido dccrrilo rorno ii'elle se coii- 
tém, pela liirma ictro dcclirada. 

Para Vossa Magesladc vcr. -AU~IISIO Poppt a Tez- 
,Drnr,tu ilo Corciiiii, 11 * Ilj.. d~ 23 de iin.iiu) 

De 3 de setembro de 1897 

DOM CARl.OS. por giara ile Deor, Rei de IJoilugal e 
. dos Algai.\es, olc. Frzcmos A e i  a latlos os iiuscos SUL- 

dilos, q t i m s  ciirles geiaes deeietaiarii B iiijs cluei,enios a 
lei seguiiile: 

Artigo 1.O Curitiliuain ~ubsistiiido c cm ligar as dispo- 
siçóes das leis de 21 ilc jullio de 1893 e de Q de maio 
dc 18'5íj, iiietios 113 ~iai'le aqui declaiatl:~. 

Art. 2." Na talielln I.",  c1:isse 7.", sccqãci i." da lei Oe 
21 LI(! jdlio A:, I893, ritio si: iiisri.cvç : ttl;ullas, tlispensas 
e outius (lililomas c c c l ~ s i a ~ l i ~ s  sujeilos 3 si'llo dc rei,lin 
depois de esçri~itosn. %o elirniriados os 11." 62, 63, fii, 

- 65, 66, 67, 68 e (i!), t: ~iilistit~iirlos pelo seguinle: 

Rulla para ora101 io . . . . . . . . . . . . . 
Para capellas 11io s3ci riiecisns kullas riem bi,eres e ~ s t t s  

oumeros, pai~tiriilo d o  erro em t:cititiqai-io, ehtabeleccrn 
taxas liara casos qiie nirnça 3c d30. 
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Oulroa diplomas ecclesiaslioos sujeitos a sê110 de verba, 
depois de escriptos, ou ao de estampilha 

Disperisa de um pregio.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  26000 
Dispeiisa rle dois.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  3dOOo 
Dis~ensa de ires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5Bl000 
IAiccnya [iam casamerito coin liança a hanlios.. . 56000 
1-icenca r ia ra  casamenlo ou Liiiptisado em capelfa 

pai.liculais ~mhor2 tciilia poi,ta para ii-rua . . .  POfiOO0 
Licei iça para caliella piihlica ou para oiilina igreja 

qiie n90 sqa a parocli,ial . . . . . . . . . . . . . . .  96000 
1,icença ['aia coriiessar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6200 
IAiceliçn, sendo ~ioi. mais tlc um aiino . . . . . .  8500 
1,içr:iiça para celuhrar, confessar e [irbpr, ou sii- 

nicnle para pregar.. . . . . . . . . . . . . . . . .  8500 
Carta de rhocommeiidailo ou coad~utoi.. . . . . .  /300 
Carta de saci istiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8200 

. 1.iceiiya 1isl.a festividade religiosa em igreja ppsro- 
cliinl uu fbra d'ella, procissLo oii cirio. . . . .  8200 

Qiiacsquei. diplomas expedidos pelas caniaras oii 
aiirroridades ecclcsiaslicas que nao esíi~~ei'ern 
especislinciite comprelieiirlidos n'esta classe ou 
lias oiitiras d'esta tahella . . . . . . . . . . . . . . . .  &Ti00 

CLASSE 13.' 

Asserilos de casamento, nasciniento ou de Lia- 
ptismo iios livros rle registo parocliial ou 
civil . . . . . . . . . . v . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fi 100 

Perlillia~áo leita por uni ou ainbos os paes em 
oscihiptiira, teslâineiilo ~~tihl ico ori ~ u t o  publico; 
cada peifiltiado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61500 

I'erfilliagúo Ceila [ior iim ori ambos os Iiars utl as- 
serito do baplisriio ou iinscimenlo; cad'i per- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  filhado,.. 6,100 

A1rai.i oii auclorisaç20 csrr$ta ile Iiaes, mscs, 
liitores oii i~oiisellio i l c  raniilin para casamciilo 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dc mciioir!~ 1 B500 

Os lisseiit?: (!e irgihlo liaiocliial Olr ciiil, com rlccln- 
1iq6cs ou IIIO, ilt! iierfilliayí~, llc. jiolil'cs misera\eis, de 
creadiis i l i ,  b ~ i ~ i i i -  C de oli~bi.;iiitia, qiie v i ~ a r n  uiii~~nitierite 
do sei1 p r  i i a l  rliai,io, rião ehcedeiidu 800 reis ein Libbna 
t. no 1'01 to, c 300 i~oi~.ii;ix o!ili.as Lt7ri.a$ do pniz, rteientlo 
qucrn lairar o ussciilo declarar i iriargem o motiro por 
yiie não leva scllo. 

.41ta r.ã ou ;i iicioi.isaq30 uxci.iyia pai.;i casamclitn de iwn- 
tralientrs iias cit~ciiiiislani:i;is aiitecerleiilrs, ' 

Ar1. 3." 1:icn ietogrtla n lezislação cni conli.ar,io. 
hlaiicIimoi., prii iaiiio, a todas as aiitloi id:iilps, a qiiein 

- o conli~cirneiiio c cheçt1~40 {Ia Ilreseiite 11'1 Iiei*leiiccr, qiic 
a cuniprain e goarilriri c fapn.1 curnlii.ir e guiirtlai tão 
inteiramerite como ii'elta se coriténl. 

O ministro e sccictai.io ~I'celado dos negocios da  fa- 
zeiida a faca imprimir, publicar c corrcr. Dada no paco, 
aos 3 dc s~icniiir.o de 1897. - E[.-lli:i, coni rirbi.ica e 
guarda. - filtdtrrrn Hesscir/o Gui ciu. - {l.ogai. do se110 
grande das afinas rcaes). 

Carla dc lei ~wla qiial Vossa Magcstatle, tcrido saiiccio- 
iiailo o tlocieio (Ia5 eiii.les gei*acs de 27 tle agosto iillimo. 
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que cslnlielece algumas alterações i s  leis em vigor sobre 
o imposto do sfillo, mantln criiripi,ir e guardar o rnesmo 
clec,relo conio ~i'elle se conlkm, pela fiirim relro declarada. 

Para Vossa Magestade rei. - Anioslo McIch:lilacke~ de Se- 
patim Afmhado a Tuz. 

( D i u i i o  ilo C i i cc inr~ ,  18." %llO, i l e  i ilc srleriibin). 

De 31 de dezembro de 1897 

CAPITULO 11 . 
Noiliflr~çõts ilo processo de Innrilmenla 

e arrccada~Po das eanlrilui~ões 

Difiposiçòes communs a todos os concelhos do reino 

Art. ,I?." A tolianca das congi-uas parochiaes fica a 
cargo ilos recebedores dos baiihi.os o11 coricellios, quando 
os coiilircimenlos Ihes sejam erilregiies a t e  30 dr! novcm- 
bi.0 petas ulilidades o11 iunczioiiai~ios, legalmuiite ençarre- 
gados tio i.espcclivo lançamento. 

iiiiico. Os i.eceliedoi~es iiicluirão, ri'esle caso, as con- 
gruas iios avisos ~statielecidos no ~ii*aseiite rlerieto para 
;is colili.iliuiçiies gerães do estado. 
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hrt. f 8 . O  A cobranc,a coerciva das corigruas parocliiaes 
mntiriiia a ser feita admiiiistiiilivaniente, coinpetirido. po- 
rém, aos recebedores extraliir as cornpeteiiles certidões 
de relaxe e relacional.:is, enviaiido as  depois ao secretario 
da reapecliva administia~ão do concelho ou bairro. 

Ait. t 9 . O  Ccim a eritrega tlos conliecimentos e com os 
&mais serviços da fiscalisaçb a oxercei. n'esta cobranqa, 
seguir-se-liãci os processos esfabelccidos para as rcceilas 
municipaes nos concellios em que u iecebedoi ti tliebou- 
reiro (Ia camara. 

Art. 20." A entrega aos paroclios do protluclo das wn- 
gruas arrecadadas, liquido das quotas de cobrança respe- 
ctivas, será feita pelos iccelietlores, mediante recibo do 
pai.oclio em maiidado assignado lielo admiiiistrador do 
coiiceltio o11 baiiia C 1 ~ 1 0  respectivo secrctario das con- 
gruas. 

Aiti. 21." Aos cscrir ães ile beeiida conipele a l isr~l i -  
saqio qiie e iridispiisavul i?xui.cei,-se para w n i  os rerehc- 
dores, pelo qiie rc~licits P ;ii.i-ci.atla$áo ilas coiignias Iiaru- 
chiaes e ~iit i ,ega do scti liroilucio iios rcspecliviis ~iarochhos. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(Diarro du Coatino, l i q  4, do I de j.ineiro dc 1S:lS). 

Ile 30 de novembro de 1898 

Não se tendo Icrado a tffcito a fixacão dos quadros ca- 
pitulares ilas s6s c~ l l iedra~s i10 continenli! e ilhas adjacen- 
tes, c 1i;iveiido suliitlo 6 sccrelaria d'estatlo dos negocios 
ewlesiaslicos e de justiça represcutaçõss de alguns prela- 
dos sobre a kilie de ~iessiial para o exercicio das fiincções 
do culto, e coni.iiido xlo~iisi. as pro~idericias compativeis 
com os recursos do thcsoiiro: quci Sua Magestade EI-Rei 
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que os reverendos prclados rlo coiitin~ritri e ilhas atljacen- 
tos iaçaili enl iai. á seci.eiainia tl'estddu tios Iiegocius ecclu- 
siaslicos c d~ ji~stiça lima exlicisirao cii.~umstaiici;ida robi-e 
os segtiitiles poritos : 

1 .O Qirul a sittiação caiioiiica de seus çahitlos. 
i I .  u Qiial o pessoal rtiiiioib e niotior, ccclesiastiço c Icigq, 

de que deve compor-se o cliiadro em rache r l ~  sol,i.cdita si- 
tuação r.~iioiiir:a. 

3 . O  Que ragas cxisterii, e iiiiacs iis tleiiominaqões dos 
beiieficios e misteres lagos. 

4.' Qual u quadro íapitriLri com qiie sr poderao satis- 
fazer as nctessirlarlcs do 5t.i.i.iço. 

5.P Qual O i.cndirnciito lotiil  OS c:ibiilos e ii siia pro- 
reliiencja, discrirniriaiido se as 1i;ii~íetlas clci i\;iilas clc cada 
forite de receiin. 

O iiiib,cino aii;uslii sciilioi, eklici:i dii ri40 c i~ecoilliecirlo 
~iritiintisnio rtus ievcr~ciidos prcl:iilos ttitlil ;i solicittide e 
III.~PIIC~;I ~iii i'emessa tl'eslcs euclareçimeiiln~. 

Payo. em 30 de riobrrnhi.~ tlc 1898. - Jusr ,Mm*m de 
rlljios'ni dc Cerqueira Borycs Ciibrtik. 

P O R T A R I A  

De 30 de novembro de 1898 

Nio  sc ienito porlirto oigsiiisai* ii:i secretaria d'estado 
dos iicgocios ecdcsinslicos e tle Iiisli(.r a estrilituray80 re- 
gular das Iiotas cstaiislir~s [Ias 1acatui.a~ occorr~itlas nos 
bcnefi~ios erclcxiristicos ilau iIiuceses do rcino e ilhas adja- 
centes, e .rt:iirlu muito ciiii\eiiic~rite :]o scrviyo da igreja e 
do ostado i11ie ii;i mecnia ser.iqet;iii;i tiaj;i cxiiçto conheci- 
mento rl'iirluelta~ varaturas : 

Qiiei- Siia Mageulaile El-liei qiic se ~uscile a observan- 
cia des iiisli~iic~ões eraradas ria ~ioi*Liir.iri de 42 tle julho 

de ,186 1, i*ecommentlando iiisiantemenle aos reyereridos 
prelados dioi:esaiius que as façain curriprir coin o zelo e 
solicitiirie que coatiimain empregar tio rlesempenho dos 
seiis altos deveras. 

I'aco, em 30 de novembiri de 1898. - Jme Bfnrin de 
Alposm de Cerqzreira Boryes Cnbrat. 

P O R T A R I A  

De 30 de novembro de 1898 

Curii~ielintlu JUS ~ O ~ I ' L S  dii 1iii111i e diis semiiiarios sub- 
sidiar. annualriic.iile aluintios 1iai.a se rorinarem em tlieolo- 
gia ou direito riela ~iniversiilatte de Coimbi,a, e sondo esle 
assiimplo da inais íiHa ~ioritli!i*aeão pelas vaniageris que 
d'elle resultam para a igi q;1  V par-,i o estado, devendo poib 
isso o goixi'no toiiia1.o em Lodii I considci.a$io: quer' Sua 
Magcsiade El-llei que os I-evei~ctidos pi.elaitos .do i.cino e 
ilhas adjacenles latam siibii 1 secretaria d'estado dos iie- 
gocios ecclesiastiços e do juslira relatorio ou irirorrnnção 
solit.e o. modo como se teni cumprido a lei, iiidicando o . 
rrumero de alumnos siilisidiailos clesilc 1880 atB o coi'i'eiile 
aiiiio, os curres tioi. oiitie t6m sidtr pagos os sribsidios e 
cunsiiltando sob]-e se coriviii íle ftittii~o fazer coiitribiiir os 
beiiefiçios ui.i:lcsi,i>tito~, ciijn Iotaqnu oii rendimetito i.cpja 
avtiltado, liam s~il)~idi:ii. aqiiellus aliiiriiios, ~iigineiitariilo 
O nuinciv cni tiai.irioiii:i com iis iiecessitlades (Ias dio- 
ceses. 

I'afo, em 30 de novembro de 1898. - 1 0 ~ 8  Mnl-ia de 
Alpuim de Cq7 i l l . a  Borges Cnlirnl. 
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PORTARIA 

De 30 de novembro de i898 

Tciiilo i~cciiriido na legislacão patiiit rno!lifirag.ões iin- 
1ior.laiiles relativas aos laclus i10 ibegii;to parocliial, e 1150 
lioderido r~ thesoiiru sõbrecairegai os puros com imposi- 
~L 'es  li~iliiibrins [iaia aurgaiiis~qio ilo i.egislo civil, nem 
Iiaveiiilrr nioliills ~ilatlsi\.cis pai.ii esse I ~ D I I J  e ~lesallo saci-i- 
liriii, ii<io ( I I I ' :  us j):ii.ut:lios sc ti:nt (tei;em~~~iiliailii tl'cete 
sei.! i ~ o  coiii Inii\.,~rel xiilo c ~~CL'O~IIICÇIII:I ~iruliirlatle, o qiie 
tlifiçilrneiilc se coiisrgiiiri:~ (li: r i i i i o : i i ~ i i : t i ~ i ~ i ~  rrinl rrrriiiric- 
iiidos; e 

Con\iudo &ti' :i tsto im[w 1311ti,~sirno S(?I.V~<O a urilem, 
rcgulai,idade c Iinr~inoiii;~ cliie as leis exigeni c uu iiileresses 
da vi0a civil iheclamam: 

Quer Siia Mageslailc El-hei qiie os inevcreridos li[-el,idos 
e os go~crrintlrii~eu civis clo i:oiitineiilc e illias ;idlacerites 
façam sobir ;i seciLeiai.ia rl'e~tadri dos negncios eer:iesias- 
tiros c ile justi~ii iiiToi~ma~lo ou i~elalor'io: em qiie uxpo- 
riliam os seiis alvitics para sc çoiisegiiii. inelhorai o sei*- 
viço de r.eçislo parozliinl srni aiigmerilo d~ dcspexi para 
o ttiesoiii.o o11 iiur'o S : I C ~ ~ I ~ F ~ O  l);li*a os 110\0s. 

Oiilrosim i)  rnrhniu aiiçiislo seiiliiir lia por Ii~ni iinmear 
uma coinmissão ciiinliostti do i . u ~ . ~ "  :irceliispo do Myte- 
lune, i.igai%io gci.al dn pati~i~rcliailo; coiisellieii~o Jci-onymo 
I>crt!iia d;i silva Railiid de U a ~ l o ~ ,  (lii~cctoi geral dos ne- 
gocio~ rcclesi;i~ticos; wiisellieiro Ai ltiui. 'i'orrcs da Silia 
Fcici.ciro, sci.elai.io çrial do ininistsi.iii rlo ieii~o; dr. Cus- 
iorlio Nunes Uiii.ges rlc Ciii~iiillio, prior da 1,apa; dr. Jose 
Pcri.eiiali Garcia Diniz. jii'ioi- da Eiicarnaq$o; di.. Aritonio 
Feiwira Cabi.al Piies do Arnai.al, (Irputado dn tiiiCno; di.. 
I.uix Jose Dia<, Iiriur de Satila C~tliai~iiin, c depulado da 
iiaràii. seriiniici o pi-inic4ii.o i1c pi'csideiilc, o scgiiiirlo tie 
virc-~irt:sitlcrili! c u ultimo ile acri.etaiio, n qual lunccio- 
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nari na relerida secieiaiia d'eslado, e formulari, em Rce 
dos re1atoi.i~~ c informs~ó~s dos prelados e governadores 
civis, uin [irnjeçlo de decreto sobre o iriericio~ado re- 
sisto. 

Pari). ein 50 tle noremliiho de 1898. -kir@ Mar& dt! 

PORTARIA ' 

De 30 de novembro de 1898 

I)etci~rrii~iniido as lei$ cm ~igiir cjiie os se~idimelitos e 
Irareres das eollegiaílas aiiirla siilisi~teiitcs.s~j~m applicn- 
dos as dcspezns dos scminni~ios dimceanos e a doincso do 
çullo e do clei.o, e coii\inJo tomar coiiliccirneiito do tiir- 
muro e estado das mcsmas collegiadas a fiiii  de ..e dar 
iriteiro curri~iiniirieiito 4 lei: mniida SIM klagestadc El-Rei 
cjue os rerereridos prelados do coritinciito r10 ieirio, oii- 
vindo os scus vigai'ios geraes, ai.cypresies e vigarios da 
vara e s~crehi ius  das camsras ecclcsiasticas, em cujos 
ari:lii\ros dei'eiii existir valiosos subsidias, informem pela 
secrclaria il'cstnrlo dos negcicios ecclesiasticos e de justiça 
sobre os segiiiiiles lioiitos: 
i." Que tollegindas exislerri em huas íliocoses. 
2." Qt~al a inroc;içio .ou deiiurnitiii~'io de catla uma, 

qual a sua natiiieza, categoria c sede. . 
3." Sc fiiiiccioiitim e com qiie ricssrial, sua denomina- 

@O, oii oficio, e se riãci furiccioriain, qii:il 3 ~.a%*Zu. 
4." Qual i~ .iii~meio de lieiiofieios dc t l i ~ w e  L ~ ~ I I I ~ ~ U I ~ ~ ~ ~  

segriiido o BPU rillirnv eslalulu carii~iiico. 
5." íJiiacs dos siilisisictites cslão ~ii.oyidos por colbçáci 

e posse ranonira. 
G.' Si: alg~iriia [ioiqáo do licri5 oii r ~ ' ~ ~ C l i l ~ i e i ~ l ~ s  foi 

ciilada por auetoi~itlade 1egilirn;i cm ~istrimuiiio clerical. 
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7." Se :ilgum hencfii:io, bens, rcnrlimenlos nu porcão 

bencliciai ia 61 a[iolii:atla piii.il ~ o ~ i g v t i ; ~  do ~~BI'OCIIO, coatjjil. 
lor. bbt,icr i l a  igreja oii srici islií l i , e ri'esle caso copia da 
deliliei~;ii;io da iiinta ilc I:iricaniciilo, rltie ai,biti*ou fiara ta 1 
fim n [ioi.~Zo t~erieficiaiia. 
8." Quaes s8o os Lieiis qiie actualriiciite posstieni c a 

sua iirillirera, 1510 e, se SSO fb1.05. capitnes n jiiro, inscri- 
pqõss etc. 

!Ido Se lia legatlos pios, I~IJL' IIie ~iei.teiiçam, e se us lios- 
soidiii.es dos bens oiieiados os ciimlirern ou IPm cuniliriilo 
rios iillioios aiinos. 

,lQ." Sc a eollt~giarl;~ tern rlivirlas p a a h i r a ~ ,  e iltiaes. 
11  .O Se lia inie.nlaiio das nlfnia5, vaso-: ragratloi, para- 

meiitos, nioircrs ~ir.eciosos, sc lia u r t o i  io e se ii'estc exis- 
tem  titulo^, tombos oa Jueiriiiciilos de sciis bens, Iirerck 
galivns, elç. , 

1'2." Quis111 sdlniiiistls os reiitlimeiitos, guarda e iem 
elii scit pritlci. os l i iros e palieis do carioiqio al i  onde 
param. 

Otiirosim maridri o niesmo i i i~g~isto setiltor que ti~ílas 3s 
aiictoi~idatles e i,rpartteó~.s ])iiLilicas Iit*eaiem As aiiclorida- 
tios occlcsiasticas todo o auxilio para este fim, paterilean- 
do-lties os arctiiroa e presiando-llics esclnrecimciilos. 

I'a~o, em 30 ile ntii.emiii'o [te 1H98. - Jus(; i7íaria de 
Slpntun rle Ceryiceira U o i p s  í;obr ol. 

DECRETO 

De 25 de maio de i899 

Seiirtii~nio Iiresertte ;i salirilaçío feita ~ i ~ l o  nraiqlieir de 
I'ombel, par iIii reirio, ri:i qualirlritle dc Liaitio ila ordeii) i te 
Malta, c por oiitros tlignatiirios d'csla, para quc scja r c -  
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coritiecida n erislenciri legal A asseiiilillbii portugrie~a da 
mesma ord~n i ,  qtrâ desqani orgniiisai. iro reino com sede 
eni Lisboa ; 

Alltoilentlo a que. os fiiis briieliecis tlue os impctbatites 
prcteiidem realizar. lior via tla sotirvdita iiisliluiçáo, a tor- 
nain tIe niaiiifeiia iitilidade ~i i i t i l i rs e hzem digiia da cori- 
tciri!itario que similhaiiies assemlilCas tPin increcirlo n'ou- 
Iras iiacfics; c 

Confoi.niatidu-iiie rom o Iiai.ece,r do ronsel1iri.ii.o pro- 
curadoi. geral da coi'ki e Eazeridi : IICI por bem decretar 
que l iq iie reciinlicciJ;i :i eaistc!iicia legal asseniblea (10s 
caralleii~os portugiiexes i l a  oideiil de S. João ilc Jci.usalem 
ou iie Mii l la ,  otpaiiisada m)s termos e eaclusivanieritc para 
os fiiis eslnl~elcc;~los 110s eslatiitiis qiie kzem parte do prc- 
selite dcrreio P Iiriiaani aisignntloi p1.10 liresidente i10 coo- 
selliri rle rniilistrus, niiriistiii e sc~ielni.io d't~stado dos ne- 
çocios do reino, qiia swiin i, terilia eiitcridiilo e faca exe- 
cuta~.. Paqo rias Nercssiilaili~s, e i i i  25 tlc ~riaiii de ,1899. 
- RKI. - ki.rt Lticrcilto (/V Cu.slt~. 

ESTATUTOS DA ASSEMBL~A DOS CBVALLEIROS PORTUGUEZES 
DA ORDEM SOBERANA DE S. JOi0 DE JERUSALEN OU DE MILTA 

hutigci I .O E& asselillika tein poi lirn dcilicdi.-s~, p m  

teiripo d e  piiq a oliiaas dc  cariilaile. religião e estieci;il- 
tne~ile i i as>isicricia Iioçpii;it:ii~, e, p i i i  ti'nlj~o iie giierra, :i 
soerorici. e rillivirii~ os eiirt~ririos e Iciidcis tla armada e 
exorçiio [icii'liigiies, eni Iinrnioriia rorli ris seiis i.t.t.iii'SOS e 
11e ;iceiirdo E l l l l t  O goi.ei.rio ile Sua hlagcslatlc. 

$ riiiico. ICsta :isscniblki tcrri a sua sblr! eni I,isboa. 
h1.t. 2." Torlos os IiiiitiigiieriLs, qiic ~ierteri~:iiri I or- 

rleni, ein cfiiafi~~ic~i' gritii, INN!~III ktxei II:II.~~! rln tisscmhlr'a. 
1 I.' 0 s  liiai.iIciliis L,tnbcli~ ~ii i i leii i ser a d i n i l i i i l ~  por 

rnllaium ri irtesma linguii. 
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$ 2." Os bailios gran-cruzes de tionra e devocão liortii- 
giiezes serãci presidentes de honra. 

5 3." As seiilioras condecoradas com as insigiiias da 
ordem, podem fazer parle tla asaemlileia, mas lifio ti'in 
voto nas deliberações. 

Art. 3." Os recursos pecuiiiarios dn essemLil6a são: 
1." A peiqceiitagem concetlida ~ic?lo grão-mesti~ado por 

cada [ioi-tuguei: ~IIU eritre tia ordeni ; 
2 . O  A quota annual de 5#000 i-eis quc pagari cada 

membro ; 
3.' Os donatiros extraordinai~ios dos membros ou Iies- 

soas estranhas a assemblca e quaesqucr oulres receitas 
even tiiaes. 

Art. 4." h assfimhlea seri dirigida por um coiiselho 
composto de um presidente, de iim vice-piesidcnte, de um 
seci.eliirio, de uni thesourheiro e de trin vogal, toilos por- 
tiigiiezus, tileitus pela assemlilkii, fi«r seis annos, porlerido 
Iiavei reeleiioes. .i elejqiío do presidcntu e a tio rice-prw 
sitierite deveni ser roririr-madas ]ic!to gi io-niatrai lo d a  iw- 
dem. O pri'sideriie e vice-liresideiite serão çemlire l~ailios 
clc hoiii-a e devoçáo ou cavalleii~os tle Iioiira e de~ocáo, 
não haverido Liailios. 

8 unico. Para as rrsoluções do consellio e necessar'io, 
pelo menos, estarem  irese entes tibes membros; liavendo 
empate, prevalece o voto do presidente. 

Art. 5." .4 assemhtea reuiie.se todos os aiinos uma iez, 
no inez de janeiro, para Ilie serem presi.nies as conlas do 
anno anterior, e, alem d'isso, quando o corisdlirr o julgar 
conveniente. A conilocaçZo sera fcita com quirixe dias de 
anteciparão, itidieaiido se a ordern dos ti.aball\os. 

$ I." A assemlilka ti90 libde íiiriccionar \alidamenie 
5eiti iIue csti!ja reiinida meiade, pelo meriiis, dos rcspeçti- 
vos iiicrnbi.os, c 1ini.a a validade (Ias dclibei.i\~ões, e niister 
o voto de dois tcrqos dos lii.esciites, tciido o  ir-cstdoiile 
v010 de quatid;iiio no caso d t  crriiirite. 

5 2." OJ que riso comlisivcei,em pihsrmlmcnte poderão 
lazcr-se represeirtar por piocui.ador nos 1Prmos legaes. 

Art. 6." Os membros r3a ordem que faltarem 30 cum- 
primento tlo ~ii-eceittiado n'esles eslatulos seinão admoesta- 
dos pelo prcsiilerilo; e se, pela i~ rce i ra  vez, incoriereru 
eiri falta, poderão ser espiilsos sob proposta do liicsidenle; 
dando-se ao giio-meslihaiIo conliecimenlo do faclo, quarido 
seja grave. 

Aii .  7." Qualquor ~ioi~tuguez que deseje ser atlmitiido 
na ordem dei ero alireseritar iio prcsidenle da assemblea 
um requerimetito. aeonipanliado 110s documentos que os 

, estatutos da ordem ~ii'ccuituiim. iridicando o grau a que 
aspira. Qunnilo se i.clir*a ao grau de eavalleiro de justiça 
i iu  cnpell%o coiiveritiial, o ~ircstdente o sulimeiieri i api-e- 
ciaçiu do coriballio e o eri\i,iA coni o respectivo paroeei- 
e o scu propiio ao gr%+mesli ado. Qiiiindii o icrluei'imeiilo 
se refira ao grau de cavallciro de Iionra e dcvoçào, ca. 
peIlão rnagistial ou doiiato, cumpre ao pi.esrdente eiivial.0 
com o propinio parecer. ao grao mestre da ordoni, que re- 
solverx' superior~menle. 

A r i  8." Ein caso de i\is~olução da assemblka, sei50 os 
fundos exislerites arrecadatlos pela bxetida iiacional, a fim 
tle serem applieados pelo çoveriio a Lierieliceiicia publica. 

Piiço das Nccessidadcs, 25 de niaio de 4899.- Josd 
Ltrciuriu dc C'osho. 

(1)irri.io du Govrriio, n.u 123, ilt! 41 i le ~iirio). 

CARTA DE LEI 

De 8 de julho de iS99 

DOA1 C.41iIAOS. pi)r grata de Deits. I lei  de Poi.tcig;iI e 
tlos Al;ai*\es, cic. 1:aseiiios snher n talos os i,o~sos srib- 
ilitos, que as côries geraes decrelaiain e 1115s qiiei4einos a 
lei sag~iirile : 

Artigo I." S'io a~icloiisa~li)s a repetir nos Igceos, rio 
presciite aiiiio lectivo; os exames quo tiiei-cm Feilo 110s 
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seminarios diocesaiios os alumiios qiie se destiiiaiem ao 
curso theologico d~ un i~~rs id i ide  de Coimbra. 

Art. 2." Os exames feilos em eirliide d'csfa aucloi~isa- 
çáo são validos ~iriicamente liara o elreito da admiasso 1 
matricula iiriiversiiaris para f~,equeiici;i do refei.ido curso 
thoologico, o r l i ~ c s e  cleierd (Ieclnrai- nos i~cquei.im~ntos 
cm que sc l i e~ i t  a repeti~ao aiictoris;ida. 

Art. 3." Fica iosogatla a IcgislaçZo ern conlrai~io. 
Mnnrlimtis, ~ioiianto, a todas as nticloiitlarlt~s, a quem o 

conliecirneiito e execuçjio d'esia lei pei tariter-, qiic ri cuai- , 
pram e guai,~lr~rn e falam riiinpriin e gulii-dar iào intrira- 
meotc cfiino ii'alla se contbni. 

O ~wesideiitc ilo cniiscllia de miriisiros, miiiisti-o ti sr- 
cre1:irio d'cslarlo 110s iiegociiis ilo rtlino, ;i b~ri inilii.iinii., 
puliliear r! r.eri'tr. Uada no pafo (Ias Neccssidrile+, cin 8 tle 
julho de 18!1!i. -Ei,-RICI, corn i*tilirica e giiards. -Ji)sti LI{- 
aam i10 Cus1t.o.-(Logsr tlo si:ilo graiide das aitmas iwes.) 

C3i.la i lc Ii!i l ietn q~ia l  Yossa Bliige>tarl~, tcticto ~ui ircio- 
nado o decicto rl:ia ~ - ~ I ~ I C S  gr'i:~~.;. !ti; 22 IIC jui1110 iiliinio, 
que auclorisa a ihrprli ih iiris l~rc i is .  iio [ivesenle aiiIio le- 
ctivo, os cxiiiiies que lirci~ern feito rios semiiiaiaicis dioce 
sanas os ~iliiniiios (lite se desliriaiein ao cui,so llienlogico 
da i i t i i ~  rnii l i ide ile Cuiiiilii 3, ni: i~~dd eiiinlit ii e giiardar o 
mesmo tlecretri coiiici ii clle sc coiit6in, liela hi.oiii acinia 
declarada. 

Para Vorsn Miigesiade rei .  - Aiiiii~itci dv Ilasíos Cdr- 
doso,Piriio a E~YL. 

( i J i a n u  do G'ocsino, 11.' I S i .  iir I I dc )ullio). 

PORTARIA 

De 14 de julho de i899 

Sua Illilgesl:ide Ei-Hei, a qiiem foi prescnir! a represen- 
taçào de algiiiis aliinitios, allcgando rliic pelo bcto Jc i i i o  

ser exigida tios ciiraos dos seniinarios (i exame de dese- 
nho, que e esseiicial p a i l  matricula do 1." anno da facul- 
dade de tlieologia da uniiciasidade de Coimlira, riáo potle- 
ráo tornar-se effcclivas as benuficas disposiçiics da carta 
de lei do 8 do corr.eiite, que permitte que os'alrimnos, 
com destino a formatiira da meama faculdade, possam no 
achial alino bctivo relictir fios lyceus os preparalorios que 
tiverem feito nos .iamiriarios dioçesaaos, sem que Ilies seja 
1aciiltad:i 110s Iycelis a adriiissão ao rerci.ido exame de de- 
s ~ i ~ l i o :  lia por Liein ~icrmillii. cluc os aliimnos que se en- 
eonti'ani iiau cii'ciimstaricias da carla ai! lei de 8 do cor- 
reiite possam sei. admitli~los iio presoiite alirio leçlivo ao 
exarrie da 1 .' e "2." Iiai'le di: deserilio (pei'iodo transitorio). 

Paro, i 4  de IriH~o de 1899. -Josd Lewionfi (!c Cuslro. 
[ r > ~ r i i  ro dn tiiii.pinn n a 156 de 18 dc jdb i l ]  

PORTARIA 

De i4 de julho de 1899 

Tetido.se suaeiiado rliividas solire sc 1 os emoliirnentos 
que os pai.oclios ~iei'cehcm pelas cci~lidões de nai'-cimeiito, 
de cararnciito e oliito. extralirdus dos livrou de registo paro- 
chia], deiern ser sujeitos a eontriliiii~ão riidustrial por mero 
de estlimjijl~ia, ou se flies 6 exlciisira a disposiç$o do 
n." 3." do a i  tipo 5." do regtilnmelilo de 1 6  de julho de 
1896, qiie iseriia da mcsma conli~i~uição as ~iroveritos do 
culto: manda Sua Mageslade El-liei dedarar, pela direcr;ão 
geral das contrihuiçries directas, que os inebi.idos emolu- 
meiitos se coiisiilei~arn cornpil.liilntlidoaelnlido lia cilada i s~nçIo.  

Pa~o, ein Ik de jullio de IBtl!). - hfunael Alfatzso de 
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CIRTA DE LEI 

De 2 i  de julho de 1899 

DOM C.4RI20S, par graça de Deus, ili?i tlc Poi.tugal e 
dos Algai.vcs, ctc. Fazemos s~ l ie r  a t o h s  os iiossos s u b  
ditos, que as cbites geiaos dcciaelaram e ii8s qitercnios a 
lei seguirrte: 

Artigo i." fi o goveriio auctnrisarlo a coiiceder licenqa 
regia piii.;i a orileiiaclo aos cidadãos portiigiiehes gradua- 
rlos ou tloutorados nas laciililados de theologia ou direito 
canoiiico rlas uiiiversirl;itli~s ~innlificias clz Itoma, mediante 
a solrci1;ição e irtrormaçlo iiivoiavel dos resliectiros prela- 
CIOS diocesaiios. 

§ uriico. Esta liceriça 543 poi l~ri  sOr concedida aos or- 
dinanctos deliuis (10 esamc e approiaçZu, peraiile u semi- 
riario da diucesc a qiic j~cilcii~aiii, nas discil~litie~ pi.epa- 
ntorias para o ciirso 11'1~~1ii131, 1: 113s que co~çtilr~eln osle 
curso, fieaiido equijiarados 1iar.a todos os effeiliis lcgaes aos 
i1uelealiam ri~ctlilcn1;iilo os seminarius do reiiio. 

Art. 2." Fica i.e\.ogsds :i Ic~gialsç~u em contraiio. 
Mandámos, [ioi.taiito, a todas as auçloiidades, a quem 

o conlieçimciito e cxeciiç>ü (1s i.eftiiida lei pei.tencer, que 
a cumliram o grilii,ilnn e b ~ a n i  çurnprii. a giiaisdar i50 
inteiramerite coiiio ii'clla se çriiilErn. 

O niinis1i.c) B si!ciclai.io il'estatlo tlos iiibgocios ecçlesias- 
ticos e de justiça a f ~ ç a  inipi.iinir, ~iullicar t! colarei.. Dada 
no paço das Necessrtlarlcs, aos 2.1 tle jullio de 4899.- 
EL-REI, çoin rubi ica r, guai da. - Jost! Aiuna de Alpoaira de 
Cspueirn &iryvs CaCuE.- (1,cigar rlo shllo çi,ande das 
armas reaes.) 

Carla de JL'I [iel:) qital Yossa AJagestade, lerido sanccio- 
riado o ileci.cto das coiles gctaus de f U  do maio ullimo, 
qiie aiictoi,i.-li n go\cnio a ~icriiiiltir a oirdeii;içiii, aos por- 
luguczes graduados ou 11oii1oi~;idos em Ihr:ologi:i oii d i i d o  

canoniw pelas universidades pontiliciar di! Roma, manda 
cumprir e giiardai o rnencioiiado dsc~~eto como ii'elle se 
çwtkm, peld ibirna no rnesmo decldiada. 

Pala Vossa Magestade i7er.-Cewr de M e b  M ~ ~ r õ o  
Garcez Palha a fez. 

( Liiario do Cminpmo, n.' 169. de 31 dc j JLio). 

CARTA DE LEI 

DOM CAKI,OS, por grtica t l t !  lleus, Hei de hrlugal e 
dos Algarves, etc. Paeeiiios saber- a todos os tiossos suli- 
ditos que as côites gc!ises decietaiaiii e IIOS queieemos a 
lei segiiiiite: 

Artigo 4." ti o goveim auctoi.isailo a inüdilicai. o aclual 
codigu arkiniiiistiatiio em harmoiiia com ;is hnsps que coii. 
stiluem parte iiili!graiite d'esta lei, dando coiila is cortes, 
na proxima sessiu. do uso qiie lizrr d'esla aucloiisação. 

Art. 2." liica i.avogada a legislação ern coiititario. 
Mandamos, portanto, a todas as auctoridades, a quem o 

contieçimeiito e exeuugão da ~ii'csciile lei peiteiicei, que a 
cumpram e guardem e lqam ciimyrii e guardar Iáo inlei- 
ramenle como rr'ella se wiilém. 

O ~ircsiderile do consellio de miiiisli.os, miriisliho e se- 
cretario d'estado dos negucios do reino, a faça iniprimir, 
publicar e cori-sr. Dada no paço das Necessidades, aos 
26 de jullio de 1899.-Ei.-Rri, com iubriçli e guarda. 
-3w Lvciuno de Ca8ri-u. - (1,ogur do sbllo grande das 
armas i-eaes.) 

Carta de It!i liela qiial Vossa Mageslade, le'tido sanccio- 
nado o decreto das ciiintes geraas de 7 de julho do cor- 
rente aiiiio, qiie auetoi,isa o goveri!~ a modiiicaib o aclu~l  
codigo administrativo em harmonia com as bases que Con- 

13 
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stituom parte iiitcgi,ante do mesmo decrelo, o manda cum- 
prir e giiai-dar como n'elle se cokitkin, pela fbrma acima 
tleclairdii. . 

Para Vossa Magdade ver.-Horacio 1ngiez Tavares 
a fez. 

Bases a que se i e f e ~ e  a Ifli d'esta data 

Em cada Iieguezia Iiaverii um consel!io administrativo 
da iahiica da igieja par-ot;tiial, composto do paroclici, que 
scri o presidetile, e de dois iogaes rliecti~os e dois s u b  
stilutos, nomeados ti.iriiiialmeiile, de eiitre os cidadãos 
elegiveis da ctrciimsci~ipção, irm tlos effefeçtivos e um dos 
subslitulos pela jiiiita de pa r~ l i i a ,  e cis restantes pdo go- 
ieriiallor civil, sobre pi.cil)osta do i,esliertivo paroclio. 

5 I." l'aritn o paroclio como os vogaes do conselho 
adiriiuislrativo podei.ho beer [iaitu da jurita de paro- 
chia. 

5 4." Ao çorisellio administralivo peitenceia excliisiva- 
nicnle : 

a) Adminislrai. os Liuns e reiidimeritos da fabrica da 
igreja parocliial e suas dcpenduiites; 

b)  -Ai-i-clcadai 3s i-eceilds e applical-as as despezas eslri- 
ctarnciite ii i l ici~erile~ a esta adniiriietiação; 

c) .Exercer as I'iiiiecões das actiiacs wrnmiss5as de be- 
iielicericia da reslicctiva- Ci.cguczia. a 3." Seiai ~ierrniltido ao conscllio admiiiistralivo ceder 
a admi~iistia~áo da fabrica da igrcja ~iarocliial ou das suas 
dcpeiirluntes a qiialquei. irmandade ou coiifiharia erecta lias 
mesmas igrejas, que, ~ji~eçederido delitiei~a~3o da respectiva 

assemhlka geral, para isso f6r aiictoi-isada pelo governador 
civil, quaiido ;i cetlcricia iinlior.1~ diminui~ào tle encargos 
para os pai.och ia 110s. 

5 4." Nas freguczias oiidt! i data da piainulgação cio 
codigo arlmiriistrati~o orgiinisado segiiiido estas bases hou- 
ver irmaridarles Icgalmerite auclorisadas a ser fabriquei- 
ras, e que coticorrani com recursos.prolii'ios para as des- 
pezas da fabrica, coiitinudrão essas i1mandade.i a admi- 
nistrar os bens e i.entlimenlos da mesma fabi ica  com todos 
os eucai,$os a ella iiilierciiles, e com i is  inesmas sltribui- 
ç i k  e restricqões çiim que essa adiniriislrnção prlence aos 
conselhos adrninisli ativos, coinpeiindo no pzirocho presidir 
com voto a todas as srscõi!s das rcslieclivas mesas em que 
se tratem assurii~ilm relatiios ;iiis iiiteresse.~ etclesiasticos 
da parochia e B adriiiiiisti,açáo (Ia falirica; ~iodentlo recla- 
inar pei4rite o çoveinatlor ci\ 11, com reeirrso para o go- 
verno, e coni eiteito suslieiisiro, coritiha os actos e delibe- 
raees das mesas.que jiilgire pi-ejiiiliciaeu A mesma admi- 
nislração, ou Sqiidlcs intcres~e~. 

5." A admiiii?;li~liçáo da Tabi icn coiicedida ou mantida 
a irmandades Cdbr-iqueiras sei i reiirada prlo gover-iiador 
civil qiiando estas coih[ioi.ayões tlcixem de coiicorrer com 
recuisos proprios para o custeio dos encargos da bbrica. 

Base 17." 

As disposiçties actualmento em vigor acerta da organi- 
sa~ão e delibeiaçõcs das juiiias de parochia setio modi- 
ficadas em Iiarmoiiia coin o cstalielecido lia base 16.', 
tra nsli.riiido-se liara os coiis~llios admiiiistiativos das fa- 
bricas a parte applizavel. 

(Diarw do Gwerno, n O 168. ile 29 de ]ullie). 
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CARTA DE LEI 

De 29 de julho de i899 

DOM CARLOS, por graça de Deus, Rei de Portugal e 
dos Algal.res, etc. Faaeinos saber a lodos os nossos sub- 
ditos, que as cortes geraes decretai-am e iibs queremos a 
lei scguiii to : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ai't. 11 ." Todoa os magisli.adosjiidiciaes, Gscaes e admi- 

nistrativos, auchridades civis, eeclesiasticas e militares, 
assim como todos os Cunccirin:irios e empregados publicos 
de qualqiier oi.dem, no exercicio de suas iuncçúes, são 
obrigados s apprelieiider ou iiiandai appielierider ou do- 
cumeritos, livros e papris que etirontrarcm sem o s&llo 
devido, lavrando ou maiidaiido lavrar os coitipetenteu au- 
los, que seiaão remetlitlos ao esci'itao de fazenda do respe- 
ctivo coricelho oii tiaii.1.0, mesmo iio caso de os infractores 
coriltissarem a ti'aosgiessáo e se piamplibcarem ao paga- 
mento da mulia. coiiioi.ms se doleiixiiiiar no i~egulameuto. 
Se a appihehenslo f6r a ordem do juk, iio regulamento se 
iriilicarii o desliiio do rr?xpeçiivo auto. A apprehensãjo cessa 
desde que o li~ansgi'essor conlesse a transgressão c se 
prompliíique ao pagamento da multa. 

8 1.' O escrivzo rlo raxcnda, assim que receber os au- 
los, derei,a matidar notificar os traiisgressoreu em divida 
para pagarem no praso de cinco dias a rnulta em que Iiou- 
vercm incorrido. 

$ 2.' Se os trarisgi.essores não elfeçtuarem o paga- 
niciilo da multa ao pialiso detai'ininado, seita o auto r e  
mellido deiilro de tluarerita e oito Iioras ao poder judi- 
cial. 

3." Nio podem ser appi'eliendidos os livros das cou- 
servaloi.ias e os t l i ~  registo commeincial, nem os livros que, 
seguiido a lei comrneicial, conslilucm a escripliira~ão re- 
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guiar do cornmerciantc, ncni táo poiico os livros currctiiCS, 
quer dos registos ~iarocliial e ciii l, quer d,is iiotas dos l a -  
belliães, nem ainda os piuocessos pentlentes ucm, crn geral, 
tndos os livros e papcis cuja apprelielisão iniporlc suspen- 
s3o ou interrupçáo do serviço 1)iilitiro a qiie sejam desli- 
iiados. 

5 4." Tamliem n 30 ser5o a p prchcnilitlos rluaeequer ou- 
tisos livros, ncni Iiroressos, papeis oii oulros tiocumeritos, 
desde qtir, 0% lransgicssor*es, corilestaiidb a multa, Param 
immcdi;ito cle~iosito ils reqiechia impoi*lancia o11 prpstem 
caução idoiie:i, peln Cbrrna (lrie Ibr delerminada iio regiila- 
menio. 

Ij 5." Quando pelos tra~.lalios, pulilicas Cbrmas, cbpias 
ou certidoes de documeritos se cotihecer que os originaes 
resoectivos não fíjram devidamente sellados, pi.oceder-se4a 
Iini'camcrite contra os primitivos tcaiisgi-essot,es, pcla fbrma 
determiiiada no rcgrilamento. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

CLASSE 

Diplumas noliiliarios ~iijcitas a sPllo da ierba, 
dcliois de escri(itos 

88. Alvari de liceuça para casamentos de do- ................ natarios da cor03 8061000 ...... 29. Banda da ordem de Sanla Izabel 300b000 
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CLASSE 3.' 

Diplomas de ordens militares e tiriri snjeilos a stllo dc verba, 
Icpois ilc estriplus 

. . . . . . . . .  34. Cnrlii de m e r d  de grtiri-cruz l5lIfY000 
38. Carta ile comnienilador ............ :. 1004000 
33. Caiata ile oficial o11 caia1leii.o.. ....... 5OIYCW)O 
31. Caifa dc 1i~arisfcreiiriri de urria para ouiin 

tii.dr,m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  258000 
35. I'oriaria 1iai.a se ~iotlci iisai. da iiisigiiia 

aiites da caria .................. 20bO00 
36. I'ortaria , roncedtmdo licenea para accei- 

tar ou usar de ciindecora~ões euti,aii- 
geiras, sendo: 

De grau.cruz. cada uma.. . . . . . . . . . . .  180d000 
De gi-ande official, cada uma . . . . . . . . .  1506000 
De cornineridador, cada urna.. . . . . . . . .  4 004000 
De ollicisl o11 cavalleiro, cada uma. . . . .  !306(000 
Dc gratide diçiiilario, cada rima. . . . . . .  2005000 

Tatito os oiiiciaes do exerciio e armada, 
como os empregados do estado, qite 
forcni agi.acia dos com coiidecora @es 
lioriorificas, por serviços dislirictos no 
exercicio das siias ftiticçães, pagar30 
so o lerto das respectivas taxas  esta- 
Iielecidas n'esia dassi?. 

Se as inerccs lor'em por scrricos i'eletnn- 
tes e 1ii'~stados em coniliste coiitra o 
inimigo, por distincto e pio~ado me- 
rito liltesario, sr.ieritilico ou arlistico, 
ou por aclo siiigular e p~ililico de de- 
voção civica, podera u governo dispen- 
sar o pagamento do s6llo. 
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CLASSE 7." 

Bullas, dispensas e outros diplomas ecolesiasticos 
sejeitos a a8110 de verba, depois de escriptos 

. . . . . . . . . . . . . . .  61. Bulla para oratorio.. 1008000 
64. Liceiiqa para eaplln [)tiblicn, pcrLencente 

a liarticiil~i', :I mcnos ile :l líilomelros 
da  igr~ja ~iaroi.liiiil ou de oiiti'a calielln 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  piililiça.. 301000 
63. Licenya liaia capelta piiblica, peietericrntt3 

a pa~'ticiilai', a mais tle 3 liilomt:lros 
da igreja paiocliial ou tle oiitia capella 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~iiililicn 15d000 
64. Lici!nca para capella ~iiililica, pertent:e~ite 

a corporacão oii ~ iovw~áo.  a nteiios de 
3 kilometi~os rlii igi,el~ ~jari)cliial ou de 

. . . . . . . . . . . . .  oiitia capella piiblica 78500 
65. I.ic,eri~.a para capella pulilica, [iei'teocente 

a cnipoihaç50 oii povoa~.áo, a mais de 
3 kilometros d a  igivjr l~arochial ou de 

. . . . . . . . . . . . .  outra capellii puiilica 18500 
66. Biilla de Iicençn i:nnfirmaliva de hialiado. 125d000 

. . . . . . . . . . . . . .  67. Bulla de arcehispado.. 44OdOW 
............... 68. Bulla de paiiiaicltado 2S06WO 

69. Biilla de arcçbisliadn oii bispadu tnpariabii.q 806000 
. . . . . . . . . . . .  70. Dullas nio classificadas.. 3h000 

71. Breve de supprimenlo rle idade: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  AI6 seis mezes 2d000 
. . . . . . . . . . . . . . . .  AtS doze mezes 36000 

. . . . . . . . . . . . . . .  Até vinte medes.. ád000 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  72. Breve de luclo.. 71000 

. . . . . . . . . . . . .  73. Breve rle exll-a fmpra. 10fiOm 



74. 8rcve de illi7gitimidrtlc i ortlem.. ..... 35000 
75. Hi-cve de illegilimidade a beneficio. .... BOBW 
76. Breve de irregularidade. ............ 34000 
77. Breve de missa votika... ............ I8500 
78. Rivve de non ~ e s i d d ,  por uma sb vez. 40d000 
79. Breve para sacrtai.io eni capella publica.. 206000 
80. Breve para sacrario em capella particular 758000 
8 1. Breve de privilegroliara eccleaiaslicopoder 

usar dc qualquer honra oii di~l ir ict i io. 400#000 
82. Breve de privilegio para qualquer corpo- 

ração poder iisar dc alguma honra ou 
distinclivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1501000 

Onlros diplomas ecclesiastioos sajeitos a aêllo de verba, 
depois de eacriptos, ou ao de estampilha 

83. Cartas de ordcm de presbytero.. . . . . . .  
84. Di,cpr?nsa de ~ i m  [iregáo . . . . . . . . . . . . .  
85. Dispensa de dois preges.. . ......... 
86. 1)ispeiisa de trcs 11i.egcies. . . . . . . . . . . .  
87. Liçenqa para casanienlo com fianca a ba- 

nhos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
88. Liceiiqa para casainento o11 baptisado em 

capells particuiai., embora lentia porta 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  para a r i ia..  

89. Licença para casamento ou baptisado em 
capella publica ou em outra igreja que 
n lo  seja a parocliial.. . . . . . . . . . . . .  

90. Licença para confessar.. . . . . . . . . . . . .  
91. Liceriça para celebrar e pregar, nu sb- 

mente para qualquer d'estes misteres . 
92. Licenqa para festividade religiosa em igreja 

parochial, oii fiira d'ella . . . . . . . . . . .  
Para prestito, cirio ou cortejo liira da w 

................. casião rlo funeral 
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93. Carta de enconimendado ou coadjutor. .. d400 
9t. Carta dc sacristáo.. . . . ............. 4200 
95. Qiiaesqiier di(ilomas expedidos pelas ca- 

maras ou aucloridades ecclesiasticas, 
qiie n3o ~slivercin especiafniente com- 
prtehendidos n'csta classe ou lias outras 
d'esta labelfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i3500 

Conlirmaçã;es, dirpcnsas e outras mcrcfs snjeilas a sPflo de verba, 
depois de escrilitos os respeeiiros documentos 

96. Disriensa de impedimento parJ casamento 
. . . . . . . . . . . . . . .  dos não cafliolicos 10tJi000 

100. Alvara de mercrl ou litiilo aos denuncian- 
tes do capella, inorgados e bens nacio- 
iiaes, moliiliarios ou imrnoliiliarios, di- 
reitos ou acçncs, que estqam vagos ou 
qite aridsm extraviados.. . . . . . . . . . .  i08000 

108. Diploma de aplirofação e wnfirmaçb de 
estalutos, rompromissos ou coritractos 
de corporaçõea, bancos, emprezas e 
sociedades, quer sejam permanentes, 

............... quer temporarias. 4Eb000 

Aluaris, eserililuras e oalros papcis sujeilos ao sEllo 
de esiaiii~dllii 

189. Alvari de consenlimento jiidii:ial, oii ai12 
clorissção escriliia extra-jiidicial para 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  casamento.. 1 #500 



191. -4ssciilo rio casaiileiilii, de riascimeiilo e 
dc baplismo, lios livros de regislo ... 

192. Registos tle recorihecimenlos e legilima- 
cões dos iillios, iio livro proliiSio. cada 
i*e~islo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

13 sSlio d'pstas iliias iiliima~ vci31-,as so 
se1.d collado nos livitos destinailos 6s 
rainaras iniiiricipaes e as rniiiai.as ~ c -  
clesiasticas. 

193. 13illietcs ile eiitoi-rninento, cada iim.. . . .  
200. Ccrtiilfies, cri.tilii.ados c nllcstiidox, lias- 

ssilos iir inria LilIi:i i l i i  rci~iiei~imrnlo. 
t . i i ~  qrie iioi-cm [~~liilris,  n i:cirioliiii~n- 
c:(?.; L ' X : I ~ ~ ~ A S  H:IS ceriitl6cs c at!t!stn- 
dos n qiic i.cs]irilr~m, c:iila iiin il'csles 
aclos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Haveiirlo em cada meia folli;i niais de uma 
cci lidso, ct.rtifil'ailo. ror i'obui.a~;io [iii 

altcstntlo, cada iirii d'cbsle'. aclos . . . .  
205. I'erli llis~5li í'eitn Iior iiin oii aiiilios os prw 

eiii esci~i~ilirn, t~stnrneiilo ~iliblirn ou 
aiiio p ~ i t ~ i i ~ o ,  cada ~ieríillintlo . . . . . .  

206, I'erfilliay5n reiia por iiin ou ainbos os paes 
rio ;isseiita do I)aptisinn ou iiasciint!iilo, 
alem do sClb do assenlo . . . . . . . . . . .  

207. Kecuiiiiecimerito para tegitimaç$o por sub- 
seqi~eiite iiialrimonio iio asseiilo do ca- 
samenla, cada legitiniado . . . . . . . . .  

229. Registos de recoiilieeinieri~os de signaes 
nas certidões de missas, cada um..  . .  
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Sèiio proporcional e progressivo 

CLASSE 

Contrmações, dispensas e ontras mercès sujeitiaa a sèllo 
de verba, depois de eucriptas 

f 60. Dispensa de iiilpedinieiilo de malrimonro. 
sobre a m~illa ecdesiaslica impnsla aos 
impetraiites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 O/O 

Isenções do imposto do sèUo 

352. Os processos e papeis iios casarneiitos de coiitra- 
Iieiites l)olii.es, e as disperisas de pregões nos 
casanicntos dn cun~c,ieiioia. 

353. As ~ I I S P C I I ~ ~ S  iriatriintiiriars coiicedidns a coiilialien- 
trs [mbi'ihs. 

354. Ob b~~eves tlc I ~ I S ~ I F H S ~  dc idade e Iegitiinitlade 1 or- 
@i para os ~liiniiicrs pobres, qiie tivei-em ire- 
q~ieiltadu gi.aliiitameiile os seniinariia, o11 tenham 
sido sulisidiados lielo cciíi.e tia liiilla da cruzada 
e os breves de 1 a ~ 1 1 1  resldr+r~do qiiaiido, por alles- 
tarlo do prelado, se (irnvr: qiie os paroclros são 
I ~ O ~ I ~ C S ,  e seiis ben$fiçios S ~ O  de rentlimenlo in- 
ferior a 2006000 r%, 
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355. Os assentos de nascimento, casameiita e baptismo 
de pessoas ~iol-ires, rleverido rliierri os lavrar da. 
clai'ar A margem o moiivo da iwnr,lo. 

Compielientlese ri'ec-la verba as tlerlarnrões de re- 
coiilicciineiito para perfilliar30 e legitimação, e as . 
aoclorisações para casamerilo de mcriores rias cir- 
eiirnclancias eipostas. 

556. Lieeiiças para rasamelitoa, lias igrejas oii t;ipeifas rle 
rnisericoitlias, das miilliercs poiL cslas dolndiis, e 
para casaniriilo do:: presos nas ~ a l i e l l ~ s  das  piisTm. 

383. As bullas oii liceiiçns 1ini.a ruriilaqãii rle oratoi.ins R 

cal~ellas, e para ler saci'arnerilo, e 1iai.a lodos os 
aclos do ciillo, dentro dos Iiosliitaes, das miaeri. 
cordias e de oiitros rstabrlecimentos de bene- 
fictiiicii aiictoiisadm lielo goierno. 

388. Os processos ein qiie ihi* paiqie n auctoridade dioce- 
sana o11 yarocliial, qiintido repi*esrnle os inle- 
resses ecclesiaslicos ou religiosos da diocese ou 
da parochia. 

391. Os processos de legados pios, salvo havcnrlo parte 
eondemriada, qiie paçat6 enlão o respectivo sEllo. 

401. AS ~nerces tios griirs da real oibdem niiliiar de S. Bento 
de Aviz. 

407. As cei.tidães de 0ùi10 enviadas pelos paroclios ao mi- 
nisterio piiblicn, para dislribuiç.30 rle inventarios 
de meriores; rnas pagar30 110s iiiverilarios quando 
o valor d'esles exceder a 608000 reis. 

418. As informaç&s, atlestados e certidões que os paro- 
olios ou regedores c qiiaesqiier fiinccionarios ou 
repartições publicas fwnrccm para afirmar a iden- 
tidade das amas dos expostos, ou satisfajer as re- 
quisi$íies de aiictoridades c estações officiaeç. 

4i5. -4.5 dec la ia~ks  e participa~ões d quc as a~ictoridades, 
fiiricciortarins e coriti~ihuiiites são obrigados. 

419. As crirroliorações iias rertiilões de itiissas. 
420. Os atteslados ou certilieados de'rida, idwtidade, 

&Lado e i.ssidencia das pessoas suhsidiadas pelo 

estado ou por moiite-pios, quando lan~ados nos 
recibos dos respectivos subsidias e a totalidade 
das 1~resiacOes de um aiiiio náo exceder a .100$000 
r&. 

42l. Os bilhetes de onterramerilo dc pessoaspohres, sendo 
a pobreza atteshda pelo parocho. 

Paço, em 29 de jullio de d899. - Munwl Afinso de 
Espregiteira. 

(Otui to i10 Covernt~, n.0 13, de .L de agosto). 
. 

CARTA DE LEI 

De 29 de julho de 1899 

DOM CARLOS, por grsca de DPIIS, Rei de Portugal e 
dos Alpives, etc. Fazernos saber u todo6 os nossos s u b  
dilos, que as c15i.t~~ geraes decretaiam e iibs queremos a 
lei seguiiile: 

Artigo 1.O & o go~ei.iio auc~oi~isado a rcbrmar os ser- 
viços a que se referem os atvaias de 23 de maio de 1775 
6 7 de niarço de 1791, deci*cto de 16 de janeiro de 1837, 
regulamenlo de 28 de jurilio de 1842, e porlai.ias de 10 
de ii0vembi.o cle 4845, 23 de marca cle 1853, 4 de outu- 
bro ile i8GO, 17 de setcrnlit.~ de 1862, Iiainioriisando as 
pcrr.ntagciis c a fornia do Iirocesso com as di~posições 
anabgas do aztwl direito (iscal, civil e do processo debr- 
rniiiaiido as eomlieicriçias. 

Arl. 2." Os paganientos, diteiios e i t i i  ersáo do preço 
da ianiissBo de kiros oii 04  relida d'etl~s e de quaesquer 
beris o ilireitos Iiei teiicciitcs .i ccirivciitos de i,eligiosas, 
iupprimidos depois da lei de 4 de abi.il di: 1861, qU8 
actuiilmriiie se ~ioilcm ~ . t ~ I i s a i ~  ein tilulos de divida ~ U R -  
tlada iiitci na, coiihrme ~icrmilte o rrgrrlamento de 25 de 
1ioreinfji-o $8 41869, serk de hluro reilisados em titulo$ 
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de divida iirntlada exleinna amo1 Lisavel, nas contliç8es csti- 
pnladas iio mcsmo i~cgiilameiib, rioderido riiniliido ser cn- 
tiegues OS i~iiiiirnos ein Iiiiidos tlc diiida irrfeiiia. 

O ~ii'otliictri da amoi.ti-iir.io d'csses iiliilos sei$ corirer- 
lido em oulrtis de divida Itinclada exleriia, 110s tei,mos qiie 
foi.cni doterniinados no ir~giil;imeritn, 

5 uoico. Não oottein os íuiidos oii ialrircs. a que se 
relcrc este ai.tigo, tiir appliraqlo dillricnie da qiie esta 
desig~iada ria aelu:il Iri tigriile. 

A i l .  :I " Fica iti.og;irla J Ii:gial;i~;i~ ern roii~i~iirio. 
~I;iiirbir~os, jroi.lanlo. a 1i)tIas a r  aiiçloiidadcs e mais 

possoas, a qiic3in o corilieçiinciilo e i?xcciiqio rir piacserite 
lei ]'citencrbr, que a curnpram e çuaidrnw c bqarn cum- 
pi.iis e gitardai Iáo inlcii~amcriie corrio ii'el~a se conlkin. 

O mii i is l i .~ s sccreiai.io d'eslatlo dos iicgoi:ios cla fa~eiida 
a faca im~~riri i i i ' , ~ii i l i l icar r, cori,ci.. Dada ~ i o  pato, aos 29 
de julho ile 18119. - &i,-HEI, coin i,irl)i'ic~ e giiai.de. - 
Mantid Afunst~ dc .Kspii.yireiiír.- (120gai* do sello grande 
das arma.; reaes.) 

Caria de Ici pcla qiial Vossa Miigesladc, tendo saiiccio- 
nado O deciclo das ciirlcs gerac4 dr! 17 rlo corrente mex, 
qiie aticlorisa o goi cimo a r.cfoi.mur cis scisiçirs i'elatiios 
i ari~ccaclaç5o e ciiwrjioraçáo ilo IICI!~ i fdzeiida nacioiiiil, 
e delerininando quo o ~iiotl i iclo da i11iid:t ou rrmiasio de 
foros perlenceiites aos wiivciitos, aiilil~rimidos seja inver- 
tido em tilulos de divida exleriia,, miiiidii cumprir e giiar- 
dar o mcsmo decrelo comtl n'ellc se coutem, pela foi-ma 
relro rleclarada. 

Para Vossa Magçslade ~ c i .  - Het~iiytre Fcrriando da 
Ca911m-a a fcz. 

(Wario du Gourno, I).' 17:;, dc 7 iic aguslo). 
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BREVE 

De t O  de março de 1790 

PtUS PP. VI 

i'eneratiiiís Prater, salutetn, et apmioliçain Heriediclio- 
riem. Voluinus, Verierabilis I'rrter, Te pcr Nos ipsus cerlio- 
i cm facere curiirn. qiiae coritineiitui i r i  Epistolr, qiiam ad 
Gari.-simain iii Clirislo L'iliam Nostrarn Maiiam k'raiicis- 
cam Portugalliae et Algarbioruni Regiiram Fidelissimam 
IIOE teniporc a Nobis tlaridani iiidicavimus. Pioiliit islhic 
ariiio piaxime practciitu t y ~ i s  Ulysipoiiensibus Opus com 
Iioc titulo - Rscli:iiis Jose~l i i  Mcllij Freiri etc. Iastilutio- 
iiurri Jui.is ci\lilis 1,iisilani cum Pi~bljci tuiii jii'i\ ali jiissu ?ca- 
demiae regiae Sci~iit iari im iri Irirein editiis Libei' I. de jure 
Ptiblico - Ctirn is I,íber. taiicluarn rle llloclr*ina siislicctus ad 
Nus delaliis csect, eiiiidrm oro Nos!io riiiinei-c! coiisideran- 
dum, accriraterliie ex~niiri;ii~tliim ciiscel~iirius, ar. Ium tion 
siiie pltiiima iiitinii Noslii anxieiatu tlc~ii.e\i~iiditniis muI- 
h s  iii co L;ilsas ~iirikerri. I;iiidsiSitlite Uoctriiias, ~iraesei'tim 
iii 'Cit. V, e i  VI, s;iri,ciriim caiioiiiim r ~ ~ ~ ~ s t i t ~ ~ l i ~ i ~ ~ i h i ~ ~  con- 
trarias, alioçlolicae Sedi iiijliiiosas, Ecclesiae jiiiitius ndmo- 
dum dvlrahentes, I'otestiili~clire I.aii:ac iiiics irnnioderate 
ampliantes. 11) aliis eliaiii Titiilis aiiilta iricriiuiiL. de quibus 
pravae, i'epiobaridaerlue declaraiilur, pi'obanluiqiie Senteu- 
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tiae. Statim quidcm dcvenirc Nos posse ad ejiisilem 1.ibi.i 
piasci~iptio~iem sinc una dutiiatioiie jiidica\ iinus. Sctl i Í- 
sum est, aiitequam ad tias olltii iiostii expltliidas partes 
veiiiamiis, de Cita liac ie iriòtiiiclsi~i ieddeie icgiam Ma- 
jeslatem Suam, ac eíiam ad Vciierabilern Frati.em Caro- 
lum archiepirmpum Tyariensem 0i.dinarium Nutilium nos- 
ti-um transniil1ei.e iioiiniillas ali illo Libro e~cri.lilas Propo- 
silioiie~, iiostiasque supci- eísdem ohsei.i.aiioiies, quos pos- 
sit, si vclil, iiisliicci~ti Fidclia~iiria Ilcgiii:~, riiagiàqiie pei' se 
Ipsam in~clligei.e, quain ah eo 1.ilii.o cfivendum sit, iIusrn- 
que siiam cliam aucloi~ilalciri iritcrporieia Ipsii debeal, iie 
idem iii Coiiirtibriceiisi iii.aescr~lirn Çollegio ~ii,;i~legalur, ii i-  

cairlisilue au~lilot~ibirs irialar! illao Sc.iiti:iitiac Iiiri(~ineiilur, 
utq~ie ita iriii~ersim ali orniiiirin iiiariiliiis e~lor.qusiitiir. 
Ciim 'i'ii wiu, Veiicraliili.; Pialei.. a~i id raiidcm h!;ijestatem 
suani pci lioiioi.iliço eoiil'cssai i i  miincic I'iiiigai~is, duximris 
hanc 'l'ecum Soiiciiiidinem Nosti,ani cominiiiiicai~e, Teque 
eliam ai1 ~usiiriciidiim Dei, Ecclcsiseqiie causam ad\o- 
care, ad sii.; riiriiirum peragoiidiis pi.0 litis rii.ibus partes, 
~ B I '  biias a S:ILI~S Lt~g~~bus, a l )  reseplti i i i  Ecclesia Disci- 
piiiia, ;li) tiitjirs :iliostoiic;ie Scdi,i Jlitiliiis, a ieditus eliain 
moi.ilius avei.laiiliir offeiisioiics oniitvs, aç tlctrimenlii PX 
ejiis opeiis ~icimissa eviilgationc ~iiomaiiatuia. [Joçgrnviçsi- 
mum I'osliilalurn, 4110 apiid le iiiiiniii . Vencrat~ilis Frater. 
Tilii luculeiitu iridicia esse poii:st, qiiiili: iiodiuin sit de Tiia 
tiriiite fitlctlue jiidiciuni, quarliie opki ;i, ac sluilio sis irisiim 
iii Noliis coiilii~maltii~us, Nostl.:i~n(jtie i~ 'ri: rrioxiiiie aiicturiis 
lieneroleiiliam, qua Tilii, Veiicr~l~ilis Fitaler, Aposblicam 
Benedictioncm diiiiioi.um muiiciuni auspizem lieitamanlei. 
impei iimiir. Dalum Homiie apud S. I'eliiim suli autiulo Pis- 
catoiis, dic X. Marlii MDCCXC. Puiitificaliis Nilstri aono 
Decimo çexio. -Benediclus Stay. 

Sobresci.ipto : 

Venerabili Fiat1.i Joseplio Mariae, Eiiiscopo Titulari Al- 
garbioiuni, Regiiiat! Fidelissiniae Coriressario. 

De i 8  de setembro de 1790 

Ex."" e Rev."' Sr.-Sua Mageslade, por sustentar o 
decbro devido I sagrada dignidade a qiie V. Ex." foi ele- 
vado, ha por liem que V. Ex." se recollia'ao seu bispado, 
e continue o seti governo na esperança de que V. Ex.", 
reflectindo com a devida circumspecçáo nas suas importan- 
tisimas obrigações, na custosa experiencia do que tem 
produzido um zelo forte e excessivo, qual o que suggeriram 
a V. Ex." algumas pcssoas imprudentes, destituidas de ver- 
dadeira caridade, e não bem intencionadas, evitar8 para O 
futi1i.o tuda c qualquer desordem, exercitando as virtudes 
que sáo propiias do seii apostolioo ministerio, e tranquil- 
Iizando assim a real consciencia da mesma Senhora. 

Quanta ao seu cabido, e alguns iiidi~iduos particulares, 
que tem conspirado para as referidas desordeiis, tem dado 
Sua Megestatle as piovideiiciax que manda participar a 
V. E X . ~  pvla copia do aviso expedido ria data d'este ao 
corregeflor il'aquella comarca; e quanto a V. Ex." 6 a 
mesma Setilioi,n servida iaesolier o seguinte. que me or- 
dena cominunir~ue a V .  Ex." confidencialmerite: 

Que V. Ex.Vaça repdr todos os negocios contestados 
cnlre V.  Ex.' e o dito cabido no estado em que estavam 
no fim do ariiio de 1784, Gcarido salvo o direi10 que com- 
petir a qiiatquer das partes para o disputar pelos meios 
legilirnos que depois rl'aquelte anno tem sido ali absoluta- 
mente preteridos. 

Que os processos formados a algum dos individuos por 
inconlinencia, posto que talvez formados no tempo das 
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desordens por culpas anteriores e por muitos tempos dis- 
farçados, se contiiiuem e se decidam segundo as leis cario- 
nicas e finalmente segundo as disposições do concilio de 
Trento. 

Que no interbr da sua Igreja rião prova V. Ex.' 
cousa alguma sem o concurso de dois capilulares na con- 
formidade do dito concilio, parlicularmente recornmendado 
pelo SS. Papa Gregorio XIlI ao i." bispo D. Antonio 
Mendes e observado pelos predecessores de V. Ex." 

Que isto mesmo observara V. Ex.' quaiito ao celleiro, 
deixando livre ao cabido a immediata administração d'elle, 
reservando ssbmente a si os recursos qiie sáo privativos 
A superioridade de V. Ex." e as providencias qrte lhe pa- 
recerem opportunas de accordo com o mesmo cabido, 
principalmente quando, por se não recolherem ao mesmo 
celteiro os fruclos que pertencem A mesa episcopal, 6 o 
cabido mais interessado na dila administi*ação. 

E, para que V. Ex.", pelo claro corihecimento das causas 
de que t6m procedido as desordens acliraes, as possa pre- 
venir para o futuro, é a mesma Senhora servida mandar 
indicar a V. Ex." as que se verificam [ielo referido exame 
e são as seguint,es: 

1." haver V. Ex." iirmlhido com exc~ssiva benevo- 
lencia o advogado Estaquio Jose de Carvalho que fbra 
despedido do partido do cabido e do celleiro, dando-lhe 
V. Ex.' de sua propria auctori.de, e sem ser por via de 
recurso o mesmo partido com o vencimento anterior, des- 
prezada a providencia economica do cabido a que talvez 
so faltava o ter sido legitimamente eslabelecida. 

2." O haver V. Ex.' não so desprezado sem contem- 
plaçáo algunia do cabido a dita providencia, sujeitando o 
dito partido do celleiro a bem d'aquelle mesmo advogado 
que fbra d'elle despedido; mas tambem o haver V. Ex." 
suctwmbido as intrigas e suggeslhs do dilo advogado, alb 
o excesso de mandar fazer descontos nos friictos do ca- 
bido, sem o convericer, tratando-o de usurpador não sb 
n'este procedimento senão tambem em respostas a alguns 

recursos a meza da coriia: quando era de esperar que 
V. Ex." tratasse mliito difbrenlemenle o seu cabido, ainda 
que o tivesse convencido por meios ordinarios. 

3." O haver-se V. Ex." deixado induzir pelas suggestões 
do dito advogado ale o excesso de ir pessoalmente ao dito 
celleiro, para bmar a si a immediata administração d'dle, 
deferindo n'aquelle tribunal a quanto requereu o dito adve  
gado com grave dekimeuto da fazenda, emais graw ainda 
da honra do cabido; e commeltendo a guarda do mesmo 
celleiro a dois irmãos, ou antes a um sii homem; pois 
nomeando V. Ex." para depositario a Francisco Xavier 
Queimado, e para escriváo a seu irmáo Diogo Joaquim 
Queimado, V. Ex." occupou a este no seu serviço, dis- 
pensando-o na residencia que devia fazer no celleiro, assim 
como o dispensou depois da que devia fazer na Cathedral 
aonde tinha beneficio. 

4." O haver V. Ex." mandado fixar um edital na porta 
' 

da sacristia da sua Igreja para proceder a uma visila 
claustral, pois ainda que este procedimento e livre e atb 
da obriga530 de V. Ex." quando o considere necessario, 
sem embargo de o ter ji fcito em $1582 e de haver man- 

. dado cobrar poucos mezes antes 250ir1000 reis da ordi- 
naria d'elle; e aIi6s se não innovou essencialmente cousa 
alguma no dito editdl, scm ambargo de se azcrescenlarem 
n'elle algumas palavras que se náo lêem no que m fixou 
para a visila de 1782, náo podia deixar de ser suspeita 
esta diligencia ao cabido, assim pelo. que havia antes ex- 
perimentado ila visita do ceIleiro, como por dar V. Ex.. 
a conhecer a indisposição do seu espirito pelo facto de 
mandar lixar o dito edital sem participação do cabido, 
quando lhe remetteu o que se havia de fixar, e fixou em 
1782, e este receio do cabido se veiu a justificar pela 
conducta posterior tla V. EI.' e dos seus ministros a res- 
peito dos requerimentos do cabido, especialmenle p e b  
facto de mandar V. Ex.7nquirir a cada um dos capilu- 
lares por tlois escrivães do auditoria, acompanhados do 
seu meirinl~o sobre requerimento das suspeições; e pela 

.. 
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outro facto de mandar V. Ex." formar auto de desobe- 
diencia ao Dcio, e ao coiiegi, ~iciiileiiciai*io depois do dilo 
requerimerito: pois ainda que csle, e os niais do cabido 
fossem incuriaes, alem de mei,eeererrr escusa pelo modo 
que os suggeria, nem poi,taiito (lei iani scr iiicui.iaes os des- 
pachos dos ditos ministros e muito metros dt. V. Ek.' que 
devia dispensar-se de colar do àcu ~ii'ulii'io puiibo a peticão 
do recurso inter.posto dos seus despaclios, assiiri como 
Iiavia tambem colado a do oulro recurso solirhe a visila do 
eelleiro. 

5." O Iiaver V. Ex." inaridado notilicar pclo esciiváo 
do auditorio ao Ueáo como presiderite do cabido, para que 
o convocasse na tarde de 4 de outiibi~o de ,1786, e quei- 
xar.se depois por se não haver congregado o dilo cabido, 
mandando lirocedei' a um summario d'cala desobedicncia 
por uma portaria em qiie exprolira ao dito Deáo o voto 
que fez na profissão religiosa; qiiaiido consta que o dilo 
De20 coiivocara coin etTeito aos eapitulai,es, e que elles 
se não congrwgaram em cabido pela noticia de que V. Ex." 
mandava a elle em seu nome e como seu pi.omotor irila 
rino ao dito advogado Estaquio Jose dc Cariattio, secular, 
intrigaiitc, orgulhoso, e iiiiiiiigo coril~ecido do cabido, acom- 
paiibado de dois cscrivàes do auditoi'io, e do dito meiriiilio 
dc V. Ex.'; o que coiisb do mesmo sirmmario a que V. Ex." 
maridou pisoceder, especialmente pelo jui~amenlo do dito 
advogado e do dito meirinlio, e do bedel da cabido Marcos 
Hodrigues, de que se teriam seguido maiores perturba- 
ções, e desagiadaveis coiisequencias, se se tivesse exe- 
cutado. 

6.' O haver-se V. E x . ~  eempeiiliado coritra o bacharel 
hianucl Joaquim da Silva, advogado do cabido, rijo salis- 
feitu da o ter feito preiider por queixa que rl'elle ao 
interidcnle geral da policia, levatida o seu cni~ieiilio até ao 
excesso de fazer extrahir. e de pôih na real prescnya uina 
cci,tidão dos livros da Uiiiversidade de Coimbi*a para Iier- 
suil(liv com ella e coin as cartas da sua 1elt.a que o dila 
b'dcharet furtara um atirio dos qiic devia dar aos estudos - 

segundo os i!slattitos aritigos, com o pretexto de haver estu- 
datto phitosoptiia com os padres da companhia, como p r e  
lendei'a [irorar com um documento que attenta a sua data 
se nzo podia cntrahir sem ci*ime de 1es;i Magcslade, pois 
que a o  ttimpr) 11 tblle j6 os ditos padres estavam hloqiieados ; 
excesso que não 1ioder.ia ter liavido, o qire consta da mesma 
te~iresenlaçáo de V. Ex." 

i." O haver-se V. li:x."f~cililado a sei-rir R a acreditar 
a lifissoas iiri~iruderites, deslituidas de caridade, e de re- 
çlas iriteiirões, como V. Ex.%iesmo faz pateiile coni duas 
C ~ I . ~ : I Y  que prodiixiu; utna esciipla a V. Ex."elo seu nr- 
ccrliagli Josc Mriuricio 'Ti~avnssos, e ouira rto dito Francisco 
Xavici. Qiieimado P se11 irmjo Uiogo Joaq~iim Qiieiinado, 
inordomo de V. Ex." 

Ciini~~ortaniln-se V. Eh.' com a niuderaçio propria do 
scii siigr;idu rniiiisterin, remoicii~lo il elle todo O inhdo, e 
~ ~ i n r i t l e ~ ~ ~ i , l ~ - ~ i :  a 5 1  coino (~azlor, e aos seus capituliires 
c:iiinri siilidiirir: crinlici:iilnres, ha dc V. L k . "  c.oiiseguii a 
~ x i n j i i e  ilií! tatiio deai!ja c que tão necessaria e para a 
fi!liiaiileile r?sl~ii~tusl e tcrii~ioial da sua Igreja. 

Isto 6 o qiie Suii Magrstade me ordena diga a V. Ex.". 
e ri;] coriíideiicia de rlire recollia imincdi~larnerite ar) $eu 
bisi,arlo qiie com 3 sua aiisencia eslá em desamparo c 
dcscii~derii, liajam de socrgar as dcsoi~deiis que lBm gras- 
sarlo; o que a mcsma Seiibnra espera de V. Ex." que Deus 
gliaihcIe.-1)alaeio tle Marita, 48 de setembro de 1700.- 
JOSL' dt S~cbin r Sllru. - Sr. Bislio d e  Elvas I. 

1 I) Jiiiii Tcixrir:l dtb (::ir\~ltiii, p i e  erri 20 de nirtn di! i784, 
t, :! dih aliri! tle 1792. 
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AVISO REGIO 

De 45 de março de 1793 

Ex."" e Rev."" Sr.-Constando ao Principe nosso Se- 
nhor, que V. Ex." ' duvidou admittir no convento de Santa 
Clara de Villa Real certo numero de Noviças, para que 
Sua Alleza Real havia concedido licença, participada pelo 
seu confessor o padre Pr. Mathias da Conceiçao: orde- 
nou-me o mesmo Senhor. que particuiarmenle advertisse 
a V. Ex." ser do scu real agrado, que aqiiella permissão 
tenha u seu devido effeito, [ior et:r expedida competente- 
mente, e por Liossoa táo propria em siniilhantes objectos. 
E para constar. que cu ciimpii e V. Ex." as reacs ordens, 
mc arisarh da sua execução, para ser presente a Sua AI- 
t e ~ a  Real. Deus guarde a V. Ex.' I'aço de Nossa Senlioi'a 
da Ajuda, 15 de marco de 17!):1. - Comde &a Egu. 

1V1S0 REGIO 

De 22 de agosto de 1793 

Sua Mageslade tem eslratihado rniiito 0 propor-se V. E>;." 
a responder aos avisos que se Ihe fazeni por esta secre- 
taria de eslado dos negocios do reino, quando devidm ser 
invi~lavelrnente execulados. A mesma Senhora me man- 
dou significar a V. Ex.", que se ahslenlia de similhante 

U.  Fr. Caetano Rrandio, Arcebis o Primaz do Hraga, trasla- 
dar51 do PaA. pwse em 28 de jurilio l e  17W, -I; ( 5  de dezembro 
de 1805 
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procedimento, que B muito alheio do que praticam os bons 
prelados do rerno, que sem demora cumprem com as or- 
dens, que se lhe participam da parte de Sua Mageslade. 
Deus guarde a V. Ex." P;ilacio de Queliia, 42 de agosto 
de 1793. - dose dc Seabra dck Silva. - Sr. Arcebispo 
Primaz 1. 

IIVISiJ REGIO - 

De 30 de agosto de i793 

Ex.'"" e Rijv."'" Si*, - Subiiido A real presença a conta 
de V. Ex.", sotire o pr-ovimento da Igreja dc S. Pedro 
Fins de T;imal, feito pelo Sanlii Padre a Joaquim Gomes 
de Cerrlileira, confessor appruratlo n'pste Patriarchado: 
Ordena Siia Magestade que eii informe a V. Ex." que 
este eccleainslico obteve n dita Igreja com liceriça expressa 
da incsina Senliora. Esta iofoi~rnaç5o 06de franqurllrsar a 
V. E i i . 9 0  seu zelo e ardor aposlolizo contra esle provi- 
merilo, coin a certeza qiie irem o Joaquim Gomes de Cer- 
queira attenlou contra os direitos da Igreja, nem Sua Ma- 
gesiadc e Siia Saiitidatle puderam bem comprehender, 
corno em taes termos podia V. Ex," inflamoiar-se ao ponto 
em que se iiitlammarain, em termos totalmente dilferentes, 
os Chrysostomos e os Ambrosios. Ao mesmo tempo in- 
formo a V. Ex." que ti30 se  eonliece n'este provimento 
o~feiiclirio direito de terceivo; porque nenhum direito tem 
urii unii.0 coticoi.i.enle ~ii.oposto por V. Ex." em concursos, 
e que aiirda depois de V. h." se deliberar a propor tres 
em rj~~alqiier coiicurso, nerihum d'esses propostos, antes 
de nomeado por Sua Magestade, se considera com direito. 
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No padroado, o direito de apresenlar beneficios, depois 
que ha tantos seculoa se separou a ordem do beneficíu, 
nada ha, e nada plide obrar-se, que assuste um prelado, 
e menos o pode h a o ~ r ,  se a acçgo do provimento fdr feita 
pelo summo sacei-dotc com perrnissso do soberaw ; porque 
nenlium prelado obsla, oii p0de obstar, I s  acç5es de pm- 
virnentos dos padroeiros, ainda dc muito irirerior gerar- 
cliia. A parte que ii'islo tEni os pi'elados, I~ispos, ou arcc- 
bispos, h sobre a idorieidade [tos providos, sem iiripiigna- 
rem o direito de quem os prtncii. mas iio exame d'esta 
idoneidade piide Iiaver ria parle do  hislio, oii arcebispo, 
excessiva ou demasiada especiilaçáo, como scria duvidar 
muilo da idoneidade cle iim protido, qtic outro prelado 
igual, o11 siipeiior tem. e ha por idorieo. O ponlilice h50 
e - ifex Hegum - nern Domrn~/s Dorninar~izttrn~ no Orbe 
callioli~o, nem cr e o bis110 na sua Dioccse: riern e o pon- 
tilice [restriiigirido O ~iicilo~~uio] Uumtnsi~, e1 Ui~pmsatrir 
BerieJiczo~unz: nem o e o bispo nn siia Dioccse. 

O ponliiice e o bispo pro~dm Licncficios em coricurao e 
sem elte: o mesmo faz~m os soberanos e os particiilarcs 
nos seus padroados: e d'esta variedade e conseqiiente, 
que as cliamadas Regras de pro+imcntos de beneiicios 
são Regras gcraes de piiidcncia ciinoriica, rnudav~is e alle- 
raveis, sem que da alteiaçlo se sigam consecliieiirias ter- 
riireis, o s  femiveis i religião, oii á moral, qrie e o qiie 
assustava, e fazia clamar os santos padres. Parece quc 
ser8 muilo proprio da prwiencia de V. Ex." 1130 se em- 
penhar n'eslas queslfies, qiie aliia riáo sno riovas, iiciii 
exlraordiriai-ias. Deus guarilc a V. Ex." I'alacio de Qiie- 
luz, 30 de agosto de 4793. -Jose de S~abrn du Sd1r.a.- 
Sr. Arcebispo Primaz 1. 

Idem. 

CARTA REGIA 

De 10 de fevereiro de 1794 

:\ Sua Magestadc foi presente o exlraordiiiario, iire- 
gutar e arrojado arontecimento de iim denominado decreto, 
formulado em nome de V. Ex." que o rubricou, e man- 
dado publicar e erecutar judieiaimenle liar V. Ex.", na 
subslancin e no niodo, coin toda a injustiça e temeridade, . 
brandindo contra a al~tiiidessa do conveiito de Saiila CIara 
de Villa Real c corilia duas seci~lai-es, todas innoeeiites. *a 
tremenda espada da Igreja, e amearando-as de oiitros cas- 
tigcis, lomaiido por funtlamcnto m:ixinias canonicas concc- 
bidns enfaticamihiite eni g~neraiidaJe e atstracção, sem 
poderem xpplicnr-se e contrdiiir.9~ ao caso e tcrSmos d'elle; 
antes fazcndo-se aliliso da pi.tidcricia carionicn, se ailianta- 
rain as cxpress6es a niaior tenieiidade. 

Consi~tiii o facto rnantiai Si13 Alteza lielo sei1 confessor 
~iositiuamcnte qiie w alibadrssa do dito mosteiro recebesse 
e lançasse o lial~itn a diias sccritnres. Sua Alteza bi!m i i l-  

formado li311 eiiti>ndcit, nern agora enienda, que se exe- 
culem as suas reaes ordeiis, qiiaiido ellas v20 traiistornlir 
oii alterar os legitimas direitns dos orrliiiarios, como lia- 
rece alterarem. as ditas orderis dirigidas a abbadessa; rio- 
rem, lamberri entende que era da prodencia eaiionica, era 
do oficio e da otirigaqfio dc V. Ex." em logar de se pre- 
cipilar [%o entr:iordinai.iamente, represefitar a Sua Altcza 
por revereni:ia, respeito e tlecoro canonico e civil, OS iii- 

convenientes e irieg111arid:ides das dilas oideiis esliedidas 
no seu real nome. Se V. Ex." assim o tiiesse observado, 
teria cnmyir*ido como bom e piudcnle pastor, teria entrc- 
tanto reflectido, qiie a abhsiiessa que cxccutnrTa, sem hesi- 
t a ç a  as nrdcns da Sua Altera. tixpedi&ds pelo seu tou. 
fessor, seria ignorante, seria obediente, par nao saber as 
regras canonicas, [nas nzo si:ria ileiintluente. Teria refle- 
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ctido que em consequencia lodo o delicto e todos os raios 
canonicos cahirani sobre o padre c.onfessor e sobre Sua 
Alteza que O auctorisava: E por fim reflecti ri^ V. Ex.' 
quantos absurdos contém o dito cliamado decreto, espa- 
lhado n'este reino, para expbr L publica censura, como 
um grande caço, o pequeno aco~ilecimento de Villa Real. 
que V. Ex.' avultou sem necessidade contra a boa ordem, 
e mesmo contra O respeito e decoro que devia ter na pri- 
meira consideração, por regra de prudencia canonica, que 
os canones recommendam aos pastores. 

Em taes circumslancias Sua Magestade, muito certa do 
que podia obrar como s~berana: Ha por bem,'usando da 
sua real magnanimidade e moderação, restringir-se a in- 
sinuar a V. Ex." confidencialmente por este modo, que 
V. Ex." faca por seiis despachos, como emaiiados cio seu 
pastoral cuidado, cessar estas irregularidades, resliluiiido 
a prelada e subditas 6s suas iuncyOes, e intimatido sus- 
pensdo da execuçáo dos commiriados procedimentos as 
duas seciilares. Ao mesmo tempo ordena que V; Ex.' re- 
~ireseritc ~iclo confessor de Sua Aheza os inconvenientes 
que Ilie occorrci.am, para se na0 executarem as ordens que 
elle expediu erri nome do iriesmo seiilior, e os qiie se Ilie 
oflerecerem, para 113ii sereni adniittidas ao Iiabilo religioso 
as dilas scculares: estando na iritelligencia de que Sua 
Magestade em pontos de discipliria como estes e òulros, 
não ha de sustentar opiriiOes singiilares, por mais que ellas 
se iiisinucm como mellioi,es, assim corno iiXo lia de tolei*aib 
as iiinora(.,aes sobre a presente disciplina, que fendam a 
adiantarb a coi,riirir,ao. Ger;ilmcnte manda insinuar a V. Ea.' 
que os termos altos e impetuosns, proprios noh tempos 
das perseguições dos primeiros seculos, não são adoptados 
no presente peIos supramos pastores, que Ilies substituem, 
para aliciar os clisculos do tempo, uma Iiiig~iagem ener- 
gica, mas suave e prapria, quanto i! imliroprio o estudar 
similhanles expressões, para as acommodar no tcmpo da 
tranquillidade a casos insignificantes para a perturbar. 
V. Ex.' sem perda de tempo me communicarA O que exe- 
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catar n'esta conformidade, para a fazer presente a Sua 
Magestade e receber as suas reaes ordens. Deus guarde a 
V. Ex.' Paça de Nossa Senhora d'Ajuda, em 10 de feve  
reiro de i794.-Josd de Seabra da Salvo.-Sr. Arce- 
bispo l'rimaz. 

BREVE DE PIO VI 

De 29 de abril de 1794 

Pio Sexto, Papa. Para futura memoria. Os niuitos e nota- 
veis serviços prestados a nbs e a esta Santa Sé pela Fidelis- 
sima Rainha de Portugal e dos Algarves, Maria Francisca, 
nossa filha carissimn em Clii.isto, nos movem a nnuuirmos 
benignamente, quanto [iiidemos rio Serihor, as siipplicas. 
qiie em sui nomç nos foram humildemente dirigidas, mor- 
mente tendo ellas sij por objecto o bem das alnias clirislas. 

'Pois o riosso milito amado filho em Cliristo, João Maria 
José, priuci~ie do Erazil, regente dos reinos de Portugal 
e dos .4lgdrvcs, ha pouco nos fez representar que os ca- 
pellães do exercito da mencionada Rainha Fidelissima Ma- 
ria Francisca sua mãe, s50 muitissimo estorvados no exer- 
cicio de sua juristlicção es~iirilual para com os militares, 
principalmente quando se trocam as guarniçiles, porque 
são obrigados pelos bispos ou ordinarios dos logares do 
continente onde GS mrpos vão fazer guarnicão a pedir 
primeiro a opportuna approvação dos mesmos oidinarios; 
e que por isso muitissimo deseja que nbs concedamos aos 
mesmos caliellâes que sendo elles examinados e approua- 
dos pelo patriarçha de I,isboa, qiie ao tempo Ciir, e qiie 
assim ficasse lambem çapelláo-mOr dos exercitos, possam 
elles exercer a siia jurisdicçáo para com os militares e 
para com iodos os siibditos do mesmo capeIlão-m$., eni 
todas as terras do continente sujeitas B dita Raiiiha Fide- 
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lissima e aos fidelissimos reis seus siIccessores, sem de- 
pendencia dos ordinarios dos logarrs, para os mesmos 
capellãas poderem mais facilrnenle Iiresbr os soccorros 
espiriluaes aos militares e aquellcs qiie acompaiiham as 
forças. E por isso nos maridou htrmildemente pedit. que 
corn beiiignidade iiln~stcilie;~ rios digiiii~semos pror idenciar 
opportuiiameiite sohrc o cxpo~tn, e conccticr o qile se $c- 
gue: Nbs, pois, dcsclarido scr agradnvet e gerieroso para 
coiii o memo priricipe Joio Maria Josd, e atiqolreriilo-n e 
corisidei,ando-o absolriilo, tão sonierite para que eslas Ic- 
tras Iiossam sortir sei] effeito, ric yiialqiiei- cxeomniiirili3ii. 
srispciis$o ou irilerdito. ou de i~iialqucr oiitra soiiteoca, 
ccrisiira ou pena eci:lesiastic;i imposla n jrwc s ~ d  ub k o r ~ t ~ n c  
11or qiialqii~,i. occoireiicin ou caiisa, se atasr i  estivur ii'ellas 
iocurso, e ilesqaniio aiiiiilir aos seus pios iriteiitos, movi 
dos pelas sobi-editas siip;ilicris, eoricedcrnos e pcrniitlimo.: 
çoni atictoridade oliostrili~~. pelo leoi das liibeeelites, a 
loilos OS cripcllães dos rcgimentus do conliiieiite dos ditos 
i.cirios (10s reis íidelissimos. que ao tempo forem, qiie ellcs 
il':iqui ern diante sejam i~riic:imetile sujeitos no t~triarclia 
dc Lisboa, r lu~  cnt3o fiir, o qriri] tainbem sera simultanea- 
meiite ea!)ellio.iiiiir doa exercitos, dc modo qoe possam 
livre e licitameiite exercitar O seii muniis eiti toda a parte, 
scm dcpendeiiria ilos ordinarios dos logarea, comlaiito qtre 
~irimeiramentc! liajam sido esaminndos e ap~irovndos pelo 
mesmo patriarcha de Lisboa e capcllão-&r; ou tealiarri 
sidii approvados lielo bispo do logar oiide acontecer mor- 
rcr algum çapellio c ser iiomoado iim novo, o qual com- 
tudo $ e ~  obrigado a pedir ao mesmo liatriarclia de Lisboa 
e capellio-mbi a conlirmaçso de sua nomea~ão. E manda- 
mos qiie estas presentes letras sejam scrnpre fiimcs. ra- 
lirlas e efficaxes, soriiiido seus inlegim e pleriarios effei- 
tos, e em tiido e por tudo completamente cumpridas; e 
que assim seja julgado c! defiliido sobre este assumpto por 
todos os juizes ordinarios c dçlcgados, e airida pelos audi- 
tores das eaiisas do palacio apostolico e nuncios da Sanla 
Sé! aoa quaes todos e a cdda um d'elles fica retirada toda 
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a faculdade e auctoridade de julgar e interpretar diversa- 
mente; e que, se succeder que alguem de qualquer aucto- 
iidade, scrente ou igriorautcinente iiiiente O coritrario d'isto 
seja irrito e nullo. Sem embargo das consti~uições ou ~ r -  
denações aposlolicas, decrelos geisaes ou especiaes de coo-, 
cilios uriiversaes, piorinciaes ou syoodaes, ou de qualquer 
outra disposit$lo em coiitrario. Dado em Roma, em S. Pe- 
dro, sob 0 aniiel do pescador, no dia 49 de abril de 1794, 
vigesimo do nosso pontificado.-R. Cardcab BrasdM de 
Honeslis. 

(no jnrndi A t~rde111, nnnu X, 11 0 10U8, de 18 de abril de 1888). 

AVISO REGI0 

De I I  de dezembro de 1795 

Ex."'" c Rer ."'O Sr. - Foi piesente a Sua Magesrade a 
i c i ~ ~ ~ ~ e s c t i ~ a ç ~ o  [lu Y. Ex.90bi.e algumas quesiões com o 
seu cabido, L. a mesma Selihora, depois de matidar ler e 
çorisidei,ar os difçerenles artigos que u'ella se involvem, 
foi servida mandar declarar o seguiiite: 

Primeiramtnte não pai.eceir a Siia Magostade opporluno . 
tomar conhecimento da primeira parte da representafão, 
que cumpiehetido porilos que se o& podem agora liquidar 
nem de faclo ncm de direito. 

Em seguiido Iopr ,  e em regi,a, Sua Magestade estA beni 
iiifo~mada, que iio estado actual da disciplina da Igreja, e 
priticipalmerite iia ~ir.eseiite ordem, ou desordem das em- 
sas, que occupam a Igrcja e os estados, cou\lm por unia 
sibia e prudente econuniia não alterar algumas praticas 
que se tenham iutioduzido, e menos multiplicar sem neces- 
sidade as iuricções ecclesiasiieas ; ria geral decadencia do 
lirimitivo fervor dos tieis, arriscam-se a fatigar em demasia 
u clero e o povo, e perder muito da sua augusta dignidade. 
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Que os usos, estylos e costumes das cathedraes, maior- 
mente em malerias adiafoi.adas e de mera economia e po- 
licia, constituem uma regra de observancia tradicionat que 
se deve respeitar e guardar, eniquanto se não deroga e 

,altera ou por estatuto e lei çynodal, ou por uso e obser- 
vaneia em contrario. 

Que os cuidados pastoraes, seni perderem de vista a 
ordem das cousas miudas e de mera policia externa, se 
hão de encaminhar priucipalmente i conservação da dou- 
trina, A inanutençáo dos costumes e a reformação das cou- 
sas essenciaes da disciplina. 

Que, finalmente, sendo muito louvavel e digno dos çuc- 
cessores dos apostolos, reduzir a Igreja aos seciilos de 
ouro, os meios para esta santa empreza devem tenlar-se 
pelo mesmo identrco modo que n'aquella edade se prati- 
cava, isto 6 ,  tratando o bispo com o seu clero, ou com o 
seu cabido, que lhe ficou substituido, OS negocios impor- 
tantes da sua Igreja, e muito mais os que tocam i sua ca- 
thedral, buscando, como cabeça d'ella, no commurn juizo 
e consenso dos seus membros, a mais segura base das 
suas reíormnções e ordenanças: Tendo por certo, que s6- 
menle por esta união e harmonia, se podem evitar suave- 
mente, assim os excessos do dispotismo eccIesiastico dos 
prelados, como as explosões da liberdade e anarchia do 

- seu clero. 
Na falla d'esta santa, legal e necessaria união e hai-mo- 

nia, t8m a sua origem algiimas das bem fundadas queixas 
de V. Ex.", como são: 

Sobre o cabido mandar dois capitulares h cbrte sem 
V. Ex." ser ouvido. 

Sobre não assistirem a V. Ex.' nos aclos da ordenação 
solemne. 

Sobre não ter o cabido estatulo nem directorio do cdro 
por escripto. 

Sobre não. residirem os couegos mais do que oito 
mezes, devendo residir nove, na fhrma do concilio da 
Trento. 

Sobre O abuso de tomar estaluto quando quer, quem no 
primeiro de janeiro foi unia hora ao dro. 

Sobre não assistirem muitos d'elles aos poutificaes e 
vesperas solemnes. 

Sobre darem posse a quem não linha apresentado os . 
seus titulos, nem a V. E x . h e m  ao seu provisor, contra 
a expressa disposição de ambos os direitos. 

Em todos estes sete artigos ha Sua Magestade por bem 
que V. Ex." prbva, para que mais se não pratiquem simi- 
Ihantes irregularidades opposlas h observancia d~ culto e 
discipliua geral da igreja, de que n%o lha grande cuidado 
nas corporaçOes cathedraes, pela relaxação ou indolencia 
a que algumas d'ellas tem chegado. 

Depois do referido, pondei,ando Sua Magestade os ou- 
tros artigos differentes, mas que trm alihs aualogia com o 
acima apontado, ordcua o seguinle: 

Que o cabido deve apreseiitar a V. Ex." os documentos, 
livros, a c c ~ r d ã ~ s  e mais papers que lhe fbr necessario exa- 
minar, ou seja ministrando-lhos quando V. Ex." queira ir 
pessoalmente ao cartorio, ou seja enviando-lhos As casas 
de sua resideiieia, segiindo as visitas: eomtaiito, pofim, 
que logo que os Iiouver visto e examinado, haja de 0s re- 
metter ao cabido, porque iião devem eslar por muito tempo, 
e sem necessidade, fbra do logar proprio, em que lem o 
seu assento, para se não perderem ou confundirem; por- 
que não succeda que o cabido fique por longo tempo sem 
os livias das visitas, que lhe serveni de governo e guia 
nas duvidas occorrentes. 

Que V. Ex.' possa fazer oliseivar os decretos do sa- 
grado concilio de 'l'rento, como e ji~sto; corntanlo, porkm, 
que guardando todas as medidas da ~irudencia pastoral, e 
Idzendo distrncção e dikrença enlre os canones, e decre- 
tos, que perlancem a doutrina, aos costumes e 6 disciplina, 
que estiver geralmente recebida em toda a Igreja, ou na 
Igreja Lusitana, e oulros que siío de mera economia e po- 
licia, faça exactamente praticar os primeiros, e modifique . 
a applicação dos segundos, conforme o eslado actual das 
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cwsas, considerando que os decretos e canones discipli- 
iiaies de Trento, maiorine~ite os de mera policia externa, , 

por mais respeitaveis que sejam, são sempre relativos aos 
tempos em que foram feitos, nem podem estabelecer em 
taes materias uma lei tão constante e itialteravei, que não 

' fique sujeita a variedade e mudança de ideias e de costu- 
mes, e não possa ser substituida por osb, estylo e obser- 
vancia, que se inlroduza em corilrario nas igrejas e cathe- 
draes dos diversos reinos da cliristandade. 

Que com esbs visitas possa entender na lida e hones- 
tidade dos conogos e cabido, como no demais clero do 
bispado, como pbde e deve de direito fazer, reformando 
o que Iiouver mister corrigido em seus costumes; mas I ." 
procedendo sempre, segundo as fbrmas canonicas, e por 
um modo digiio do espirito de mansidão, de moderação e 
da cai-idade da religião dirislã; 2." faxeiiilo sempre diffe- 
renFa eotre o decoro essencial e absoluto, e o accidental, 
e relativo do clero, para d'este uão dever exigir um com 
o mesmo rigor e severidade que n outro, pois que scndo 
0 primeiro inaltrravel, como fiindado rius dois direitos, 
rialnrsl e divino, que se deve lieiprtuamente suslentar e 
gusrdai., iião o assina O segundo, que se funda táo 50- 
mcrite nas ideias iel3tiias'dos.tempos e dos costumes dos 
poros, e que liça por isso rnesriio deprndeiite d'aqiiellas 
allerações e mudancas, qiie fazem variar as ideias; .e 
obrigam a substituir a aust~ridade ds disciplina primitiva 
a indulgericia da discipliiia moderna, e toroam licito e de- 
cenle em um tempo; o que em oiitro fa defeso e pi.ohi- 
bido. 

Que quaolo, liorem, i re~ormaçlo tios usos, estylos, 
costumes e fbros do cahitlo, qiie V. Ex." tem por abusos 
e coriuptelas, que se devem emendar e corrigir, deve 
V. E,.. notnl-os fieparadamelite, e de por a cada um d'elles 
em termos espccificos, e deririir os ariigos correspoiidentes 
de reformaçao, que Iiouver por necessarios, tratando pri- 
meiro com o cabido e ouvindo-o por escripto para maior 
conciliação dos animos, conhecimento das materias e acerto 
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das i.esoluçaes e reforma, para que sendo ludo junto e 
apresentado a Sua Mageslade pela secretaria d'estado dos 
negocios do reiiio, haja a mesma Senhora por bem de 
mandar examinar os ditos artigos por pessoas desinle- 
ressadas e altamente instruidas na sciencia dos caoo- 
nes, e na pratica da policia ecclesiastica; e achando-se 
que s i0 ncionavds e juslos, e acommodados ao estado 
actual da Igreja nacioiial, e a ooudicáo e circiimsiancias 
dos bmpos, Iltes dê seu real heneiilaciio, e os mande 
observar n a  cathedi~al sem alguma opposição nem contro- 
versia. 

Corri csla piovidelicia, que cabe na alçada do real poder 
de Sua Mag~stnde, corno sober;iria e como protectora das 
igrejas do rcu reilia, se poderio evitar de uma parte os 
excessos do zelo e Fei.r~or de quem deve governar, e de 
outra as poifiosas icsistciicins e combates dos que (levem 
obedecer, para que nem o bis~io altere sem necessidade 
e com gravame tio cabido os antigos usos, estylos e cos- 
tumes da cathedral, que scus aiitecessores respeitaram, 
inlihotluzindo outrus, posto que em si pios e Iouvaveis, 
menos aiialogos. e acommodados ao esiado actual dos tem* 
pos, nem o cabido se oppoiiha sem justa causa A reforma- 
ção dos abusos e corruptelas que n'eIIe se lenliam inlro- 
duxido, eom detrimento da piedade, da religião e do cullo. 
Deus guarde a V.  Ex." Palacio do Queluz, em 21 de de. 
zembro de 1795. -José de Seabra da Szlvo. - Sr. Bispo 
do Algarve I. 

D. Francisco Gomcs de Avelar, sagrado oin PC dc abril de 
4789; j-, IPi de dczemhro ile 181ri. 
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De 13 de abril de 1796 

F,x."O e R~T."" Sr.-Foi presente a Siia Mageslade a 
conta de V. Ex." sobre o exterminio e reclusao que V. Ex.' 
mandou intimar no Deáo Francisco Xaviei* da Gama Loho, 
e aos dois conegos Bernardo Pinlo Ribeiro e Joaquim de 
Azevedo Magalhaes, como desobedieiites e wntiimazes, 
por haverem recusado com os mais mernbr2os do cabido 
cantar por si mesmos as lições do 2.' e 3.' nocturno no 
solemne triduo da semana saiita, coiitra as expressas or- 
deris de V. Ex." Is a mesma Senhora, depois de ter man- 
dado examinar ou fiindamentos que V. Ex." julgou h a ~ e r  
por sua parle para este procedimento, juiitamenti. com os 
da represenlaçao e defesa do cabido, que lhe foram pre- 
sentes: Ê servida mandar declarar a V. Ex."ue, posto 
que fosse muito para desejar que O cabido um pouco mais 
docit A voz do seu primeiro chefe e pastor, e mais atleuto 
a conservar a harmonia c a paz, que a sustentar os seus 
sstylns e regalias, tivesse cedido ao ferveroso zelo e pias 
inleiiçües de V. Ex.", em materias de similhante riatureza; 
comtudo nem a tentativa em que V. Ex." entrou de refdr- 
mar por sua propria auctoridade os seuç iisos e costumes 
n'esta parte, nem o procedimenlo com que V. Ex." se 
houve contra as pessoas dos sobredilos Deáo e conegris, 
podia oii devia ji ter logar depois das reaes ordens que 
a mesma Senhora havia mandado expediia a V. Ex." pela 
carta regia cle I I do dezembro do ariiio proximo passado, 
pelas quaes foi servida ordenar, para socego e paz da sua 
Igreja, qiie parecendo a V. Ex." iiecessaria a reformaçáo 
de alguiis USOS, eslylos e costumes de seu cabido, a não 
fizesse de modo algum sem primeiro o ouvir e tratar por 
cbsci.iplo, para inaioi. conciliaçáo e acerto, e apresentar i 
iricsina Seriliora pela secretaiia dc estado (10s negocios do 

reino os capilulos de reforma e correcção, para obterem 
depois de rislos e examinados a real approvação e bene- 
placito, se assim parecesse justo, e se mandarem guardar 
e cumprir na cathedral sem alguma opposiflo oii contro- 
versia; o que consequentemente inhibia a V. Ex.' de in- 
novar e alterar por seu só foro e alvedrio eousa alguma 
que perlencesse aos usos, eslylos e observancias do cabido, 
por qualquer v i a  e maiieira qiie losse, e por mais aucln- 
risados litulos qiic V. Ex." podesse ler, e allegar para esse 
fim, e muito inais de proceder com a censura e gravidade 
das penas contra os membi.0~ do cabido, que em conse- 
quencia das mesmas orderis da carta rugia tiuham direito 
a coriservar os seus iisos, e mariutenir a posse em que se 
achavam, emquiiiilo na roformaeão e alteração d'estes ar- 
tigos se não tivesse praticado a ibrma Icgal e authentica, 
que a mesina Seiiliora bavis n'etla prescriplo a V. Ex.", 
e que por isso niesriio se ri20 podiam haver por desobe- 
dientes, e desattciitos a pessoa e ordem de V. Ex.", em 
deixar de cumprir os seus mandados. 

A vista do que e Siia Mageslade servida mandar que 
V. Ex." bça logo sollar e restituir com decencia a sua 
cathedral os sobrodilus Deão e conegos precipitadamente 
presos e exteriniriados: Recommendando a V. Ex.' para 
o futuro o espirito de caridade e brandura uo mesmo uso 
e'pratica de sua jurisdicção correccional, segundo a nalu- 
i-eza do goverrio ecclesiastico, e os exemplos dos primeiros 
bispos do christiaiiismo, que V. Ex." se propõem imitar 
n'estas refoimas: Tendo V. Ex." em lembrança que com 
procedimentos rapidos e fortes n'estes mesmos artigos de 
eorruptelas estranha V. Ex." e condemna a honra da me- 
moria dos seus dignos anlecessores, qire as toleraram. 

Por outra parte, havendo a mesma Serihora por justa e 
racionavel toda a reforma, que se dirige a augmenlar o 
esplendor e rnagnificencia do culto pela mesma dignidade 
e represenlaçb dos membros que o exercilam : fi servida 
approvar que os conegos d'aqui em doante hajam de can- 
tar por si mesmos, e não por substitutos, as Ii~ões do 2," 
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e 3." nocturiio no solemnissimo li*iduo da semaiia santa, 
ou alias as rezem sirnplesmeirte e sem a solemnidade do 
canlo, quando de outra maneira o náo saibam fazer sem 
quebra da dignidade dos olljcios divinos e do fervor e edi- 
ficação dos lieis: serido mais deceiite e mais conforirie i 
santidade, da disciplina e do culto, preterir a esta parte 
accidental da lithiirgia ecclesiastica, do que pratical-a de 
um modo pouco rligrio das aiigustas fiincqfies de tÃo sa- 
grado miriibterio. O qiie Stia Miigestarle houve por bem 
accordar, crn rccpeilo a dignidade de \:. Ex." ([pie iaiito 
arriscou, depois tle eslar miiriido e insti>uido com a dila 
carta de ,I1 de dezeinliro) e em considcraçáo da causa 
justa na subslancia, aias iujusta e intcmyiestivamente de- 
cidida,  irel ler idos os meios e teiniou presci'ilitos. Deus 
giiarde a V. Ex.' Pslaçio de Queluz, em 13 de abril de 
,I 796. - lost! de Seobra da Silva. - Si*. Bispo do Algarve. 

De 20' de maio de 1796 

Exnrn0 e Rev,"O Sr. -Foi presente a Sua Magestade'a 
supplica qna V. Ex." preteiide apreseular ao Santo Padre 
contra o uso das impetras e reiiuncias, que se faxem de 
beneficios de seu aicebispado, e a mesma Senhora, man- 
dando louvar as pias ititenções e fer~eroso zelo. com que 
V. Ex." se empenha na reformaçáo dos abusos do seu 
clero, e na reslauração da disciplina crnoriica de sua Igreja: 
fi servida niandar declarar ao mesmo tempo a V. Ex.", 
qiie jiilga não ser opportuno em iaes materias, interpbr 
prcsenteineiile para coin a Santa Se os omcios de sua alla 
advocacia e protecçlo, a favor das preterições de V. Ex.' 

Porquanto: 1.' Serido a fbrma das provisóes beneficiaes 
rnsteria de pura discipliiia, e por isso susceptivel, por sua 
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mesma natureza, de alieração e niuilança, e achando-se as 
impetras e renuncias recebidas por expresso, ou tacito con- 
sentimento de todo o corpo dos bispos, e como taes pra- 
ticadas de longo tempo em todas as dioceses do reino, o 
seu uso tem jB  eonslituido na Igreja Lusitana um artigo 
de observancia, qiie não con~èm facilmente allerar, e abo- 
lir, sem que os mais bispos, a quem toca igiialmente este 
negocio, concorrani com V. Ex." nos mesmos sentiineotos 
e pretenções. 

2." Porque Sira Mageetade, quando houvesse de prestar 
os officios de sua alla proteccão, a favor da Igreja Braca- 
rense, não os devia negar i s  mais igrejas de seu reino, de 
que ella igualmenie defensora e protectora, mas aiites 
fazel-os transcendentes e geraes a todas ellas: pois que, 
achando-se nas mesmas circumsfancias em que ora se acha 
a Ilracarense, tinham igual direito a pretender do throao 
o mesmo auxilio, e a procurar iguaes liberdades e Iran- 
puezas na provisão dc seiis proprios beneficios; porque 
não succ.edesse de oiitrii sorle c.om monslruosa deíormi- 
dade, que em materias rle tanta importançia e consequen- 
cia, e do interesse e obsei*vanc,ia de todas a s  igrejas, se 
praticasse em timas diversas disciplinas do qiie em ou- 
tras, e se destruisse a uniformidade e harmonia dos cos- 
tiimes canonicos, que deie haver sempre nas igrejas de 
iim mesmo reino e provincia. 

3." Porque assim mesmo seria necessario examinar pri- 
meiro com summa prudencia e madureza: se no meio das 
variedades e mudanças, que tem alterado a fõrma do. go- 
veriio ecclesiastico, e na decadeiicia actiial da disciplina e 
dos cosiumes, os rernsdios viriam a ser mais eficazes do 
que os males. Se a suppressáo das impetras e renuncias 
restitiiiria as igrejas o e~pirito e piireza de'seus antigos 
canones, oii antes ficaria substiliiida por outros igiiaes 
abusos rias mãos de muitos dos colladores ordinarios; se 
se poderiam reformar estes abusos sem se reformarem ao 
mesmo temrio outros miiitos capitaes que, oir são origrm 
e manancial de todos ellcs, oii tiim eritre si riecessaria 
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connexão e dependeiicia; o que luiio demandaria maiores 
discussões e mais pleno conhecimento de causa, para se 
tomarem as precauções necessarias e se darem as mais 
eficazes provideocias. 
4." Porque, tendo O uso das impetras e renuncias a sua 

base e fundamento 110s direitos adquiridos e reservados A 
Santa Se (Cosse qualquer que fosse a sua origem e o seu 
progresso), direitos qiie ella conserva como titcilos de piw- 
rogatira e privilegio annexos, assim como outros muitos, a 
sua alta dignidade e proemineiic,ia, e ja auctorisatlos de- 
baixo dt! certas fbrmnç e regras gei~almenic'reconhecidas 
e praticadas, seria consequerilemente necessai.io conciliar 
os interesses da Santa Se ram os da Igreja Bracarense, e 
ajustar os meios proprios de transigir entre ambas com 
iitilidade de uma e menos quebra da outra; o que tambem 
pediria maior indagação e exame, e excitaria complicações 
e embaraços, assAs difficeis de aplainar e resolver. 

Se i! um abuso e um graiide mal a pratica actual das 
impetras e renuncias, a Igreja, reconhecendo, segundo a 
predição de seu divino fundador, que ha de haver escan- 
dalos entre os lieis, tolera por algum tempo o que seria 
perigoso proscrever de repente, e risando de uma eco- 
nomia cheia de caridade, de sabedoria e de prudencia, 
espera dias de mais fervor e pureza, com que possa resti- 
tuir as leis canonicas a sua execuçlo e fuzimento. EIla, 
pois, tolera e soffre sem comtudo os approvar, as altera- 
ç6es e abusos, que a coiidição dos temlios e a decadencia 
da disciplina e dos costumes tem feito quasi necessarios 
na maneira das provisões beneliciaes, ou pelo menos muito 
dificeis dc arrancar na sua origem, da mesma sorte que 
tolera e soffre que os liispos regulem a maior parte dos 
negocios eccles~aslicos por sua sõ auctoridade sem o pri- 
mitivo conseltio do seu preshyterbio, ou sem o concurso, 
tantas vezes rer:ommendarlo, dos synodos diocesanos e pro- 
vinciaes: que obtenham Iireves de dispensa~ão da Santa 
Se, para se isenlarem ern muitas coisas das regras da dis- 
ciplina canonica, ou fazerem logo no goverbno de suas dio- 

ceses o que em tempos antigos ou não podiairi fazer 16 
mais, ou sb faziam com a discussáo e auctoridade s)notlal 
do seu clero: que administrem por si mesmos grossas 
massas de bens ecdesiasticos, por uma rorma inteiramente 
divei'sa da primtliva, e tenham suas mesas episcopaes com 
tanta desigualdade e diminuição da subsislericia das igrejas 
parochiaes, da susleiitação dos pobres e das mais obras 
de piedade e religião a qtre foram deslinailos: que exer- 
citem temporalidades desmnhccidas dos aposlolos e de 
seus primeiros successores, e pouco proprias da indole e 
natureza do goverrio espirilual da Sarita Igreja; e que te- 
iiham em fim muitas ou1i.s~ praticas alheias da pureza, do 
desinteresse e da simplici&ade dos primitivos seculos do 
christiliiiismo, que ella iiunca auctorisou com o s8lto de 
sua piiblica approvaCão, bem que Ihes nao tenha exterior- 
menle opposto todo o rigor de suas regras. 

No meio, porem, dos abusos que a Igreja tolera e soffre, 
sempre lhe restam salvos os recursos saudaveis para mo- 
derar uma parte dos males. quando os não pbde logo ex- 
tiiiguir de todo, e V. Ex." us pdde achar em seii mesmo 
poder sagrado para occorrer a algumas das desordens e 
consequencias que se segiiein das impetras e renuncias, 
guacs são: I.= o de usar dos mcios legitimas e compe- 
tentes, que os sagrados canones, e ath as mesmas decre- 
taes pontificias, tem prescripto coiitra a execução das pro- 
visões beneficiaes da Santa Se, qiiaudo ellas são manifes- 
tamente ou obrepticias e subrepticias, ou expedidas sem 
precedorem as formalidades e requisitos necessarios em 
Direito; pois neni e: nem pbde ser, das rectas intenções 
dos santos padres, que as concedem, que ellas hajam de 
valer e produzir o seu efbito eni similhantes circumstan- 
cias, com defraude dos direiios das igrejas particulares, e 
violação das santas regi-as da disciplina ecclesiastica iini- 
versal, 2." o de pi.oceder pelos meios legaes e mnouicos 
contra os beneficiados e resignatarios, ainda depois de 
providos e collailos iios berielicios por provisóes da Saiita 
Se, quando postos no exercicio de seus oiTicios ou mani- 
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restam a siia tola1 iucapacidade e indignidade, ou não sa 
lisfazem como devem aos seus encargos; pois que as p r b  
vides ponlificias não priiam nem podem privar j5. mais a 
V. Ex." da inspecç50 e jurisdicção inlierente a seu poder 
divino, de entender na emenda e correcção das abusos, e 
remover ou suspender aquelles que, ou ji eram d'antes 
iuhabeis, ou se fizeram depois indignos de 130 sagrado 
ministerio. 

Se, porbm, V. Ex.' sem embargo d'esles dois recursos, 
tom que pdde ohviar a lima parte d'csti:~ males, e satis- 
fazer, quanto em si esth, as  importantes ofirigaqões rlo seu 
cargo pasloral. julga ser necessaiio levar o ardor de suas 
prcces e rogativas a Santa Sc, e solicitar il'zlla maiores re- 
cursos e providencias para mais eficaz remedio dos abusos 
e desordens, Sua Magestade 6 servida deixar livremente A 
prndencia e circumspeqão de V. Ex.* o arbitrio de adean- 
tar a pretenção, que faz o objecto da supplica de V. Ex." 
ao Santo Padre, expondo-se ao dezar verasimil de serem 
inlructiferas, e talrez relorqiiidas, as pias e zelosas insian- 
cias de V. Ex.' Deus guarde a V. Ex." Palacio de Que- 
luz. 20 de maio de 1796. - Jose de Seabra da Ska.- 
Sr. Arcebispo Primaz. 

De 3 de abril de 1797 

111." e Ex."' Sr.- Foi presente a Sua Maçcstade a 
conta qlie V. I x . "  me deu em data de 4 de oulubi'o de 
1796, com as suas rcHcxóes sobre a execueão do Ahara, 
que no atino de 1781 se expediii aos bispos do ultramar, 
e de que por a\iso de 19 de setembro passado se mondou 
noriamenlP recomnvndav a era%ção. 

Soa Magestade approrou as resti.icçÕes, que V. Ex.' 

aponta, e que se devem par em pralica. Quanto aos ca- 
tiidos elles devem cumprir na falta dos bispos a Bculdade 
que se Ihes concede no mesmo alvara, perteucendo i mesa 
O conhecer, se elles O obser.ram exactamenle. Sua Ma- 
gestade permilte que a mesa possa tambem ~ropdr ,  nas 
mesmas consultas em que der conta dos propostos dos 
bispos, os sujeilos Iiabeis, que conhecer. 

Firialmente Sua Magestade ordena, que a mesa remelta 
a lodos os liispos copias dn dito alvarQ com a ordem com- 
petente, para que o excculzm. 

Deiis Guarde 3 V. E~.~-Palacio de Queluz, 3 de abril 
de 4797. - D. Rodrigo de Sousa Coutrn!~. - Sr. Conde 
de Val dos Heys. 

(C h1 do Almerda, Dii Cir. 6 ~ 1 ~ s .  BrazsE, tom. 1.0, 3.. porte, 1866). 

De 9 de dezembro de 1799 

D. João por Graça de Deiis, Principe Regente de Por- 
tugal e dos Algarves, d'iquem e d'alem-mar em Arrica, 
Senlior de Goinb, etc., e do Mestrado, CavalIaria, e Ordem 
de N. S. Jesus Christo. 

Faço saber a vúa reverendo bisfio do Rio de Janeiro, 
do meu coiiselho, que suliindo a niinha real presenya em 
consultas do meu tribunal da mesa da coirsciencia e or- 
dens as proposlas ,qlie ine fizestes para os pt'O~im!3nlOS 
das igibe~as do Serihor Bom Jesus do Triumlitio, cle Sarito 
Antonio dos Guarullioç nos Caml~os (;oytacazes, du Senlior 
Bom Jesus rl'Atita, e de Ni~ssa Senliora da Conceicao do 
Rio-Bonito, fui servido iioniearb para a primeira a Manuel 
Marclnes de Sampnio; para a segiinda, a Maniiel de Caldas 
Aluarenga; liara a terceira João Teixeira Alves; e para 
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a quarla JosB de illmeida Lima, das quaes j i  alguns tira- 
rani as suas competentes cartas. 

E hci por bem orderiar-vos, que conlinuando VOS a não 
conformar*-vos com a Iitteral disposi~ão do &varri dos 
Ir'acaiduder, e propoiido-me um s6 candidalo para cada 
igreja, não sb náo seri delerido o proposto, mas vos 
tirarei a Faculdade de propbr, e a darei a qiiem melhor 
cumpra O que se acha preseriplo na mesmo alvarj: o que 
assim cumprireis. 

O Principe Regente Nosso Senhor o maridou por seus 
especiaes mandados pelos deputados do referido tribunal 
Manuel Velho da Cosla, e Aicxandre Nunes Leal dc Gusmão. 

Famino I lcnt~Ea~o d8 Brztu a fez em I.tshoa a nove de 
dezembro de mil setecentos noventa e nove.-Jose Joaquim 
Oldemberg a fez escrever : assiguoii o Deputado D. Fran- 
cisco de Aimeida Mel10 e Castro - Jlamuel Velho da Cosza. 

Por resoluçOes de vinte e quatro de outubro de mil 
setec.entos noveola e nove. 

Aegislrada a folhas cento e virite e sele do livro das 
provisses do iillramar, de que fiz este regislro em 3 de 
agosto de 1803. -Eu Joaquim Josd Vwnna, escrivão do 
registo o escrevi. 

(C. M de Almeida, Dir Cio. Ercks. Brozil., tom 1 *. 3 a parte. 1866) 

De 14 de fevereiro de 1800 

~omaodo na minha real consideração os incanvenientes, 
qiie resultam do melliodo at6 agora praticado pela mesa 
da consciencia e ordens, nas consiillas dou icquerinientos, 
qite pela miiilia sec,retaria de esta110 (10s negocios tillra- 
marinos se lhe remettem, dos oypositorcs 1130 coiitem- 
plados nas ~iroposias dos beiieficios, a qiie os bispos do 
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ultramar procedem conrome o alvari das faculdades, a 
respeito dos quaes prescinde a mesa dos meios, de que 
em outros casos usa, para se reconhecer a idoneidade dos 
pretendentes, ficando por isso na impossibilidade de com- 
parar o merecimento cl'aquellus com os dos propostos 
pelos releridos bispos, para me conoultar com segurança 
e eu resolver conveuienternente com pleno conhecimento 
de causa. 

E querendo não só facilitar o maior numero de candi- 
clalos entre os quaes possa escolher, senão aquelle, em 
que deve recaliir mais justamente a minha real apreseo- 
tat;ão, e dar ao mesrnu tempo lugar, a que sejam providos 
srigeilos benemeritos, qiie o riao seriam, porqiie actianrlo-se 
ausentes das siias dioeeses se Ihes impossibilitou entrar 
nos cuncurws, a que n'ellas se procederão: mas fambem 
animar os estiidiosos a segiiirem a Universidade, sem que 
fiquem privados de accesso aos beneficias dos bispados, 
aonde Ihes faltam estudos regulares, e rnelhodicos, e final- 
melite obrigar os bispos, a que sejam mais circumspectos 
nas suas propostas, e que.attendam s6 ao merecimento e - 
exemplaridade de costumes e vida, sem consideração al- 
giima particular: 

Hei por bem ordenar em ampliafio do sobredito alvarl 
de faciildarles, cliic a respeita dos oppositores aos benefi- 
cios iiltramarinoç, cujos requerimentos eu mandar coo- 
sultar, proc,eda a mesa da consciencia e ordens, como se 
iião existissem propostas dos bispos, e Feilos OS devidos 
exames, que serão sempre mais rigorosos do que Os que 
se costumatn lazer perante os mesmos bispos, afm de 
evitar a ausericia, a qiie os releridos oppositores podem 
recorrer, para obterem sem trabalho as suas pretencões, 
assim corno procedendo a mais escrupulosa indaga~30 da 
siia vida e costumes, consolte os proppstos pelos bispos e 
riáo propostos ao mesmo tempo, comparando o mereci- 
mento cle cada uni, para que a vista d'cstn esliecifica in- 
formaçáo eu Iiaja de escolht r o que se mostrar mais bene- 
merito. 
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.4 mesa da consciencia e ordens o tenha assim euten- 
dido, e o execuke. 

Palacio de Queluz, 14 de fevereiro de 1800. -P~iiu- 
CIPE. 

(C. I de Almeida, Dir. Ciu. Ecrlet. Bra;il., iom. 1.0, 3.4 parte, 2868). 

De 4 de setembro de 1804 

Eu O Piincipe Regcnto faço saber aos quu este al- 
rara com força de lei virem, que tendo merecido a mi- 
nha real consideraeão as mi~itas e repetidas representa- 
çOes que 1em siihido i minha rcal presença, sobre a ne- 
cessirlade de que eu occoi'ra com prmpto remedio aos 
inconveníentcs qiie 3 experiencia tein mostrado segui- 
rem-se de náo haverem sujeitos por mim aiictorisados, qiie 
cuidem na agencia e expedipão das miiitas e importantes 
dependencias, pelas qiiaes os povos dos meus reinos e 
dominios precjsfim recorrer h Sanla %de, mas sb pessoas 
particulares que tomam a s i  a expetlição d'ellas por seu 
mero aibilrio, e sem respoiisabitidade alguina publica, 
ignorando os meus fii!is vassallos de quem possam com 
seguranca confiar as sii;is impelras, não so por n%o sabe- . 
rem qiises sejam as despezas que verdadeirameute Ilies 
competiam, em vista da excessiva differeiifa com que al- 
guns dos que vulgarinente chaniam banqiieiros costumam 
arbitrar as do mesmo e identico negocio, contratando com 
as partes arbitrariamerite e de um modo oncroM aos mes- 
mos recorrentes, prejucticial ao estado, e ate injurioso d 
Santa Sdde; mas tamhem, e ainda mais pelo receio de que 
não lhas façam expedir com aqiiells C& publica, que simi- 
lhanles objectos demandam ~icla siia natureza, importancia 
e conseqiieriçia, pois quc a oinissão das ~ireci:.as clatisulas, 

e a mudança o11 dissimulação de alguma premissa, facili- 
tando talvcz as graças, pbde ser de'grave daniiio pela 
obrepcão o11 sohrcpçào que d'alii resulta ; accresceudo que 
a aiiibiváu dc ulguiis d'elles tenha algumas vezes dado lo- 
gar a retiliidos pleitos pela du(i1icação das irnpetras, e até 
a diivtdar-se da realidade ou validade das mesmas graças 
com anciedade das conscieiicias timoratas: E querendo eu 
piQm0vei. tambem ii'csta parte o bem dos meus fieis vas- 
sallos, e ekitar pelo modo inais eficaz as desord~us e iu- 
coiivenieiites sobi'cdilos, ds~ido as pruuidfincias que ma 
competem çriino sobei.aiio protector dos canones e da 
igreja: leiido para este fim ouvido sobre esta inateria mi- 
nistros muito zelosos 110 sci.riço dc Deus e meu, e tam- 
bem do ;iilei~rsse 110s nirsmos irieus Aeis V ~ S S ~ I I O S :  

1. Hei por bcin estabelecci uma direcçáo que se inli- 
trtlaii : U~recçEçãO da Can~missão das Neqocbu de Roma. 

!I. Perleucerh a esla diretçao com cxelusáo O agenciar 
e Taxei. expedir tudos os negocios c! dependencias que se 
coslumam, ou precisem impelrar da Cliria romana e da 
nunciatura apostolica, de qualquer natureza que elles se- 
jam: e tambem fari exp~dii. as btillas das conliimaçUes 
dos bispados, e quacsquer outras gra~as,  que eu fbr ser- 
vido mandar impetrar rio meu real nome: exceptuo, qo- 
rem, as graças que se precisem impelrar da penitenciaria, 
que hajam do servir sbmeiile para o fbro inlerno, as quaes 
poderão scr expcdidas tambem por ouira qualquer via. 

111. Sclb a direci;ào subordiiiada e da pailieular inspe 
cção do meu ministro e secretario d'estado dus negocios 
do reino. 

1V. Compbr.selia a direcçso de tres directores: 0s pri- 
meiros dois dos qiiaes serão eccIesiasticos de conhecida 
probidade e iiitelligeiicia nos negocios de Roma ; e 0 ler- 
ceiro sera o okficial maior da sccretaria d'esiado dos ne- 
gocio~ do reino; e de um tliesoureiro, que sera sempre 
pessoa bem estabelecida e ile credilo publico, para que OS 
interessados Bqriem certos da segurança dos seus deposd 
tos: Lodos os quaes ser90 da minha real nomeaçáo. 
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V. EiSiçir-se-lia uma secretaria com os officiaes neces- 
sarios para as correspolidericias e escripturação compe- 
teule, os quaes serão da nomeacão da direcçáo, e appro- 
vayão do iiiinistrto d'eslado iuspector. 

VI. Havera um cofre para os depositos: lera este tres 
diffeientes chaves; a primeira das quaes pertencera ao 
primeiro director, a segunda ao sbgurido director, e a 
terceira ao tliewiir.eiro. 

Vil. Havcra tambem eiii Floriia dois ex~icdicioiiaiius, 
para tratarem alli de todas os ~iegocios de qiie a direwào 
for i~iwmbida, e sei& dos approvados iihquella curia. 
Pertencera a siia iionieação i mesma direcçao com appro- 
hação do ministro inspector; e podor%o sei' removidos e 
nomeados outros em seu lagar, logo qiie a clirecção]ulgue 
assim couvii : E tciilio oidenado ao meu niiriistro pleni- 
potericiario juiitu 6 Suiita Skde, que Ihes cid lodo o auxilio 
de que precisarem. 

VIII. O primeiro directoi. ecclesiastic~o será incumbido 
do goveiiio e dire6.o da secrelaria: a elle deverão prin- 
cipalmeiite recorrer os que tiverem que impetrar gratas 
apostolicas. 

IX. O cofre e a escriptiinçlo d'elle seri da direcção 
do segundo director ecclcsiastico; substituii.a este ao pri- 
meiro director, e sera lambem mutiiameiite por elle sub- 
skituido nas ins[iec~iJes qiie Ihes vão orderiadas, quando 
occorra que qualquer d'elles se aclie impedido. 

X. O terceiro dir~eclor, alem de sei. aquelle por qiiein 
o ministro d'eslado inspector podeil com mais facilidade 
ler conhecimeiilo de tiido o que convier a direcção, e de 
todas as suas opeiLações, terá lambem a seu cargo exami- 
nar as liceiiças regias, que se api.esentarem na direcção, 
antes das expedições; fara que haja sempre em tempo 
competerite ria secretaria d'estado as rslaçõos que da dire- 
cr,ão deverão ser remi~ltidas dos tiegocios, que pela mesma 
direcção se expedirem, e d'aqiielles que eu conceder aos 
banqueiros, qtie ultimem, como abaixa se diri: e vigiar6 
que sã náo concedam beneplacitos no meu real nome 

obi-epticia, ou sohreliliciamenie, como Ilie estA enearre- 
gado coiilia o que eii ordeno n'tlsto meti alvarh: e dever8 
hmliern substituir as obi-igaçoes dus outros dois directores 
quatido aiiilios elles sc achaiein impedidos. 

XI. O tliesoiircirho cumprira as obrigações do seu cargo, 
e pruciirara letras de cambio dos negociarites de maior 
crediio para a remessa dos diiiheiros e prornlita expedição 
dos negocios. Ser*d i~espoiisavel a todas as falias que liou- 
verem por sua cullin: não podr:ri coni tudo receber os 
depodos, iiuiri deqicndei-, dar, oii remelter quanlia al- 
guma de diiblieiio seiri oi,deni por escripto, firmada por 
dois dos directores ao nierias, para d'este riiodo conslar 
rra direcção a ipportancia das entradas e das sahidas do 
cofre, pela iespoiisabilidade que o mcsmo cofre deveii ter 
sempre. 

XII. Se as graças que se pretenderem expedir, forem 
das que eu tenho ordenado se iiáo expessain, sem que 
Ilies preceda licença minha. deveráo os impelranles apre- 
sentar na direc~zo a sobredita minlia liceriça regia; e de- 
verão os mesmos impetranbs recorrer de novo depois a 
mim nela secretaria d'esiado competente, para Ilies cou- 
cedcr'o meii regio beiieplacito p r a  a exec;~ào E poderi 
a mesma direccão encarregar-se da expedição dos bem- 
placilos, em que achar nào-tiaver incon;eniente, e priuci- 
palmente quando sejam para impetraules que rcsidarn fora 

~ - 

da cbrte. 
XIII. 1,ogo que os recorrentes entregarem h direcção 

os seus negocios, sc procedera a mandar-lhes fazer n'ella 
o competente deposito: seri a qiiantia d'este regulada 
pelas despezas se houverem de fazer na curia roniana, 
e u'esla chrle, entraiido os emolumeritos da expediçzo e 
agencia, que seráo os estabelecidos pela. dataria e cui5ia 
romana, ou aquelles qiie se entenderem juslos; e haveri 
c~nsideia$ío aos rebates que na ciiria ordinai iameiile se 
fazem uos iiegwios mais irnliortantes, ein que ~iouco CoS- 
tumam regular as tarifas: u isto se executai*a assim, em- 
quaiito eu não Ibr servido dar a estes respeitos nova pro- 



240 DOCUMEXTOS COMI'ROVAHTES DE DIREITO ECCLESIASTICO WATUGUEZ 961 . 

videncia: E para que os meus vassallos não experimeritrm 
~iole~icia nd precisa obrigdiio de fdzr1 o ~ U I I O S I ~ O  em di- 
nheiro, se Ilies acccitarho letras de canibio. 

XIV. Quando a direcção erirciida poder não exigir de- 
p0dit0 em diriheiro, ou em letras de cambio, sempre in-  
dispensarelmente recebera fiariças eompeienies e seguras, 
e n'esse caso poderi levar o prcmio do dirilieiro quc adian- 
tar, conl'orme as leis do rpino. E para a cohranca das di- 
vidas, que por esla causa, ou por qualquer oolra, se lhe 
ficai.em devendo, I tie concetlo o ~ i r e i t  ilegio execirti~o, corno 
se fossem da niinlia real la~erida. 

XV. Em lodo o caso, em que o negocio tenha a ter- 
mos de se iiáo veriticar, ou por sobrcviryni riovas raiisas 
e circumslariçias qiie o imposbiliililem, ou Iiorque as pules  
assim u piuieridani a terrili0 rle podcr cmbar-açar-se a ex- 
pedifáo d'ellc, i*eskiluii-se-ha o deposito, satisfeitas uriira- 
rrientu as despozas que se livercm rei10 ali! o tempo da 
suspensio feita em Koma. 

XYI. Para qiie os iiiteressados teriliam um ~ileno conlie- 
cimuiito das desyiezas feitas com a expediqão do seu riego- 
cio, se Ihes darl d'ellas conln i~idivitlual assigiiada pelo 
thesoiii'eiro e firmada liai' dois dos diiuclores, seiido sem- 
pre uin d'estes o que d uucai~iegado díi dirocç3o tlo cofre, 
i qual se ajuntar4 a conta audientisa, qiie dereid \ir  tam- 
bem de Roma, em -todas os ncgocios rle maior porideração, 
e em todos ailiiclles eni que essa ciinta se costitma a1li dar. 

XVII. Nos i~eq~ieiimeriios de corisciencia poderão os rc- 
correiites tratar o seu negocio com qualquer dos depu- 
tados, para que sem ruvelação do segredo se Ihes bçam 
expedir as graças de que precisam. 

XVIII. Dos eniolirnieittos da agencia e sxpodição E que 
deverão s u l i i i  os oi,denridos c compciisaç$o dos officiaes , 

suhal11:irios da direccao. Scrio eslcs pagos aos quartois, 
e no fim de cada urri d'clles se dividiria as sobras pelos , 

directores e thesoiireiro, segiindo o que se estabelecer no 
regulamento a que mando i diihecçáo proceda, e que ser i  
firmado pelo ministro d'estado inspector, sem que pessoa 

alguma das emliregadas na direcção tiaja de receber, ou 
pretender oideriado alguni da minlia real fazerida. 

XIX. E serido da.mintia real iiiteiiflo, que desde a pu- 
blicação d'eute alvara se exliessam todas as graças aposto- 

, licas sii por esla direcção agora por mim estabelecida com 
exclusão para este olijecto: sou servido orderiar que se re- 
putem obreplicias e sobreplicias, e por conseguinle aullas 
e de nenlium vigor n'estcs nreus reinos e dmniriios, todas 
e quaesquat. graças que da ciiria romaria e nunciatura 
apostolica se expdirein por outra qualquer via, que [ião 
seja a da mesma direcção, e comú a taes Ities denegafel 
o rneir regia boiieplacito: e para este eihito remetteri a 
direcyão relacões em todas as semanas a secretaria d'es- 
tado respectiva de todas as dependeriçias que expedir, 
ficando de niais sujeitos as peiias que eu houver por bem 
estabeleccr 6quelles que irifringireiri esla minha ordena- 
ção. 

XX. Quererido comtutlo qne não srjam prejiidicados os 
que actualmeiite tratam de similliaiitrs expediçóos, ordeno 
que todos se apresentem lago [ria direc~ão sobredita com 
retaçõcs iiidi\itl~iacs de todos us negocios de que se achern 
eiicarthegados, e que a direcção Itie estabeleça praso certo 
de tempo proporcioiiado aos negacios de que cada um 
d'elles esleja incumbido, que não excederi o de seis me- 
zes, para n'esse tampo os concluirem. E a mcsma direcção 
reineltera A rriiriiia Secretai'ia d'eslado sobredita relações 
de todos esses riegocios, dos agentes a que elles pei'len- 
cem, e do piaso que Ilies foi taxado. 

XXI. E tcrido eontemlila~ão com os referidos agentes, 
por fazer-Hies graças, permitto que tendo dado o seu nome 
na diinecçáo, posaani todos os que aclualmenle se ocenpam 
n'este exercicio curittiiuait a agencia d'estes negocios ; com- 
tanto, porem, que os aprcseiiteni na Direcção e a ella os 
entreguem, para serem pela mesma Direcção reniettidos a 
Roma e commellidos aos seus expedicionarios; e conclui- 
dos qiie selam, os receberão da Direcção com a conta au- 
therilica Ira fúrma por mim acima ordeuada, ficando aos 
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mesmos ageiites rneladc cios emolumenlos da ageitcia, e a 
outra meiade liara o ccifi-e da mesma Diieccao. 

Pelo qiie: mando a mesa do desembargo do paw; pre- 
sidenle do meu real eraitio; regedor da casa da supplica- 
ção; conseliios da mirilia real fazeuda e do ultramar; mesa 
da conseiencia e ordens; e bem assim a todos os tribu- 
naes, .magistrados, e pessoas a quem o conhecimento d'este 
alvari corn força de lei lierlenliRi, que o cumpram e guar- 
dem, e Caçam cumprir e giiardar com inteira e inrioIave1 
observancia; e ao doutor Diogo Igiiacio de I'tna Manique, 
do meu cotiselho, daserriliai gadoi. do paço e chanceller.mbr 
d'esles reinos, ordeno rlue o laça publicar na cbnricellaria, 
e que d'alle se rernettarn exemptares, aonde se costumam 
registar siniiltiantes alvaras ; e maiidando-se o original para 
o meu real aichivo da Torre do 'forritio, e n'clle ser giiar- 
dado. Dado no Palacio de Qucliiz, em 4 de setemliro de 
1804. -Com a assignatura do Princips Regente e a do 
ministro. 

(Delgado da Silva, Colieqdu da LegtrlopW Poríwyutzs de 1802 a 181U). 

De 6 de fevereiro de 1805 

Carta i10 pnncipe regente pm o Papa Pio TI1 

Muiio santo em Christo padre e muito bemavenlurad~ 
senhor.-O vosso devoto e obedieiite filho D. J d o ,  por 
graça de Deus, principe regente de Portiigal e dos Algar- 
vcs, d'aqiiern e d'albrn niar em Africd, de Cuiiib e da Cou- 
quista, iiavegaçio e cciirimercio da Etliiopia, Arabia, Persia 
e da Iiidia, ele., com toda a 1iumild;ide euvia a beijar seus 
santos liks. 

Milito santo eni Chi.is&o padre e muilo bemaventurãdo 

senhor. - A carta que Vossa Sanlidade se lembrou diri- 
gir-rue de Turim, foi recebida com os veidadeiros senii- 
mentos do fiiial anior e veneração que proresso h sagrada 
possoa de Vossa Saritidade, qiie por tão justas titulus lhe 
são devidos, e que muilo me glorio de saber reconhecer 
e confessar. Mas, sanlissimo padre, com toda a ingenui- 
dade de fillio a quem Vossa Sanlidade se dignou recom- 
mendar com os nomes de devoto e religioso, confesso que 
não me lembroti iiem podia pruver, que o alvarh que man- 
dei publrcar na minha cbrte fosse de qualquer modo capaz 
de ir amargurar o espirilo de Vossa Santidade, e accres- 
centar uma crriel dBr aos lraballios e aos cuidados da sua 
longa e apostolica jornada, que tarita contemplação merece 
a todo o orbe christáo, e qiie justamente confiamos em 
Deus ser8 tão gloriosa para o nome de Vossa Santidade 
e tão ut i l  para a igreja, quanto ella deve esperar da sabe- 
doria e religião do poderoso priricipe que governa a França, 
e qtie rogou a Vossa Santidade para ir cooperar e aben- 
çoar a grande obra que medita de restabelecer e firmar 
no seu imperio a fé caiholica. 

As ilistrucl;ões que devem acnmpanhar esta carta e 
n'esta mesma occasiáo marido remettcr ao meu minisiro 
plenipotenciario, sendo postas na presença de Vossa San- 
tidade, corno lhe encarrego, trantluillisaráo os paternaes 
cuidados de Vossa Santidade sobre aqiielle alvarzi em que 
regulo o iiiodo com qtie (levem dirigime as supplicas h 
Santa Sede, e farão ver clara e deinonstratirfameote que 
me era indispensqvel omrrer  com prompto e efficaz re- 
medio ao2 graves, frequentes e quasi quolidianos abusos 
que gihassavam em materia tSo imporlante, com geral es- 
candalo e aié com injuria da mesma Saiita Sede. Com refle- 
xão deixo de repetir o que a este respeito me k i  repre- 
sentado, para não rnolestai a sensivel delicadeza e notoria 
piedade do animo de Vossa Santidade ; e sb devo protestar 
a Vossa Sautidack, que o obj~cto que sobre tudo eontem- 
piei, foi pbr a salvo sem risco algum de duvidas ou con- 
testações o obsequio e acatamento devido ao sagrado nome 



de Vossa Santidade, e estlil)elecer a mais prompla ohe- 
diencia l a  suas paternaes, apostolicas e luminosas tlelrbe- 
r a ~ g s .  Para obter estc fim jutgiiei conwiiiente nomear 
ti,es dirhectores de provada probidade e intelligericia, que . 
Iiajam de substituir os mercenarios açenles, que sem res- 
ponsabilidade e deslituidos de toda a fk publica, pelo seu 
mero arbilrio ousaram encarregar.se da expedição das 
graças apostolicas, scm terem em vista no trato de nego- 
cios de tanla gravidade e imporlaiicia mais do que os sous 
lucros e parliculares inleiesses. 

Esta pequena alteração no modo ai6 agora praticado de 
recorrer ai Satita %de, ainda que excitou alguns escru- 
pulos iio superabuudante t l o  do Nuncio apostolico, espero 
que elles estejam dissipados por uma mais madura refle- 
xáo. aue Ifie leri feito evidcnle serem os ditos directores 
uniéaiieiite deslinados a k e r  cliegar j. presença de Tossa 
Santidade as suplilicas dos recoiVi.entss com toda a prireza 
da ierdade, e a ãproniplar os meios mais propiios, a fim 
de que as graças concedidas por Vossa Saiitidade, ou ex- 
pedidas por ordem sua, mereçam ser logo acreditadas e 
acceitas como Icgrtima e carioriicainerite obtidas; serido 
por isso digiias de app;iiaeccr ii'etlas de maos datlas e em 
commum accoido o suliremo saçcrdocio e o meu real be- 
neplacito, e então serii alguma duvida liajam de soistir o 
sei1 desejado fim. Eii medito e procuro praticar com Vossa , 

Santidade a mais delicada atlonção que possa caber ria 
minlia filial coutemplaçao, c desejo ohrxr sempro em obse- ' 
quiosissirno accordo coiii a Sarita Sede ayiostolica. 

Quem marida aplaiisr os caminlios, t.emovendo todos os 
obstaculos para que as graças espiriluaes se verifiquem 
iinmediata e fiulmente, moslra que não pretende erigir-se 
em jiliz das mesrnas paras ,  coiiliecendo bem que sb de- 
peiidein tio poder ecclesiastico, e que por diiiria institui- 
ção JBSII CI~risto-o C O I I ~ ~ O U  P sua igreja, a S. Perlro e aos I 

Beus successoi'es. 
Corifio que I-ossh Saiilidade, como pac comirium e lã0 

dllarneiite illuntir~aclo, toniai4 em consideraçáo os sinceros 
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votos de um fiiho tXo [leioto da pila santa berição, e que 
goverua utn reino que se distinguiu sempre pela summa 
veneração aos iigarios de Cliristo na Lerra. Persuada-se 
Vossa Santidade qiie o nieu anirxio esta de todo decidido 
e gostosamente disposlo a condescender wm a vontade de 
Vossa Santidade em tudo quanlo não fôr incompativel com 
os (lireitos do Ibrono e da corfia, que devo transmittir itlk- 
sos, como as recebi dos serihores reis meus predecess+ 
res, e em tudo o qrre podei3 compadecer-se com a paz e 
tranquillidade em que devo manter os vassallos que Deus 
commeteu i minha prolecçào. 

Mtrito santo em Christo padre e muito bemavenburado 
s~nlioi., Deus Nosso Senhor conserve por dilalados annos 
a pessoa de Vossa Santidade em seu sauto serviço. Escri- 
pta no palacio de Uueluz. a 6 de Eever*eii%o de 1805.- 
Muito obediente filho de Vossa Santidade. - O Principe, 
com guarda. - Alzlonio de Ararijo de Azctcdo. 

Sobrescripto : 

Ao miiito santo em Cliristo padre e muito bemavenlu- 
rado seiihor Papa Pio VI!. ora por divina providencia, pre- 
sidente na universal igreja de Deus. 

( B k e r ,  Coiiec!8o de Tralados, e t c ,  tom xv, 1878). 
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BREVE 

De 22 de março de 1805 

O PAPA PIO V I 1  

Nosso muito amado filho erri Cliristo, saude e a benção 
apostolica. Estando n'esta cidade nos foi eutregue da vossa 
parte uma carta pelo nosso amado fillio o Cornmendador 
Pinto, vosso ministro pleriipotenciai~io junto a iibs, o qual 
muito piezlmos e estimamos. No meio dos graves ctiida- 
dos e inquietações que nos opprimem coulinuameute por 
causa do bem da religiãio e dos iiileresses do clero fran- 
cez, ~entimos grande salisfação em riossa alma com esta 
carta, por vir ctieia de expressões de respeito e reverencia 
a SC apostolica, e de amor filiat e dedicaçzo i nossa pes- 
soa, a quem Deus omnipotente commetteu, ainda que im- 
merecidamerite, o governo da igreja universal. Nuuea du- 
vidinios dksses tão nobres e excellenles sentimentos da 
vossa alrria, e por esta razão com a confiança que um pae 
deve ter n'um filho amantissimo e tão bem intencionado 
vos escrevemos de Turim eni 22 de novembro do anno 
passado, patenteando-vos francamente o profundo penar 
que nos caiisou o alvarir, por que ordenastes que todos os 
pedidos e supplicas dos vossos subditos A Se aprtstolica, 
fossem para alli dirigidos unicamente pela iuterveução da 
junta por vbs creada, a qual tambem Iiavia de julgar dos 
rescriptos, quando viessem de Roma. A resposla que nos 
enviasles mostra evidentemente a rectidio e pureza da 
vossa inlençtio, o que para nbs e cerlo e inconteslavel. 
Mas iião podemos deixar de conIessar que não ficamos 
satisfeitos com as razões que o vosso ministro teve ordem 
de uos apresentar por ekripto; por isso, n5o sb pelo vosso 
inimitavcl amor que nos otiriga a sermos magnanimo e 
firine, mas fambern por desejarmos que todas as leis, que 

De 22 de março de 1005 

PIUS PAPA VI1 

Dilectissime in Ckiristo Fili Naster, salutem et apostoli- 
cam Btnedictioiiem. Hedditae Nobis sunt in Iirc civitale 
cornmoraritil~us 11lter.ae luae per Dilectum Filium Nostrurn 
Conimendatorem Pirito tuum aliud Nos ministrum Plerii- 
poieiiliariiini, iiominem, quem plurinii Cdcimus, et valde 
diligimus. Ex iis autem magnam aninio concepimus volu- 
ptalem gravissimas inter ciiras et soliciludines, quibns as- 
sidu6 premimur propter bonum religionis, clcrique Garli- 
caui utililatcm. Plenissimae enim suiit obseqiiii et rere- 
rentiae i i t  acdem a~>ostolicam, ac Cilialis pietatis e1 devo- 
tionis iii Nos, quos liwt immereiites Deus optimus Maxi- 
mus unircrsae Eci:lesiae praeliosuit. Ijr. his quidem tam 
eçregiis, tamqne praesbriis aiiinii t ~ t i  seosibtis nulla um- 
quam Noliis Cuit diibitatio, e1 iilco fiducia illa, qua iiiti 
debet pater iii tilium amaiitissirnum et tam bene anima- 
lum, titteris ad Te Jnlis Augiislae Taurinorum die XII 
Novembris anni stiperioris Tibi iiigenue patefecimus niqe 
rorem çrdvissimum, quo affecti Cuimiis de iilo trio Edicto, 
quo praecipis postulata amnia, ac preces a tuis suhdilis 
non aiia metliodo ad apostotieam sedem deferendas esse, 
quam per Tritiuual Triuniviiar~im a Te coiislilutorum, eos- 
que praeterea cum apostolica rescripta ab Urbe recepe- 
rint, de iis esse judicatiiros. Qood a Te accepimus res- 
pousum evidenter oslendit, quam recta sit, vitiique omnis 
expen tisi volunias; idque sane Nobis certum, lixumque 
est. Sed iiilicisri .n,>h~pssurnuu, miniinè satisfaclum fuisse 
iis ratid[iibus ,r,uau tua jiissu ab eodem ministro tuo in 
scriptis allalae sunt ; idciico tum qiiod pietas iu Nos sin- 
gularis tua magno Nos, erectoque animo esse jubst, tum 
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publicardes, abuiidem sempre na justi~a, na sabedoria e 
na religiáo, que iltustram admiravclme~ile o vosso afamado 
governo, entreglmos ao miiiistro umas consideraçiies qiie 
escrevemos, sem embargo do nosso grande lrriliallio com 
os ncgocios de França; e grande, porém, a nossa bene- 
volencia e o amor ao priiicipe regenle de Portiigal e aos 
scus subditos, e ii'este caso nBo julgai~os que aiguem lhes 
deva ser ariteiiosto. Porlanlo, asora sb vos pcdimos pelas 
eiilranhas de misericoi-dia de Nosso Serilior Jesu Christo, 
que iiáo sti di. I execiição o alvaii lia pouco publicado, 
atii se resolvar Irido este negocio amigavelmerite, ou ahi 
com o Nuncio residenle ii'cssa rdrte, oii com o vosso mi- 
nistro em Koma, para onde liavernos de partir brcvemcnte. 
Afiançamos e ~irornelte[iios qire as irregu]aridaiics e pre- 
juizos, a que [ireteudestes occorrer corn o alvari, háo de 
emeudar-se facilmeiite com o nosso mirtuo consenso e ac- 
cordo, estabeIecendo um metliodo c modo, pelo qual os 
agentes de negocios se contenhaui rio seu dever, e não 
causem aos vossos suhditos detriniento algiim coutii o que 
5 justo e licito. Assim ficara liido seguro e soceçado, e 
iráo bem os negocios dos mesmos sribdilos, em cujo inte- 
resse e protecção cumpre que sejaes muito solicito, e nao 
haveri necessidade de alguma iioia lei, que nos causaria 
sui~~iiio Iiezar, e não vos deixaria coiiscrvar a alma serena 
e trariquilla, pensalido que essa lei Iiouuesse terido os di- 
reitos do supremo clieie a mestihe (Ia igreja, e o tribunal 
cnnslitriido a quein é licilo abolir e abrogar por sua dell- 
beração aquillo que detcrminou e estabeleceu em !irtude 
da poder que recebeu de Deus. Não julgueis qire vos es- 
crevemos iiicitados ~iolo excessivo zOlri e arrlor do nosso 
Nuncio. Iaemos nos tncsrno nttcii!ametile o alvari, e posto 
que vos sejamos t5o affciçoado que jiilguemos todas as 
leis que pinmiilgaes cheias de sabeiloria e religião, aclia- 
mos comtudo que n'esse alvara ~ r ~ i b d i i i  a 3,eligião e a 
sabedoria, e por isso cluiremos qu&pai.ticipítsseis do uosso 
pezar, para que a mio que fez r ferida seja a mesma que 
applique o remedio. Não ileirarcmos de pedir ram oraçks  

qtiod omiies, rluae a Te emittuntur, leges semper pleiias 
esse cupimus aeqoitalis, saliientiie, religionis, quae prae- 
cIarissimnm guhernalioiiem luam mirificè illustraut, eidem 
ministro tiadidimus animadeersiories rluasdain, quas Nos 
Ipsi, Iicet pro Gallica~iis rehus magnoliere occupati, tucu- 
hrai.irniis, Magna enim est benevoleritia et amor Noster in 
Pri~icipem Kqentem Priilugnlliae. ejusque sirbdttos, neque 
ea i n  r0 cjtli~cluatn esl, quem ilisis antoferend~im putemus. 
Nunc igitiir lioc uiiilni a Te petimus per viscera miseri- 
coidiae Jesn Cliristi Diimini Nostri, ut vis et excculio SUS- 
peiidalnr Edii:ii, quod iiiqler eililiiin est, donec totum hoc 
ncgociutri aniice crinijioiialiii, aiit isttiiç Iier Nuiiliiim, qiii 
iri iiac tiia iirlie commor~lur, a~t t  liomaa, qiio iiropediem 
profecturi sumus per miriistrirm tuum. Spondemus, et pol- 
Iiceniiii fore, u t  vitia ilta e1 incomrnorla, qiiihus tiio Edicto 
occurrsre voliiisti, facile tollaiilur. ciim ulriusque Noslrirm 
conscnsli el concotdia, certa coristilota niethodo et  ratione, 
[ler quarn riegncioriim gestorcs in oficio contineantur, et . 
niiHiim pldiii: tdis suliditis coiitra jiis fasque inferant detri- 
mentum. Sic luia ac trarirliiilla ertint omriia, e1 salvae res 
srtbditoriiin, qiioriim de titilitale, atqiie incdurnilate Te 
salde solicitum esse opoi.tet, neqiie tilia npiis erit uova 
lege, quae Nos summo moeroi,e alliceret, neqiie Te quieto 
ac tisanrluillo animo eaec sinerel cogitaiilcm, iriolata [ler 
eam i'uisst: jiira supremi c:ipilis et magistri Ecclesiae ac 
Tribuiial coiistiliilum, c111 licrat arbitrio siio I: media lol- 
lere et sbrogare ca, qiiae ah i p o  Dieinitns accepca potes- 
tate gesta ot saneiia siiiit. Ne piites liaec Nos 3d Te scri- 
psjsse iticilatos nimio studio e1 ardore Nunlii Noslri. NOS 
Ipsi Edictiim cliligeiit,er logimus, e1 qiiamquarn ila simus 
animo in To atfecti, ut oinncs, qiiac a Te Cerunlur leses, 
sapranliae ac religionis pleiiissimas esse arbitremur, tamen 
in hoc Edicto eidem religioni ac  sapientiae fraiidem factam 
deprelieiidimus, et ideo Te moeroris Nostri participem Ca- 
cere voliiimus, i11 iiia, qu:ie vulniis intulit manus, eadem 
e1 exliibclit meduciriam. Nos rion omittimus prece e1 obse- 
crationa Iiumili rogare Deum, ut quod vehementer cupi- 
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e humildes supplicas a Deus qiie nos deixe alcanqar o que 
ardentemenle desejamos, e que vos coriserve por largos 
annos a vida, muito amado fillio, e a toda a real hmilia, 
e vos conceda as maiores prosperidades e fortunas; e a 
todos lançimos amautissimamente a benção apostolica como 
penhor da nossa benkvolencia. Dado eni'Paris, sob o annel 
do pescador, uo dia 22 de niaico de 1805, anno sexto do 
nosso pontificado.-I. Arcebispo de Cai-tliago. 

{Bikor, Coilcrpio de Traiados, eic., tom. xv. 1878) 

De 10 de maio de 1805 

Eu o I1rincipe Regalite laço snhei. aos qiie este al- 
vara iireni: qiip conlierendo os senhoics reis, meus au- 
~ U S ~ F J F .  predecessores, quliiito irn~ioiSla~a a igi'eja e ao es- 
tado, q i ~  o clero secular dos seus reiiios c senliorioa fosse 
perfeitamaiitu inslrnido iia sci~!iicia tlieologica, para tligna- 
menle exercitar as funcçfies do ~niiiisterio sagrado: fun- 
daram a Universidade de Coiinbra; creando ii'ella catleiras 
pard as l i~óes  de theolopie; atiraliindo a cllas diaciliulos 
por meio de honras, piivileçios, igrejas e benelicios, qiie 
affeclarain aos tkeologos gr~driailos; e i.ebr~rnaiicio estcs 
estudos quando se acharam em rlecadencia, como ultima- 
meule fez o seiihor rei 13. José, rncu senlior u avo, lia 
i'astauração das sciencias, iia qiial resliluin a dc Iheologia 
aos seus terdadeiros principias; deu metliodos e iiistru- 
cçTies Iiiiiiiriosas para o seti bom ensino, e excitoti o ciero 
secular 305 mesmos esludos por iiovas graças e benctizios 
que foi sei,vido fazer-lhe: e sendo de esperar que todos 
estes cuiciados reses piodirzi~sem os mais lclizes qeilos, 
sendo frequentadas as aulas tlieologicas por um compu- 
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mus obtineamus, ac Te, Dilectisime Fili, lotamque Re- 
giam Famiiiam luani diu sei.i7et incolnmem, atque omnia 
prospera et fortuiiala coneedat, omnihusclue Apostoticam 
Benedictionem benevolentiae nostrae pignus arnanlissimè 
impertimur. Daliim 1.iitetiae Parisioium suii annulo Piaca- 
toris die XXII Martii anuo MDCCCV. Ponlificatus Nostri 
suno sexto.-I. ActiiciIiiscopus Cartiiagirtiensis. 

teiite numero de clei.igos seculares tle cada uma das dio- 
ceses, para n'ellas adquirirem maiores e mais uteis conhe- 
cimeiito~: Viram-se pelo contrario as mesmas aulas deser- 
tas e abandonadas por elles, como se a scieiieia tlieologica 
fosse indifTerente ao estado clerical, e tolalmente alheia . 
dos officios a elle annaxos. Pelo que desejando eu náo 
ceder a nenhum dos meus augtistos prt?decessores. no zelo 
e cuidado com que pronioveram a boa instrric~áo do clero, 
e o floreiite estado das escholas tlieologicas: Sendo ine 
prescnle a ncceasidade que lia para se poderem conseguir 
estes fins, de adoptar-se a pi-otideiicia que deu o Santo 
Padre Hunorio 111 no capilirIo final de Iilag&srrs, para ha- 
ver chpis de mestres que ensinassem nas metropoles a 
seiencia tlieologica ; maridando-se 6 Universidade um certo 
uumero de clorigos de cada uma das dioceses a frequentar 
estes estudos: a qual providencia, ligando as cscholas aca- 
demicas com as rlos seminaiios, e pondo-as em uma reci- 
proca delieiidencia para o seii continuo exercic.io, fari que 
nem faltem discipulos a umas e nem niestres a outras, e 
que arnbas de commuin accordo trabalhem na inslrucção 
do cleino de loda esta igreja: Depois de ter ouvido a pes- 
soas doiilas do meu conscllio, experimentadas nos nego- 
cios ecciesiaslicos, e zelosos do serviço de Deus e meu, 
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como prolectoi da igreja e dos caiiories: Hei por bem or- 
denar o seguinte: 

I. Sendo neccssario qiie as escliolas tlieologicas da Uni- 
vcrsidade tenham sempre discipulos que as mantenham 
em conliniio exercicio: todos os prelados diocesanas dos 
meus reinos e seiihorios rstahetey.am uma missão de cle- 
rigos dos seus seminarios i mesma Uiii~ersidade, para 
n'ella fazerem i1111 cui.so complelo de tlieoIogia, e se for- 
marem n'estes estirdos; a qiial rnisslno se repetira em todos 
os annos, serirlo maiidaùos das melrqioles doia clei-igos e 
um dos bispados. 

11. Pard estas riiisaiiei, serio i-~eulliidos 05 qtte por seris 
boris cosliriniXs, eapaeiilatle, talento e aliruveitsmento rios 
estudos das humanirladi~s tlcrem bem Fundadas espeiniiças 
de fazerem progressos na tticologia, e cerern uteis ás 
igrejas que os mnridarem; e para que rneljior se possa 

-l'azcr esta esrollin, e ella birv3 d~ ~stirniilo pwa mtiiores 
applicarões litteraria~; aos qris ~irctenderem ser mandados. 
os prelados os clianiariio a coricuiso por etlitaes de cintc? 
dias, postos IID jirimeirho iIc agosiu; e ns qrie n'elle se 
mostra rein mais dignos, ser 30 nianditlii~, daiido-se- llies as 
suas cartas dc missZo assigliadits pclos niesmos prelados, 
para coni cl1.1~ so nprcsentaipm 110 priineiro de oirtiibro 
ao reitorn rla Unisei~sidade, o qual tera çraiitle cuidado de 
que se n5n fiille a eslas rnixsóes clc ~studariles theologos; 
e succedendo quc nlo sejam mandailos, ou serido, não se 
apresenlem no lemlio pi.esrriiito, o reitor &li Uiiivcisidade 
fard d'isso aviso aos picladas ; e passando o mcz da matri- 
ciila sem appereçerem, mn dará parta para prover corrio 
fbr convenii:iile ao hrm tlos ostiidos'. 

ll1. A fi~n de que os cleriçus n~aridados freqoenfar as 
cscliolas ttieolligicas da Universidaile se conservem sem- 
pre em regularidade de vida e costrrmes, e façani maiores 
progressos nos estudos; orileiiaião os seirs respeclivns pre- 
lados dioce~anos, qiic vivam ii'ella jiintos na mesma rasa 
debaixo da rigitaiicia c tlitteccáo ilo sacerdote inais antigo, 
ou d'aquelle que parecer aos prelados nonicai*, o qual será 

muito solicito de manter e1iti.e todos a iruiso e coricordia, 
e de iiillarnmal-os no amor Ja esliido e da pei.leiçiio das 
virtudes do seu estado. 

1V. Yni. qiiaiito ~iiide succedei. que algum dos clerigos 
maiidados deixe ou o estado ecclesiastico para passar-se 
a outro, serido ainda de ordaiis i11Cei-lotes; oii os estudos 
tlieologicos para que foi pi,incipalmcnle mandado; ou a sua 
propria diocese liasa tranafei*it.-se a outra depois de findo 
o cuno tliecilogico. h fio1 de occorrcr aos inçonveriieriles, 
que resullam d'estas alterações, serao obrigados lados os 
cieiigos maiitlndos a prestar. fiariça idonea de pagar as 
dcspezas que was proprias igrejas liverem feito com clles 
ern qtialqu~r caso de corilravenç8o aos desliiios e disposi- 
~Tics d'ellns. E para rnauiei. a h-eqiieiicia das escholiis Lheo- 
logims, e orderii do golúrtto das (lioceses, ordeno alem 
d'isso, que rios rasos ( 1 ~  dcsci~iío das ditds csdrolas e da 
proliria igreja iião sejairi admitlidus B rrequencia de outros 
estutlos, e ricm recebidos em outiiis igrejas sem approva- 
çáo e cotiscritiinento dos propiios diozesaaos. 

V. Devci~do tia\'er semiiiarios ein todas as ílioceses, 
para ii'clles se caiitiiinai o exercicio do riiinislerio de in- 
slriiir e propíirsr o clero para as orderiç sagradas; perpe- 
tuar-se a suecessão das a~itigns cscliolas; cunseivat,em,se 
as tradições das igrejas; e se disporem os qiie liouverem 
de ser mandados as escliolas llieologicas da Uiiitersidade: 
Coriformaiido rne com as disposi~õss do saiito co~icilio de 
Ti,etito, or~lcrio qire rias igiejas, onde ri50 Iioiiver.em semi- 
narios, os prelarlos d 'ehs ti.ate~n logo de os fundar; e 
oude os Iiouvei, de os phr em sslado dc ser, ircm a o s  seus 
liiis; e para que d'cllcs Iiossani icsullur os be~is, que a 
igreja uni\ersal teve cm jisla, sarido corigregada iio dito 
concilio, os prelados iixo liiriitaráo estú ~itiliasiil~o e riecss- 
paiio iristitiito tiío sbiiietile ii etlucaçio e iii~ti'ucç~o de 
cciLlo numcro dc nicniiios ria giamnialica e iio caiilo, nias 
o regrilai~áo de modo que os seininarii~s sejam corisiderados 
como escliolaa do cleia dinrcsaiio, oiide os 01-dinandos ve- 
nliarn formais-se rias letras e rias virtudes, para serem ele- 
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vados ao sacerdocio, e empregados nos ministerios eccle- 
siasiicos. 

VI. Para este$ fins I ia~eri  rios serriinaiios um curso de 
tres anrios de estudos tlieolagicos e carionicos, o qual con- 
star$ de litões da escriplura, do dogmr, da moral etan- 
gelica, e da hisloria e disciplina geral e particiilnr d'esia 
igreja. Este cur5o sera regulado na conforniidade dos esla- 
tutos lh~logieos e csnonrcos da Universidade, e acmpa- 
nhado de instrucções praticas do ratliecismo; de explica- 
@eu do eeangellio; da lbrrnn da admiiiislraçáo dos sacra- 
merilos; da pi'atica dos ritos e ceremonias da igreja; do 
canto, e de torlos os riiais corihecinientos rieceçsarios ao 
clero, pai,ii prompla e ilignamerite satisrazcr aos seus of- 
ficios, 

VII. Sendo os seminarios a centro da iiistrucsão de 
todo o clero em cada uma das dioceses, não poderao os 
prelados enlrcgar o goveriio d'elles a alguma ordem reli- 
giosa ou coiigregaç3o, de qualqrier itistituto qile seja, sem 
rniiiba especial licença, a qual nUo darei seni ptimciia ou- 
vir os respectivos cahirtos das cnilicdraes e o procurador 
da ininha real corda; mas detcr8o ser governados e diri- 
gidos por sacerdotes e miriistnis do clero secolar debaixo 
da immedi~la auctoridade e inspeccáo dos prt!lados dioce- 
sanos, os quacs noniearao reituics, mestres, prefeitos e 
direcloies tle ~wobidatle reconltecida, que tenham a des- 
criliçào, a prudonciu e as luzes iiccessarias para formar 
a iriocidade erclesiastii*a no espírito, nas virtudes e rias 
scirricias proprias do seii eslado. 

VIII. NSo podendo a Univeis.idade iiifluir no bem de 
lodas, e cada urna das igrejas diocesaiias, seiizo por aquel- 
les qiie forma nas sçiencias, e a eIlas envia com o iestemu- 
nlio a~itlieiitico das siia? appravações : encammentlo muíto 
aos prelados, que na escolha que fizerem de mestres para 
o ei1hiiio dos sciis sr.niiri:iiio$, prefirão aquelles que tive- 
rem sido maudados cstiiriar theologia iia Uiiiversidade, e 
merecido n'ella coiistarilemente as melhores ipprovaçbs, 
seiido aliiis de condula iri*epr*eherisiveI; para assim se pro- 

pagar a doiiii5ina qrie n'ella apreiideram, por todas as igre- 
jas diocesaiins; havcr n'ellas utiiformidade de seritimeiitos 
e de ensirio; e se desterrarem as opiriiõcs, paitidos e divi- 
sòes, que pertui.bam a paz das igrejas, e irilroduxein di- 
veibidedus v corifusôes rio seu governo. 

IX. Por se niio ter reputado como indispensavel, e to- 
talmerite necessai.io, um curso regular de estudas feito tias 
escliolas dos scrniiiarios ou da Universidade, para a orde- 
nação dos iniiristros da igreja, t! applicação d'elles Is fun- 
cçõcs ssaei.dotaes; ele\ando-se os clcrigos iiiferiores por 
ordenaçfies apressadas ao grau do sacerdocio, e commet- 
tendo-se-Hieu os gravissimos oficias da pregaç5o evange- 
lica, da c0116ssa0, da direcção e cur* das alnias, sem se 
baterem aiites preparado para elles, e dado provas deci- 
didas de doulriiia e costumes; seiido esla uma das priu- 
cipses causas da dccadcricia dos estudos rio clero, da de- 
serção das usdrrilas, e da falta riire se experimenia de mi- 
nislros rlignos de I-cgar aç parocliias c admiriislrar ao povo 
a palavra e os saciaametitos. Para occorrer a estes mates, 
que taiilo ~isejuixo hzcm ao bem erpiriliial e tem~ioi'al dos 
meus vassalios: sou servido ordenar que, tendo sido esta- 
beleciilus e I-egiilados tis estridos dos seminarios dtr cada 
uma Jus d~occsea, d'ahi pi' diarble ociihum clerigo possa 
ser ordenatlo de sacc!rdotc, sem primeii'amente ter fuilo 
um cuwo conipleto de estudos nos seminarios ou na Uiii- 
versidade, cm qiialquer das sçieiicias que ri'ella se eusi- 
nam: o qiie se prinçiliiara a observar passado um anno 
da pulilicação d'este iiieu alvaia, nas igrejas onde Iiouve- 
rem seminarios corn esiudus regulados na fbrma acima 

- prescripta; e dois annos n'aquellas onde os não houver: 
Esperando eu do zelo dos srus respecti~os prelados, que 
emquanto se iiáo edifica ou se conclue a obra dos semina- 
rios, na qual dswm ciiidar com a niaior diligencia, esta- 
beleçam do inodo possi~el de0ti.o do dito lempo os estudos 
que tenlio or.denado para a instrucçáo do clcro diocesano. 
E para me constar que alsim se ciim~iriu, todos 0s prda- 
dos, rio fim du termo prciixo, me darão parte do eslado 
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dos seus serninarios e dos estudos do clero, a fiin de os 
auxrliar no que Ttr necessaiio pnrn a inlcira execucão do 
que tenho rlispo5io. 

X. As ordr:narlies do clero seria reglitadas segundo ss 
iieçessidades de cada uma das igrqas das diocescs, na 
fiirma dos caiioiies: e para liarer unia regi3 fixa ri'es~a 
materia dc talilo inteiusse para a igreja e para o ehtado, 
os prelados pi~occderão imniedial;imerite á pollica~ão d'eete 
nieu al~arii ,? regular o iiuinero tlo clero neçessaria para 
o serviço tlc cada uma tlab igiqas e Iicnclicios das íliace- 
ses; exaininartdo para isso a poríiaçao e cxti:risio das lia- 
rueliias, e as riemssidudes espirituaes d'ellas, que devem 
ser attentlidas: Teiido feito cada-uin dos prelados o iSeçtc 
lameiilo do numero neces.ario dii clcro das suas reslie- 
ctivas rlioceses, o i enielturío 3, minha real presrnça pela 
secri?larta d'estado da  reyiai.tição competvnic p i a  o con- 
firmar; e serido por mim conlirrnailo. liei 1101. 1ei.aiitaùa a 
beneficio do clero a pi.oliibiç3o das ordcnaçnes ile ordens 
sacras sem minlia especial licetiia ; ficando, ~iorhrn, os rire- 
I;idos dioce~anos obrigados a ilai.em-rrie coiita a~iiiiialmunte 
dos qiie proinoveiwri as dilas orilciii, cani rlcclatação tlo 
scti nierecimento 1illerai.io e mural, c das igrcjas e iiiiiiis- 

terios a que fbrum additas e aplilieados. 
XI. Querendo liiamover asslm os ~sludos (10 clero, como 

o bom serviço das igrejas, oirleiio: Pi.iineiia, que os prcla- 
dos diocesanos na mesma catita, qiie aiinualinerite rrie derem 
dos qiie eler.ai.arn n'esse atino a oimdeiis sacras, me infor- 
mem das sacerdoies e minis1i.o~ das suas resiiecti~as igre- 
jas, qiie mais se distirigiiii~em por sua piçrlad~, scien~ia e 
zelo no serviro das mesmas igrejas. pala os atteridei nos 
empregos ecclesiasiicos e ilo provimento das igrejas e be- 
neficio~ do meti r,eal 1iat1iu;ido. Segiiiido, qi i i :  iios concur- 
sos qiic: fizi~i~r:m para o Iirovimertlo dos l~ericlicios curados, 
que kagweni nusnmews ila reyerca ,  qile me pei'lencem 
em virlride da coiicorilat:~ reiia rnni 3 se aposlolica, sejam 
preferidos os tlieologris de qualquui* grau de liacbai*eis 
lormados, de liceuciddos e de doutores, não sc podendo 

concorrer com elles, pruvando que por espaço de tres an- 
nos ao meuos se occuparam no niiiiislerio, particularmente 
da instrucção. Terceiro, que esta mesma regra de prefe- 
reucia exactarneiite se guarde uos concursos feitos para 
o provimento das igrejas das ordens e do ullramar; oii 
elles se façam perante a mesa da consciencia e ordens, 
oii perante os prelados diocesanos: o que hei por muito 
i-ecommendado i mesma mesa c aos prelados, que assim 
o cumpram e laçam cumprir em beneficio das letras e do 
bom governo das igrejas. 

XII. Não se poileiido estabelecer as missões annuaes 
de clerigos estudantes a Uiiiceisiclade para frequentarem 
as escliaias tlieologiças d'clla ; e iiem er igireni-se semina- 
rros nas dioceses liaia a instrucç$o do c1ei.o d'ellas sem 
rendas e bens suficienles para ambos estes estabeleci- 
mentos; os pr-elados diocesarios examiriarão os meios que 
pbdem ser commoda e prudentemente applicados a estes 
fins; observando os qiie sc apontam em direito, r parti- 
cularmente iio con_eilio de Trenta; pondei-ando cada um 
d'ellas com relaçáo ao estado dds suas i-espectivas igrejas; 
e vendo yiiaes d'elles Ndem sem attendir-rl giVavame con- 
tribuir; alem d'isso se ha ii'euas bens e rendas ein oiitro 
tempo applicadas para a instrucção do clero; se houve, e 
ha aiiida cuidado de eucher este fim; se ha fundaçfies 
pias qiie possam occorrer para tão uteis applicarões: e do 
juizo qiie fizerem de tudo me dar30 conta dentro de quatro 
mezes para resolver o que mais convier. Pelo qiie pertence 
as igrejas ultramarinas, como ficam distantes, e as provi- 
dencias canonicas para os meios da furidaçao dos semiiia- 
rios, e da contribiiiçáo para os clerigos, que hio de ser 
mandados frequentar as escliolazl theologicas da Uuiversi- 
dade, não Ihes são ern tiido appiicaveis; os preladus d ellas 
me informarão com a brcvidado [iossivel, ajiinlaiido O Seu 
parecer sobre o que convém ordenar a bem dos ditos esta- 
belecimenlos. 

E este se cumpriri tão inteiramenle como n'elle se con- 
tbm, não obstanie quaesquer disposiçGes em contrario; e 

i7 
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ralcra como cada passada liela chaiiccllaria, poslo que por 
ella riãu lia de passar, e o seu eíreito liaja de durar mais 
de iim, e muitos arinos. sem embargo das ordenações em 
ctinlrariti; e se registara lios livros a que perlencer, rnan- 
dando-se o original para a Torre do Tombo. Dado no pa- 
lacio de QueIuz, aos 10 de maio de 1805.-Com a assi- 
gnatura do principe regente e a do ministro. 

(Delgada da Silva, Gollec[üo ao Legisla{& Porluguezo de 1809 a 1810) 

BREVE 

De 20 de julho de 1805 

Certa do principe regente 1inr;n o Papa Pio TI1 

Muito santo em Cliiisto padre c muito beniaventiiredo 
senhor.-0 vosso obedic!nté filtio I). doso, por graca de 
Deus, prbincipe r'cgeiitc de Por,tiigal e dos Algarves, d'iiquem 
e d'alkm mar ein hfrica, de (;uiné c da coriyuista, riave- 
gação e commcrciu da Elliiupia, Araliia, Perhia c da Iiidia, 
etc., com todii a Iiumildade erivia a beijar seus santos pès. 

Mirito santo em Ctirisio padre e muito Iiemgsenlurado 
senhor.-Recebi coni o rnais vivo agratlccinianto o Breve 
que Vossa Saiitidade se digiiou dirigir-mc em daia de 2% 
de março do corroiitc aniio, em cujas bciiigrias eapressiies 
reconheço o pateriiat aiTeclo que a Vossa Sanlidade sempre 
tenlio merecido, e que corresponde ao filial acatamerito e 
regpeito qiie mristaiitemeriie lhe coiisagro como ao chefe 
visivel da igi3ej;i. Estes niiJsmos st:ntimciitt~s Ficilmcnte 
convcnccilo a Vossa Santirlarle do siimrno desejo qut! terihii 
dc pot!er coirilirazer-llie ein tutlo quanto íbr cornpativel 
coni os sagratliis direitos da soberaiiia, e coni os não me- 
iius sagrados ileveres, qiie me imlioem as leis divinas e 
liumanas, de alleiidcr des~eladamerite ao bem c felicidade 

dos meiis f ie is rassallos. Portanlo ordeno ao meu enviado 
exlraordiiiaiio e ininiçtro plenipo!enciaiio junto i Santa Se 
ibomana que Iiaja dc ine[iclir respeiiosanierike a Fossa San- 
tidadc, que as decermiriacfirues por. niim tomadas sohre o 
modo por qlie devein os meus ~assallos obter as graças e 
dispeiisas d'essa curiti, b uma mkra medida regtilameniar 
ecortomica, que, estou persuadido, em nada oflende os di- 
reitos da BC r'ornaiia, que eu Itirito contemplo e respeito, 
como devo. Esta mesma repi'eserilação 1ioutei.a 36 de novo 
feito a Vossa Santidade o solircdito meii enviado extraor- 
dinario e ministro pltinipoteiiciario, se n9o fbra a demoi-a 
que elle tem lido em sua jornada pois motiro de sua debil 
saiide; m d S  ~iiide Yobsa sdritidiide ficar iir certeza de que 
por cffrilo da mirilin especial recornrnendq-ão riao deixari 
elle de dar as cnmiielentes ex~iliraçães ao cardeal secre- 
t:irio tl'estado d e  Vossa Saritidaile, sobre a memoiia que 
em Paris ltie dirigiii o cardt:al Antoiielli, e bem assim de 
expôr-IIie tudo qiiaiito Icerza il'este negocio sa olterecer, . 

transiriittirido a esta cbite o que a este respeito Ilie houver 
de communicai. o ielerirlo cardcal sccretaiio d'estado; pois 
que eii riatla niais ta1110 amtiiciorio como a eoriliii~iação da 
bonevolericia de Vossa Santidade para commip, e que 
Vossu Saiitidarle esteja inlimamenl~. persuadido da pro- 
funda veneração e! ohediencia que professo i sua sacra- 
tissima pessoa, a quem rogo que, movido do seu paternal 
arrior, queiia dispender commigo do ioefar ol tliesouro das 
suas graças, lançando sobre mim e loda a mirilia real fa- 
milia a sua santa rieiição apnslokca. 

Muito santo em Cliristo padre e muito Iicmsvenlurado ' , 

sealioi,, Nosso Senhor haja a Vossa Santidade em seu santo 
sei.viço. Escripta uo ~ialacjo de Qucluz, a 20 de jullio de 
2805. -Muito obediciite fiilio de Vossa Saiilidade. - O 
Pibiiicipe, com guarda. -Antonio de Aroiljo de Azevedo. 

So brescripto : 

Ao muito saitlo em Christo padre e muito bernaventu- 
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ibado seiilior Papa Pio \'!I, ora por divina provideiicia pre- 
sideiite da uriivtrsa1 igreja de Deus. 

(&Ler, Coilsc$o de Tralador, eic., tom. x ~ ,  $878). 

D. João por graça de Deus, Principe Regente de Por- 
tugal e dos Algarves, d'hquem e d'hlem-mar, em Africa, 
Senhor de Guine, etc., e do Mestrado, Cavallaria, e Ordem 
de N. S. Jesus Christo. 

Faço saber a vbs reverendo bispo do Rio de Janeiro. 
do meu conseIho, que por minha real resolução de 13 de 
setembro de mil oitocentos e cirico, tomada em consulta 
da mesa da consciencia e ordcns, fui servida confirmar as 
ullinias faculdades, que vos concedi e estaes actualmente 
exercendo iio que respeita aos coricursos e propostas das 
dignidades, coiiesias e meias concsias, capellanias, viga- 
rarias, e quaesquer outros tierieficiw com ciira e seai cura, 
e mais cargos ecclesiaslicos do bispado, por terem sido as 
mesmas faculdades por mrm delegadas a beneficio da 
igreja para melhor serviço d'ella, e não por contemplação 
individual eotnvosco ou com os bispos vossos ankecessores, 

' 

devendo em todo o caso ser entendido, que esla graça 
jamais poderb tomar outra natureza. que não seja a de 
uma commissão; nem por consegirinte conferir-vos algum 
direito ~iroprio ou mais iiiterveiiçio no pi.ovimeiito dos 
beneiicios, de que por elle vos faculto, ficando ao meu 
real ai,liilrio o apresentar aos mesmos beriefiçios, e legislar 
sobi'e este artigo todas as vezes, que o julgar conveiiiente 
ao serbiço de Deus e meu, sem embargo do que se deler- 
reina na presente provisão, que quero e mando lenha o 
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seu inteira vigor, emquanto o houver por bem, e náo 
mandar o contrario. 

Com expressa declaiação que useis das sobredilas.fa- 
culdades, e os bispos vossos sucsessores, sbmente emquan to 
estiveres residindo n'esse bispado; porque estando ausente 
d'clle, ou em se vaga, se devolverão .ao cabido, que as 
executari, e n'estes casos usara do mesmo alvarh, porque 
vos foram concedidas. 

O que vos iiarticipo para que fiqueis n'esia inteltigencia; 
e mantlareis regislrar e guardar esla provisão na camara 
ecctesiastica d'esse [ii~pado. 

O l'rincipe Hegentc! Nosso Senhor o mandoti por seu es- 
pecial mandado pelos deputados do relerido Lritiunal e do 
seu consetho Manuel Velho ila Costa e Ioaqiiim Josk Guião. 

Pirmzrio Ilerdano de Bnlo a fez em Lisboa, aos vinte 
e tres de janeiro de mil oitocenlos e sete.-Jose Joaquim 
Oldimberg a fez escrever. Assignou o deputado conselheiro 
Framesco Franco Pereira.-Jouqitim JOSI? Guzw.-Pmn- 
ckwi Franco Pereira. 

Pela regia resolução de treze de setembro de mrl oito- 
centos e cirico, e despactio da mesa da consciencia e or- 
deiis de deseiiuve de novembro de mit oitocentos e seis 
annos. 

Hegisirada a folhas setenta verso do livro segundo. 
E não se continha mais na dita provisão, de que fiz este 

registrw. -Eu J o q ~ a m  Jmd Vknna o escrevi. 
(C M de .klmeida, Dir. Ctu. Ecck-s Brozil., tom. i *, I a prle, 1866). 

CARTA REGIA 

De 3'de junho de 1808 

Hevei.endo bispo do Rio de Janeiro, do meu conselho: 
Eu o Principe Regente vos eiivio muito saudar, como 
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ayuelle que amo. Sendo necessario Iirovrr o logar de ca- 
pelláo-mbr da minlia real casa, vago pelo hllecimento do 
patriarclia de Lisboa, D. Jose Iiranciscri de Meridonça, 
para euclier os deveres de prelado da minha real capella, 
e para satisfazer a todas as outras impoilariles funcções e 
encargos inherenles a este lngar; e tendo em cousideraçzo 
as justas razões, que movcram o tiieii augiisto avii senhor 
rei 11. João V, de gloiiosa ~nemoria a iiriir esta digiiidade 
na pessoa do ordiriario do lerriloriii, e 83 boas partes que 
coiicorrem na vossa pessoa, e quererido fazer-vos mercê: 
sou servido niimear-vos capellão-mbr (Ia minlia real casa, 
do mesmo modo e com a mesma ji~risdicqão, e riini lodos 
os privitegios, pi*eibogarivas e direitos, qiie por leis e ros- 
tiimes antigos pertencerti ao dito lugar; esperando das 
vossas letras e vii,tudos, qiie nie serrireis ii'este emprego, 
como coriv8ni ao servi~o de Deus e meu. Escripla no pa- 
laçio do Rio de Janeiro, em 3 de jurilio de 1808.-Yniru- 
CIP~.-Para o revci-endo bispo do Rio de Janeiro. 

(Delgado da Silva, Coileictio da Legirta{ao Porluyueza de i l Y  a 18101 

De 15 de junho de 1808 

Eu o Piiiicipe Regarite faço sabei. aos que esle alvari 
com força de lei virem, qiie sendo-me preseiite a siluaçio 
precaiia e ineommoda, em que se acham o cahido e niak 
miriidtros da eatlierlral d'esla miiitia eidarlo c ckte do Rio 
de Sarieiro, em uma igreja alheia e poiico rlittenle para os 
cifficios clieinus ; t! descjaridosstabeleler-llies um local, em 
que com o deiido dechio possani exercer o ministerio de 
$olis furicçiics s3gisadas, 1150 sb pai. scguir o exenil~fo de 
meiis aiiguslos prerlecessoi~rs, mas pi~iricipalmeiite por se- 
rem os senhores reis de Portugal ou primitiws fundado- 
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ros e perpeluos padroeiros de todas as igrejas do eslado 
do Braait, concorrendo poi* essa razão com tudo o que era 
necessario para a conservação e fabrica das mesmas igre- 
jas; e considei aiido por uma parte as necessidades actuaes 
e mais rirgeri1i:s do esllido, a. que compre acudir sern de- 
mora, e que me rião permilleni contiriliar as obras da nova 
calhedral, u que dera pt-incipio meu augiisto avó, o senhor 
rei D. João I', de gloriosa inemoria ; e por otilra parte não 
querendo pcrdci7 iiunca o aiitiquissimo coslume de manter 
junto ao meri real palacio iima rapellu real, não sb para 
innior conimodidade e edifiçaciio da miiiiia real familia, 
mas sobre tiilto pal.ii ~lldior Jr;~:ciicia e ezlileiidoi' do culto 
iiitiilo e gloria dc lleus, ein cuja omriipolenle providencia 
confio, que atieiiçoari os nieiis ciiidados e os desvelos, 
com que prociiio rnethorar a sorte de  ineus rassallos na 
geral calamidade da Europa. Teiido uavido sobre csla ma- 
teria pçasoas miii doutaç e zelosas do 3erciço de Deus c 
ineu, e juntameiiie com o parecer do bispo diocesano na 
parte, que piide toc:ir i siia jui.isdicqán espiritual e ordi- 
nai7ia, fui servido adop1ar.o plano que rias presenbs cir- 
cumstanciaç mais coiivicsòe, ordenarido a este respeito o 
seguinle: 

I. Quo o cabido da catliedral seja logn com a possivel 
brevidade transbrido com todas as pessoas, cantores e 
ministros, de que se compõe no estado actual, cm que se 
acha na igreja da confraria do Rosario, para a igreja que 
foi dos religiosos do Carmo, cuntigua ao real palacio da 
minha residencia, para onde se passar30 igualmente lodos 
os vasos sagrados, paramentos, alfaias, e todos os moveis 
que pertencerem ao mesmo cabido. e possam de alguma 
sorte servir no exercicio de suas funcçOes. 

11. Que todos os sobreditos membros do cabido sejam 
desde logo, e para o luture, repuiados por ministros da 
minlia real capella, e como taes gosarão de lodos os pri- 
vilegio~, iinmunidades e isen~ões, que por costumes antr- 
quissimos e Liullas ponlificias, tem sido concedidos i ca- 
pelta real dos senhores reis meus predecessores. 
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III. Que em conseqriencia dos mesmos privilegios, não 
sb os conegos de que ~ircsentemerite r.onsta ri corpo capi- 
tular, mas todos os mais que eu ibr servido accrescentar 
para o futuro, poderão usar de alguma differença no feitio 
dos roquetes e cbres das niurças, vgi indo o accordo que 
eii ibr servido fazer com o meu capellão-mbr, em quem 
concorre igiialmente a jurisdicção ordinaria e delegada 
d'esta diocese. 

1V. Que alem (11 corlioracão e da jerarcliia dos cone- 
gos, deve haver uma nova jerarchia de conegos gradua- 
dos, ii que se poderi dar o nome e o tratamento de Mon- 
senliores, na qual poderão entrar os Monsenhores que 
vieram da patriaretial de I,islioa, e ouiros que eu fbr her- 
vido accrescentar para o futuro, oceupnitdo pela sua anti- 
guidade a precedencia no ciiro e no altar, dentro e fbra 
da igreja, e usarido dos mesmos Iiabitos e insigiiias sem 
excepluar a mitra, que eslo~i n a  posse de permittir em 
Lrsboa aos hfünsenhores não mitrados. 

V.  Que os ministros das duas jerarchias entrar20 nas 
Rincçlies do cullo divino e no servico da capeiia, consti- 
tilindo iim sb corpo na união de um s8 prelado, porem, 
seguiido a sua gradiiação e do modo mais aproximado que 
fOr possir-cl, ao estylo da sa~ita igreja patriarclial dc I i s -  
boa, sem eomtiido se derogarem os estatutos da catliedral 
nas partes em que forem compativeis com o dito eslqlo, 
emquaiito se n3o formam novos cstatliios iritcirameiite coii- 
forines, e adaptados ao novo iirrarijamenlo da cajiella. 

TI. Que na mesrna razso das funcções e dos deveres, 
se devern considerar lodos os direitos e privilegios do an- 
tigo cabido, diffurididos e eommynicados a todos os mem- 
bws das duas jerarchias, sem differença alguma de votos 
nas deliberaçiies e negocios capitulares, a excepçáo d'a- 
quella que por direito commum é concedida ao presidente 
da capella, ou decaiio, que deve ser sempre o Monsenlior 
mais antigo. 

VI1. Que assim como entre os antigos conegos existem 
alguns que sem d~lierença de voto e de graduacão perce- 

hem sbmente o tileio ordenado ou congrua de cento e cin- 
coenla mil  reis, da mpsma sorte, a respeilo de cada um dos 
ministros em qualquer das duas jerarchias, fica sempre re- 
servado a meu real arbilrio aquelle ordeiiado, que segundo 
seus merecimentos c serviços fbr servido conceder-lhe, 
sem que jlmais possa servir de aresto para igualdade dos 
ordenados a igualdade da gradua~áo; e o mesmo se enten- 
dera com os capellães e mais ministros inreriores, que 
possa baver na capella. 

VIII. Que dentro da mesma capella real se conservari 
uma pail'octiia privativa para os creudos da minha real casa 
e Lniilia, de que ç e r i  parocho um sacerdote qiie eu no- 
mear, e que serd ao mesmo passo conego-nato da capella, 

IX. Que para obriar 05 embaraços e. a confusão que po- 
deriam resultar de duasparochias existentes dentro da ca- 
pella, sou servido ordenar que lirando semprc para o fu- 
turo coriego.nato da miiiha capella real, como ji o era da 
Sé, o cura da mesma, entibetanto se conserve esta [regue- 
zia na inesma igreja do Rosario, emquanto não wu servido 
designar-lhe outra mais accommodada e decente. 

E este se cumprini como n'ene se contem. Pelo que: 
mando i niesa do desembargo do Paço e da consciencia 
e ordens ; presidcntc do meu real crario; regedor da casa 
da supplicaçáo do Brazil; bispo d'eçta diücesa e mais au- 
ctoridades ecclesiasticas; govcrriadoi. da relaçzo da Bahia ; 
goverrisdores e capitães generaes, e mais governadores do 
Brazil, e dos meus dominios ullramarinos: e a lodos OS 

ministros de jiislii;a e niais pessoas a quem perteiicer o 
conliccimerilo e execução d'este alvari, que o cumprani e 
guardem e façain inteirameute cumprir e guardar táo in- 
violavelmente como n'elle se contem, não ohslante quaes- 
quer leis, alvaris, regimentos, decretos oi i  ordens em con- 
trario, porque todos e todas hei por deiugadis, para este 
efeito sbmerite, como se d'eltes fizesse expressa r! indivi- 
dual merrçáo, ficando aIi6s sempre em seli vigor. E este 
valeri conio carta passada pela chancellaria, ainda que por 
ella não l i a  de passai*, e qiie o seti eifeito haja de durar 
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mais de tiin aiino, sem embargo dn or.denaç3o em cor1li.a- 
rio: i-egistaiido sc em todos os lugarses oride se costumam 
registar similliantes alvai'hs. Ilado no I'alacio do Rio de 
Janeiro, em 15 de jurilio de 1808 '.-Com a assignatura 
do Princilie Keçc~ile e a do miiiistro. 

(IIelgxdo da Sil ia. Collecpio da  Legisloião I'orlupera cio 1802 a 1810) 

De 20 de agosto de 1808' 

Eu o I'riiicipc Ilibgerite rumo governador e perpetiio 
admiriisli3ador das tres oi'rlens militares, faro saber aos 
que o preserile alvar5 com furqr dc Isi virrm, que, ha- 
vendo mandatln cürisidri.ar a riiiiilia reiil capellr coino a 
principal igreja c cabeqa de todas as das ordeiis, e não 
l e n h  etla rendimetito o;i patrimrinio algiiin, ncm para as 
degprxas do culto, neni 1131.a o S C I ~  neceusai.io gtiisainenlo, 
e deverido concoiwr i inra isto as igrtljas das ordens. a fim 
dc qiie o ciilto divino se celehre com esliIcnrliir e decen- 
cia, qut: coii\em a sariiidadc! da religião e sulilimidarle de 
sua crtnca. siiii servido rleter.riiiriai que em todas as içre- 
Ias das oi'drns qiie tl'arliii por deaiite se pioiercm n'este 
estado do Bi'anil e iros dnniinios uttr.nniar.itios, impontir a 
mesa d3 conscieiicia C ordens tima modica ~ierisãb arbi- 
tl'add etn Iiro[)or'cão com a lotaçio tl'ellas, que sei-i apyili- 
cads [irra a bhircn da mirilia real ca[ielln. 

Pelo que, rnando i mesa d;i coiiscieiicia e ordens e do 
desembrirgo do Iiaçn, ~wesideiili: do meu rcal ei.ni.io, re- 
gedoia da casa da su~iliticay.~~ do Uihazii, goreibnador da 

Vide o Alv:ir:i ile 20 (Ie agobtu d'esti! unno, e a Carta Regia 
dr 45. 
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relaçáo da Baliia, çoteinadores e capiiies geileraes e mais 
gowri~adores clo Draz i t  e doa meus dorninios ~iltramaririos, 
e a todos os rriiiii~tros de juhtiqa e tnnis pessoas a quem 
pertencer o conliecimeiito e execuçáo d'este alvai-i, que o 
cum[ii.arn e guardeni, e tàçaiil cutriiirir e guardai., tão iii- 
teiramerite coino ri'elle se contem, 1130 obsrante quaesquer 
leis, aliaris, regimerilos, decretos ou oitdciis em contra- 
rio, porrluc toilos c todas Iiei por tlerogadas, para este 
efTeilo slitrierite, coriio SE d'eltes lixesse expressa e indivi- 
diial IneriçSot ficarido adiiis setn[irc em seu vigor; e este 
valera como carta passada pela charicerlaria, ainda que 
por clla não lia (li: passar, e i111i: o sei1 eflcito Iiqa de 
durar rrinis de um iinrio sein enitiargo da oi-deriacão em 
contrario; regiçtaiido-se em todos os lugares onde se cos- 
tumarri icgistar similliatitcs alvaris. Dado rio Palacio do 
Rio tle Jdiieiro, em 20 de aps tú  de 1808.-Com a assi- 
gnattira do Pi'iiicipe Regelite e a do miriktro. 

(1)cl;niio da Silva, C u ã l e ~ ò o  dd Legisloyüo PoiIuguezo de 18OY a 1810) 

CARTA REGIA 

De 25 de agosto de 1808 

Reverendo bispo rlo Rio de Janciio, do meu coriselho e 
meu capelliío-miir: EII  o Principe Regeiite vos eiirio milito 
s a ~ i d ~ t  como aquclle que amo. Hai.erido crearlo na mirilia 
ca[wila real d'csr:~ c6ite do Hio tlr: Janeiro lima noca jei4ar- 
cliia tlc cniieços giwluados com o titiilo e dignidade rlc 
Moriserihores, prdo meii alva15 de qtiinee de jrinho do pre- 
serite anno de mil oitoceiitos e oito, e attcntlendo a que 
presentemcnlc se aciiutn vagas, e que por tnes se ile~em 
rel'ulai* a maior parte dtis digtiidades do cahido d 'est~ ci- 
dads, que pelo dito a1iat.l fui servido cutidecoi.ar corri o 
titulo ile miiiha eupella real; pareceu-me niuito coeve- 



niente redtizir os novos logares de Monsenhores ao8 lo- 
gares das antigas dignidades da Se, de maneira que, sem 
multiplicar novos empregos, que as circuastancias do 
tempo niío permittem. ficassem as mesmas digiiidades con- 
stituindo a nova jerarchia que tenho creado, com a decla- 
ração, porem, de que se deve esigir uma nova dignidade 
de arcipreste immediata ao Deão, para qiie ciimplete o 
profixo numero de seis, ao qual tenho det~rmiriatlo res- 
tringir o numero dos Monseiiliores. O que Iiei por hem 
participar-+os, para que na wllação qiic fnerdos d estes 
bencficios como capellão-míc. e de iricii real cousellio e 
consenso, institiiaes cada um dos riomeaths na propria 
cadeira da siia raspectiva dignidade, da mancira seguinte: 
o Yonsenlior Joaquim da Nobrega Cam e Aboim, n a  ca- 
deira de Duão; o Monseiilior Antonio Jose da Ciinha e 
Vascoiicellos. na cadeira de arcipreste; o Monsenbor Fi- 
lippe I'into da Cunha e Souea rieve ficar ria sur aniiga 
cadeira de cliantre; o Monsenhor Jose de Soiisa Azevedo 
Pizarro ser6 insliluido na cadeira do thesoureii,o-miir; o 
Monsenhor Jose Maria Vieira Tellcs de Menezes, na ca- 
deira de mestre escliola; e o arcediago Migiiel Jose Cor- 
reia Lima ficara na stia propria cadeira sem precisar nord 
collaçáo. Escriptrt no Palacio do Rio de janeiro, em "2 de 
agosto de 4808. - PRINLII~IT. - I'ara o reverendo bispo do 
Rio de Janeiro. 

(Delpido da Silvg Collcqifo ila CsgiPfnfnó Porbgueza dr 18W a IIHOI. , 

De 7 de janeiro de 1809 

Eu o Principe Regento faço saber aos que o presente 
alvara com força do lei rirrm, qrie, tcodo mostrado a ex- 
periericia que rião i-eeultaram as vantagens que eram de 

cspciat. do mellirido estitbelecido no aluard de quatro de 
setembro cIe iiiit oitocentos e quatro, para se corisegiiirern 
as bullas, breves e mais papeis que se expedem pela curia 
romana, c qile pelo coiitrario cresceram outros inconve- 
nient,es yiic se não experimenlavani, quando era licito tra- 
tar com qualquer banqueiro a expedição dos iiegocios de 
Roma; e serido-me presentes alguns oiitros motivos que se  
torilatam dignos da minha real corisideração, Iici por bem 
suspeiider a dispsiçãu do soliredito alvara o ordenar que 
se observe ii'aqiii em deaiite o qiie antes da sua promul- 
gação se praticava, emquanto sobre esta materia náo tomar 
tioca deliberaçáo. 

E este se curn~irirl tão ititciibamente corno n'elle se con- 
tBm, não obsiaiile quaesqucr disposições em coritrario, e 
valera como carta passada pela cliaucellacia, posto que por 
eHa náo ha de passar e o seu efTeito haja de durar mais 
de uni e rniiitos aiiiias, seiii emlargo das ardeiiaç6es em 
contiai.io, a se registari no livro a qtie pertencer. Dado 
rio Palacio do Rio de Janeiro, eni 7 de janeiro de 4809. - Com a assigiiati~ra do Principe Regetite s a do ministro. 

(DdgC,do da Silva, Collcc.io do L~gislo.'o Porluguz~ de tW2 a 1810). 

De 26 de dezembro de 1805 

Havendo o Principe Regenle Nosso Senhor mandado 
consiiltar pela mesa do desembaigo do Paço iim requeri- 
niento de (ioiiçatu Xarier Teixeira, presliytero secularizado 
da Ierceira ordem da I'cniteiicia, em qiie pedia o regio be- 
ne~ilaeito para a execução dc um resciililo da Santa SBde 
apostulica, em q u e  lhs peimittia o poder Iierdar e testar: 
A mesa depois de ter ou\i~to sobre este i.eqiici.imenlo a 
desembargador procurador da coilba, consullou o mesmo 
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Senlior que náo dcvia conceder o regio Iieneplncito a cste 
rescripto; por yuantii fiçariilo o su~iplicatilc pela pitofissão 
religiusa cspirilualinente ligado ao seu íoto, tirava ao me- 
snio tempo e por esse incsmo facto ligado ao iiieceita das 
leis do reino, yrie o inhibem de Iierdar oii testar; e que 
supposto que a grhaça da seculai.izaç5o moderasse oii [.e- 
laxassc alguns cfleitos do, mehmo ~ o t o ,  não porlia comtrido' 
alterar os effcitos e a saiiccão das leis ciiis e meraniciite 
tempoiaes, dcveiidu Iirirtatito reliutar.se iim ta l  rescri~iio 
alcançado ob e siibi,eplicirirnente, ~ioi'quwmtli~anto a Ia- 
culdade de Iierdar era +ta n3o sb oli~iosta iis expressas 
leis do reino e ao direito Iinr ellas estatielecido e adilui- 
ridos por tet.ceii.os ria ordeai das siiccessões tirieditar ias, 
mas tanilicm :os rliieilos da corôii rio caso dc vacaiicia 
por Pilta de uiitros hcrdciros; e qire eiriqii:irilo ti faculdade 
de testar corri igual i.esisteneia a outras leis do ri:ind, ainda 
mais SI? oppiinlia aos direitos da corta, Iiurtjue iião po- 
dendo o cotircnto siicr.eilcr a este siipplicarite depuis de 
seciilarii:ido, e não podendo elle igualmeiite testar pela 
inliilitçfio legal, devia vagar liara a coroa a çtia her~nga. 
Que aos sti1)er;inos imperdnles [icrti~iicia c»nseiai.ar tllcsos 
o5 direitos da eoi6a e a siia aui~toriiiatie, m;irilendo o bem 
do estado e tlos rassallos, cujo socego e felicidade depcnile 
da f iel ohscrvaocia das leis, yiie não pode~n ser dertogadas 
ou argiiidas iiclos sumnios ~ioiiliiicc~ cm m:ilci.ia trrnponl, 
allieia da iiispecgio (to sacerdocio, e si [irolwia e jiri\a- 
tiva dos mesmos imperaiiles. E ielido sutiitlo B real pie- 
seriça esta coiisiilt;~, f o ~  S. A. R. sei~irlir por sria real re- 
soluiio cle 26 dc dezriniliro de 1809, tomada [ia c0rle do 
Hio de Jaiieiro, resolver qrie iiao hiiria que deferir.- 
João da Saleu A$Ior~~rn I)aizaiho. - Hrgi>i:irlo. - I,isi~m, 
5 de de~c.ni11i.o i l t  18 12. - Roberlo Gim~airrs Co~llio 1. 

(Iielp.!ilu i l a  Silia, Liillrr!üii do L~gislrr~rio I'orlu$sie:a de 1809 a 1810) 

-- . - 

Vqa-se solire crtc ci11~ci;in :i Lei de Li de serciiiliro iii! 4769, e 
i )  .4lvnr;i de 12 (ir iitaio de 1778, qiic di5 Ieiisoii a. favor dos c;l\aL- 
Ieirns dc Malta, ei IiLri. Iiir C i v  Lurit , lir 3, t i t  8, ) 0. 

De 30 de janeiro de i811 

Vicenre Illacchi, Czibiculario secreto de ;liosso Santissimo 
Padre o Papa Pio Ssttmo, Uriequdo Aposlolm ~z'esres 
reinos de I1oi.iuyctl e Aiyarves, elc., ctc. 

Havendo o Surnino PuiLiTice o Papa Pio Sexto, de santa 
inemoria, a instancias do prcclarissimo esei.cnissiino prin- 
cipe do Rrazil, regeiite dos rteiiios dc Porttigal e dos At- 
garves, tiilnignaniciile coricedido c permillido que os ca- 
peIi5es do exercito, para mais f~ciltneiite poderem preslar 
0s s o c c ~ r r o ~  esliilili~ats A trop:~ e a qudrtkJS a acompa- 
riham, que d'alii em diarite ficabscm tiiiicaincnle sujeitas 
ao patriarcba de I,islioa, que 30 lernpo firsse, e que, terido 
sido primeitameiite exaiaiiiados e alipiiivatlos pelo mesmo 
patriiirclia ile ldisboa, o obtido tlelle a cotiliimação d e  siia 
norneaqão, puilesuerii era toda a parte, livre e licitamerite 
exercer o sei1 rnutius scili d~pendeiicia dos ordiiiariw ,clm 
lugares, como consta rias letras apostolicas, ein Cbima de 
Breve, ex~ierlidas iio dia 20 de abrri de ,i79k, do se- 
guinte teor: 

( S C ~ U B - S E  O Brsre de Pio VI ,  ~ i . a i ~ s ~ ~ i p l o  a yag. 21 9). 
E como os illustr issirnos e excelleritissimos gorei.nado- 

res d'estes rciiios, sutiimamoiite dest~josos de facilitar os 
auxilios espiriluacs iis t rnps ,  iios Iiajam significatlo que 
Ihes seria sulii.e riiodo 3grailai.el se o sohredito Brefe do 
Papa Pio VI sciitiske seu ~ ~ t e ~ i o  cffcito, liriiicilialtiieiite n'este 
tempo de giici.r:i, cni que mais e iiei*essai,iu, e se iibs por 
isso o airipliasseirios, como aliaixo lixciitos, e nos digiiasse- 
mos provideiiciar opporlutiamente sobe este assumpto 
com a auctoridade a[~ostcilii-a que nos roi delegada: i]&, 
annuindo a tio pios deseja  e qiiei'erido acudir. is necessi- 
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dades espirituacs dos exercitos, teiido em vista o i.efelkido 
UiLei*e pontificio. coiiçedemos e pcrmittimos, por auctoibi- 
dade aposlolica a niis delegada, a todos os capellies de 
qualquer- regimeiilo doa exercitos que militam sob as ban- 
deiras Jo mui alto e serenissjmo senlior- prinçipe regente 
d'estes reinos, que unicam~nle estejani sujeitos ao ex."" 
bispo patriardia eleito e vigario capilular de I,isboa, pelo 
qual devem ser examinados c apyirovados; e que terido 
pr8viarriente obtido a neccssaria ap1irovai;ão do mesmo 
patriai-clia eleito e vigario capitular possam livre e licita- 
menle exercer o seu muniis e jurisdicção esliiritual para 
com os militares e para com todos que acoinpanham as 
tropas, em qualquer diocese ou territorio exemplo dos rei- 
iios de Portugal e Algarves, sem depeiiddiicia ilos hispos 
ou prelados iriferiores iio goso de auctoridade oidinaria, 
do niesrrio modo c fhrina como foi disiiosto lias solireditas 
lelras aposlolicas em fiirma de Breve. Sem cmbargo de 
c~ui~~sqner  disl)osiçTies em cooliario. Dado erri Lisboa, no 
palacio d t  riossa residencia, aos 30 dias do mez de janeiro 
do aiino do seribor dc 181 1, e do pirtificado de nosso 
santissimo padre, pula divina pro\ idciicia Papa Pio VII, atino 
decimo. (Assignado.) - ficenfe Ofacelit, dclegado aposto- 
1ico.-(Logar do sello branco das armas de sua excelleii- 
cia). -Jose Maskuel Gonçalves Avo ,  secrelario. - (Logar 
do sello da causa publica).-Pagou mil e seiscentos i& 

tle sello.- lishua, k de feiereiro tle 181 i.- Olio@~n. 
-Numero 52, com uma rubrica.-Registado no livro 
segundo' extraordina rio, folhas 28. - Jonqztim Jod Cesar 
Mardld, regislador apostolicü. 

(Do jornal A O&, aono X, n 1008, de I8 de abril de 1888). 

BEIEPLACITO REGI0 

De 8 de fevereiro de i 811  

O PrSincipe Regente Nosso Senhor ha por bem accordar 
o seu real beneplacito ao Bieve juiito, pasyado a instaneia 
dos governadores d'estes rcinos, para que os capelliíes do 
exercito porluguez possam exercer a sua jiirisdicção em 
qualqrier dioccse e Icrrilorio d'estes reinos de Portugal e 
Algarve: o não leni duvida em que se execute. Palacio 
do goverrio, em 8 de leveieiro de 1811. - J d o  Anlonio 
Saltw de Jfendcinp. 

1l)o jornal d Ordcrn, niino S, n o  1008. (18 18 dr i~bril de 1888). 

De 22 de novembro de 1814 

Eu o l'rincipe Regente Caço saber que, sendo-me pre- 
sente erri consul~a da mesa tio meu desemhargo do Paço, 
precedendo informação do tlesembargador juiz da corba 
da primeira \.ara, Manoel Vicenle Teixeira de Carvalho, 
e resposta do tiesemtiargadoi. procitrador da corba, o re- 
querimento em qiie o D. Abbade Geral e mais abbades 
dos mosteiros [Ia congregaç4o de S. Bento do reino de 
Portugal, me empozeram immediatamente: Que eram pa- 
droeiros de varias igrejas, como doriatarios da corda, e 
que não seiido estas renunciaileis, nem eiitrando n'ellas a 
alternativa aposlolica, os,piirocbos se animaram a reiiun- 
cia Ias, resiiliaiido-lhe$ d isw grandes domanda$. para de- 
fendeitem os seiis tlir'eilos; e qiig para evilar iiii:onve- 
iiienles taes, nie jicdinin a grata de declarar que tüdiis as 
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renitncias das siias igrejas, feitas sem meu cxlircsso con- 
sentimento e dos mesmos supplicanles por escripto, fos- 
sem nullas e de nenhuni effeito: ao que terido oonstdera- 
çào, e a qiie por eoittracto celeliiado com a congregação 
de S. Bcnto, no anno de mil quinhentos e setenta c oito, 
cedeu e reriunciou o senhor rei D. Setiastiro na dita coti- 
gregação o padruailo dos mosLeiihos, s toda a jui,isrIic~ão 
que tintia e que Ihes ti,aiisfer,iu com todos os fruclos, re- 
ditos e proverilos, e corri todas as siias rendas ahli~ides e 
convelitiilies, e com as siias igrqae, hermidas, cnpellrs, 
oratorios e bcneficios annexos, assim curados, como sim- 
plices, com todo o direito rle apreseiitaçáio ou apresenia- 
çües, que em razão dos mosteiros ou suas annexas Ilie 
tocava, assim, e da maneira qiie pertencia aos conimendata- 
rios que os mosteiros eiitáo possuiam, e poderia ~irrteiicer 
a ppssoas que n'elles Iioii~eram de ser apresaiitridas, tielo 
sobredito seiilior rei e seus succesores: Fui sci-vido con- 
formar.me por ininlia ebpeci~l i-esoluqso ~ o m  o paiccer da 
i'ererida consulta; e hei por bem dcclarsr qiie todas ns 
renuncias relativas aos rnosleiros compreliondidos no con- 
trato mencionado, e celetirtido com a congregaCão de S. 
Bento, pelo senhor rei D. Sebastião, rio aniio rlc mil qui- 
nlientos e setcnta e oito, e as igrejas de que estava de 
posse a mesma congi'egaçlo, e ja I l i e  pei*teiiçiam ao tempo 
do dito coritrato, ficam nullas c de nerihum eiTeito, sendo 
feitas sem o meu real e exprrsso consentimento e dos sup- 
plicantes. 

Pelo qiie: inando qiie este slrarl  se cutnlira e guai'de 
inteiramente como 11 eIle se iwntkm, e valeri mais de um 
anno, sem embargo da ordr.iiaçio. livro segundo, titulo 
quarenta, ein conti-avio. - Pagou de novos diieitos cirico 
mil e quatrocentos reis, que se carregaram ao thesuui'eiro 
d'elles a fol. 24 4 do li\ ro 18 de siia receita, e se registou 
o conliecimento cm fhrma no livro 82 (to registo geral a 
tol. 45. - l,ishoa. 24 iie noi t~rnlii'ti tle 1814.- Com a 
assignalur'a tlo Pi.iiicilic tlçgcrile Nosso Seiilior. 

(Delzado i1.i Silva. Collar~ao do Lr~rslayüo 1'urlscgue:u dc 1811 4 1820) 

De 13 de março de 1815 

Havendo-sc introduzido riirtl~amente ri'estes reinos um 
livro impresso em Loiiiires no anno de mil oitocentos e 
dcz, rtim o litulo - Coiibet;a o mundo oç Jacobinos que 
ignora, ou exliosi~iio das icrdades calholicas, corilra os 
arligos futidameiilaes do systema anarchieo dos theologos 
i-egalistas do seculo dezoito e do presente. -Livro cheio 
de erros inlolermeis, que debaixo ilo iionie de verdades 
callinlicas trai! Senerio e coiitagio o mais perriicioso na 
soeicdade civil c iiniao cliristã; e qiie di:pois tle estarem 
rebatitlw, o ha muiro proscritos, l i e l a  coristnnte decisão 
dos doutores i r i a i a  pios, mtiis religiosos e mais versados 
em Lim e oiitro ilii.eito. teni i3eprodueii. e excitar de novo 
a1-gutrientos, qiic sb uni bupliisnia Fanatice n'outro tempo 
aborto11 ern aigiiric. ca~iiistas, notoriamente adiiladore~, 
destituidos dos solidos prinripios da rarao e do direito, e 
artificiosos iio emperiho de coiiruiidir o sacerdocio e o im- 
yerici, e de seaiear discordia e ~ier~tui~baçio entre o estado 
e a içrcja: Ji: s~rido Iirescntc ao Principe Regente Nosso 
Serilior-, qiie a iieni do aocego e tranquillidadc d'cstes rei- 

- nos, se raz indiqicnsavel ocrorrei. logo ao escaadalo e sa- 
crilcça liçno do dito livro, lielo perigo qiie e l l a  encerra de 
inqiiietlir e perliirbarh o poio menos acauttlado, de abalar 
os ~iusilariiriie~ e peqriprios qtie caiteem dn luz da inslru- 
ccáo, e de m çoritliniiiiar coni a pcsle e veneno que o seu 
anoriymo auctor Ilies propitia: Hour-c r i  mesmo Senhor por 
beni mai~ i l~ i i  sulyirimir- o soliredito livro, e determinar que 
ii~das as pessoas. que tirei,ern exetnylares d'elle o:: entre- 
guem nn teimo de viiitc: íliau, eontatlos da data d'eate, na 
setBi-ctaria da inesa do cle\crribarço cio Paco da repartiçiío 
da c.eiisiirri. E: Iiarn qiie ni;sirn se eucruls e chegue a iio- 
tiçia r l e  todo>. se a[G~ou o pi.rdrrite.-Lisboa, 13 de 
inarqo de 181 5. - k& fi r,dei.icti Lttlovrci. 

(Delgado tln Silva, Cítllecpu íia /,egialorão Porhguezrr de 1811 a 1830). 
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BREVE BREVE 

De 9 de abril de i815 

O PAPA PIO VI1  

Nosso muilo amado filtio f:m Chrislo, mude c a lienyão 
apostofica. Depois de Iiavormos respondido com os tiossos 
Breves anteriores iis varias carta3 de V. A. R. que iios 
chegaram depois de voltarnios a Roma, tinliamos resor- 
vado manifestar mais particularmente a V A. H. com a 
presente os sentimentos da iiossa alma. Coin effeito, mal 
podemos exprimir o grato sentimento que iios caiicou a 
participação enviada pelo arcebispo de Nisibi, do viris- 
simo inteiveaae que V. A. R. tem demoristrado toristarite- 
mcote pela iloçsa pessoa em todos os anrios passados, em 
que aprouie ao altiàsimo esperimeiilar-nos a íi:iqueza, 
cliegando por fim V. A. R. a empregar ilc seu motu pro- 
prio e com a maior efficacia a sua poderosa mediação junto 
do seu grande e augusto alli;ido o rei dos Reinos-Vriidos 
a favor da Santa Si: e de nbs mesmos. Uma pirora tão 
brilhante de religião e de filial dedicaçio a nossa Iiessoa, 
exige uma demotistraç5o aaferttuqsa dos sentimenlos de qiie 
esta penetrado o nosso animo. E lamhcm um suceesso de 
grande satisfação para nbs a outra ric~ticia qtie recebemos 
de haver V. A. R. com o st:u alvara de 7 de laneiro de 
1809 supprimido a junta que se eslabelecera pelo alvarh 
anterior de 4 de setembro rla 1804 para o reciirso dos 
seus vasrallos A auctoridade pcintificia, iiáo rios tendo sido 
possivel, em cumprimento dtis deveres do nosso aposto- 
lado, deixar de reclamar junto da religião de V. A. R. a 
liberdade d'este mesmo recurso. 

Consolou nos igualmente 11ao pouco assegurar-nos V. 
A. R. que o arcebispo de Nisilii, tiosso Nuricio e da Santa 
Se junto de V. A. R., tetilin rrierecidn u real agrado e ap- 
provação, pelo seu procediineiitu leal e proprio do seu ca- 

De 9 de abril de 1815 
- 

PIUS PAPA VI1 

Dileclissime in Christo Fili Noster, salutem e1 Aposto- 
licam Benedictionem. Dopo di aver Noi risposto co' nostri 
Brevi aoteriori alle varie lettere di V. A. R. pervenuteci 
dopo il nostro ritorno in Roma, ci siamo riservati di mani- 
festare cdla presente anche piu particotarmente a V. A. R. 
li sentimeuti dell' animo nostro. Di faao possiamo appena ' 

bastantemente esprimere qual grato senlimento abbia in 
Noi eccitalo Ia participazione fattacci dall'hrcivescüvo di 
Nisibi dell'inieresse vivissimo, che V. A. R. ha dimostrato 
constantemente per Ia nostra Persüna in tuti gli anui scorsi, 
jn cui i! piaciuto all'Altissimo di provare Ia noslra debo- 
Iezza, giuhgendo periirio V. A. R. a prestare di suo moto 
proprio, e net modo piu eficace, !a potente sua mediazione 
presso i1 suo grande ed augusto alleato i1 Re defli Regui 
IJniti a prò detla Santa Sede e (li Noi medesimi. Uu attes- 
tato cosi tiiminoso di Roligione, e di filiale attacamenlo di 
V. A. R. per Ia nostra Persnia esigge da Noi una dimos- 
lrazinie affeltuosa ile' seiitimènti da cui i! penetrab I'a- 
nimo nostro. E pur ariche riuscita di somma nost1.a soddis- 
fazione I'altra notizia perieriulaci di aver V. A. R. con suo 
Alvara dei 7 Genuajro I809 soppressa Ia Giunta. ch'erasi 
slabilila coll'anteriore Alvara dei 6 Setiembre 1804 per i1 
ricorso de' suoi vassalli all'autoritl Pontificia, non avendo 
Noi poluto lasciare in adempimento de doveri de1 nostro 
Apostolato di redamare presso Ia di Lei Religione Ia li- 
berta di questo stesso ricorso. 

Ci ba ugualmente consolato non poco I'essere assicurati - 
dalla stessa V. .4. R., che I'Arcivescovo di Nisibi nostro 
Nunzio e della Santa Sede presso V. A. R. abbia incon- 
trato i l  suo Reale gradimenio, ed approvazione colla di Lui 
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racter; e apirix-nos esperar que o successor que lhe desti- 
narmos, imilando o seu exemplo, couseguiia ser agradavel 
a V. A. h. e a sua real faniilia. 

Entretanto conjuriimos a piedade de V. A. K. para velar 
por tudo que póde pre~udicar oii enfi,aquecei nos seus 
vastos domiuios a religião catholica, terido por certo que 
esta e a base mais solida dos thronoç. Os philosopbos do 
tempo farão todo o possivel para propagar doutririas uoci- 
vas, para iutroduzii- livros suspeilos, e para desacreditar 
aquelles que ha ta~ilo tempo se toriiaram caros i igreja. 
Empregue V. A. R. toda a sua religiosa vigilancia, e não 
permitta que o vicio e o erro se insinuem nos seus esta- 
dos. Com um priucipe das suas raras qualidades, não pre- 
cisamos descer a miudas explicat;óes. 

Conjurimol-o tamberri para ~ibr um dique á desordem 
que se obserira uo governo das igrejas vagas, coutra o que 
dispõe o sagrado concilio Trideiitino, e para prover 3 ex- 
trema necessidade quo têm de pastores as igrejas da Asia 
da apresentação de V. A. R. e de se augmeutarem as dio- 
ceses e as parochias no vastissimo continente do Brazil. 

Recommeridâmos-ilie que se não descure a civiltsação 
dos iudius, e que se faça revogar a pinotiibição da yassa- 
gem e permaueucia ern Macaii aos missionarios apostolicos 
enviados por nbs para a China, por meio da sagrada con- 
grega$%o da propagação da fé, para que alli se conserve e 
estenda a uossa santa religião. Não poderiamos deixar de 
cuidar u'estes e n'oiitros muitos objectos gravissimos, sem 
incorrer ua iudignação divina, e sem lrahir a propria con- 
fiança que V. h. R. deposita no nosso zelo pela sua eterna 
salvação. Emquauto fallámos a V. A. R. com liberdade 
apostolica, espcraiido qiic rios escutaina com filial dedica- 
ção, assegurarrios-llie a iiossa particular bcnevrilencia, em 
petilior dr qual Itie danios e a sii:i augusta ramilia a beii- 
ção apostolica com todo o eiilevo do coraçáo. 

Dado em Genova, a 9 de abril de f815, anno XV1 do 
nosso pontificado. - Pio R p a  VII. 

(Bker, Callqúa de Tratadoa, etc., tom. XTII~, 1879). 

coiidotla Ieale, e propria de1 silo carattere, e vogaliamo 
sperare, clie ancor quegli che sara da Noi desliuato a suc- 
cedergli, imitando il di lu i  esempio, serA per riuscire grato 
a V. A. K., ed alta di Lei Real Famiglia. 

Fratlanto scongiuriamo Ia pieti di V. A. R. a vegliare 
su tutto si0 clie può nocere, i, indebolire Ia Religione Ca- 
tholia nei suoi vasti Domini, tenentlo per fermo, che dessa 
6 Ia base più sicuia dei Troiii. I filosifi de1 tempo faranno 
ogni sforzo per propagare dottrins non saue, per iulro- 
durre liliri sospetti, c per discreditare quelli che sou0 da 
taulo tempo, e cou tanta ragione divenuti cari alla chiesa. 
Spieghi I'A. V. R. tutta la sua vigilanza Religiosa, e non 
permetta clie i1 vizio, e I'errore serpeggino ue' suoi Stati. 
Con un Principe delle rare sue qualild non abbiamo biso- . 
gno di scendere in atcun miriuto dettaglio. 

Koi la scorigiuriamo alti'esi di poriSe un riparo a1 disor- 
diue, che si osserva nel goveruo delle cliiese vacanti contro 
i1  prescrrtto da1 S. Concilio Tridenlino, e di provedere al 
bisogno estremo, ctie haniio di Pastori le chiese dell'Asia 
di nomina di V. A. R. e dr ossere accresciute le Diocesi e 
le Parocliie nel vastissimo coritineute de1 Brasile. 

Le racwmandtano, che non sia trascurata Ia civilizza- 
aione degl'Indiani, e di far revocare i1 divieto de1 passaggio, 
e della permanenza in Macan ai Ibiiasioriari Aposiolici, spo- 
dili da Noi iri Ciiia per mezzo dtilla S. Congregazione de 
Propaganda Fide per la couseivazione e propagazione della 
noslra Santa Religione. Queàti, ed allri non poçhi giavis- 
simi oggetti non polrebbcro esserc trascurati da Noi senza 
incorrere I'indignazioiie Diviria, e senza tradire la stessa 
Bdocia zhe V. A. R. ripone nel nostro selo per Ia sua 
eterna salvezea. Meritre coo liberti Apostofica parliam a 
V. A. R. iiella speranza che sia per ascoltarci cw filiale 
adesione, l'assicuriamo de1 noslro ~iai~ticolare iritimo aifetto. 
in pegiio de1 quale dianio a Lei, ed alla sua Augusta Fami- 
glia con tulto il irasporto de1 cuore I'Apostdica Benedizione. 

Dato in Genora, Y Aprile 1825, de1 nostro Pontificato 
l'anno XVI. - Pius PP. VII. 
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De 19 de junho de 1817 

Sendo muito louvavel o patriotismo, com que as ordeiis 
religiosas concorreram para a salvação d'este reino em 
todo o decurso da passada guerra, não sb pagando como 
bons vassallos os tributos ordinarios e extraordinarios que 
se empregaram na sua sustentação, mas offerecendo-se o 
servir a Sua Magestade, e a auxiliar a causa publica com 
outros sacrificios voluntarios, qtie muito coutribuii.am para 
o feliz resultado das armas portuguezas, náo era por outra 
parte possivel que a observancia da disciplina monastica 
deixasse de soffrer graude quebra no meio da geral per- 
turbação, causada pelas repetidas iiivações, que obrigaram 
os religiosos, residentes nas terras occupadas pelo inimigo, 
afugir dos seus conveutos, e a conservar-se por muito 
tempo ftra d'elles, pela ruina em que ficaram os edificios, 
e pela assolação dos predios, de cujo rendimenb se susten- 
lavam. 

Tendo p r 6 m  a paz geral feito cessar este estado de 
desordem; e considerando Sua Mageslade quauto importa 
ao bem temporal, e espiritual dos povos, que os religiosos, 
náo si5 os edifiquem com o exemplo, mas que exercitando 
as funcções da ordem sacerdotal, a que se acham elevados, 
os instruam nas obrigações de bous christãos, e leaes 
vassallos: Manda Et-Rei Nosso Senhor recommendar a 
Vossa Pateriiidade Kevetendissima, que pondo em exercicio 
o seu couliecido zello pelo serviço de Deus, e do mesmo 
senhor, se empregue com o mais constaute disvelo em 
fiscalizar a exacta observancia da disciplina nionastica entre 
os religiosos que lhe estão sujeitos, e que com igual cui- 
dado os occupe assiduamente nos sagrados ministerios de 
catequizar, prkgar, e confessar, de maueira que os fieis 
recebam d'estas respeitaveis coiporações os benelicios que 

iiveram em vistas os sanlos fundadores, que as instituiram, 
os summos poutifices que as confirmaram, e os soberanos 
que as receberam nos seus estados, e as dotaram com 
tanla liberdade. O que de ordem de Sua Magestade parti- 
cipo a Possa Paternidade Reverendissima para sua intelli- 
gincia, e f i e l  execução. 

Deiis Guarde a Vossa Paternidade Reverendissima, Pa- 
lacio do Governo, em 19 de junho de 1817. - João An- 
ioraso Sdtw de dfen&?~çu i. 

(nelgddo da Silva, Coltec~ào da Lcgirlafüa Porlargusta de i811 a 1M). 

DECRETO 

De 16 de setembro de 1817 

Tendo consideração aos serviços, que as ordens reti- 
giosas tem feito no meu reino, e dominios, tanto a religião, 
como ao eslado; a deverem ser consideradas como uma 

.classe de vassallos, a qual, como qualquer outra, deve 
gozar da protecção das leis para a manuteuçáo, e segu- 
rança dos seus direitos e propriedades; e a que, devendo 
permauecer como vassallos nteis, B uecessario que teuham 
bens. e reridimentos pata a sua subsistencia: Sou servido 
haver-lhes por dispensadas as leis da amortização, e as 
que exigem licença regia para-possuirem bens de raiz; 
para que possam ler o domiuio, possuir, e usar-de quaes- 
quer bens, direitos, ou acções, qiie na data d'esta minha 
real determinaçb ellas tiverem, ou possuirem; como se 
para a aquisição, ou posse de cada unia d'essas proprie- 
dades, direitos, ou acyões, ellas tivessem obtido especial 

1 Circular remettida aos prelados das religiòes. 
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licença ou confirmação minha: Picando consideradas em 
juizo, e fora d'elle, no exercicio cios direitos de proprie- 
dade, ou de posse, como o são os outros meus vassallos; 
e poi- consequeucia sem que lambem resulte d'esta merce 
prejuizo de direito de terceiro: E as mesmas leis de amor- 
tização, e prohibiç50 de alienar, ou adquirir, herdar, ou 
succeder, tanto para as ordens em commiim, ramo para 
os seiis iiidividnos, ficarão em sua foi*c,a e obserrancia 
para o futuro. E a rcspeito dos litigios, ou deriuncias pelos 
sobrcditos motisos, ficarso sem effeito aqtielles em qiie 
uáo tiver havido sentença passada em jiilgado; e estas 
ficarão em seu vigor, ainda que se lenha pedido revista 
das mesmas sentenças. Hei outro sim por bem, que os 
dircitos de clianccllaria, que estáo estabelecidos pela amor- 
tisaçso, os possam pagar por presla~ões aiiuuas, que sc 
Ilies podcráo ai bitrar pelo cot~selho da b z ~ u d a :  e o valor 
dos predios se liquidara por atteslaçòes juradas pelos pre- 
lados maiores, ou definitorios de cada uma das mesmas 
ordena, ap~irovaiido o artii~ramento do valor o mesmo con- 
selho, sem depeiidencia de apresentarem titulos, metlições, 
oii oiitras verificações de posse ; por serem desuecessarias 
para a verilicação d'esta mercê. A mesa do desembsrgo 
do pacn o Leulia assim entendido, e Faça executar, passaii- 
do.se-lhes os despachos necessarios. Palacio do Rio de 
Janeiro, em 16 de setembro de 4817.-Com a rubrica 
de Sua Magestade. 

(brigado da Silva, C o l l q d o  da Legiolqüa Portuguezfl dc 1811 a 1aSOj 

De 6 de fevereiro de i818 . 
Tendo-se celebrado o acta wlemne da mintia acclamay.ao 

na successão da coida d'estes reinos; e reconheceudo ser 

graça de Deus omnipolente, e uma poderosa protecção da 
providencia, que, depois de tanlos perigos, tem salvado a 
monarchia: E querendo que fique perpetuada a memoria 
de tão extraoi-dinarios successos, e da devoção que eou- 
sagro a Nossa Senhora da Couceição, invocada por pa- 
droeira d'estes reinos pelo senhor rei Dom loáo Quarto, 
meu predec,essor e avb: Teuho determinado inslituir uma 
ordem militar da Couceição, de qiie ficara seudo cabeça 
d a  ordein a capella real de Nossa Senhora da Couceição 
de Villa Vicosa, ua proviucia do Alemtejo; e lera as dif- 
fereiites ordens de gram-cruzes, commeudadores, caval- 
leiros, e sexveutes, em numero prefixo, como se expora 
nos estatutos que lhe hei de dar; sendo as gram-cruzes 
destinadas para os titulos, as commendas para os que 
liveretn frlhairierito de fidalgos na minlis real casa, e sinii- 
Ihautemente as mais condecorações. A mesa da consciencia I 

L! ordens o tenha assim entendido; e formalizando os esta- 
tutos, e mais protidencias precisas para a sua execução, 
os faça subir em corisulla i minha real presença. Palacio 
do Rio de Janeiro, em 6 de fevereiro de 1818. - Com a 
rubrica de Sua Mages~adc. 

(Delgado da Silva, Coller@o da Legialayüo Porlugueza da 1811 a 1890). 

De 30 de março de 1818 

Eu E!-Rei laçü saber aos que este alvara com força de 
lei virsem, que tendo-so verificado pelos acoritecimentos, 
que são bem notorios, o excesso de abuso a que tem che- 
gado as sociedades secretas, que com diversos nomes de 
ordens ou associações, se tem convertido em cotiventiculos 
e conspira~ões contra o Estado; não sendo bastantes os 
meios correccionaes, com que se tem atb agora procedido 
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segundo as leis do reino, que piohibem qualquer socie- 
dade, congregação, ou associaçao de pessoas com alguns 
estatiilos, sem que ellas sejam primeiramente por mim au- 
clorisadas e os seus estatutos approvados: E exigindo por 
isso a tranquilidade dos povos, e a segurança que Ihes 
devo procurar e manter, que se evite a occasiáo e a causa 
de se precipitarem muitos vassallos, que antes podiam ser 
uteis a si e ao Estado, se fôrem separados d'ellas, e casli- 
gados os perversos, cÕmo as suas culpas merecem: E tendo 
sobre esta materia ouvido o parecer de multas pessoas 
doulas e zelosas do bem do Estado e da felicidade dos seus 
concidadãos, e de outras do meu conselho, e coustituidas 
em grandes empregos, tanto civis como mililares, com as 
quaes me conformei: Sou servido declarar por criminosas 
e prohibidas lodas e quaesrluer sociedades secretas, de 
quaIqiier deriomiiiaçk quc ellas sejam; oir com os nomes 
e íórmas ja conhecidas, ou debaixo de qiialquer uome o11 
fiirma, que de rioro se disporlha ou imagine: pois que 
todas e quaesqiier deverio ser consideradas, de agora em 
diante, como feitas para conselho e confederação contra o 
Rei e contra o Estado. 

Pelo que oideno que todos aquellcs que fôrem compre- 
hendidos em i r  assistir em IOJ~S, cliilis, comites, ou qual- 
quer otrtro ajuntamerito de sociedade secreta; aquelles que 
para as ditas In~as ou clubs, oii ajuntamentos, conr.ocarem 
a outros; e aquelles que assistirem i entrada ou recepczo 
de algum socio, ou ella seja com jiiramento ou sem elle; 
fiqueni incursos nas penas da Ordenação, livro V, til. VI; 
$$' 5 e 9, as quaes penas Ilies serão impostas pelos juizes, 
e pelas fbrnias e processo estabelccidos rias le is  para puiiir 
os reos de lesa magestade. 

Nas mesmas rieiias incorrerá0 os que forem chefes ou 
membros das mesmas sociedadus, qualquer que seja a de- 
nomina~áo que tiverem, um se provando que fizeram qual- 
quer acto, persuasão, ou convite de palavra ou por escri- 
pto, para estabelecer de novo ou para renovar, ou para 
fazer permanecer qualquer das ditas sociedades, Iojas, clubs 

ou comites deutro dos meus reinos e seus dominios; ou 
para a correspondencia rum outras f"ra d'elles; airida qiie 
sejam factos praticados individualmente. e não em asso- 
ciação de Iojas, clubs ou comites. 

Nos ontros casos serão ds penas moderadas a arbitrio 
dos juizes na fbrma adiante declarada. As casas, em que 
se congregarem, serão confiscadas, salvo provando os seus 
proprieiarios qiie náo wulieram nem podiam saber que a 
es.Ge fim se destiriavam. As mudalhas, sêllos, symbolos, 
cislampas. livros, calhecismos o11 inçtrucr,ões, impressos ou 
inanuscriptos, não poderão mais publicar-se nem fazer-se 
d'elles uso algum, despacharem-se lias alfandegas, vende- 
rem-se, darem-se, emprestarem-se, ou de qualquer ma- 
neira passarem de iima a outra pessoa, ngo seudo paita 
immediata entrega ao magistrado: debaixo da pena de de- 
grcdo para um presidia, dc quatro até dez annos de tempo, 
co:oriforme a gravidada da cillps e circumstancias d'ella. 

Ordeiio outrosim que n'este crime, como exceplo, nao 
se admirla priuilcgio, isenção, oir roncessáo alguma, ou 
seja de fbro o11 de pessoa; ainda que sejam dos privilegias 
encorporados ern direilo, ou os rkos sejam nacionaes ou 
estrangeiros, habitantes no meu reino e dominios, e que 
assim abusarem dia hospitalidade que recebem: nem possa 
liaver seguro, fiarica, Iiomanagem ou lieis carcereiros sem 
minha especial aiictoridade. E os oi~vidores, corregedores 

\te crime e jusliças ordinariss todos os annos devassaráo d'e: 
na devassa geral: E coiislando-lhes que se fes loja, se con- 
vidam oii congregam laçs sociedades, procederão logo h 
devassa especial, e h sppreliensão e corifisco. remettendo 
os que fhem r8os e a culpa i relação do districto ou ao 
tribunal compelerite, e a Gpia dos autos serl lambem re- 
mettida a minha real preseiiça. 

E este Se cumprird tão iriteiramente como n'eIle se con- 
tem, sem embargo de quaesquci le is  oii orderis em con- 
trario, que para este effeito hei por tlcrogadas, como se 
d'ellas se fizesse expressa mcrisio. E mando U nicsa do 
desembaigo do Paço, piesidelite do mau real erario, re- 
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gedÒr das jusliças, conselho da fazenda, trilirrnaes, gover- 
riadores, justiças e mais pessoas, a quem o conliecimento 
d este pertencer, o cirmpram e guardem como n'ellc se 
conWm, e façam muito iritcirameule ciirnpiir e guardar, 
sem diivida ou embargo alguni. E aos doutores htnrioel 
Kicolau Esteves Negr.ão, ctiaiice.llei.-miir do reino dc Por- 
tugal e Algarves; e Pedi-o Blachado de hliranda Malheii~os. 
chanccller-mor do reiiin do biairil, marido que o raçam pu- 
blicar e passar pela chancellaria, e enviem os exemplaihcs 
debaixo do meu sêllo, e seu signal, a todas as eslarões, 
aoride se costumam reinetter similhantes alurrjs; registaii- 
do-se na firrma do estplo, e mandando-se o o~iginal para 
o meu real archiro da Torre do Tombo. Dado iio Palacio 
da ReaI Fazenda de Sanla Ci ux, em 30 dc maiço de 18i8. 
-Com a aasigiiatura tle Sua Mageitade c do ministro. 

(Oel&ido da Silv:~. Colier~dv da Legtsa.$o Potliagucza ilo 1811 a 1820j 

ALVARA 

De 14 de abril de 1819 

Atlendendo ao que as sugplieantes rcpiesentam, e as 
grandes utifidadrs qiie em serviçíi de Deus, meu e do 11s- 
tado dcvem rcsulkar tio pio estabelccim~nlo qile se pro- 
põem formar, em qrie a classe mais iridigenle e desampa- 
iãda dos meus vassallos (e por isso a mais digna do meli 
paternal des~elo e re;il piotecçao), eiicoutra abylo e soc- 
cori.os berieticos, offei.ecidos c tomentndos pelo mnis lor- 
voroso zelo tia Burnaiii,lnde e cniidddc ctiiisL3: Hei por 
bein, e me prar coirceder-llies o meu roa1 çonaeriso e as 
prec'isas faciildades, @;ira que possain fundar em Lisboa s 
coiipregaçãri cliis Sci5\;is dos I'tilirt,~, deiioiniiiailas taiiiliem 
Iiiiixs ou Fil1i;is tln Cniid~ile. segu~ido as i'eg1.s "ire- 
cçiies dadas porp Sno Yiccrito de Paulo. E sou outi-osirn ser- 
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vido dispeusar nas leis da amorlisação para que possam 
adquirir por compras, doaçiies ou legados, e possuir para 
seu patrimoiiio, bens qiie possam produzir um reudimento 
annual ate ao valor de oito contos de reis. A mesa do des- 
embargo clo Paço o ttwha assim entendido e faca executar 
com os despaclios tiecessarios, sem embargo de quaesquer 
leis ou ordens em contrario. Palacio do Tiio de laneiro, 
14 de ahril de 3819. 

(Dclgdo da Silqa, Cu1lec;Üu da Legislaplo Porlugucía IIP. 1811 ? IREU) 

Eu EI-Rei faço saber aos qiie o presente alvarh com 
forca de lei  virem, qile sendo muito kequeritritas e conhe- 
ciilos os bcneficios que a Nacão Portugueza sempre rece- 
beu do patrocinio da Saiitissima Virgem da Conceição em 
todas as epochas rrriscadaa da  moriarcliia; rião tem sidu 
meiicis c,onutarites cr: reconhecimentos e devoção quc OS 
Soberanos de Portugal, meus auguslos predecessores, tri- 
bulararn em tortos os tcmpos A mesma Siintissima Virgem; 
rle tal maneira qiie El-Rei huni Joao Qiiarto por decrelo 
dc tiate e qiiatro, e carta regi3 de 25 de niarfo de mil 
seiscentos e qirareiita c seis, sf: lhe constiluiu feiidatario, 
e a dcclaiaou c lez jiirrii. Pailioeirn do Keirio, determinando 
por ou11.a carta regia de trinta de junho de mil seizccnloa 
e ciiicoenia e quatro que este padroado h s e  oscriiito em 
liqzdas lia entrada de todas as igrejas dos seris domiriios. 
para que Corse patente a todos os seus tassallos, e ficasse 
entregiie 6 memoria dos serulos; cnntinuantlo a mesma 
de~oi.ãri em EI.Hci Dom I'cdro Ségiitida, que crn mil ,icis- 
(;i:iitos r, noveiita e iIrinti ' i ,  cri~itirniiiit a i.eiil'rnria tlns LR- 
cravos da Seliliora ila ~ o n ç ~ i ç ã o ,  crccta lia Fria igreja dç 
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Villa Viçosa; em El-Rei Dom João Qiiiulo, que por carta 
regia de doze de novembro de mil setecentos e dezesete, 
maudou celebrar com toda a pompa a festividade da Con- 
ceição; em El-Rei Dom Pedro Terceiro, meii senhor e pae, 
que tanto engrandeceu a real capella da Conceição do Pa- 
lacio da Bemposta, que tinha sido erecta por minha tia a 
Serenissima Rainha da Grãa Breranha, quando se recolheu 
a Portugal por morte de seli marido El.Rei Carlos Se- 
gundo; e na Rainha Dona Maria Primeira da Boa Momo- 
ria, minha seriliora e miíe, que em mil seleceiitos e cin- 
coenla e iim se alisloii iia referida confraria dos Escrrivos 
da Conçeiçáo. E tendo-nie eu tanibein alistado ria mesma 
writrrria em mil selecentop c sessenta e rioile; bavendo 
Iierdado com estes meiis reinos aq~iella devogo (te meus 
p e s  e aios, e recoiihecido a ~irotecçáo eficaz da padroeira 
do reino, mediante a qual o omr~ipoteute tem livi-ado eaLa 
inonarchia dos grandes perigos que a cercaram pela ger-a1 
revolução da Europa, salvando i l e  todos elles não soa re- 
preseutaçáo e caracter da mema monarchia, mas lambem 
a niiriha real pessoa, ate ser acclamado solemuemerile iio 
faustoso dia seis de fevereiro de mil oitoceritos e dezoito, 
na siiccessão da corba d'este meu reino unido de Portugal 
e do Brazil e Algarves, inc resolvi a dar um testemunho 
piiblico e permanente da tlevoção e reconhecimerito a 
mesma Senliora, por iantos e tão assignalados beiieficiqs, 
creaiido por decrelo do mesmo dia a ordem mililar da 
Conceição. E lendo mandailo brmalisar pela mesa da cou- 
sciencia e ordens do Brazil os estatiilos necessarios para 
o goverrio d'esra nova ordem, sori sertido conformar-me 
com o parecer da referida mesa na consulla que sobre esta 
materia fez subir a minha real preseiiça, c decretar os 
mencionados estatutos ria maneira segiiinte: 

1. Esta iiova ordem serd  denominada -Ordem MiliIar 
de Nossa Senhora da Conceiçãb de Villa Vicosa -e com- 
poda de Grão Mestre, Grãrs Criizes effeçlivas e honora- 
rias, Commendadoi*es, Cavalleiros e Serventes. 

11. D0sejando eu elevar esta ordem, de que sou i'urida. 

dor, 6 dignidade e lustre das mais ordens militares do 
reino, sou ser~ido tomar palha mim e para os reis ou rai- 
nhas qiic mc siircederem no ilii~oiio da monarchia o litrilo 
de seii Gr9tl Mestre, c o (liicito inafienavel du a coirferir 
as pessoas qiie mel-ecerein Fel. admittictas ii'ella. 

III Pelos mesnici3 ~iiolivos de condecoraç.ao da ortlcm, 
e para que o meu reconliecimento e devoçào i padroeira 
do reino fiquem rãsplandcceiiilo de iam niodo permatieiile 
em toda a miiilia real famili:~, hei por bem que todas as 
pessoas reacs de irni e oiiuto sexo, sejam sempre Grsas 
Cruzes elrectivas da mesma ordem. 

IV .  Haretâ tambem n'esla ordem o niimero de doze 
Grãos Cruzes Iio~ioraiios; qiinrenls ronimen(1adores; cem 
cavalleirns; e sesscrita sei.rcrites ; albm dos commendaclo- 
rtls e cavalleirris natos que eii houver por bem nomear por 
serviço da oi-dcm, que serão reputados extraordinarios. 
Os numerus determinados serao perfixos, em quanto eu, 
por molivos qiie ine pareçam atteiidiveis, não fôr servido 
excedel-os. 

V. As Grãas Cruzes tionorarias serão coníeridas a pes- 
soas que liverem titulo; as  commericias as qiie tiverem 
filhamento de ridalgo na minha rcat casa: e as merces de 
cavalloiros aos nobres e empregados que me fizerem ser- 
vii;os ou merecerem a miriha real hntemplaçso. 

VI. A insignia d'esla ordem seri uma estrella gratitle 
de uove pontas esmaltadas de branco e raiadas tle ouro 
com nove estrellas pequenas r10 mesmo esmalte, collocadas 
sobre os ivaios eorre cada uma das suas pontas. e decorada 
com coriia real sobre a ponta siiperioi. Tera uo ccntro, 
em campo dc. ouro fbsco, a saudaflo ançeliça em cifra de 
ouro polido, e em circuiriferencia sobre faixa esmaltada de 
azul claro, eslarA eucripta com letras de ouro a legeuda: 
PADROEfH.4 DO HEINO. 

Ylt. Esia inciçnia ser6 marui nu mcnor como se obser- 
varA do p:idrão qiic com este baixa. 0s Grão5 Cruzeu e 
cominendadoi-es irsarão da maior, que no mesmo padi'áo 
vai designada em niimero segundo, e ~ioderão tambem usar 
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da ClUB vai ilesigiiada em i1iimci.o terceiro rni dias que n%o 
fhrcni rle galla ; os ~ d i d l l r l 1 0 ~  irbar30 da merior, qita vai 
drsigiiadii em tiumero iliiai.lo; e os serverifes lrai%o a insi- 
giiia coin os rnesmos c~iaclerrs e tlo I;ini;irilio da dos ca- 
vallciros, mas toda de prata, e sem algiim oui.o oii joia. 

VIII. -4 rrfci.id:i insigriia, ou vcnei.s da ordem, andara 
em lira dl: charnalote azul cl;ii.o, oi.l;id;t t l e  branco. Os 
Grãos Ciuzes usardo d'ella em fita laiga, [raçada do hom- 
tiro tlireiio pura o lado esqtierdci, como as ii,aYcm os Grãos 
Cruzes das outras oi.deris. 0s commentladoi~ea deverão tra- 
zel-a em t i i a  proporcionada pendente do Iiescoyo. Os ca- 
valleii,os c os seinveiites usarilo d'ella pendente das casas 
da casaca ou vestido de qiie Lizei-eni uso, do lado esquerdo 
corno e costume. Os Gi.%os Ciuxe~ e commentladores usa- 
rão sirnultaueanieiite da irisignra ilrsigiiadii no padtáo em 
iiumeiro ~irimett'o, em chapa de ouia, ou robreposio hoi. 
dado na casaca ou vestido uxterior do lado esquerdo, como 
se pralica nas outras ordens. 
IX. Qrierendo evitar que o abuso e a exlravagancia per- 

turbem a uiiiformidade das instgiiias da ordem, prohibo 
absolutaniente o iiso das veneras que nilo fôrem couformes 
em tamaiiho, ornato o caracler ao padr30 que sou servido 
dar. E marido ao tribunal da mesa da consciencia e ordens, 
que vigic: cotii diligenc'ia sobre cde aifigo. e mande tirar 
as veneras aos que alipareceixm com ellas d~sconforrnes 
ao dito padrão, impondo-llics a petia de cetri rsiizados, ine- 
tade para o ineiriii tio do liibiinal e a 0titt.a metade para a 
fabrica da caheqa i l a  orderii ; alem da ~icihda da venera 
apprehendida, qur? ficara pcrlencendo ao referido mei- 
rinho. 
X. .Os Gráos Cruzes, commeiidadoies c ravalleiros d'esta 

ordem de Nossa Senhora da Coriceiçáo de Viila Viçosa, gcr. 
sarão de todas as honras, homenagens, iseiições e privilc- 
gios dr: qiie gosiirn os í;iJos Ciiiees. rrimm~!ndatlores e ca- 
vilteiros lias outras oideiis niilitai.es rlo rrtno. E s o ~  ser- 
vido snçari,egai ás t l i ias  mes;ib i3;i consciencia c ortl~ris dú 
Reino Unido a manutenção (!'esses pt ivilegios, o conheci- 

mento e decisão dos uegocios da ordem, e a vigilancia so- 
bre o ciimprimeiito dos seus estatulos. 

Xl. Os: litulos (10s (;ih30s Cinuzes serao expedidos pela 
secretaria de estado dos iiegticios do reino, como sempre 
se pr'iilicou. Os d~is comnieii~ladores e cavalleiros consis- 
tirão em carias; e os dos seihvrntes em aluarhs expedidos 
pela rncsa (Ia con.iciencia e i~rdeiis e asçignados por mim. 
As mesas da coiisciencia e ordens de Lisboa e do Rio de 
Janeiro mandaiáo expedir ertes ritulos aos que apreseuL 
tarem portar.ias da meibc8 assigriadas pelo miriistro secre- 
tario di! estddo dos negocios do reino unido; sem processo 
algum de habilitações, e pelo cumpra se sbmente das men- ' 

cionadas poitaiias. Depois de baisarem da miiiha real a@ 
sigriatuta os referidos titulos irão passar pela çhancellaria 
das oideiis onde pagarão a real bxenda os mesmos direitos 
e honorificos que pagam os commendadores e cavalleiros 
das outras ordens rnilitar'es. Os serventes, porem, não pa- 
garão mais que os direitos ordinarios do transito dos seus 
alvarás. 

XII. Hei por bem que a real capella de Nossa Senhora 
da Conceição de Villa Viçosa, na provincia do Alemtejo, 
e a minha capella real da corte, onde estiver, sejam ca- 
beças d'esta nova ordem. Em amhas estas reaes capellas 
deveri celebrar-se annualmenle, com pompa, a festividade 
da padroeira da ordem: na tle Villa Viçosa no dia em que 
até agora se pratirou; e na da còrte no dia oitavo da Con- 
ceição. 

XIII. Todos os Grãos Cruzes honorarios, commendado- 
res, cavalleiros e serventes, que se acharum em distancia 
de uma legua da catie~a tla ordem, seráo obrigados a 
assislir i festividade da padroeira. Os que fôrem professas 
em oiilra qiialquer ordem inilitar do reino assistiião com 
o nianto da ordem qiie lirofessarem, pondo sobre elle a 
vetiera d'esia no1.a ordem ; os que náo tiverem outra assis- 
t ir io a festividade com mantos brascos iguaes aos das ou- 
tras ordens, usarido uns e ouiros de cordões, ou cingidouro 
azul claro, e da iusignia bordada sobre o hombro esquerdo. 
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Os serventes n%o usario de manto nem terão assento, es- 
tando scmyire dcsemharafados e prestcs liara o serviyo da 
ordcm. 
XlY. Fir ai20 cliicoi~lioi~adoç ri'esta ordrrn as diias wats 

inslitiiições rlos oilici;ir-s e dos esrravos. ereclas na igrcja 
de Nossa senhora da Concciq30 iole Villa Vicosa, conti- 
nuando as obrigayões dos seiis esl;iiri!os. o salislazendo ao 
mesmo tempo os encargos da oidem. E coiicedo quo na 
real corporação dns escravos sejam admiltidas, conio ate 
agora, as pessoas que se offei.ecerem, sendo capares; e a 
sua entrada para a real coi.poi.ayso sri4 moiiro de eu as 
honrar, promorerido-as aos Ingares da ordeni qiiando va- 
garem. 

XV. 0 Deio rla niirilia ieal cnpella de Tilia Viçaba, s r j a  
qual Ibr a dignidade de qt~ese ache reie~lido, seri rom- 
mrtndador na10 d'csta ordem. e será0 rli~alleÍi.os iguai- 
mente riatos os conegos da mesma r e a l  ral~ella; o prior e 
beneficiados da igreja de Possa Senhoia t la  Conceição, e 
os da mesa da ieal corporalfio dos escritos. erecia na 
mesma igreja, que fôrem perpetuos. A mesa da conscien- 
cia e orderis Ihes maiidari passar us seiis titulos a vista 
das suas collações e posses nos mericioiiados berieficioi e 
mesa. 

XVI. Sl,nilo piohibida pulos sagratlos canones e roristi- 
kiições apostdicas a ~irofissào solemne e perpetua em diias 
differentes ordens religiosas ao mesmo tempo, e querendo 
eu qiie esla nova ordem seja com[iaiirel rnm todas as ou- 
tras militares do reino: determino que ella seja indepeu- 
de~hte de profissiío religiosa. 

XVlI. Todos os galarrloarlos com esta ordem, lendo 
obtido os seus titulos na rbrma qiie fica determinada, irão 
pessoalmenle, ou por seus bastantes 111-oeriradores, apie- 
senbr-se com eltes ao Deáo da iniiiha real capella de Villa 
Viçosa, r: jiiraráo nas $113~  III~OS dereuder O mplcrio da 
immaculada Coticciqfio da Virgem Maria. Coni cetiidão 
d'esfe jiiramenlo no rcverso dos tiiulos, Irão malriçular-se 
no livro da real corporação dos esci*avos, que se acha no 

archivo da igreja de Nossa Senliora da Conceição da mesma 
Villa. e contribuirãio n'esse acto a referida corporaçãio com 
a offerta do coslume. -4 mesa dos escravos passar8 lam- 
bem a competente ceilidão da matricula, e offerta no re- 
verso dos Gráos Cruzes Iionorarios, commeiidadores, a- 
valleiras e serventes que se matricularem; e com estas 
certidões reconhecidas se haverão por pertencentes a or- 
dem os candidatos; e gosaião das prerogativas que por 
ella Ihes competirem. 

XVIII. Mando que na minha real capella da Cbrte haja 
lambem um livro para ii'elle se matricriiarem todos os 
Grãos Cruzes honorarios, corhmeiidadores, cavallsiros e 
servenles, que tiverem titulos passados pela mesa da con- 
scieacia e ordens do Hio de Janeiro. Esta mali.icula serl 
feita na preseuça da auctoi-idade que eu far servido no- 
mear; e esciipta pelo esci,ivao da matricula das outras or- 
dens mililares, e serviri sihmente para regular as anligui- 
dades e apontar os que não assislirem a festividade da 
ordem. Em tudo isto eutenderi a sobredita mesa da coii- 
sciencia e ordeus, dando as pro~idericias que lhe parece- 
rem opporlunas, e multando ern quareuta cruzados para a 
hhrica da cabeça da oidem, ou que tallai'em sem causa 
urgente e justificada. 

XIX. Todos os matricrilndos na minlia capella real da 
&te i r b  depois jurar nas mãos do Deão da minha real 
capella de Villa Viçosa, e matricular-se no livro da real 
corponçáo dos escravos como fica determinado, e seitão 
obrigados a apresentar aqui, i mesa da cünsciencia e or- 
dens, as certidões do jliramenlo e matricula dentro de dois 
auuos, conlados do dia em que os seus titulos tiverem pas- 
sado pela cliancellaria. Os que tiverem titulos passados 
pela mesa da conscieucia e ordeus de Lisboa, serão obri- 
gados a apresentar-lhe as referidas mrlidões denlro de seis 
mezes, contados da mesma .epoeha. Cada uma das ditas 
mesas procedera respectivainente i privação das insignias 
contra os que não apresentarem as meucionadas cerlidnes 
dentro dos praços estabelecidas, 
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XX. Nas estações encarregadas da exprdieucia dos ti- 
tulos dos commendadores, cavalleiros e servenles, levarão 
os empregados pelas cartas dos commendadores e caval- 
leiros os emolumentos que actualmente levam por simi- 
Ihantes das outras ordens; e pelos alvaris dos serventes 
uão levarão mais que o emoi;meiito do ieilio e regi-to 
d'ellas. - -. . 

XXI. Estes estatutos serão exactamente observados em 
quanto eu não fbr servido moditical-os ou alteral-os por 
novas providencias, que me pioponlio dar; e as mesas da 
couscieucia e ordens teráo paibticular cuidado na sua obser- 
vancia, como Ihes teriho intumbido. 

Este se cumpriri como u'elle se coritem. Pelo que: 
mando as mesas do desembargo tio Paço e da consciencia 
e ordens; presidelite do meu real erario; regedores das 
casas de supplicai;ão; cori~ellios da minha real fazerida; 
çii!ernadoi.iv das i'elayãs do 1'01-to e Baliia ; governadores 
e capitães pnerats; e a todos os miriistros de jristiça, a 
quem o contiecimerito e execução d'este alvari psrtencer, 
que o cumpram e guardemme façam ii~leirameriie cumprir 
e guardar como n'elle sc cuntttm, nào obslante quaesquer 
leis, alvaras, regimeritos, decretos ou ordens em contra- 
rio; porque todo3 e tndas hei por derogadas, para este 
effeilp &mente, corno se d'ellas tizessc expressa menção, 
ficaudo a l i a s  sempre em seu vigor. E serA passado e pu- 
blicado na chanccllarra das ordens militares d'este reiuo 
do Brazil ; e por el la se remetterãio ciipias a todas as esta- 
CÕAS na lórma do estylo. Dado no Palacio do Rio de Ja- 
iieiro, aos 10 de selembro de 1819.- Com a assignatura 
de Sua Magesiade. 

(Delgado da Silva, Colq!W da'legirluph Porlugueza dti i811 a 1890) 

DECRETO 

De 30 de abril de 1826 

Estarido determiriado que sejam hereditarios os Pares . 
do Reino de Portugal: Hei por bem que o Patriarcha, e 
todos os Arcebispos, e Bispos do inesmo Reino fiquem 
egualmente serido Pares, pelo simples acto de sua ele- 
vação as referidas Dignidades. 

As Autlioridades, a quum o conliecimeiito d'este per- 
tencer, o tenliam assim entendido, e executem. Palacio 
do Rio de Jaiieiro em trinta de abril de 1826.-Com a 
rubrica do Senlior Rei Dom Pedro TV. 

CARTA REG11 

A cei4í:za qiie toiilio de que Vossa Santidatle, em-todos 
ou tempos, fez a devida justiça aos nieus senlimenlos, uão 
sb de piedade cliristfi, mas de particular devoçáo e affecto 
6 Santa Se Apostolita, fazia, pelo menós, superflua a re- 
petição das sinceras prolestações que Faço, lanto em meu 
nome, como no de Sua Magestade Pidelissima minha au- 
gusta filha e pupilla, do uosso ardente desejo, .e Firme es- 
perança que temos de persislir com o favor divino ate ao 
ultimo sopro da nossa vida n'estes religiosos sentimeutos, 
se eu me náo visse u'este momento forçosameute obrigado 
a manifestar a viva dor que me causa o piocedimenlo 
usado por Vossa Santidade a beneficio do usurpador da 
c& de minha augusta filha a Senhora D. Maria 11, em 
quem sbmeate renuuciei e depositei os imprescripliveis- 



496 DOCUMENTOS COMPlIOVANTES 1)E DIREITO ECCLESIASTICO PORTUGUEZ 997 

direitos que tenho i coróa de Poriugdl como filtio primo- 
genito e legitimo represeritanle da Bjmastsa de Biagauça. 

Eu exprinio, Saritissimo IJadrc, as niinlias queixas com 
aquelle ainorh que scnte um lillio obcdi~ile da igreja fal- 
lando corri o pau cominum dob fieis. Doc-me parlicular- 
meute a escolha que Vossa Satilidade fez (para acceitai. e 
receber as credeiiciaes do ageiite do usurpador) do mo- 
meuto em que, voltaudo eii a Europa, a loda etla se fez 
notoria a minlia teução frme e inabalavol de empregar 
todos os meios que a proiidencia tem posto, por oia, i 
minlia dispsição, e todos os que para o diante me roii- 
ceder, para derrubar a peifida usurpaçáo do sceptro por- 
tuguez, recuperar a minha augusla filha o throno de seu 
pae e avbs, B muito es[iecialiiieiite, como natural conse- 
quencia d'esle gI.irioso lim, Iiai'a acabar de iima tez com 
esla Iioii.eiiila c;ii.r~içeria, e eiipolia~ao itijuela que se esti 
kirariilo lia yria1i.o aiiiios. do mais puro sangue e da me- 
Itivi sub~taiiciri dos SPUS, e ijiie j i  Lwam meus, fidelissi- 
mos subditos. 

Eu li ab ductoi~idados dos summos poiilifices Clemeote V, 
João XXII e Xisto I V  çitailns na Biilla de 5 de agosto, para 
ju$tificar 3 11lecip3daineri te o ~ii'ocedimeiilo aclual, das quaes 
o seiitido parece ser o de annullar de presente, e para o 
Iti1ui.0, todo o effeito politico e religioso que deveria pro- 
duzir nos animos verdadeirameute catholicos o reconheci- 
merilo feito pela Saiita SB de qualquer dominante, com 
c1ar.a ou duvidosa justiba collocado sobre um ttirono. 

Do acerto, ou incongrueucia d'este resultado para o de- 
co1.o d a  Sauta Sb, Vossa Saiilidade 6 o melhor juiz; eu 
sUineiiie Ilie olisei,vaibei que esta doutrina. se roi pralicada 
cru teuilios r.eiiiotos, bi lambem abandonaria, e posta de 
parte fia seculos, pelos summos poiilifices mais proximos 
;i nossa idade, e não parece que os prinçipios, usos e cos- 
tumes dos seculos x i ~  e xv sqani os que mais conviin 
fazer reviver e pór em vigor rio seculo presenle. 

Eu uão necessito, Santíssimo Padre, de allegar outra, 
nem mais concludenle piava do que digo, senão o exem- 

plo do que foi praticado com meu aupsto avb o Senhor 
D. João lV, giprioso restaurador da iudependencia da corba 
portugueza. E bem evidente que se a doutrina dos sm- 
mos ponlifices Clemeute V, Joáo XXII e Xisto IV fosse a 
doutrina de Urbano VI'Ill, luuoceiicio X e Alexandre VII, 
nao teriam estes ultimos recusado a iuslituição cawnica 
aos bispos designados pelos Serihores Reis D. João iV e 
D. Affonso Vl; nem os b i s  Filippes at8 1640 intrusos 
na posse do reino de Portugal se teriam opposto, como 
fizeram com tanta vehemencia, a esla concessão da Santa 
Se, se eiia bsse acompanhada de uma reserva tal, a seu 
favor, do direito de soberania. Neni os summos ponlifices 
Urbano VIII, Innocencio X, Alexandre VlI, nem os Reis 
iáo cafholicos de Hespanha Leriam preferido o arbitrio de 
deixar toda a inonarchia porlugueza, nas quatro partes do 
mundo, exposta. pelo espaço de virite lres annos, a ficar, 
como de kcto se achou em 1668, sem um sb bispo com 
diocese. E evideiite que ambos os contendenles julgavam 
que o reconliecimenlo da Sauta Se era decisivo a favor do 
Senhor D. João IV, que era de direito e de facto Rei. 

Em váo se tem dito, paia interpretar a resolução eon- 
shntemeule negativa de tres papas successivos, que os 
tempos são muito diflerentes, que o perigo dos poros 
destituidos de pastores C! maior agora, da que foi de 1640 
a 1668. 

Sem eittrar n'esta questão, que pedir iam miudo exame, 
eu observarei a Vossa Sautidade que o remedio que se 
quer applicar presentemente, torna maior o perigo, p o ~  
que a escolha não pbde cahir senáo sobre pessoas capazes 
de approvarem o pq'urio e a trai$&, de que Ihes d i  O 
exemplo quem os ha de uomear; e não me pbde lranquil- 
lizar o processo de costume, que haja de ser feito pelo 
Nuncio de Vossa Sauiidade, Moiisenhor Justiniani, d pes- 
soa do qual ponho eu a mais vehemente suspeiç30, pelo 
pessimo comportamento que tem tido, desde o principio 
da usurpação. Foi em virtude d'estas eonsideraçaes, e da 
doutrina contraria i que Vossa Santidade deseja agora 
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estabelecer para o futuro, que os dois santos predeces- 
sores de Vossa Santidade, Leão XII e Pio VI11 se erpri- 
miram repetidas vezes ao embaixador meu e de minha 
augusla filha, e tambem aos embaixadores de outras po- 
tencias, com a seguinte phrase: aque a Santa Se seria a 
ultima a reconhecer o usurpador, e nunca tomaria a ini- 
ciativa sobre as outras cbrles a tal respeito». 

Eu giiitu profundamerite n'alma de me ler  obrigado a 
declarar a Vossa Santidade que não reconheço desde ji, 
nem reconhecerei para o fuluro, como validas, as nomea- 
çZies de bispos feitas pelo usurpador da corda de minha 
augusta filha, antes hrei intimar a todos os candidahs 
que as acceitarem e negociarem em Roma a espediçso 
ordinaria de suas bullas, que se abstenham de o fazer,. 
sob pena de serem por mim considerados e tratados como 
traidores e rebeldes a Sua Magestade FideIissima, e se a 
providencia favorecer, como é de esperar, a justiça da sua 
causa, de serem expulsos do reino, e exceptuados expres- 
samente da amnislia que eu, em nome de Sua Magestade 
Fidelissima, tenho tenção de conceder aquelles de seus 
subditos que se deixaram illudir, ou se niostraram leme- 
rosos, ficando os ditos intrusos destituidos de toda a espe- 
rança a pensão alguma sobre os bispados a que aspira- 
vam. Eu protesto diante de Deus e de Vossa Santidade, 
que nenhum Principe foi, iiem e mais alheio do que eu 
do temerario desejo ds excitar um scisma, ou ainda a mais' 
leve interrupção de boa harmonia com a Santa Se; mas 
eu náo ignoro que se os tempos estão mudados, vistos de 
um lado, tambem o esko vvistos do outro, e que eu, vio- 
lentado, poderei realizar o que meu augiisto avd o Seiihor 
D. João IV, attribulado com mais de uma guerra externa, 
se náo alreveu a pdr em execução. Eu poderei seguir o 
conselho que lhe foi dado por eminentes tbeologos e fieis 
catholicos d'aquelle tempo. 

Se levar as eousas a este extremo, @de ser um bem 
para a igreja, se Vossa Sanlidade se não resolre a achar 
no t h e s m  inexhaurivd da mesma igreja mkro meio de 

acudir as necessidades d'ella, senão o de usurpar, ou fazer 
usurpar a prerogativa de nomear aos bispados vagos, que 
os Se~ihores Reis meus augustos avbs fbrarn sempre tão 
zelosos de manter illesa e inviolavel; eu ao menos, pre- 
venido a tempo, provo evidentemenke a Vossa Santidade, 
e ao mundo inteiro, o VIVO desejo que nutro de evitar i 
igreja de Portugal um scisma que a perturbe com todas 
as wnsequencias que se não podem prever de tamanho 
desastre. 

Digne-se Vossa Santidade de lançar a sua bentão apos- 
tolica sobre este que beija o pii de Vossa Santidade.- O 
mais obediente filho, 19. Pedro, Dqw de Bragunp.- 
Pai,is, i:! de outubro de 1831. 

(LIiker, Collscfilo de Rolador, elc., tom. 1x1, 1&79). 

OFFICIO 

De 28 de julho de 1833 

Em."'" e Hev.'"" Sr.-Constando a Sua Magestade Im- 
perial o Diique de Bragança, Regente em nome da Rainha, 
que n'esla capital ha a maior indisposição contra V. Em.eia, 
e niio querendo o mesmo aupsto Senhor que um delegado 
do Summo Pontifice seja insultado nos Estados porlugue- 
zes, mandou preparar uma embarcação para transportar a 
V. ao porto de Cadiz, d'onde possa seguir sna via- 
gem; devendo comtudo sahir dentro de tres dias: o que 
de ordem do mesmo Senhor lenho a honra de participar 
a V. Em.Oia. 

Deus guarde a V. Em."'", Secreiaria d'estado dos ne- 
gocio~ estrangeiros, em 419 de julho de 2833.-Ca~dido 
Jose Xavier. -Em."' e Rev."" Sr. Cardeal Giustiniani. 

(Bitsr, Colkqdo dr Rdodoi, ste , tom. XXX, 1879). 
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111."" e Ex."" Sr.-Tendo S. M. Imperial o Duque de 
Bragança, Regente em nome da Rainha, sido servido man- 
dar iseiirar d'esta capital, dentro de ires dias, o Pro-Nunçio 
de Sua Santidade, houve o mesino augusto Senhor por 
bem determinar que d'oiSa em diante não liaja Nuiiciatura 
em Portugal : o que tenho a hoiira de participar a V. Ex.' 
para seu coohecimeiito e uso convetiiente. 

Deus guarde a V. Ex." Secretaria d'estado dos nego- 
cios estrangeiros, em 39 de julho de 1833.-Condido 
Josd Xavrer. 

(Iliker, Collec@ d i  Tr~l~dpr. ~ t r  , tum xxx, 1879). 

De 3i  de julho de 1833 

Em.'"' e Rev."" Sr. - S. M. Imperial o Duque de Bra- 
ganp, Regente em nome da Rainha, tomando em consi- 
deração o que V. Em."* representou a respeito do seu em- 
barque para Genova, manda cornmunicar a V. Em.ua, que 
não ha inconveniente em gue V. Em.aa se embarque a 
bordo do bergaritim sardo L'Asstma, capitáo Emanuelle 
Basso, em vez de aproveitar a o5erta que o mesmo au- 
gusto Serihor lhe fazia de uma embarcação de guerra, que 
o transportasse; e outrosim permitte que V. EmU" demore 
a sua sahida para o fim de mais commodamente poder ar- 
ranjar os seus effeitos ali! ao dia segunda feira 5 de agosto 
proximo futuro; ficando passadas as competentes ordens 
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alfandega e ar: torres para se náo par embaraço algum ao 
livre transito da si ia bagagem e do dito navio: o que tenho 
a honra de communicar a V. Em.cLa. 

Paçn, em 31 de julho de 1833. - Ca7adido dmd X m .  
(Bihcr, ColIsr@a dn Trdodoi, alc ,  tom. axx. 1879). 

DECRETO . 
De 31 de julho de 1833 

Havendo uma facção immoral e hypocrita, escudada com 
o esliecioso tiluto de defensora do Ih~ano e do altar, pro- 
lanado por escandalosos actos os puros dictames da re- 
ligião calholica apostolica romana, fazendo servir para 
destruicão e d~sordem esses dons dos ckus institnidos sb , 

para lelicidade dos homens, e sendo geralmente notorio o 
escandalo causado por maus ecclesiasticos e indignos pa- 
rochos, os qiiaes, afastando-se do espirito do evangelho, 
abusaram do seu sagrado wmisterio, ligando-se a esse 
partido injusto e feiso~ contra o legitimo throno e conlra a 
palria: querendo eu, como me cumpre, desaggravar por 
todos os meios ao alcance do supremo poder temporal, a 
santa rel igib de Jesias Christo, provendo as igrejas de 
pastores, crijas acções estejam em harmonia cnrn o espirito 
do evaiigelho, dando ao clero secular e regular a consi- 
deraçáo que lhe e devida, e fazendo com que os minislros 
do altar dirijam seus actos como devem, para a felicidade 
dos povos, que devo promover: hei por bem, em nome da 
Rainlia. crear uma commissáo de reforma geral ecclesias- 
tica, segundo os pi.iiicipios estabelecidos no decreto 11.' 25 
apropriadamente a Portrigal. Esla commissão ser6 imme- 
diaiamiarite i~lsl:~lladd em irma das salas da Secretaria d'es- 
tado dos riegocios ecclesjaslicos e de justiça, e pela mesma 
SeciheQria farii subir a minha presença o resultado, succes- 



DE DFREITO ECCLESIASTICO PORTUGUEZ a03 

sivameote, de seus trabalhos. Seri  composta dos segnintes 
membros: o prior Marcos I'into Soares Vaz Preto, que sei. 
viri de presidenle : o prior Manuel Pires de Azevedo Lou- 
reiro : o prior José Ferrão de Meiidonça e Snusa : e o pres- 
bytei.0 secular Aritonio Tcixeira Salgueiro, que servira de 
secretario. 

O iniiiistio e secretario d'estado dos hegocios da Fa- 
zenda, interinamenle eiicarregado da pasta dos negoçios 
ecclesiasticos e de justira, o tenlia assini eiiteridido, e o 
faça exectilar com os despachos ncces~ai~ios. Paço da Bem- 
posta, em 31 de julho de 4833.-0. P e h ,  Dzsqrte de 
Brogawa. - JOJS Silva Carualho. 

{Hikor, C(ilkcjào de Trdodos, elc , Iorn xxr, 1879) 

deve~ido desde jk deixar de assignar-se oir denominar-se 
arcebispos, bispos, tiignitarios, priores-mbres, conegos, ou 
parochos de dioceses, cabidos, conventos, ou parochias, 
em que k a m  iiistituidns oii providos pela mencionada 
Iorma. 

Art. 3." Serão processados e punidos, como rebeldesi 
todos os que conli.arierem As disposições do presente de- 
creio. 

.4rt. 4.* Picam rerogadas lodas as disposições em con- 
t r a ~ , ~ ~ .  

0 ministro e secretario rl'eslddo dos negocios da Fa- 
zerida, interinaiiiente encarregado dos nrgocios ecclesias- 
ticos e de justi~a, o tenha assini eniendido e o faça exe- 
cutar.. Paqo das Necessidades, em 5 de agosto rle ,1853. 
- I). I'~d,.o, Iluqzre de Brayu~iyu. -Jose da Siha Car- 
vflIt10. 

(Bihcr, Cnllet$du dc Tralodm, etc ,  tom xax, 187'5) 

De 5 de agosto de 1833 

'Fendo aattenção ao que me representou a Conimissão de 
reforma geral ecclesiastira, creada por decreto do .i " do 
corrente mez: hei por bem, em nome da Rainha, decretar 
o seguinte: 

Artigo 1,' SWo declarados vagos todos os arcebispádns 
e bispados qiie fbram confirrnadr~s no Consisti~rio de Roma, 
em virtude da nomeação e apresentação do governo usur- 
pador ; e bem assim todas as dignidades, prioradosmbres, 
canonicatos, parochias, benelicios, e quaeyquer cutros em- 
pregos ecclesiasticos, nomeados e apresentados pelo mesmo 
governo iiilriiso, e confirmados em consequencia d'esse ti- 
tulo vicioso. 

Arl. 2." Os individuos providos pela maneira iiidicada 
rio artigo autecedeiite remetteráo seus titiilos a Secre- 
taria d'estado das negotios ecclesiaslicos e de jusiiça, 
dentrr, em qdnze dias contados da data d'este decreto; 

De 5 de agosto de 1833 

Tendo attcrição ao que mie representou a Commissão dc 
reforma geral ecclesiastica, creada por decreto do I.' do 
correrile meli: hei por bem, em nome-da Rainha, decretar 
o seguinte: 

Artigo 1.' Ficam exlinetus, como se nuIica tivessem 
exishido, lodos os padroados ecclesiasticos de qualqiier 
iialureza ou ileiiominaçao qgiie sejarii. 

Art. 8." Sb o governo pbde nomear e apresentar os 
arcehispados, bisliados, dignidades, priorados-mbres, ca- 
nonicatos, ~iarocliias, beneticios, e qiiaesquer oiitros em- 
pregos ecçltisiasticos+ 

Art, 17icam revogadas lodas as leis em contrario, 
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e retiraílri o beneplacito regio a todas as disposições que 
se oppozerem ao presente decreto. 

O ministro e secreiario d'esiarlo dris negocios da Fa- 
zenda, interindmente eiicarregado dos negocios ecclcsias- 
ticos e tlo justiç:i, o Lenlia assim eriteridido e o fala exe- 
cutar. Paço das Necessidades, em 5 de agosto de 1833. 
- D. Pdm, Dltq~te de Brugalipu. -Jose da Silva Car- 
aalho. 

(Biker, Collei*p?u ile Tratados, elc , lum ixx. 1879). 

De 5 de agosto de 1833 

Tendo alknção ao que me representou a Commissão de 
rebrma geral ecclesiastica, creada por decreto do $O do 
correnle mez: hei por bem, em nome da Kainha, decretar 
o seguinte: 

Artigo 1 .O  Todos os ecclesiasticos secuiares e regula- 
res. que desempararam e abaridonararn suas parochias, 
capellas, wnventos. mosteiros c hospieios na occasiáo eni 
que se acclamou o legitimo governo de Sua Magestade 
Pideliasima a Raitiha a Senhora D. Maria 11, nas terras em 
que existiam essas parochias, capellas, conventos, mostei- 
ros e hospiçios, ou d alii se evadiram, depois de feita a 
acclamação, para seguir o partido risurpldor, ficam decla- 
rados rebeldes e traidores, e como taes serão processados 
e   uni dos, perdendo todo o direito a suas igrejas, bene- 
ficio~ ou qiiaesqucr logares que possuiani. 

Arl. 4." O conveoto ou mosleiro, que receber algum 
dos ecclesiasticos comprchendidos na dispusiçáo do artigo 
arilecedente, sera suppriniido; seiis bens declarados bens 
nacionaes, e incnrporados nos da nação; e os religiosos 
que habitarem 110s ditos conventos e mosteiros priva- 

dos do direito de scrern alimentados peln thesouro na- 
cional. 

Art. 3." Os prelados que admittirem nas igrejas ou be- 
rieficios quacsquer ecclesiaslicos cumpi.ehendidos na dis- 
posirão do artigo i.", licarão rel~utailos cumplices de seus 
crimes; e iiicorrerão nas inesnias perias que elles. 

Art. 4." Picam revogadas tudas as leis, decretos e dis- 
posiçiles enl cotitratio as do presenle decreto. 

O mitiistio e secretario d'cslado dos negocios da Fa- 
zenda, eiicarregado iriterina~nentu da pasta dos negocios 
ecclesiasticos e de jiisti~n, o leiilia assim entendido e o 
faça executar. I):ico (!i15 Nece~sitlades, em 5 de agosto de 
1833. - 11. Prrli.ti, Diryile dc Bl.aya#ga. - Jnst! da Sthia 
Ca~~rvllio. 

( H k c i  Collcr{iio de Truiudrir, rlr.,  tom xax, 1879). 

DECRETO 

De 5 de agosto de 1833 

Alteridetido i proliosta que a CommissZo de reforma 
geral cccleçiastic:~ fez s ~ i l ~ i r  a minlia Iireseiiça: sou ser- 
vido decretai, em iioùie ila Rairilia, o seguinte: 

Arligo 1.' Ficam d'ora ein diante prohihidas todas e 
quaesquer admissões a ordens sacras, e a noviciados mo- 
nasticos tle qualquer iristiiiito ou nalureza que sejam. 

Art. 2.. Sei% desde ja des~iedidos dos conventos ou 
mosteiros todos U B  iidividuos que se acliam nos sobreditos 
iioviciados, e qiie por este facto voltai.ão a classe da socie- 
dade a que ~ierteiiciam antes da sua entrada. 

Arl. 3 . O  Eslafielecer-se.lta, lugo que as circumslancias 
o permittam, uin numero determinado dc semiiiarios para 
prover I edueaç.do da mocidade, que fbr necessaria para O 
serviço do culto divino. 
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Ai.[. i." Os cir~liri~iriiis e toilos os lirelatlos moriaçiicus 
ficam cs~ietiriliricrite r'rslioiisaIeis 1)eI;i excciiçãu do Iii'e- 
seri te decreto. 

O miiiistro e st:crctnrio d'estiido rlos negucios da Fa- 
zenda, ericarregailu it~tei~iiiairii.tite tls Iiasla dos nagacios 
ec~lcsidsticos c de jrrstiçd, u tenli,~ &sim eiitentlitlo e o 
faça execubr. Paqo das Necessidade5, em 5 de agosto de 
1833. - U. I'edro, Utiqnc. dc Urugairya. - Jus6 dn Sitoa 
Camalliu. 

(Il~kcr, Culler@o r lc  T~alarlùs,  c t ~  , Loni k i ~ ,  1879) 

DECRETO 

De 9 de agosto de 1833 

Altendaiido a qiie a irisiiluiç3o rle ~ii~cladus maiores das 
ordeiis miliilres, nioiiaetiae~., e de uiilras yiiacrquei' cor- 
pora~fies. qilc vihem corigiegarlas cm cumtrhiiidade e op- 
pwla ao espirito do evaiigeilio e 2 i%eligião calholica ro- 
mana, segiiiido a qual os liris sio subdi tos espiiiluaes do 
bispo iliocesanu; u coiisiclci.andu oulrosiiri que a mesma 
iiistituiç3o cutislaitterncrite se lia manifestado conli.aria á 
iiideperitdeiicia do gorerrio, e i coiisolidar;àio das iiistilui- 
$fies da monai.chia, cslalielacidas na Caiia Cunslitucional 
d d  iiaçio po~ttigueza. ciij11 esiabilidade e permancncia B 
olijecto da rniiilia maior solicitride: soo srvido, em nome 
da Rniiilia, dcci.etni. o segiiinte : 

Biiigo ,I." h35 I ' O I I I I I I I I I ~ ~ ~ ~ I ~ L L S  rle totlos OS coiiventos, 
rnosleii,os, e casas r~uligiusas dc  iini c outiu SPAO, tlrn que 
lionrer tliize iiid i \  idtws fii.oressus, esti:s foi*mai.ão imme- 
diatamcnie urn cnpit~ilo, rin yiie 2 ~ilur~alitlatle de votos 
s~1-i  elcitii um piseladu 1oc;il pais us reger e guveibiiai. du- 
i.siite (i tcrnpc~ de i i i i~ aiitio. I'eita a cleic3o, logo o pre- 
lado e currirriu~iid.iJe tlnrtío ~ i n i l e  d'ella íio oidinario da 

diocese, a qiiein presta1.50 obetiiencia, e os autos ser30 
eririados 6 Secretaria d'estado dos riegucios ecclesias~icos 
e de justiça. 

Ai?. 4.' Nos convcritos, mosteiros, casas regulares e 
Iiospicios, eni qiic houter ineiios de doze iridividuus Iiro- 
fessos, o prclado actual zissitn o ~iart~cipai-a pela iepaiti- 
çáo respectiva do govenio, para que os religiosos d'essas 
casas sejam uliidos aos de outras qtte houverem de ficar 
existindo: as primeiras serão declaradas extinçias, e os 
seus bens incorporados iios bens nacioiiaes. 

Art. 3.' Os ordinai.ius d;is dioceses, dent1.0 das yiiies 
estiverem us sobreditos conveiitos, rnoçteiros ou casas re- 
ligiosas, acceitaiáo á sua oktlicricir as coinmonidades or- 
ganisadas segundo o disposto rio artigo I.", e as gover- 
nai-io espiritrialmeiite como aos deinais ecclesiaslicos da 
diocese, iazerido~lhes obset-rrar us itistiiueos e regras da 
siia profissão. 

Art. L" Os oi.dinat*ios e rornrnunirlades que, sob qual- 
quer pretexto, iisçliiem uh~ilierici;i ao delerniiiiatlo no pre- 
sente dcct-etu, seráo ~iiwcessados e ptriiidos como reheldes 
A Ilainlia. A s  casas d'edas comrni~iiidailos fica1480 extinctas, 
os seus bens incorjioi.adoç rios b ~ i i s  I I ~ C I U ~ I ~ P S  ; e 0s intli- 
vidiros. que iiellas residiam, Licai,ao ~~ri ia t lus  (te sutrsidios 
do govei 110. 

Arr. 5." Ficam rc\ogad~c todas as leis cm eonti.ario, 
retirado o beiicy~lacilo reçio coricedido as clis~iosisões op- 
postas ao presente decreto. 

O ministro e secretario d'estado dos negocios da Fa- 
zerida, eiicai-regado irilei-inanierite da pasta dos negocios 
ecclesiaslicoi. e dc ~iistiqa, o tenha assim enteiidido e o 
faça execiitai.. Paço das Neci3ssidad~s, em 9 dtc agosto de 
1833. - 0. f'edro, Uzlqitc de Uragançcr. - Josd da Sika 
Ca?rollro. 

(Rilcr, Collcc~Eo de Tialudos, clc, tom 1x1, 18i9) 
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De 23 de agosto de 1833 

Aktendendo i necessidade ile tornar effeclita a reforma 
das ordens regulares de amhos os sexos n'cstes reirins e 
seus duminios, em consequencia da relaxacão da disciplina 
e outros males, qtie lia muitos ariiius os Seiiliores Reis 
meus airgiistris aiite[iasbatloà sc prolioseram remediar; ha- 
vendo-se aiigrnetitado esses males iios ultimos terrilios das 
discordiaa civis a tal ponto, qiie riso O possivel por decoro 
do governo, ~ 0 1 .  bem 11a religião e da inoral publica, e 
utilidade nacioiial, (IiiTerir por mais tempo a sobredita n- 
forma; e sendo certo oriirnsirri. que pelos brcvcs ponti- 
ficios rle 28 de agoslo ile 1756, de 3 de agoslo de 1790 
e de 45 de novernhro de 1704, e pelo decrelo de 21 de 
novembia de 1789, que creou a Junla do exame do estado 
actual e mellioi~amenio temporal des oidens i tgulares, se 
eslabdcceii e tlelerminoii, com perreita aniiuencia da Sanla 
SI! Apostoltca, o ineio de prover de i,eniedio Bs necessida- 
des rlo clero regul;ii-, eiiliio conhecidas, com as necessarias 
bculdades concediílas pclos surnrnos poiitifices ao pi.esi- 
denie da referida Juiita, e lnrismissiveis a seiis succes- 
sores; hei por bem, em nome da Aainlia, dscrelar o se- 
guinte: 

Artigo 1." Fica iiislaurada a Juiita do exame r10 estado 
actual e meltioramento temporal das ordens regulares, 
creada por decrelo de 21 de iio~emliro de 1780, e de- 
clarado~nullo, e como se iiunca livera existido o cliamado 
ilecreto, que a slililiriiniu iio lempo da usurpacão em 7 
de s~temliio de 182!), liarã ctiju effuito S%O applicaveis as 
pi'ovidençias do decreto de 29 de tiovembro de 1831. 

Art. 5." sao declaradas em pleno vigor todas as facut 
datles concedidas i Junta do exame do estado actual e 
melhorarneulo temporal das oi'dens regulares, e ao seu 
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presidente pelos breves dos ponlifices Benedicto XIV e 
Pio VI, e pelos decretos rle 2.1 de novemhro de 1789 e 
de 9 de ~iorembro de 179 1 .  

Art. 3." A Junta do exame do estado actual e mellio- 
ramento temporal das ordens regulares fica encarregada 
de propbr ao governo, por meio de conçullas, as medidas 
necessarias, para levar-se a effeito a reforma geral do clero 
secular decretada em 3 1 de julho do corrente aniio. 

Art. 4." A Junta do exame do estado acliial e mellio- 
ramento leniporai das ordens regulares, seri composta 
dos seguintes membros: presidente, o Consellieiro Com- 
missario geral da bulla da cruzada, Marcos Pinlo Soares 
Vaz Preto; deputados, o Desemliargador Manuel Pires de 
Azevedo i,oiireiro, Vigario geral do Patriarchado; o Licen- 
ciado JosB Ferrão de Mendonça e Sousa, prior da fregne- 
zia de Nussa Serihora dos Anjos d'esta cidade; ,411tonio 
Teixeira Salgueiro. Vigario da igreja parochial de S. Paulo; 
o conego de S. João Evangelista, João Jorge de Oliveira 
Lima, Vigai-io da [regitezia de S. Barlholumeu; Frei Mi- 
guel do Carmo, da provincia da Arrabida, prior da igreja 
de S. João da Praça; Josl! Antonio Mancio (Ia Costa Ubaldo, 
Desembargador da Casa da Supplicação, hoje extincla; 
João Manuel Teixeira, Desembargador da extiiicta Relaqão 
e Casa do Porto; e secretario, Lourertço Correia Mdtiuel 
de Carvaltio e Blboim, Alcaide-Mbr de Calirella. IlaverA, 
alem d'isto, um porteiro e um continiio, que o presidente 
nomeará. 

Art. 5 . O  Instaurada qiie seja a Junta do exame do es- 
tado actual e mellioramento temporal das ordens regula- 
res, tomari desde logo tonhecimeiito de todos os objectos, 
que ate esse momerilo Iiuu!er'em ~iertericido i Commissão 
da reforma geral ecclesiastica, crcada iior decrcto de 31 
de jullio do corrente anno, a qual por este se declara dis- 
solvida. 

Art. li." Ficam revogadas todas as leis e disposições 
contrarias ao prese~ite decreto. 

O ministiao e secretario d'estado dos negocios da Fa- 
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zenda, encarwgado interinamente dii pasta dos riegocios 
ecclesiasticos e de jiistica, o ferifia assim eritrnrlido e faça 
executar com os deqiactios necessartas. P a ~ o  das Neces- 
sidades, cm 23 de agosto de 1833.-U. Pedra, Ikrque 
d ~ '  Hrlrgatzça. - Jose da Szhcl Crti rvllio. 

(Ililci, Collcc!do 8: Ttulotlas, etc , inin r \%,  1871). 

De 23 de agosto de 1833 

Náo aeiitlo ciirnpalivul com us piniiiciliius dcctclatlos ria 
Carla Cunstiliiçiiiiial rla iiioi,ai.ctia Iroi.liigueaa, c coni a or- 
gaiiisacãu jt~dicial, nias aiitis iiilolci,ai r] a ntiirinaiiu nKen- 
siva (Ia dignidade níiciorial, dos ilir~eito:: do rpiseoliatto, e 
das liberdades da igreja l,usitliiia, ciija cortsci.iac8o me 
cirinlire zelar., [pie coiitiiiue a existir- ii'esles i,eiii06 urn tti- 
bliiial presidido i~ni  siibdilu ertiarigeiro, tuin~io~to de 
juizes da sua iiume;iCBo, scm a r l c i i da  aplirorayau da au- 
cloiidade real, dr: qiie lcrri rcsiilladu a rc~~iielic.ilsi~c1 muii- 
struosidade de se verem rcctesiasticos rcgiilares exercenilo 
as iuncçõos jiiiliciaimi;is coiitiha a cxpiwsa disposi~ão das leis , 

do rcirio e dos canorres da igreja: Iior estes e outros res- 
peitos tiei por bcm, ein riome da tlniiilia, deeieliir o se- 
guinte : 

Artigo 1." Fica deeile jl extiiiclo o 'l'i~il,iirilil da Iqaç iu  
com todos os seus iifljrios e emIiiqcgos. 

Arl. 2." Os tiiaecssos firidos sei ão remtllii~llis com i i i-  
ventario 1iat.a o arctiii-O r ea l  da Torre do Tiitnbu. 

Aid. 5." Os piocessos pciidcritcs solire ob~eclos mera- 
meiite e~[iir~it~iaee, qiie ia livei'eni liilo Serilenqa;, s3o de- 
clarados iiridos : riodeião comluilo as p:it.tes, que se ~ulga- 
rem lesadas, iriterliilr o reciirso d'esta senlença conforme 
as leis do reiriu; os processos lienderitcs sobre objectos 

lem~ioraes, rluc t i~erem tido senteiiça, e se acliarem com 
embaigob pviideiitei. na ~irinieira, scgiiiida e terceira in- 
:taiicia, ate agora admittido iio referido li,ibilnal, serão re- 
meitidos ao jiiizu da coi.bri, [);ira ali serem decididos. 

Ai&. 4." Os processos sul.ire 3 Iiabilita~20 dos norrieados 
para 03 bisp:idos, s e ~ i ( i  leiti,s {)erarite o metropolitatio da 
provincia, e sobre a liabilitag2o ilu metio~icitilaiio 11e1,aiile 
o tiisliu siiflr.agaiieo mais iitiligo da ~irovttiria. 

Art. 5." As dispei~sns 111 f u ~ ~ n i a y u q ~ e i ~ ~ t ~ r  sciTto ioolriidas 
pela relini.ii~lo dos iiegocios esti.aiiçeii os, indeptiideiilcs 
dos attedndos tio urdinario, o que ~ i j  te14 jogar ria exe- 
cuçlo ila dispciiisa. 

Aist. 6." I'ic;iili revugiidiis tuilus as leis cin coiiti'ario, 
e retirado o benepliicilo as diçposiçõts oppostas a este 
decreto. 

O miiiislru e secretario d'eslado clos negocios da 1:a- 
zcnda, encarregado iritei-iririmctite [ta pasta dos 1iegoi:iris 
ecclesiasticus e dc j u r t i ~ a ,  [i tetiliii assim e111~11dido e faça 
exeçuiar. l)aco tlas Ncces$idndes, ein 23 de agusto rle 
1833. - 11. I1ed? a, Lluy~ie di! I j~ugo~qa . .  - Jusc da Saàra 

' 

Carcd?~~ .  
[ l l i l c i ,  Cullcipio I /C TI u(attot, ELE,  loin XIX, 187aj 

CARTA DE LEI 

De 21 de maio de 1834 

Illusttissimo e Huvercndissimo em Cliristo Padro Car- 
deal I'atriiirclia, meu como iimáo niuilo pi.exado. Eu D. Pe- 
d i ~ ,  1)uqae de Bragança, Regente em nome da Baiiilia, vos 
envio muito saudar, como arlurlle qiie muito aniu e prezo. 
Querendo preiriiir as conscqur.ncias que se seguem de se 
dificultar pelas actuaes ciitumslancias civis e ~iolilicas a 
expedicão das dispi!risas niatrimoriiaes, qrie se coiicediam 
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pela cbrle de Roma, e pcla nunciatura n'estes reiooj, re- 
sultando d'esta diffituldade grave prejiiizo ao Eslado, aos 
costumes e a moral publica, e a contititia~ão dr! miiitos e 
funeslos escandalos; julguei dever declar'ar-vos que vos 
c'umpre n'este caso, como aos mais prclados dus differen. 
tes bispados d'esbes reinos, fazcr liso amlilo do poder e 
aucloridade qiie vos compete. concederido heiiignanenle 
qiiaesquer dispensas aos fieis, qtie as supplicarem, quando 
forem fundadas em causas razoaveis, oii da sua deriegação 
provierem os referidos mates, qiie a içiiija, como inze pie- 
dosa. qiier e recrirnmcnda que  se cvitem, e o gai-erno tem- 
poral i ~ ã o  pbde tolerar. 

Illustrissimo e Reiereridissimo crri Christo l'arlre Car- 
deal i'a~iai-cha, meu corno irrrizo rnu i lo ~ireaiidu, Nosso 
Senhor haja a I-risca [icEsoa eni sua rxiiis giintda. 

Escripta iio Palacio das h'ecessiiladcs, em "L de maio 
de 183 i. -U. Prdvn. Daqzrc de Bj oyanra. - Jo~oapuinz An- 
ronio de Agueiir. 

Para o Cardeal Pairiardia, Aibcebislio da Se Metropo- 
Mana da provincia da Extremadura. 

Na mesma coiifurmidade e data se expediram cartas 
regias a todos os goverriadores vigarios caliilutares dos 
arceliispados e bispados do reiiio. 

(Ilnbcr, Cullcc!iio ile Y'ialrtdos, clc luni nh\, 1871) 

DECRETO 

De 21 d e  maio de 1834 

Devendo o Cardeal Patininrclin de I.isbo;i, os bispos que 
se acliam em legilinio exercicio do seli miiiisterio, e os go- 
vertiatlor~s iiivestidos do poder ( ~ R ~ I I ~ ~ ~ I I P I  nos arc~hispadoç 
e bispados do reino, em corisetluencia das iictuaes circum- 
stancias concerler as dispensas mati,imoniaes, que coslu- 

mavarn expedii*.se pela cbrte de Roma ou pela nuncialura ; 
e quererido eu dai is taxas e multas impostas aos contra- 
hentes uma applicaç8o louvavel, conforme com as maximas 
da religião, e em beneficio da humanidade e do Estado: 
Iwi por b ~ m ,  em nome da Rainha. que aquellas que os 
contralientes opuleutm houverem de pagar, sejam desti- 
iiadas para auxiliar com igualdade as casas de orphãos e 
de expuslos do domicilio dos impetrantes. e qiie as taxas 
dos pobres sejam cummiiladas em obras de util piedade, 
a qual tanto mais agrada 3 Deus, qiianto mais proveitosa 
6 i sociedade. 

O ministro e secretario d'eslado dos iiegocios eccle- 
siasticos e de jusliça o lenha assim eiilendido e faw e x e  
cutar. Paco das Necessidades, em 21 de maio de 1834. 
- U. Pedro, D i i p e  de Urnganpu. - Joap?im Antonio de 
Agzriar. 

(Bikcr, Cullerpio de rrulados, etc., lom xxx, 1879)~ 

EXTINCÇÃO DOS CONYEWTOS 

De 28 de maio de 4834 

RELATORIO 

Seriíior. - Esii hoje exiincto o pri:jiiiizo que dorou se- 
calns, de que a existeiicia tias orilens i.egul;lres e indis- 
peiisaiel i religião catholica e iitil ao Estado, e a opinião 
dominaiite L; que a religião nada lucra com eHas, e que a 
siia cotisci~raç30 nnãu k cumlialiiet com a ciiilisaçáo e luzes 
do aeculo. e com a orgaiiisae3o politica que conibm aos 
povos. 

Jesus Cliriuto  ião as creou-os Aposiolos desconhece- 
ram-nas : - o estabelecimento da igreja c a propagação do 
evangelho fez-se nos prirrieiros seculos de um modo pro- 
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digi~so scrn a çoopcração das orde~is icgiilai~es.-As pcr- 
seguiçiies aliiçeiitai~am dls cirtades inuitos Iioriieiis, que, 
actiando iius desertos ;i paz c a Iihcrrlacte ile exercitar a i'e- 
tigiáo perseguida, fÔt.ntri ubiigados a refugiar-sc n'elles. - 
O Impc~'iu Romano [urriou-se clii.i>Wu, os dcscrtus actio- 
ram-se povoados dc ccnutiitas, e apesar' de Iiaverem ces- 
sado OS mutilus qiie ali1 eonduziratn os pitimeiros, eonti- 
nuarain a povoai,-se d'elles.-0 eiilliiisiasinri de iirria de- 
vuçã? sditaria levou tambem aos ermos niiiitos devotos, 
como o inetlo da moi te Icvai-a 0s priineiii~s clii i~tãoa. As 
associayfics assiin forniadas nus desertos e nos ermos dc- 
ram uriguin As ordens regulares: mas em poiicu tempo 
foi esquecido u modelo, que ellas al~r'eseritavani para se- 
guir-sc: estas inslituifõcs passaram r10 Oriente para o Oc- 
eidenle: JB nu scculo ir liasia alii um prorliçioso iiumero 
de coiiteriios, e JA os i~~ligiosus de eritão se pareciam tanto 
com aqirelles priineirtis ascrlas qiiaiitu a Ronia de Keia se 
asscmelliava a de Niinia. A histeria d'este e dos saculos 
seguintes olTeicce iim coiitrastc i~otavel eritie uiis e outros. 

Uns fugiatn das cídadcs e [invnn~fies para se piiriiica- 
rem no ermo com os iiensarrientos da etcrnidarle: eram 
leigos que procuravam a clausiira, niu por niodo de vida, 
mas poi uriia di:\u~ão espurilancii : eram cidadzos uteis, 
apesar de separados da sociedade, porque tiravam a sua 
subsiateiicia, 1130 dos fieis, iii:m do Eslaclo, mas do traba- 
Ilio de suas mSios, a que indispensavelineiite corisagravam 
muitas horas por dia em tudo o decurso do aiirio; tudo 
n'ellus c1.3 modesto e litimilde; o seti suslentu os legu- 
mes, que as siias fadigas extorquiam aos tialdios arenosos 
e quasi iriiecundus;-os seus Iiabitos pannos grhusseiros, 
ciirlos e acconirnodadus a siias kdigas; as suas cellas 
grutas e cliiiupanas, os seus templos pequenos oraloi-im; 
lima cruz infoiine, e as reliquias dfis marlyre!: todo o seu 
tliesouro. - 0s oulrus, petu cor1 tr,ariu, fiigiiam cunio CA- 
pavoridos da solid3o para os pot.oados e para as cidades 
mais ricas e populosas; abatidunai'am o tialialho como 
indecoroso ao caracter sacerdotal, a que fôram clerados; 

obtiveram e arrancaram inuitas tczes dos principes e dos 
povos doações illimitadas e pririlegius os mais odiosos, 
inventai'ain outros e fabricaram os titiilos: tiveram mesas 
laiilas e rc~aladas, edilicar,am casas sumpruosiis e magni- 
fieos templos; attentaram coiiti'a a segiirhança e contra a 
auctoiirlade dos Kets, e conlra os povos; derramaram o 
fanatismo pelas ciiffurelitcs classes dos Estados; perturba- 
ram a paz da igreja e a sociedade com dissensaes e dis- 
cordias que, começarido por suiitilezas esclioliisticas sem- 
pre ociosas, e quasi sempre ridiculas, acabaram algiimas 
vezes em 1)rigas e assassiriios deiilro dos proprios tem- 
plos; substituiram as puras e sas doulrinas do evarigellio 
falsas legeridas, milagres, aplrarições, e revelaeões fabu- 
losas e observadas; excugitar;im os niais astuciosus rneios 
de amorituar riqlieeas; prupsgaram a vrciiça, qiie diiiou 
seciilos, tle que OS pvccallos ci'am perdoados a qiicin niais 
dksçe aos niostejros, e a oiilrii da proximidade do fim do 
mundo; a ci,ediilidade li.uuxe assim grandes cIoaq4es aos 
mus1eii.m; acreditou-sc rpç  u meio mais seguro da salva- 
ção das almas era fiindar uma casa religiusa oii deixar 
todos os beris, e a irilelix geracão que se reputava proxima 
6 cntaslroplie [pie devia extingiiil-a, de buamenle dava aos 
rnoslciros o qiie liiilia, e os ratigiosu~ ainda que não lia- 
reciatn duvidar de irem cedo gosar de uma rnellior sorte 
na eternidade, fhram accei.tandu as doações e guardando 
us titulos em seus archivos, para qiie da sua parte iião 
eshivesse rliialqnerh duvida qiie porlesse Iiaver na salvação 
das alinas dos piedosos doantcs; patetitearam emfim de 
todos os mudos a ambiçiío, insepa~*ailel de corporações po- 
derosas, que tiiiliam a seu favor a credulidade dos povos, 
e por conscqueiicia a siia ~mmoderada libet~dade I ;  e por 
meio de tão feciindas fonics ~onsegiiii iiim apoderar-se de 
todos o3 brns ilo mundo, se o riurileia das timoratos e dos 
ci.edulos não liiesse dimitiiiido com a lienetraçáu das luzes, 
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e os princiiies nSo tivesseni limitado as acquisiçlies por 
meio dc leis muilas vezes repelidas; a upulcncia c o luxo 
dos religbsos cliamaram ao seio d'eslas associações, em 
logar de homeiis levados a ellas por uma vocaçao sincera, 
os que queriam gosar ali! as commodidades que não po- 
diam encontrar no seculu. 

Não sào eslas, Senhor, asserfies sem fundamento, ou 
accusay.ões vagas; os eseriplo1.e~ mais insignes por sua re- 
ligião e por sua piedade deixaram em seus escriptos ablin- 
darites pinvas. A re1axac;ão das ordens regrilares devia ter 
uma influencia podcroaa na mural publica, mas náo 6 só 
dehaixo d'esta reln~ao qiie devern considerar.-se; ellas pe- 
pam ainda por oittro modo bem desastroso na republiça e 
na Igreja, principalmente depois do seculo xiii, quaodo 
apparecerain no miiitdo as quatro Bmilias dos mendicantes, 
que Rvatisando e excedeudo logo a todas as creações dos 
seculos passatlus, aggrararam ainda lantos males; iiitro- 
rnelterarn-se nos negocios civis de maiur momeolo. pre- 

. garam com a maior vehenieiicia e intolerancia, e proniin- 
ciaraniae abei-tamenle contra a supremaciii do poder tem- 
poral, e contra a plenitude do poder espiritual, que com- 
pete aos hispos, como succesmres dos Aiiostulus. c(O que 
fdram os jesuilas depois do Concilio de Trento (diz um 
grande çanonistri dos nossos terngos)~ eram aos Francis- 
canos e Dominicos do serulo xrii atb 4quelle Concition. 
Foi então priricipatmente qiie se manifestaram em toda a 
sua luz os effeitos subversi\ros das iserições. Estas eman- 
cipações da auctoridade episcopal, como as civis o sáo da 
auctoridade paterna, estas ernancipa~ões (para me servir 
da expressão de S. Rernardu que tanto as datesloii} Mram 
altentatoiias dos ilii.eilos sagrados qi15 Jesus Chiista con- 
fiara aos Apostolos e aos seus succesores: os bispos C*- 
saram, em consequericia d'ellas, de ser prelados de todos 
os seus diocesdnos, porqiie urna parti: Ilies foi alienada; 
e esla a11enai;iu. qiie $6 parecia prejudicar o regimen iu- 
terno da Igreja, nào só l e rc  airi&d i.elaçao nos seus effeitos 
com m poder dos ~irincjyes, mas dissol~eu o vinculo que 

podia mais de perto prender os regiitares ao desempenho 
de seus deveres, e Iiãbilitou-os para viverem em mais de+ 
enlreada licença, não sb porque os seus interesses trium- 
pharam de todos os obslaculos legitimas, mas porque de 
facto não iiçaram teitilo supciior sobre a Iei.rii, lendo um 
ião remolo e occupado dos negmios da chrislaiidade in- 
teira. Outro incorl\snierite resulla aiiida bem grave, e que 
não foi sentido senil0 muito tarde e quando jA tinlia pro- 
dlizido eslragos irreliaraveis ua rrioral: queio kllar da di- 
minuição da auctoridade parocliial. Esta fu i  absoriida em'  
grande pule pelas ordens regi~ldres em geral, mas prin- 
cipalmeiite pelos coi.~os meiidicantes: cliamaram a si a 
adminisli*ação de qu~isi todos os sacramentos, e com pre- 
rerencia do mais impurlarile etn quariio iegrrla os movi- 
mentcis do espirilo tr do cciiaçáo Iiiimatio, que & a peni. 
tencia: os costumes sufrerain com isto urna iiie\ílavel re- 

. laxação, i! aqiieltes a qucrn o direitu diliiio constiluiu ata- 
laias e zeladores d'esses custiimes, juizes das cunsciencias 
e immediatus distribuidui~es do paslo espiiiluai, uão pode- 
ram conhecer mais o scii rcbaiilio, qite a cada mootento 
se lhe subtraia. Acçresceii a estcs males um uttinio, que 
devia deriraise dc tão estreitas relações eritra aqueltes e 
o 11oi.o: este rccebeii todas as duulritias huas e mas, de- 
vorou todo u seu fanatismo. reslieitou-os, soccoi'rei~-os com 
excesso, e eller tiieram tudus os V I C ~ O S  dos meiidigos que 
lcvai~sm pelo seio das fain~lias~ O esttidu dati oidcris regu- 
lares e sua desregida coriducla deu muitas vezes Iogar a 
queixas amargas e eiiergicis, mas sernpie inuleis recla- 
maçóes, e a divisões furieslas a paz da igreja e do Estado, 
e ciija iiySra~5o a historia transniilliu h posteridade em 
longas psgiiiaç. DitTei.eii[es refui*n~as auxiliadas pelos es- 
forços dos coriciiios, dos ~)ontifices, dos bispos e dos im- 
perantes civis se Idinarn succetlendo atravez dos tempos; 
porem, mal podia es~eiar-sc que alguma d'ellas (lesarrei- 
gasse os vicios inliererites aos eslabelecimentos, e, com 
elfeito o resultado foi nenlium: o mal foi piogr-edirido; 
proliibiu-se a luiidação de iiovos institulos, extinguiram.se 
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differentes mosteiros, [iorbm este rernedio nlo Iiasloii para 
ciiral-o. 

A Iiislorin das ordens regulares i. cjuasi a niesma em 
todas as na~Ties em que Ibrani admillidas; pOde dizer-se 
qiie em todas os iiizsrnos pi.inciliios c os mesmos meios 
serviram ao scii estalielecimtirib, que em totia a parto se 
eiiconlram ii'cflas a mesma relaxação e os mesmos abu- 
sos, e que as conseqiiencias para 3 ~noral, para a r~ligião 
e para o Estado tBm ainda sido as mesrnar. Iioitiearido-se 
os annaes da historia poi,luç.ueza, e os dociimeiilos antigos 
e modei-iios, achar-se-liso abundailtes provas d'eata ver. 
dade pelo que toca a Poi,tiigal, e náo lallar;ao pai,ticular7 
mente eremy1os de actos de ousada temeiiiiade roritra os 
direitos das principes e contra os mais sngndos irileresses 
110s povos, de iiigarencia nos negocios ciris e de uma des- 
orderiada arnliição de riqliezas. 

Em riosso tempo, Senlior, qriaiilas vezes não se lém 
ririlido rio claoslro insidiosas tramas contra o 1lii.oiio legi- 
timo, e coritra n ciriliragao e liberdade nnsiciiialf R30 B 
iieçessario recordar anligos fnrtus; hasta o que se tem 
passado desdc 1820. Desde ctsh epocIia os i~eligiosos não 
contc-tilés de uxtratiarem das irlkas da lilierdadc, com a 
siia magia síipi.a113, OS espiritos Iraco'i ~ U I  ruiedas torluo- 
sas, cfcpíirido todas os i,esliuitos, coir'erani como ondas 
medoiihas a imeslir de todos os lados a nau sossobrada 
do Estado: as casas religiasris liiiam convcrlidas em as- 
semlileias revolucionitrias ; os piilpitos eiii tribiiriacs de 
calumnias I'accio.ras e saiiguinoleriias; e o confessioriario 
etn oinaculos do farialisirio e rlc tiaiczjo, A ilação iii1eii.a 
vili uma paile do clero i.cgul:ii. tisoc;indo a milicia de Deus 
[)or. milieia sccular, aliaridoiiaiido elkclirametilr! o sailctira- 
iio, c u j ~  piitoncia os iiào seciiiitlaia, desf~y;ititlo o culto rle 
siies opiileiicias, paia as corivet,ter eni rneios e e~timulos 
de giiei.i8a, disliiliuindo com iiina máo as reliquias dos 
Satilcis e çoin a aitra as arinas frnlinicidas, allei*iianrlo as 
v ~ r d a d t : ~  do eiangelhu cotii as meriliras mais alsitrdas, 
as oracges: com as ~~rocl~meç&s mais iei,wcs, c para 

cumuto tlc borror jicrpelrando na solidao da noite dcs- 
acntos iiiaiidii.cis Iiai.ii os assoaihar de dia conio obra dos 
Iiberacs: a iiaçao toda o viu alisliido ti7esses bandos de 
selragens assiiri por. elle [ariatisados, correndo as filairas, 
cingirido, cm Yea tli i  çilicio, qui: Ilic curnpria li,azeih, a es- 
pada clne de\lrr;i exterminal-o, e disparando raios (12 morte 
com as r n ã n  qiie fbram sagradas para bupplicar e atlraiiir 
as Lieii~Xos do cbo sobre os seus semelliantos, iiicilando 
com sua palavra, e roni o exemlilo ao  roubo, ao assassinio 
e ao iriçeridio; sulimetle!ido emfim a rcligião aos caprichos 
de uma imagiriação deliraiile e lurio%. Mas paia que 6 
tocar em feridas tao racenles, que airida magoam o reli- 
gioso coração de V. RI. Imperial, índividuaiido mais os 
meios tenebrosos e inipudentcs de qire sc serviu esse 
susteniaculo d a  suyierstição e do despotismo para expulsar 
do governo a V. M. Imlierial, porque irem era escravo 
d'elle, nem lynnno de seus subditos, e para prisar do 
ttirono a Raintia, porqiie o qstenia liberal coni que dcvia 
reger lhe não convintiao 

O poirco yuc deixo rioii(lei.artt~ solii-e este objecto e $0- 
bejo para qiie V. RI. Irnpciial torne ein ~ n s i d ~ r s ~ S o ,  na 
medida que terilio de prupÔi.-llir! a incompatibilidade das 
inslitui&s Iil-reiass que V. hJ. Iniperial se digrior~ aitor- 
gar h nação purku;iieza, com a conser\ação de in~titutos 
[pie, geraimenle rallatido, se t&m rno>tiatlo coiitrarios 5 
titierdade, e nus quaes elln achai i  sen1pi.e ilin poderoso 
estorvo a corisolidar~.se, 

Yoi-em, tonge de mim, Senlioi, a ir1i.a de crim[ii.elien- 
der todo o clero regular na gcnciíilidaile das accusaçóes 
feilns conli.;i ellt?. As nrilens i-eg~ilai.ei: tem tido e trrn Iioje 
liomons dc soliila rir,tiide, rlc clisliricio saliei* e rtc ekire- 
maiio [iali-iolisrno: muiti.~~, Sciihoi., Lern V. M.  Imyierial 
risto exlioiitlo rio ramllo da htallis cuns vidas pelo tht.0110 
da Raiiitia e pela liberdade de sua pslria, outros Mram 
tictimas iio lemlio do çoieiiio tio iisiirpador, dos ruiores 
com (lili: foi perseguida a fidelirlade t: a tiorira : mas são 
estc-!: mcsmos a pedra de escaiidato ilas coi.lioiacUtL~ a que 



DE DIREITO ECCLESIASTICO PORTUGUEZ 3%i 

perlencem e o alvo das suas perseguiqões. Esles, vencendo 
a força de seus viciosos inslitutos e da gci.it1 coiru~icão, 
sfío digrios de liarticular louvor, e hlo de sern diirida mc- 
recer a espccilil protecç5o de V. M. Imlieria1.-Elles de- 
i.em recoriliecci: (pie se os ~>i.cjui~os tcrri eoiiscirado as 
ordens regulares em pouca çoriformidaile com a verda- 
dei1.a religião, que tanto desacreditam com scu exemplo, 
as circumstancias reclamam Iiojc a sua inteiia estincção. 

A existencia das ordriis religiosas riso haç: conibiiia com 
as maximas de uma sá potitrca, c b destruclira dos fuiida- 
mentos da prosperidade puhlica. A ioi.ça de lima n a ç b  
depende da sua popiilag30, e p~ipuld~$ dos casamentos; 
o maior niimeio de casamcnlo3, do maior riumeio de piso- 
prietarios: as ordeiis itligiosas s40 du~ilicadariiciite 1it.eJu- 
diciaes a populaçito: como celibrilai.ias deixain grande tasio 
itas gerarfies; ciirno corpos de mão morta, absorvendo 
enormes pi,opriedades, que não se toimam mais a alienar, 
fazem cum que o iiumero corisidei'avel de  indi~irluos náo 
possam ter um palnio de ferra, e por coiiseguinie sc con- 
demne tarnbem a uin celibato necesuario: subdividindo-se 
e mobilisando-se esses eiiormcs fu~idos territoriaes, que 

* resultari? O Estado 1ucrai.a rios direitos proveiiientes de 
compras e vendas, lbriiadas eiitão ~iossireis e pruvaveiu: 
a agricultui'a i,rosper.ará, porqiic todos csses tcii.enos limi- 
tados, e riostos ein relaçdo com as  for~as pligsicas de seus 
tiituros possuidores, serão bem cul~i~ndos, e sempre com 
generos iiteis: a induslria e cominercio, por uma consc- 
quancia necessaria, receber30 o seu acciescimo de actiii- 
dade: a convicção das ianlagens de uiiia tal medida re- 
passari ali! a ultima cainada social. para a qitai o me- 
lhor argumeiito e a riqueza: a populaçlo se augnieritai.8, 
e com olla Lodiis as fo~.ças do Eslado. 

Ein wnclusáo, Seiilioi.. 8 forca exiinçiiir as ordens re- 
gulares, u dar destina aos bcps qtie pussueni. O bem pu- 
blico, a felicidade da n a ç a ,  que tatiios heneficios deve a 
V. M. Iinlieiial; a pureza do culto que V, M. Impei-ia1 
taiito se desvela em promover, a regerieratão do poro por- 

luguez. qiic V. M. Imperial tem tanto a peito consolidar, 
tudo rcclama aquella extinc~áo. Pihetender ainda iefor- 
mal-as i! inutil; as refoi'inas feltas por sabios e virtiiosos 
varões desde o seculo v ti30 poderam melhoral-as, i! o 
mesmo seria o resiiltndo de qualquer outra reforma : ar- 
iaiical-as do meio do seculo, onde lançaram raizes, riara 
as repor rio deserto, obrigarido os religiosos a sustentar-se 
do trabalho das suas nisos, e impossirel; sujeital-aa em 
tudo e por tudo aos bispos, não e evitar os inconvenientes 
da conserva~áo d'ellas. E Icinpo que a razão acorde d'essa 
especie de lettiargia em qiie lazeu por saculos; agora que 
o longo eclipse da justiça e das luzes passnu, é prudente, 
é nobre, e necessario y~ic  V. M. Im~ieriat não cerque o 
Ltirono de siia aiigiista filha d'esses corpos, que uinas +Fies 
tein feito i:urbar diante rlo si os Kets, outras vezes tem 
feito curvar OS povos diarile dos interesses dos Reis seus 
protectores, que elles enla~am com os interesses de Tleiis. 
Os 1111-onos coni.tiiucionaes como o da augusta filha do V. '  
M. Imperial, cercain se da felicidade dos povos, guarda a 
mais zelosa, a mais forte e a mais duradaura. S o o  habito 
de ver subsistir aqudla inatitiiiçáo formou o prejuizo de 
pensar que  ella era utit realmenle, e em vez de se escutar 
a razão para julgar, nlo se thm empregado as luzes senáo 
cm procurar inotivm para provar o que etla nega. Sim, 
Senhor, a razáo imparciat tem plenamente confirmado as 
doutrinas que com toda a franqueza ouso levar i presença 
aiigusta de V. M. Imperial, e íi vista das quaes tenho a 
honra de pibopÒr a V. M. Imperial o seguinte projezlo de 
decreto. 

Paço das Necessidades, eiii :I0 de maio de 1834.- 
Joaquznl Ant01160 Aguiar. 

DECRETO 

Tomando em considi~raçãci o rctatorio do ministro e se- 
cretario d'estado dos negocios ecclesiasticos e de justiça, 

91 
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e tendo ouvido o con%lho d'estado: hei por bem, em nome 
da Rainha, decretar o seguinte; 

Artigo I." Ficam desde 36 extinctos em Portugal, -41- 
garve, ilhas adjacentes, e dominios portuguezes, lodos os 
conrenlos, mosteiros, collegios, hospicios, e quaesquer 
casas de relrgiosos de todas as ordens regu[ares, seja qual 
fbr a sua denorniiiação, insliluto ou regra. 

Art. 2." Os bens dos coiiientos, mosteiros, r.ollegios, 
liospicios, e quacsquer casas de religiosos das ordens re- 
gulares, ficam incorporados nos proprios da fazenda na- 
cional. 

Art. 3.' Os vasos sagrados e paramentos que serviam 
ao culto divino serão postos A disposição dos ordinarios 
respecli~os para serem distribuidos pelas igrejas mais ne- 
cessiladas das dioccses. 

Art. 4." A cada uin dos i,eligiosos dos conrentos, mos- 
teiros, coltegios, hospicios, oii qiiaesquei. casas cxtinctas, 
serl paga pelo theçouro publico, para sua siistentação uma 
pensão aniiuai, emquanto não tivererri igual, ou maior ren- 
dimento de beneficio ou emprego publico. Exceptuam-se: 

5 1.O Os que tomaram armas ciintra o thronolegitimo, 
ou contra a liberdade nacional. 

$ 2.' Os que em Favor da usiirpaçao abrisaram do seu 
ministerio no confissionario oii no pulpito. ' 

8 3." Os qiie acceiiaram beneficio ou emprego do go- 
verno do usurpador. 

8 4." OS que denunciaram ou perseguiram directamente 
os seus concidadãos por setis sentimenlos de fidelidade ao 
thi-onn legitimo, e de adhesão A Carta Constitucioiial. 

5 5.. Os que acompanharam as tropas do usurpador. 
5 6." Os que no acto do restabelecimeilloda auctoridade 

da Rainha, ou depois d'elie, nas terras em que residiam, 
abaridonarani os seus conreulos, mosteiros, collegios, hos- 
picios ou casas respeclivas. 

Art. 5." Ficam revogadas todas as leis e disposições em 
conlrario. 

O ministro e secretario d'estado dos negocios eçcle- 
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siasticos e de justiça o tenha assim entendido e faça exe- 
cutar. Paço das Necessidades em 28 de maio de 1834. 
- D. Pedra, Duque de Lirqança. - Joaqilim Antonio de 
Aguiar. 

{Biher, Colicrçdo dc T r a l a h .  etc., tom xxx, 1879i 

PORTARIA 

De 20 de junho de 1834 

Eoi."" c Kev."" Sr.-Dc~endo ker immediala execução 
o decreto de 28 de maio ultiriio, pelo qual se determinou 
a suppressão e extincção de todos os conventos, mostei- 
ros, e mais casas religiosas de irislilutos regulares do sexo 
masculino d'estes reinos e seiis dominios: ordena Sua Ma- 
gestade Iinperial o Duque de Bragatica, Regente em nome 
da Rainha, que V. Em."'" expeça as necessarias ordens 
para serem conservados os templos que, ou deverem scr- 
vir de parochias, ou que para maior commodo dos fieis 
convier que fiquem subsistindo como capellas, aonde os 
mesmos fieis assistam aos oflictos divinos: que se guar- 
ilem com a decuncia devida as imagens, vasos sagrados e 
utensilios do culto, de modo que d'aquelles que não fhrem 
necessarios para o serviço dos templos, que se houverem 
de conservar, se faça tima relação exacta que deve ser re- 
metíida ao thesouro publico, ficando os objectos, de que 
ella constar, em deposito seguro para terem o destino qiie 
mais conveniente fôr. 

Sua Magestade Imperial manda outrosim remetter a 
V. Em.C" uma cbpia das iti~triicções enviadas por esta re- 
partição ao Prefeito da provincia da Extremadura, para 
qiie em harmonia com ella V. Em.C1\lò as que julgar con- 
verlientes aos seus religiosos. 

Deus guarde a V. Em."; Secretaria d'eslado dos ne- 
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gocios da Fazenda, 20 de junho de 1834. -Em."" e 
Rev."" Sr. Cardeal Patriarclia de Jisboa. - Josd da Salva 
Carvalho. 

(Bikcr, Col1er.o de Traladvr, eic , (orn a\x, 1879). 

De 22 de julho de 483.1 

Attendeiido a rliie os padres da Corigi-egaião do Oratorio 
de S. Filippe Nery pi*oCe,ceam iim institirto que r i lo e o do 
clero secular em geral; tCm uma regiqn pai-titular, pela 
qual se governam como qiiatquer ordem religiosa em com- 
munidade, i l~haixo da olietliericia de  ird da dos, como todas 
as familias regiilarcs que l i a v i a  n'cçteb reinos; vivem dos 
bens e i'eridas qut: admiriislram em cninmum, e n'elles se 
verificam os abiisos, a que eri pelo decreto de 30 de maio 
ultimo qiiiz occoi.rer, a ma iiiflucnçia que da exrstencia 
d'aquettas corporai;Oes iesiiltaca rio interior tias familias 
e na o r d ~ m  publica do Estado, a isenqão e quasi inilepen- 
dencia da aucloridade episcopal; isençxo nociva aos i~i te- 
resses da igreja e do mesmo Eslado, e pouco conforme d 
ordem primitiva do estabelecimenlo da igreja, e os mais 
inconvenientes ponderados no relatorio que precedeu o 
mencionado decreto: hei por bem, em riome da Rainha, 
declarar os ditos padres da Congregação do Oratorio de 
S. Fitippe Kery comprehendidos no mencioiiado decreto, 
que extingiiiii os conventos. mosteiros, trospicios, colie- 
gios, e quaesquer casas de religiosos de todas as ordens 
regulares, seja qual fòr sua denominaçlo, inslituto ou re- 
gra, para que em tudo thes sejam applicadas as suas dis- 
posiçGes. 

0 mitiislro e secreiario d'estado dos negocios ecde- 
siasticos e de justiça o tenha assim entendido e faça 
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executar. Paço de Queluz, em 22 de julho de 1834. 
- U .  Pedro. &que de Bragaiiw. - Joaquim Anmio de 
Ayu~ar. 

(Biker, CoBer@o de Trutados, etc., tom rrx, 1879) 

DECRETO 

De 10 de outubro de 1834 

N j o  sendo iiecessario que continue a existir a Juiita do 
Exame do estado actual e melhoramenlo temporal das Or- 
dens Regulares, eiicarrugada da reforma geival ecclesias- 
tica, por se acharem extinctos n'estes reinos e seus domi- 
riios, pelo decreto de trinta de maio do presente anno, 
lodos os curiventos, mosteiros, coltegios, hospicios, e quaes- 
quer casas de religiosos de todas as orderis regulares ; de- 
vendo as diffei~entes casas religioaas do sexo feminino ficar 
sujeitas aos respectivos ordinarios; tendo egualmente su- 
bido i minha real ptbeseiiça o plano de reforma gerat eccle- 
siastica, de que s mesma Junta Wra encarregada: Hei por 
bem declarar extincla a referida Junta do Exame do estado 
actual e melhoramento temporal das ordens regulares, en- 
carregada da refoima geral ecclesiastica; louvando cada 
um dos seus membros pelo zelo que empregaram no des- 
empenlio de suas funcções. 

O ministro e secretario d'estado dos negocios ecctesias- 
ticos e de justiça, o tenha assim entendido e faça executar. 
Paço das Necessidades, em dez de outubro de mil oito- 
centos trinta e qualro. - RAIPHA. - Antmto Bawelo Fw- 
t-ar de Vaswncellos. 

(Colle@u de leu, slc., 4 L serie, 11137). 
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Em."' e Rev."' Sr. - Tendo muitos ecclesiasticos re- 
querido ditkrentes beneficios, aiiida os de maior consi- 
deração, sem que instruam seus requerimentos com do- 
cumento algum por que se mostrem nas circumsianctas de 
ser attendidos: resultando d'esla falta não s6 maior difi- 
culdade para as auctoridades informarites, mas tambem 
mais embaraços para a decisão final rle semelhantes pre- 
tenções: li Sua Magestade a Rainha servida ordenar, que 
todas as peticões para dignidades, ca~ioriicalos, e quaes- 
quer beneficios a que ande annexo o servi~o parochial, 
sçijam instruidas corn os seguintes documentos: 1." carta 
de ordens; 2." certidão de obito do ultinio beneficiado 
provido, ou de sentença pela qual este perdesse o bene- 
ficio, ou esteja d'elte suspenso; 3." carta de confessor e 
pregador; 4." serviços feitos a Igreja e ao Estado; 5.@ 
folhas corridas no juizo ecelesiastico e criminal rrspecti- 
vos; 6." certidio de t i lu  c6 moribzts passada pelo compe- 
tente preiado, ou por ordem do mesmo; 7 . O  atleslado da 
municipaliílatle respectiva, Acerca da cooducta politica do 
requerente iio tempo da usurpação, na conformidade do 
yue a este respeito se acha determinado; e se o preten- 
dente flir egresso de alguma das extinclas ordens regula- 
res, deve, alem dos documentos, juntar as habilitações que 
fez perante a perfeitlira. O que a mesma augusta Senhora 
manda participar a V. Eminencia para seu conhecimento, 
e para que assim o faça saber ao clero da sua metropole, 
ficando esle na cerleza de que se não tomara em wnside- 
ração requerimento algum que deixe de subir munido dos 
papeis indicados. 

Deus Giiarde a V. Erainencia. Secretaria d'estado dos 
riegocios ecclesiasticos e de justiça, em $20 de julho de 
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i835. - Eminentissimo e ReYerendissimo Senhor Cardeal 
Patriarcha. - João de Soma Pinu, de MugaJhh.  

Eguaes portarias se expediram aos reverendos bispo 
de Aveiro, e bispo eleito do Porb, e a todos os governa- 
dores vigarios capitulares do reino, 

(Diarie do Governo, n.' t07, de 31 de jdho). 

DECRETO 

De 24 de setembro de 1835 

Tomando em consideração o relatorio do ministro e se- 
cretario d'estado dos negocios do reino, hei por bem de- 
cretar o seguinte: 

Artigo 4.O Em rodas as povoações serão estabelecidos 
cemiterios publicos para n'elles se enterrarem os mortos. 

Art. 2." Os te.rreoos destinados para este effeito deve- 
rãio ter a extensão suficienle, a fim de que a sepultura 
em que fbr depositado um cadaver, não venha outra vez 
a ser aberta senão depois de passados cinco ailnos. 

Art. 3." Os cemiterios deverb ser situados Ccira dos 
limites das povoações, e wrn a exposição mais conveniente 
i salubridade d'eltas. Nas freguezias ruraes as dislancias 
dos cemilerios podem variar, segundo as circumçtancias 
particdai'es. 

Art. 4." 0 s  cemiterios deverão ser resguardados por 
um muro de não menos de dez palmos de altura, con- 
struido com precisa solidez. 

Art. 5." Cada eorpo deverb ser enterrado em cova se- 
parada, a qual teri pelo menos cinco palmos de profun- 
didade, e será separada das outras covas por um espaço 
de palmo e meio por todos os lados. 

Art. 6." As camaras municipaes designarão os terre- 
nos nas requeridas circumstancias para n'elles se e s t p b  



lecerem os cemiterios, e iiidicarão egualmente o numero 
d'estes que convirai eslabelecei em cada concelho. Trinta 
dias, depois da publicação do piãsente decreto, se achara 
feita a designação, e os terrenos cercados de uma sebe, 
quando se não possa ter feito o muro; mas findos tres me- 
zes, a começai- do mesmo tempo, os cemiterios estarão 
infallivelmente murados. 
. Art. 7." Os cemiterios ora existentes dereráo ser re- 
movidos para sitio convenier~le, se, por exanie da locali- 
dade, ou por experieneia, se conhecer que a sua conser- 
vação se torna causa de insalubridade. O ordinario logo 
que seja designado o cemiterio, mandari proceder i s  ce- 
rimonias religiosas do costume. 

Art. 8." AS familias que possuirem, por diiaeilo adqui- 
rido, jazigos, ou carneiros jiriiativos para deposito, ou en- 
terro dos mortos, podcrão, se quizeiem, obter nos terre- 
nos do cemiterio publico cgual acquisição, e transferir 
para elles os tumulos e lapidas, bem como os despojos 
mortaes, que n'esses jazigos ttverem. 

Art. 9." Os cemitei,ios serao estabelecidos em terrenos 
dos concelhos, se u'elfes se derem as circumstancias refe- 
ridas. No caso contrario, as camaras municipaes são au- 
ctorisadas a trocar os ditos terrenos por outros, que re- 
unam as condições necessarias. 

Art. 10." Os concelhos que não possuirem terrenos 
seus, e aquelles que os possuem, mas que são improprios 
para o estabelecimeiito de cemiterios, são egualmente au- 
ctorisados para adquirir um terreno adequado a este fim 
por qualquer dos meios, e titulos, por que o dominio se 
transfere M perpieruerm. 

Art. 11.' A mesma faculdade, e nos mesmos tervos, é 
concedida as povoaçaes, que nio formando por si siis um 
concelho, carecerem com tudo, por siia siluação e circum- 
stancias especiaes, de cemiterio particular; devendo então 
as ditas povoações representar as camaras muuicipaes dos 
concelhos a que pertencerem. 

Art. 12."~ despezas de primeiro estabelecimento dos 

cetniterioç ficam a cargo dos concelhos ou das povoações 
que os lundarem para uso particular de seus habitantes; 
e bem assim as da sua manutenção, as quaes entrarão no 
orçamento ordinario. 

Art. 13." O parocho, ou qualquer ecclesiastico bene- 
ficiado, que desde que o cemiterio estiver designado e 
benzido, consentir que algum cadaver seja enterrado den- 
tro dos templos, ou fora do cemiterio, seri, pelo simples 
facto, privado do beneficio, e ficar8 inhabil para obter 
outro. 

Art. 14." São manlidas todas as disposiçaes legislalivas 
e regulamentares, e usos locaes, no que respeita a fune- 
raes, enterros e sepulturas ; P aucloridade administrativa- 
local compete a policia dos ceniiterios, e vigiar que se 
cumpram as leis, regulamentos, e usos relativos a esta 
materia. 

O ministro e secretario d'estado dos negocios do reino, 
assim o tenha entendido e o faça execular. Palacio das 
Necessidades, em vinte e um de setembro de mil oilo- 
centos trinta e cinco. -RAINHA. - Rodrigo da Fmsecu 
Magalhúes. 

(CoEiccflo dc hir, ok , i aorre, 1837). 

Cumprindo que o decreto de vinte e um de setembro 
proxirno passado, que determinou o estabelecimento geral 
de cemiterios publ~cos tenha uma applrcação uniforme: 
Hei por bem approvar os artigos seguintes, assignados 
pelo ministro e secretario d'estado dos negocios do reino, 
e que fazem parte do presente decreto. 

O mesmo ministra e secretario d'estado dos negocios 
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do reino, o tenha assim entendido e faça executar. Palacio 
das Necessidades, em oito de oulubro de mil oitocentos 
trinta e cinco. - RAINI~A. - Rodrigo & Fonseca MagaUlães. 

RBGULãPENTO A @E SE REFERE O DECRETO DA DATA D'BUE 

Artigo 1 . O  A conservaçãa, reparos, e serviço profano 
dos cemiterios, ficam ao cuidado .das municipalidades e 
juntas de parochia. 

Art. 2.' As municipalidades ou juntas de parochia terão 
tumbas, esq~iifes, e todos os objectos necessarios para a 
condução e decente enterramento dos finados. 

Art. 3." A conducção e enterramento dos mendigos, 
soldados, e de todas as pessoas que não tivessem cem 
mil rkis de renda, e como iaes náo houvessem sido con- 
siderados no recenseamento eleitoral, terão enterramento 
gratuito. 

Art. 4 . q ~  dcmais individuos serão sujeitos a uma re- 
tribuição arbitrada pelas camaras ou juntas de parochia, 
na proporção de seus haveres e rendimentos classificados 
rio recenseamento eleitoral, com approvaç2o do governa- 
dor civil em conselho de dislricbo. 

Art. 5 .V~riando os 'fallecidos, em razão de seu sexo, 
edade, ou outro qualquer motivo de excepçãio marcado na 
lei das eleições, se não acharem nas listas eleitoraes, as 
camaras ou juntas de parochia decidirão a categoria a que 
podem pertencer, segundo os seus rendimentos. 

Art. 6." As lamilias que formarem jazigos dentro dos 
cemiterios pagarão, alkm do çovato, a retribuição que a 
camara ou junta de parochia Ihes arbitrar. 

Art. 7.' Estas disposições não prejudicarão os dimibs 
dos parochos, resalvados pela Carta de Lei de 20 de de- 
zembro de 4834. 

Art. 8." O secretario da municipalidade ou junta de 
parochia passara os bilhetes com a quota que os herdei- 

* 

ros do enterrado devem pagar pelo covato, segundo a sua 
categoria, e a lançarão em carga ao thesoureiro. 

Art. 9 . q s t e s  proventos serão exclusivamente applica- 
dos pelas municipalidades ou juntas de parochia: 

1.' Ao pagamento dos terrenos que se houvereni com- 
prado para cemiterios. 

2.' As despezas de seves, muros, tapumes, capella do 
cemiterio, plantação de arvores, e conservaçHo de todos 
estes objectos. 

3.O Aos ordenados dos coveiros, guardas dos cemi- 
terios, e demais empregados d'esta repartição fune- 
raria. 
4.' A compra e concerto de instrumentos, o obje- 

ctos riecessarios para a conducçgo e enterramento dos 
finados. 

Art. 10.' Os residuos d'estes rendimentos poderão ser 
applicados com auctorisaçáo do governador civil, aos re- 
paros das igrejas e soccorros de estabelecimenlo de cari- 
dade. 

Art. 11." Incumbe aos sdministradores de concelho, 
por si e por seus delegadoo, vigiar em que a policia dos 
cemiterios se observe rigorosamente, os  enlerramentos se 
effectuem como e determinado no decreto de 21 de se- 
tembro do corrente anno, em que a segurança e guarda 
d'estes logares não fique sujeita ao desleixo dos encarre- 
gados d'ella; e em que os fundos não tenham applicação 
diversa da que esti marcada: darão conta de tudo ao go- 
vernador civil respectivo. 

Palacio das Necessidades, em 8 de outubro de 1835, 
-Rodrigo da Fonsem Mqaihães. , 

(Collacfa4 ds tsn, ett., 1 L serie, 1697) 
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DECRETO 

De 16 de novembro de 1836 

Tomando em consideração o relatuiio do ministro e 
secrelario d'estado dos negocios ecclesiasticos c de justiça, 
liei por bem approvar o seguinte decreto: 

TITULO I 

Artigo I." O quadro dos ministros collados da SB Me- 
tropolitana de Lisboa comprehendera dbra em diante um 
deao, doze conegos effectivos, seis honoiarios, e dez bene- 
ficiados. 

Art. 2." O deão e os conegos effectivos yencerão 
700b000 reja anniiaes cada um; os conegos honorarios 
5001000 ralis; os beneficrados 4008000 reis. 

Art. 3.' Os funccionarios arnoviveis, destinados para o 
serviço e pompa do culto, são os seguintes: 

1.' Doze cantores, vencendo cada um 240/000 reis 
annuaes. 

2." Dois regentes (10 côro, tirados da classe dos bene- 
ficiados, o11 d'enlre os cantores, com a gratificação de 
508000 reis annuaes a cada um. 

3." Dois mestres de cerimonias, tirados d'entre os so- 
breditos, e com a referida gratificação. 

4 . V m  mhesoureiro com o ordenado de 200J000 reis ; 
tres ajudantes do tiiesoureiro com o ordenado de 726000 
reis a cada um. 

5." Doze moços do 03i.0, vencendo 40+$000 reii cada 
um. 
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6." Dois maceiros com n ordenado de 808000 reis 
cada um.. 

7." Um siiieiro com 1305000 r&. 
8.O Um serrentt. com 'í2/000 reis. 
9.' Um porteirti do cabido com 804000 réis. 
10." Um armador com 180#000 reis. 
I l .b Um organeirn com 408000 reis. 
14.O Um relojouiro com 578B00 reis. 
Art. 4." Os cantores podem ser ec.clesiasticos ou lei- 

gos: iarito estes como os demais funccionarios subalter- 
nos serão propostos pelo cabido, com precedente con- 
ciirso sobie o merito dos candidatos, e confirmados pelo 
pielado. 

$ iinico. No3 empicgus de responsabilidade poderd o 
cabido exigir dos ~irovidos a s  necessarias fianças, a r-es- 
peito das quaes elle responde para com o govaimo por 
qualqiier culpa oii omissão. 

Art. 3." Nfio piide todavia o cabido negar aos funceio- 
riarios, por i:lte legalmerite pr*oiidos, a conlinuaçáo rle 
seiis provimciitos, excepto por. adveniente impossibilidade 
phisica ou moral, ou por culpa julgada na camara de jus- 
tiça, ou por crirrie jiitgarlo perante os juizes competentes, 
que prive o candidato, perpetua ou temporariamentc, do 
iiso dos direitos civis. 

-4rt. 6." O tbiisouieiro e seus ajudantes exercem as 
func~ões que perlenciam ao antigo thesoureii-o, guarda 
joias, e altareiro. 

Ai.1. 7.O Logo que seja possivel, os alumnos r10 con- 
servatorio de musica serão applicados ao serviço de moços 
do cOro, c de Fiiiuro preferidos em iguaes circumstancias 
para os jogares de cantores e musicos. 

Art. 8." São igualmente Iunccionarios do servico e 
pompa do culto, os seguintes, que formam o coreto da 
musica: 

1.' Um mesti-e da capelta com 300tS;000 reis. 
2 . q o i s  organistas com 240fi000 reis cada um. 
3,' Dois rebeGes com ~120$000 rèis cada um. 
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4 .* Oito vozes concertantes com X4Ofi000 réis cada um. 
5." Dezseis ditas aspirantes a IHObú00 r81s.cada um. 
6." Dois moços para folles e serviço a 408000 réis 

cada um. 
Art. 9.' 0 s  minislinos collados, que seniam no anligo 

quadro, e que soliejam no presente; ou serão reformados 
com uma parle do scli ordeiiado, correspondente a seus 
serviços e meritu, se estikerem irhabilitados para os tra- 
balhos do ministerio; ou serh a siia collação coiivenieiite- 
menle traiisíerida para outro serviço da igreja. 

Attribuiçõea dos ministros coiiados 

Art. 10.O 0s conegos eflectivos e Iionorarios servem o 
prelado 110 altar, e nos mais actos pontificaes. 

Arl. 11." Os beneficiados servem os conegos, assim 
effectivos como honorarios, nos mesmos actos. 

Art. 14." 0s conegos servirão em duas secções: uma 
no consistorio do preiado; oulra na camara de justiça, 
pelo modo abaixo prescripto. 

8 unico. Os conegos honorarios têm accesso aos loga- 
res effectivos. 

TITULO 111 

Art. 13." O pretado nomeara d'entre os conegos effe- 
ctiuos e honoraiios seis para formarem o seu consistorio, 
e servirem junto A sua pessoa. 

Art. 14." Em todos os negocios graves do 'regimen da 
igreja, e espii'ituaes, o prelado os ouvira em consislorio 
secreto. - 0s seus votos são consultivos. 
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Art. 15." Ao prelado pertence estabelecer as epocas 
e os dias da reuniáo do consistorio, conforme o pedir O 
bem da igreja. 

Arl. 16." A cada um dns mnegos consisloriaes e licito 
requerer ao prelado a reuni20 extraordinaria, por algum 
caso occorreiite digno de providencra. 

Art. 17." As actas eonsistoriaes serão resiimidamerite 
lançadas em um livro pelo vogal mais moço em idade, e 
por todos assigiiadas, com declaração da divergencia dos 
votos. -Este livro estari depositado no archivo do cok 
sistario, sob a guarda do prelado. . 

TITULO IV 

Da camrisa de justiça, 

Ait.  18." O prelado nomeara seis conegos para forma- 
rem a camara de justiça, e designail as epocas e dias em 
qiie elh ha de ler as suas sessões. 

Art. 19." O deao é o presidente nato da camara de jus- 
tiça. O actual arcebispo eleito de Lacedemonia, em quanto 
vivo fbr, serh o presidente da mesma camara, e nos seus 
impedimentos seri substituido pelo deão, orr por quem as 
vezes d'este fizer. 

Art. 20.O A criniara de justiça pertence exclusivamente 
processar e julgar as causas puramente espirituaes, a que 
se acha circumscripta a jurisdicção ecciesraslica. Ficam 
por tanto extinctm lodos os outros tribiinaes e juizos. 

Art. 21 .O Tambem lhe pertence processar os impedi- 
mentos e dispensas matrimoniaes, execuções de bullas, 
alvaris, e liido o mais que anies se processava na exfincta 
caniara ecclesiastica. Jtem, os pontos por faltas no serviço 
dos fuiiccionarios ecclesiasticos. 

Art. 22." Pertence expedir-lhe as cartas e diplomas de 
collação, eneomr~iendaçáo, e oiitros semelhantes. 
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Art. 23.' Um decreto regulamentar brevemente fixara 
a ordem do processo, que deve servir de regimerito li ca- 
mara de justiça. 

TITULO V 

Da fabrica 

Ar[. 24.' As laxas, miillns e pontos, que forem julga- 
dos na camara de justiça, entrarão fiara um cofre que 
constitue a fabrica da metropole. 

8 unico. A administrado d'estc! cofre pertence ao ca- 
bido. 

Art 25." D'elle sahira precipuarnerite, em broi. da casa 
pia e dos expostos, a quaritia qiic estes estahelecimenlos 
perceberam ate agora por esta origem. 

8 iinira. E s ~ a  qiiantia sera fixada por um termo medio, 
tomando entre a maxima e a minima que Ihc foi minis- 
trada, desde que as ditas taxas receberam aquella appli- 
cação. 

.4rl. 26." Sahira igualmente a despeza do seu coslea- 
mento. 

Ar[. 27." Um decreto regulamentar brevemenle fixad 
o modo da sua administraqáo e contabiliiiade, assim como 
fixara as sobreditas taxas, multas, poritos. e mais emolu- 
rnentos. 

Art. 28.0 Todo o remanescente do cofre, ati: a quantia 
de 2:0008000 riiis, fica appliwdo as despezaa ordiriarias 
do culto. 

unico. O thesouro pulilico supprirá qualquer defiât 
para esla appficaçáo. 

Art. 29." Todo o sobejo do cofre, feitas as appIicações 
acima prescriptas, eiitrardi no thesouro publico. 

Art. 30.a As despezas extraordinarias do ciilto serão 
feitas pelo modo ali! agora estabelecido, em quanto não 
forem reguladas no orçamento. 

Art. 3.1." Picam revogadas todas as leis, decretos, e 
eslatutos ein wiitrarin. 

O secrelaiio d'eslado dus negocios ecclesiasticos e de 
jifitiça, o tenha assim eriteridido c faça execular. Payo [Ias 
Necessidades, eni dexcseis de i1orernbi.o de mil oitocetiloç 
triiita e seis. - I~AINIIA. - Arakonth fllanitcl I~pes 15cira 
de Cu$ll-o. 

(Cul l .q6u  de Lcia, ctc , G 8 m i e ,  183i). 

CARTA DE LEI 

De 5 de março de 1838 

DOSA MARIA,  por grata de Deus, e pela constituição 
da moiiarctiia, Rainha de Portugal, Algarves, e seus do- 
miiiios, etc. Paço sobcr a todos os meus suliditos que as 
cBrtes geraes, extraordiriarias e conslitulntes da naç3o por- 
tugueza decretaram, r eu eaticcionei a tei seguilile: 

As cbrtes geracs, extraordinai.ias e coiistituintes da na- 
çi0 portugueza decretarbam o seguinte: 

Artigo 2.' Em todas as parochias do coiitinente do reino 
sera arbitrada aos paroclios, e aos seus coadjutores, mide 
os houver, uma eorigrua para ;i sua decente sustentação, 
ate a quantia de seiscenlos mil reis. 

5 unico. As parochias que liverem mais de duzentos 
fogos, e nas cidades e villds mais de  quinhentos, ou igrejas 
filiaes mais disiaiiles dn que tima tegua, poderão ter uni 
coadjutor, ao qiial ser8 arbitiada lima congrua proporcio- 
nada ao seu traballio. 

Art. 2." As corigruas serão annuaes, taxadas em quan- 
tia certa de reis, e pagas aus semeslres, os quaes princi- 
piarão a cuntar-se desde o dia rleaeiiovc de setembro pro- 
l imo passado. 

$ 2 . O  -4 derrama das congruas podeera ser feita em di- 
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nheiro de contado, ou em fructos proprios das localidades, 
ou em ambas as  especies. 

$ 2." O preço dos fi~uctos para a derrama, s e r i  cal- 
culado pela tarifa camaraiia que existir ao tempo do lau- 
çaineuto. 

$ 3." Os collectados ein fruetos poderão pagar a sua 
quota em dinheiro, preferiiido este modo de paganiento. 

Art. 3." 'l'odos aquelles que literem rendimento de pro- 
priedade situada denlro dos limites da ~iarocliia, posto que 
n'elta náo residam, e todos os fiegriezes da parochia que 
tirerem qualquer lucro certo ou presumido, pruveiiieiile 
de emprego, commeiacio, indiislt.ia, ou trabalho, contribui- 
rão para a coiigrua do paroclio e do coadjutor, onde o 
houver, cada um na propuição do seu raiidimento. 

5 1.' Os cuutribuintrs que  ião forem parochianos não 
poderão ser collectados em mais da quinta parte do que 
tiverem pago de decima no ultinio lari(amento. Nãcl ser8 
coniputado para este ~fftiilo o augnieiito de decima, im- 
posto pela lei de trinfa e um de ciutubi*o de rnil oitoceiitos 
trinta e sete aos possuidot~es dos liredios rusticos e urba- 
nos do Lisboa e Porto. 

$ r)." O reudimento dos passaes, de pe d'altar, ou qual- 
quer outro rendimento parocliial, seia coniputado no arbi- 
tramento das cnngruas. 

.4rt. 4 . O  Eni cada coucelho do continente do reiuo, ex- 
cepto nos de Lisboa e Porlo, Iiavera uma Junta para o 
lançamento das cougruas, compusla de um ecdesiastico 
nomeado pelo prelado diocesauo, do administrador do coii- 
celho, do vereador fiscal, 0 do jui% de paz da respecliva 
freguezia. 

5 uuico. Nos concelhos cie 1,isboa e Purlo haver8 tantas 
Juntas quanlos forem os julgados; e cada iiina d'ellas sera 
composta de um ecclesiastico uomeatlo pelo prelado dioce- 
sauo, do administrador respectivo, e de Ires vereadores ou 
substitulos da camara municipal riomeados pela mesma ca- 
mdta. Quando os versaderes e substitutos rião forem bas- 
tantes para as Juiitas, ou não poderem ser dispensados 

das suas funcções para esta servi~o, as camaras muniei- 
paes poder&i riomeai cidadãos idoneos qiie façam as suas 
vezes. 

h t .  5." Cada tima das Juritas riomeara iim presiderite 
rl'entre seus membros, t! parha secretario um cidadk ido- 
iieu, 30 qual drbit~drd [)VI cada laiiçarneribo de freguexia 
uriiu grrat~liçncáo pi-olioi~eioiiada ao seu traballio que se1.á 
accresceiitada j. iulalidatle da eongixa, e com clla d e i w  
mada e cobrada. 

Art. 6." .\s Juiitas procederão ao lançamento da con- 
g r u a d e  todos os parocho* do seu respectivo coticelho ou 
julgado. ouvindo os mesmos paroclins, e corn informaçCo 
cle clouç inui*adores de cada rregtieziti, iiumcarlos pela res- 
pecti\a carndrù miinicipal. 

1 1." n e  todas as d~libersçries da Junta b a ~ e r a  recurso 
para o ruiiselhn de districtu. 

5 2." Este recurso seri ititerposto dentro de oito dias, 
coiitados il'aqrielle em qw tiver Irigar o ailiitrarnentu, e 
1150 zerd expeilido seni resposta da Jurita, se esta a quizer 
dai' derilro de viiite e quatro horas depois qiie para isso 
fiiib intimada. 

3." O recurso ser8 apresentado, dentro de oito dias 
depois de interposto, no coricelho de districto, c dccidido 
por elle clerili,~ de quinze dias depois de apreseritado rio 
mesmo consollio. 

Art. 7.' Picam em pleno vigor todas as disposições do 
codigo administraiivo, e das Icis de ririte de dezembiso de 
mil oitoceiitiis trinta t: yuairo, t? dexenove de setcmbro de 
mil oitocentos tiiiita e sei<, na parte em q11u13o forem 
oppostas A presente lei. 

b i t .  8." Ficain i'evogudas todas as leis em coiitrariu. 
1)oi tanto, marido as auctoiidadtis a quem o coriheci- 

nieiito e exccuç5o d'esta Ici possa perteiicer, que a cum- 
priiiri e executem tão ioleiramerite como n'ella se courkm. 

O seci,etario d'estado dos negocios ecele~iaslicos e de 
justiça, a faça imprimir, pribliciir e correr. Dada no Paço 
das Necessidades, em ciui:o de março de mil oitocentos 
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trinta e oito. - A RAIKIIA, com riibrica e guarda. - Jose 
Alexandre de Campos. 

Carta do Lei pela qual Vossa Mageslade manda exe- 
cutar o decreio das cdrtes gemes, extraurdinarias e cori- 
stituintes da nação porttig~iexa cle tinte c oitù rle fevereiro 
ultimo, que estabelece aos partlchris de  contitiente do reino, 
e aos seus coadjulores, onde os hontei., iima cüngrua para 
sua decente sirstenta$ão, e determiria o modo por clue a 
dita congrua ha de torriar-se effeeliva, tudo ria fbrma acima 
expressada. - Para Vossa Magestade ver. - k a p i m  $11- 

gusro Muya u fez. 
(Culleifio de Leti. C 1 6 .  8. %#TI!?, 18381. 

CARTA DE LEI 

De 20 de julho de 1839 

DONA MARIA, por graça de Deus, e pela cunstiluiyão 
da monarchia, Rainha de Portugal e dos Algarves, etc. 
Fazemos saber a iudos os I I O ~ B O S  suhditos que as cnrles 
geraes decrelaram, e iibs sanccionirrios a lei seguinlc: 

~ l i i g o  Aos parocilos (Ias freguezias do continerite 
do reino, e aos seus coadjutores, aonde os houver, na 
conformidade do artigo seguilite, ser i  arbitrada uma cun- 
grua para sua decente sustentação. 

Art. 2." .4s parochias quc tiverem iiiais de oitoteritos 
fogos, e toclas as que pela extelisão do seii territorio, dis- 
persão da povoação, ou  ditliculdade dc cornmu~iicayfies, 
não podei.em ser bem curadas sómente pelo parocho, terão 
um coadjutor. 

Art. 3.' -4s congriias serão laxadas em qiiantia certa 
de rkis: as dos parochos n io  ~ioderão ser  inferiores a cem 
mil reis, nem sriperiores a seiscenlos mil r81s em 1,ishoa 
e Piirto, e quatrrir.entos mil rkis nas mais !ci.i.as do reino; 

as dos euadjutores iião podeijio exceder a um terço, tiem 
ser ineriüres cle um sexto da dos seus respectivos paro- 
clios. 

I r t .  4." Se o paroclio ericomrnendado, ou coadjutoi., 
foiqem egressos, e receberem prestações pelo Lhesouro, 
nunc,a haverão eongrua menor do que a irnportancia da 
sua prestação com mais o terço d'ella; se a congrua que 
Ihes Tiir arbilrada liao chegar a esta somma, receberão o 
que faltar peja prestaçso. 

I r l .  5.' As Cregaiezias, qhie por pequenas ou pobres 
não podcrem pagas a s  corigruas, sera permitlido requerer 
a sua ariiicxaçãtr a quaesquer outras, com tanto que este- 
jam deritro do mesmo concelho. 

Art. ri." Aa coiigruaz sei20 arbitradas do primeiro de  
jullio ao ultiirio de juriho seguinte. No correrite anno ser8 
arbitrada uina quantia jiroporcional ao tempo ducorrido 
desde dezeriove de setembro ultimo, ate ao fim de julho 
do ~~reser i te  aniio. 

$ 1," h dcrrama das congrwas podera ser feita em di- 
ntieiro de coritadü, ou eiii fiuctus ~iroprios das localida- 
des, ou em ambas as especics. . 

$ 2." Os preços dos fructiis para as derramas será cal- 
culado pela tarifa carriararia, que existir ao tempo do lan- 
çamento. 

$ 3." 0 s  cüllectados em fruclos püderãu pagar a sua 
quota em diuheiro, preferindo esle modo de  pagamento, 

Ar[. 'i." Todos os freguezes da parocliia contribuirão 
para a corigrua do parocho, e para a do coadjutor, onde 
o houver, na proliorçáo do rendimento que tiverem de 
propriedade situada dcutibo dos limites da sua parochia; 
e de qualquer outro lucro certo ou presiirnido proveniente 
de emprego, commercio, industria, ou trabalho. 

5 1." Tambem contribuirão para as congruas da paro- 
cliia lodos aquelles que, não sendo freguezes d'ella, tive- 
rem rendimento de propriedade sitriada dentro dos seus 
limiles. Estes contribuintes nunca poderão ser collectados 
em mais da oitava parte do que tiverem pago de decima 
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por essa propriedade no ultimo laneamento. Não será com- 
putado para este efreito o augmento de decima impusto 
pela lei de trinla e um de oirtubro de mil uitoceritos trinta 
e sele, aos possuidores de predios lusticos c urbanos de 
Lisboa e Porto. 

8 2.' 0 rendimeuto dos passaes, do ~ i e  de allar, e qual- 
quer outro rendimento parbochial, seiii computado no arbi- 
tramenlo das congruas. 

5 3.' Os bòlos ou premios, ou outras prestaqóes dos 
. fi.eguezes, eslabelecidas por contracto ou coslume legitimo, 

coulinuam a ser consideradas como reiirlimeotos da paro- 
chia para o effoito designado ~ i o  paragraphri antecedente. 
Quando.as herdades ou predios, por lei ou costume legi- 
timo, pagarem bl11os ou premios, descontar-se-hão na con- 
tr'ibuiçãc~ para a coiigrua do paroçho, os mesmos, qiiarido 
sejam maio1.e~ que a roriti*ibiiig:o. 

5 4." Se o rendimeiito pai.ocliia1 exceder a congrua 
arbitrada ao paroclio, o excedeiite seri applicado para a 
toiigilia do coad~iilor, nnde o liouver, e o que sobejar [ler- 
tencerl ao mesrno parucho. Não Iiavendo coadjuloi tudo o 
rendimeuto sera do paroclio. 

Arl. 8." Em cada curicelho do coritinente do reino, crx- 
cepto nos de Lisboa e Porto, havcra uma Junla para o 
arbitramento e derrama das cungiuas, composta de um 
ecelesiastico riomeado pelo prelado diocesano, do adniinis- 
trador do concelho, do prasideute e vereador fiscal da ca- 
mara, e do juiz de paz da respecliva freguezia. 

$ 1." Nos concelhos de Lisboa e Porto, liaveri tanlas 
Juntas quautos forem os julgados, e cada uma d'ellas seri 
composta de um ecclesiastico nomeado pelo prelado dioce- 
sano, do administrador respectivo, e de tres veraadores ou 
substilutos da camara municipal, nomeados pela mesma 
camara; quando os vereadores e substitutos não f6rem 
bastaiiles para as juutas, ou não poderem ser dispensados 
das suas funcções para este serviço, as camaras muaici- 
paes poderão nomear cidadãos idoiieos, que Caçam as suas 
vezes. 

2." O prelado diocesauo nomeara lambem outro ec- 
clesiastico, para servir em logar do primeiro, quando se 
tratar da congrua d'esle, se for parocho ou coadjutor, ou 
quando estiver impedido por qualquer outro motivo. 

Art. 9." Cada uma das juntas nomear8 um presidente 
d'eiitre seus meiiibros, e para secretario um cidadão id+ 
ueo, ao qual arbitrara por cada lançamento de freguezia 
uma gralilicaçáo proporciouada ao seu lrabalhu, que será 
accrescentada a totalidade da congrua, e com ella derra- 
mada e cobrada. 

5 uiiico. Quando a cougrua do parocho se perfizer pelos 
hôlos ou premius, ou outras prestações dos fi.r,$uezes, esta- 
helecidas por* contiacto uu costume legitimo, não haverd 
gratificaçáo para n secretario, nem para o cobrador; e os 
blos ,  premius, ou prhestaçCes, serão cobradas seguudo O 
aiitigo costume. 

Art. 10." As juntas p r o ~ d e r ã o  ao arbitrameuto e der- 
rama das congruas de todos os paroclios do seu respectivo 
conceItio ou julgado, e dos coadjutures que n'elle houver, 
conforme u arligo 2.", ouvindo os mesmos parochos, e com 
infurrriaçao de dois moradores de cada freguezia, nomea- 
dos pela ~~espeetiva camara municipal. 

8 1." Nenhum membro da Junta estari presente no 
acto do lauçamerito, quando se tratai da verba que deva 
pagar. 

$ 3." Os membros da Junta, que dolosamente infringi- 
rem as disposições d'esta lei. incorrerão em rima aiulta de 
vinte a cincoenia mil rbis, a qual ser8 ayplicada para iri- 
demnisar as despezas dos prejudicados, entrando o resto 
em coiiía no lançamento seguinte. 

$ 3." A derrama deve ser affixada na porla principal 
da igreja paroehial por espaço de oito dias, e so fiirdos 
estes e que começara a correr o prazo para a interposiçáo 
dos recursos. 

8 4." De todas as decisões das Juntas havera recurso 
para o conselho de districto. 

$ 5." Este recurso se r i  interposto dentro de oito dias 



para os moradores da  freguczia, e trinta para os de fbra, 
contados d'aquelle em que tiver logar o arbitramenlo e 
derrama das congnias; c náo ser i  expedido sem resposta 
da Junta, se esta a quizer dar, dentro de vintc e quatro 
lioras depois qiie para isso fi,r intimada. O recurso deve 
ser suspeusivo. 

5 G." O recurso ser8 apresentado dentro de oito (lias 
depois de iiiterposlo no conselho de districto, e decidido 
por elle denlro de quinze dias depois de  apresentado no 
mesmo consel tio. 

hr t .  4 4 . "  Passados oito dias ílepois do arbilramento 
e deirama, a juula nomearli um cobrador, a quem po- 
der3 arbitrar uma gratificação; entregar-lhe-ha u rol da 
derixma, assignado por ella, e o cobrador reueherá nas 
epocas do anno, maveadas pela mesma Jutita, a riarte 
de cail;i contribuirite, passarido recibo junto de cada 
vcrha. 

$ unico. h gratificaçdo at-bitrada ao cobrador deve se r  
pelo rrieurno modo qiie a do secretario, accrsscentada h 
totalidade da congrua, e rom etla cobrada. 

Ait. 14.' Passados oito dias depois da Booca marcada 
para o pagamerito, o cobrador r emut t e i~  o r o t  dos deve- 
dores a aucluridade competente, a aual orhocetlera na co- 
brauça, como se fosse d i h a  do.tlies'ouro'. 

Art. 13." As congruas dos parochos e coadjutores, e 
bem assim todos os rendimcutos que n'ellas são compu- 
tados, serão iseittos de decima. Serão tambem isentas de 
direitos de mcrck e de sello, todas as encommendaç5es ou 
provimentos temporarios de parochias, coadjutorias e the- 
sourarias. 

Art. 14." 0 s  parochos que pela sua idade, ou moles- 
tias, não poderem desemperihar as funcções do seu minis- 
terio, receberão pelo governo SOGCOrrOs provisorios, nuuca 
meuores que a terça parte da cungma arbitrada d sua 
igreja. 

Art. 15.' Nas igrejas parochiaes uztde não houver ren- 
dimento applicado á despeza da fabrica, serA esta supprida 
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pelas confrarias e irmandades, debaixo da  irispeçção da 
competente aucloridade administrativa. Oude não houver 
aquettas corporações, ou haverido.as, não tiverem meios 
sufficieutes, licara a sobredila despeza a cargo dos cida- 
dãos da respectiva parodiia. 

Art. 16." As juutas de parochia ficam obrigadas a pro- 
ver (i conservação e reparo da igreja, e suas dependen- 
cias, que estiver a cargo dos parochianos; e as despezas 
do culto divino crn parameritos, vasos sagrados, alfaias, 
roupas, armações e guisamentos, e bem assim ao paga- 
mento dos ordenados dos ttiesoureiros ou sachristães, onde 
os houver; quando esses ordenados não consistirem em 
bblos, premios, ou outros rendimentos antigos que não 
teriharn sido entinctos, e que ficam em rigor. 

hrt .  17." Fica revogada toda a legislação em eon- 
trarjo. 

Maudamos por tanto a todas a s  auctoi7idades, a quem o 
conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a 
cumpram e guardem, e falam cumprir e guardar, táo in- 
teiramente como n'ella se contem. 

O ministro e secretario d'estado dos negocios ecclesias- 
ticos e de justiça, a faça aimprir, publicar e correi*. Dada 
no Paço de Cinkra,, em vinte de julho de  mil oitoceutos 
trinta e nove. - A RAINHA, com rubrica e guarda. - J o h  
Cardoso da C e c h  Araujo. , 

Carta de Lei, pela qual Vossa Magestade mauda exe- 
cutar o decreto das cortes geraes, de dezoito de julho cor- 
reiile, que estabelece uma congrua para a decente susteu- 
tação dos parochos das freguezias do contineute do reiuo, 
e dos seus coadjulores, onde os houver, uus termos, e pela 
forma uo mesmo decreto expressados.- Para Vossa Ma- 
gestade ver.- Henrigue Maxtmino h l a c  a fez. 

[Coilecfão de Leu, elo., 8 serie, i8Ss). 
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CARTA DE LEI 

De 8 de novembro de 1841 
a 

DONA MARIA, por graça de Deus, e pela constitui- 
ção da monarchia, Rainha de Portugal e dos Aigarves, 
etc. Fazemos saber a lodos os nossos subditos, que as 
cbrtes geraes decretaram, e uos sauccionamos a lei se- 
guinte : 

Artigo 1.' prorogada a lei de viute de julho de mil 
oitocentos trinta e nove, com as  atterações e declatãções 
seguinles: 

Art. 2.' Nas parocliias aonde os parochos autes da ex- 
tincção dos dizimos, recebiam hblos n u  premios eslabele- 
cidos por cuutractos uu costume legi#mu, ficam sem effeito 
os arbitrameutos decretados pela referida lei, com tauto 
que os rendimentos aetuaes da parochia rião sejam itife- 
riores Iqiielles que aritigamerite tinham, nem meriores da 
quantia de cem mit reis. 

5 uuico. Os possuidores das herdades ou predios su- 
jeitos por coritraçtu ou costume ao pagameuto dos bolos 
ou premios, serão obrigados á pontual satisfação d'esse 
pagameuto. 

Arl. 3." A disposição do artigo quatorre da lei de vinte 
de julho de mil oitocentos trinta e nove, só e applicavel 
aos parochos cotlados, e dever8 uuicamente verificar-se a 
respeito d'aquellas parochias, cujos rendimeutos não forem 
suficientes para a congrua sustentação do paroclio, e do 
seu respectivo eucommendado. 

Arl. 4." Os ultimos arbitramentos feitos pelas respe- 
ctivas Juutas durarão em quauto por lei geral não fbr re- 
gutada a dotação do clero. As partes que se reputarem 
lesadas poderão todavia, dentro de trinta dias depois da 
publicagão d'esta tei, recorrer para o conselho do distri- 
cto, em conformidade com o paragrapho quarto e seguia- 
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tes do artigo decimo da lei de vinte de julho de mil oito- 
ceiilos lriula e nove. 

Art. 5.' As Juntas procederão todos os annos no mez 
de julho, A derrama das congruas, fazendo tão sbmenfe 
aquellas alterações, que durante o anno tiverem occorrido 
pela differente siluação dos contribuintes, ou pelo provi- 
mento dos recursos interpostos ua fbrma do artigo ante- 
cedente. 

unico. No correute anno, a revisão da derrama teni 
logar passados quinze dias depois do prazo marcado para 
os recursos, que as partes podem interpbr dos arbitra- 
meotos das congruas. 

Art. 6." As Juntas mandarão affixar na porta principal 
da igreja paroclital, dentro do prazo de quinze dias depois 
da sua installaçào, a derrama da congrua, a fim de  que 
possam ter logar os recursos e subsequentes dispostções, 
de que tratam os paragraphos terceiro e seguiutes do ar- 
tigo decimo, e os ar t~gos  onze e doze da citada lei. 

Art. li." Os membros das Jnutas, que sem causa justi- 
ficada deixarem de comparecer As suas respectivas sessões, 
serão autoados pelo administrador do concetho, e punidos 
com uma multa de dez a viute mil r&, que ser8 deman- 
dada correccionalmeute. 

Art. 8." O cobrador que não satisfizer a obrigação que 
lhe impíje o artigo doze da referida lei, perde o direito ii 

gratificação que lhe tiver sido arbitrada, e s e r i  punido cor- 
reccionalmente com uma multa correspoudente ao gráu da 
culpa em que tiver incorrido. 

8 1." N'este caso, o administrador do concelho, ii vista 
do rol da derrama, far8 novamente intimar os devedores, 
e não pagando estes deulro de oito dias, relaxará d au- 
ctoridade competente o rol dos mesmos, para ter logar o 
procedimento ordeuado no referido artigo. 

$ 2." O mesmo procedimeutu terá logar por parte do 
admiuistrador do concelho contra os parochianos, qlie 
sendo sujeitos ao pagameiib de Wlos ou premios, recusa- 
rwri pagar ao parocho as suas respectivas quotas. 
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Art. 9." Fica re~ogada toda a legistação em cotitrario. 
hlandamos por tanto a todas 3s aucturidades, a quem o 

contiecimentu e execução da refcrida lei pertencer, que a 
cumpram e guardem, e laçam cumprir e guardar tão in- 
teiramenle como u'ella s e  cunteni. 

O minislro e secretario d'estndo dos negocios ecclesias- 
ticos e de justiça, a faça imprimir, publicar e correr. Dada 
no Paro das Neccssidades, ao$ oito (lias do rnez de uovem- 
bro de mil oitocenlos qiiarenla e um.-A RAINHA, CUIII 
rubrica e guarda. - Antonio Uernardo da Cosla Cabra/. 

Carta de Lei, pela qual Possa Mageslade, tendo sane- 
cionado o decreto das cbi.tes geraes, de dous de iiovem- 
bro correlite, em que 8 prorogada com as atternç8es e 
declarações uo mesmo dccreto mencionadas, a lei de viiite 
de julho de mil oitocenlos triiila e nove, sobre u modo de 
prover i decente sustentação dos parochos das freguezias 
do contiiiente do ieirio, e dos seus coadjutores, aonde os 
liouver; o maiida cumprir e guardar cuino n'eile se.cou- 
tem, tudo na formd acima declarada.-Para Vossa Ma- 
gestatle ver.- Lutz JOSE! da Sitoa. a fez. 

(k l lecpio  de Leis, etc., 10a serie, 18111). 

CIRTI DE LEI 

De 28 de abril de 1845 

DONA MARIA, por graqa de Deus, Raiuha de Portugal 
e dos Algarves, e seus dominios, etc. Fazemos saber a 
todos os nossos sobditos, que as  cbrtes geraes decreta- 
ram, e nos queremos a tei seguiute: 

Artigo 1." Em cada uma das dioceses do reino, e ilhas 
adjaceutes havera um seminario. 

Art. 2." Haverh n'estes seminarios, ua couformidade 
do que se acha disposto uo artigo 6." do alvara de dez 
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de maio de mil uitocentos e cinco, um curso de  tres annos 
de esludos llieulogicos o cariontcos, acompanhado de in- 
striicçfies prdticris do cathecismo, de explicações do evan- 
gclho, da fUrm;i da admiiiistra~ão dus sacramentos, da 
pratica dos ritos e ce~~irnui~ias da igreja, do cauto, e de 
torlos os mais conhecimentos pratico3 e exercicios espiri- 
luaes e ccctesiasticos, neeessaiios para lurmar a mocidade 
ecclesiastica no esptrito, viititiides, sciencia, e habitos pro- 
prius do seu estado. 

§ 1." .4 escolha dos compendios de ensino, e O numero 
e distribuição das cadeiras, que devem estabelecer-se para 
us referidos esludos, ficam dependentes da approração do 
governo. 

$ 2." Os rendimentos dos seminarios que houverem de 
ser supprimidos, em virtude da reducçãii das dioceses, 
serão applicados do modo niais coriveuiente aos seminarios 
que ficarem subsistindo. 

Art. 3." O pr*oviniento das cadeiras que se estabelece- 
rem por virtude do arbgo aniecedente, sera feitu pelo go- 
veruo sobre proposta dos respectivos prelados diocesaoos 
que deverão sempre preferir as pessoas, que albm das 
qualidades nioraes recommendadas nu artigo 10.' d'esta 
lei, tiverem algum grAu acadeniico das facutdades de lheo- 
loçia e de direito pela Universidade de Cormbra, ou que, 
no exercicio do magisieriu ecclesiastico, tenham dado pro- 
ras da sua alilidão em sciencia e custiimes. 

I r t .  4." Os professores proprietarios e substilulos das 
cadeiras, de qire tratam os arligos antecedentes, vencerio 
os inaiores ordenados estabelecidos para os ~irufessores 
dos lyceiis das capitaes dos distrietos adniinistrativou, ou 
dioceses do reinn. Quaiido, porkm, as iiorneaçfies recahi- 
rurn sohibe ecclcsiasticos, qlie per.eehei.em alguma presta- 
çSo do estado, congrua riu rendiwiito ecctesiaslico, ven- 
ceráo sbmentc uma gratificacSo que Ihes sera arbitrada 
pelo respectivo prelado, tom nuctorisaqEo do governo. 

Art. 5." Os esturli,~ preoarati7rios de granimatica latina, 
rhetorica, e philosoptiia raciunat e moral, seroo suppi,idos 
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pelas aulas publicas, eslabetecidas nas cidades ou i'illas, 
aoude houver serniuariüs. 

Art. 6.' h suscitada a obsei'raucia das disposiçGes do 
arligo f ." do atvaiLh d e  dez de maio de  mil oitiicelitos e 
cinco, quanto I missáo dos alumiios ordiriaiidos dos semi- 
narios das melropoleç, e dos bispados para a Univursidade 
de Coimhra; a fim de seguii,eiri ri'ella um curso coaiple!~ 
de theologia. Esla missáo, ~ioi.Bm, ser& sbtiieiite de  um 
alumno em cada anno, quaiito ãs inetropüles, o de  um, 
de dois em dois annos, quanto aos bispados. 

8 4 . O  D'enlre os alurnuos comprehendidos n'csla niis- 
são, os prelados diocesanos destjriaião para íorrnar-se ria 
EicuIdade de diibeito, algum quc tentia jii coiitluido com 
opprovacáo e louvor o cuisso dos t'sIuilos th1inIogicos C 

canoriicos iio respectivo semirirrio, e que, pelo merios, 
esteja constituido na sagrada ordem do subdiacüiio. 

2." Uns e outros diis referidos seininarislas seiPo 
siistentados ern Coimbra pelas rendas dos respectivüs se- 
niinarios; smquanto, porem, os bcriis d'estes náo fórcm 
suficientes para essa despeza, receber20 os mcsmos se- 
minaristas uma prestaçáo mensal paga pelo tliesouro pu- 
blico, proporcioriada a despeza de sua sustentaçáo, a qual 
nurica excedera a quantia de dez iiiii rbis pür moz. 

9" 3." Os alumnos assim mandados para a Uriikersidadc, 
serão obi.igados a residir dentro do seininaiio de Cüimbra, 
sempre que seja compativel com as, commiididades do edi- 
ficio do mesmo seminario. 

8 4.' Tanto os prelados diocesanos, como o governo, 
empregai-ão todos os meios de vigilancja e tle pibecaiição, 
que mais convenieutes Ilies parecerem, sobre o compor- 
tamento moral e litterario dos alumnos assim mandados 
Liar a a Uuiversidade; devendo, ,sem perda de tempo, ser  
privados do beneficioda lei, os que fôrein desregrados e 
remissos. 

Art. 7 . q ~  seminaristas, de que t r a b  o artigo ante- 
cedente, ficam dispelisados da propina das inatriculas na 
Uuirerhsidade, e seráü admiltidos as aulas, e uo fim do 

arino lectivo aos actos, tendo feito prkviamente os exames 
preparatorios determinados por lei. 

Arl. 8." Os alumnos que assim se formarem nas facul- 
. dades de theologia e de direito, serão empregados, sendo 

alias dignos, no magislcrio dos semiiiaiios, e nos outros 
ofitios e commiss~es mais importantes das suas dioceses; 
e beni assim serão attendidos com prefereiicia, em igual- 
dade de outras circunistaocias, uo provimento das digui- 
dades, canonic+dtos, e demais berieficios das mesmas dio- 
ceses. Náo poderáo, porem, sem justa causa, recusar-se 
as commissões de  s e r r i ~ o  ecclesiastico, de qiie fbrern iri- 
cumbidos pelos respectiros prelados, nem mudar de dio- 
cese serri licença d'estes, sob pena de não serem attendidos 
em pretenção alguma, para obtei-em merc8 de qualquer 
dignidade ou beneficio ecclesiastico. 

hr t .  9," E suscitada em geral a oliscrvancia du que i ia  
corifoi~mtdade dos canoncs e das disposrções civis, se acha 
deterniinado iluaiito a sei.erri preferidos, ern igualdade de 
outrasciieumslaiicias, para quaesqueib beneficio5 e empregos 
eçclesias~icos, os clerigos doutores, ou iormados nas facul- 
dades de Iheologia e direito pela Uriitsrsidade de Coimbra. 

Arl. 10." Aos prelados diocesanos compete o governo 
economico, e a direcção disciplinar dos seminarios de suas 
res~iectivãs dioceses, debaixo da inspectáo do govariio. 
Aos mesmos prelados, pois, coritinuarii pertencendo a no- 
meacao dos reitores, pi.trfeitos, ou directores, e mais e m  
pregados, na administração dos seminarios, escolhendo 
para esses cargos pessoas de reconhecida probidade, e 
que tenham o zêlo, a piudencia, e tures necessai3ias para 
bem iustruir e edificar a moral ecdesiastica i preferindo, 
em igualdade de circumstancias, os cotiegos, benericiados, 
e cterigos da diocese, quc, 030 sendo ~iarochos cullados, . 
rcceberein prestação cio estado, ou alguma congrua, ou 
reudimento ecclesiastico. 

unico. Todas estas nomeaçues, porkm, seráo sujeitas 
a approvação regia, e sem ella não poderão os nomeados 
entrar em exercicio. 
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Art. ~i , l .D Para facilitar as providencias d'esta lei, e os 
uteis íiiis a que ella se dirige, o gúverno, ouvindo os pare- 
cei'es dos prelados diocesanos, e em presença dos diffe- 
rentes estatutos dos seminar.ios existentes, ordenará qua~ito 
antes, um plano ou regulamenlo geral para todos estes 
estabelecimentos (salvas 3s alterações que as circumslau- 
cias peculiares das dioccses torriarem indispensareis), o 
qual ao mesmo tempo que proveja A boa ordem eutilidade 
dos mesmos eslabelecimenlos, e A administraçao dos seus 
bens, se torne exequivel nas circumstaucias d'elles e da 
fazenda publica. 

Arl. 12." E suscitada a prompta execuçao do que se 
acha determinado no artigo 12." do alvara de dez de maio 
de mil oilocentus e cinco, para u fim de oliter uma dota- 
ção sufficientc para os semindrios, ou de aug~rientar os 
seiis aetuaes rendimentos. 

iioicu. 0 s  seminarios a que fhr feita alguma do- 
tação mter FIVOS, OU causa WOTIO'S, ou por qiinlquer uii- 
ti-a fbrma, devermão impelrai- ti necessaria licenta ao go- 
verno. 

Art. 13." O ministerio publico intervirá em todas as 
demandas dos seminarios, e ser8 ouvido em todos os con- 
tractos e ilistractes, de que possa resutlar ohrigaqau, ou 
grave damno de seus bens oii direitos. 

dr t .  14." E o governo aucturisarlo pela presente lei, a 
destiiiar para seminarios edificios dos extinctos conveiilos, 
que mais proprios e accominodados ibrem, uão sb nas ca- 
pitaes das dioceses, e nas outras localidades, em que não 
hoiirei edifieius jB destinados a esse fim, mas onde os 
existentes estiverem arruiriados, ou carecerem de aecom- 
modsç5es coiivenientes. 

Art. 1 5 . O  Para occorrei de prompto as  despezas mais 
urgentes dos seminarios, e emqi~atito etlas não poderem 
ser siippridas por oiitros meios, sem gravame do tliesouro, 
fica o governo aueturisado a aliplicar, para esse fim, at8 a 
somma em que importarem os ordenados das cadeitSas de 
estudos ecclesiastieos, maridadas estabelecer em todus os 

lyceus do reino, pelo decreto de dezesete de novembro de 
mil oitocentos trinta e seis. 

Art. 16.' Passados quatro annos depois de estabelecido 
O C U I ' S ~  de esludos theiifogicos e eanonieos nos seminarios 
das dioceses, riinguem poderi ordenar-se de presbytero, 
sem que o teiiha frhequenlado, e sido approvado em todas 
as disciplitias d'elle, ou seja formddo na faculdade de theo- 
logia ou de djreito na Uiiiversidade. 

Art. 17." E auctoi.isado o governo a promover a inslru- 
c620 dos cidadãos deslinados ao minislerio ecclesiaslico 
nas igrejas do ultramar, fazendo os aprender no lyceu de 
Lisboa e n u  reminario dii pntriarcliadu (emquarito nas res- 
pectivas provincias iião houifer estes estabelecimentos), 
alhm das disciplinas cornniuns a todus os ecclesiasticos, as 
sciencias e linguas que Ihes sio indispeneaveis em relação 
ao local e ao serviço a que Eiirem destinados, dando parte 
as cdrtes, nu começo de cada tegislatura, do que ljver feito 
em ubservancia d'tisla lei. 

$ iriiico. Os aliiiniios qiie, depois de concluidos os seus 
estudos, ciitnpletdrem iiove aniios de sei.riço rias igrejas 
da Asia ou Arrica, oii nas Missues, terão direito a ser pro- 
vidos nus canoniçalos quc vagarem no contiuente, e nas 
illias ad,aeeriles, apreseiitaudu altcstados de bons costii- 
mes, passadus pelos respectivos prelados. 

Art. 28." As disposiçõcs do artigo 6.' da presente lei, 
são appliça~eis aos alumrios ordinandos da meli*opole, e 
bispados das proviiieias ultramarinas, 

Arl. 19." Fica revogada toda a tegislação em eoiitrario. 
Mandamos purtaiito a todds as alictiiridades, a quem o 

conlieciperito e exeeucáo da referida Iei Iiertencer, que a 
cumpram, e hçarii cumprir e guardar, tão iuteiramente 
com n'ella se coii16m. 

O par do reirio, coiiselhciro d'estado, Antonio Bernardo 
da Cosla Cabial, niiriistro e secrelario d'estadu dos uego- 
cios do reino, e iiiterinamente encarregado da pasta dos 
negocios ecclcsinstieos e de justiça, e o ministro e secre- 
tario d'eslado dos negocius da marinha e uttramar, a fa- 



çam imprimir, publicar e correr. Dada no Paço de Betem, 
aos vinte e oito de abril de mit oitocent»s quarenta e cinco. 
-A R ~ i ~ t i a ,  com rubi.iza e guarda.- Antonio Bwtzardo 
da Costa CaIrrul.- Jony4rim JosB Falcári: 

(Coller<ao cifictol de L ~ y i s l a ~ d o  ~OTIU~UIZIPZU, 1845) 

CARTA O €  LEI 

De i6 de junho de 1848 

DONA MhRI~~, pur grata de Deus, Raiulia de Portugal 
e dos Alganes, clc. Fazemos saber a lodos os nossos suba 
ditos que as cdrles geraes decreiar,am, e niis queremos a 
lei segitinte : 

Artigo I." O govertio 8 auclorisado a proceder, com o 
concurso da aucturiílsde ccclesia~ti~a, i extinc~ão, sup- 
pressão, e organisnção das collegiadas do reirio, nos ler- 
mos declarados ii'esta lei. 

Art. 2.' Serão declaradas extinctas as collegiadas que, 
por Falla de rendimentos sufficieiites, íôrsm abandonadas 
pelos respectivos beneficia~los, tendo, por este aba!idono, 
cessado o exercicio dos oRicios divinos proprios d'atlas. 

4rt. 3 . O  As collegiadas instiiuidas com urn numero in- 
ferior ao de sete beneficiados, e as  que náo estiverem na 
pusse de bens certos, rItie assegiirem u rendimento de 
aiteriia mil reis aiitiiiaes, pelo menos, a cada um dos sete 
beneficiados, e oitenta mil r&, lambem annttaes,.psra a 
manuteiição da fabrica, ficar20 supprimidas. 

-41-t. 4." Nenliurna das rollegiadas, quc ficarem subsis- 
Lindo, teri  mais de onze beiieticiados, nem a sua fabrica 
ser i  dolada com rendiincnto superior a ceiito e cincoeota 
mil reis. 

$ 1." Exceptuam-se d'esla disposição a real e insigue 
coltegiada de Guiriiar8cs, que podera conservar maior nu- 

mero de Lieueiicios, e maior dotação da fabrica, se o per- 
mittir o reudimenlo proprio da mesma fabrica, comtanto, 
porém, que não exceila jamais o nirmpro de benefiçios, e 
a dotação da labrica. qiie na futura organisação dos cabi- 
dos tiver o da respectiva calbedral. Os beuelicios e o ren- 
dimeiito da fabrica, que entáo excederem os da caihedral, 
serão supprimidos e appIicados na conformidade da p r e  
seute lei. 

5 2.' Exceptiiam-se, em segundo lagar, as fabricas de 
outras collegiadas iiisignes, qiie acluatmente tiverem maior 
rendimetitu proprio. Neste caso a dotacão da fabrica po- 
derii subir ate trezentos mil reis, quando assim seja neces- 
sario, e o rendimento da collegiada o permiita. 

8 3." rreducção que, em virtude d'esle arligo, houver 
de fazer-se nas colle$iatlas que tiverem mais de oure beue- 
Bcios, verificar-se-lia tio sbmente p?r obito ou promoção 
dos actuaes beneficiados. 

Art. 5." Tanto as collegiadas conscivadas corno as que 
de novo se  ei,igirem, por viihlude d'esla lei, ficarão sendo 
fabr1queii.a~; e os beti~ficiados d'ellas serão obrigados a 
coadjuvar os parocbos ibespeclivos no minislerio parochial, 
como. cuadjutores oi-dinarios e oficiosos. 

Art. 6.' 0s legadus pios iinposlns nos beus das cul- 
legiadas extinctas e supprimidas, e das que fbrem con- 
servadas, serão wm~istenleinente reduzidos e commli- 
lados. 

Arl. 7.' Serão applicados especialmente para manuten- 
çáo dos seniiiiarios, e, em geral, para a suslentaçao do 
deru, os bens e reudimentos: 

1 .O Das collegiadas extinctas. 
2.. Das collegiadas supprimidas. 
3.' Dos beneficios vagos, ou que de futuro vagarem, ' 

além do numero que fbr estabelecido para cada uma das 
collegiadas conservadas 

4,' Dos beiieficios simples (a que não estão annexas 
obrigações coraes ou de residencia) que cstiverern vagos, 
ou de iutiiro vagarem. 

, . 
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Art. 8.' Ficam exceptuados da applicação determinada 
no arligo arilecedeiite : 

4." A palie dos bens e rendimentos das collegiadas 
existentrs ou supprirriidas, qiie pela sua iiistiluiçãu, ou 
por oulro lilulo se mostrar Iegitiina e perpeluamente ap- 
plicada para corigrua dus psriictios, ou de seus ctiadjulo- 
res, ou para bbrica das igrejas parocliiaes. 

2." As porções beiieficiarias dos beneficiados collados 
existenled. 

3." As porçfies beneficiarias ipinculadas em patrimonio. 
Art. 9.' Cessam as excepções dos numeros segundo e 

terceiro do artigo aiiiecedcnle: 
4 .O Por fallecimen to dos actiiaes beneficiados ou cleri- 

gos patrimuiiiados. 
S." Por collaçao em igual oii mellior bcueficio. 
3." Quaiido os mesmos recuscin sem causa ivgitima os 

bencfiçios ein qiie fbrem api,esentados, na corirormidade 
da disposicão du riiimero aniecedenle. 

Art. 10.' A porção da niesa collegial que. por tiiulo 
legitimo, pei'tericer I congvira do parucfio uu do seu coa- 
djulor, e qiie fica assegurada e conservada (arligo !I.", 
numero I."), 011 seja de um ou de mais beneficias, sera 
considerada coiiio um so beneficio, para os effeilus do ai.- 
ligo teixeiio d'esta lei. 

Art. 11." Nos batieficios das collegiadas seiãu sbmente 
apreseiitados, d'ora em diante, clerigos de  ordens sacras. 

, 5 unico. Excepltiam-sc os semiiiai'istas pobies que te- 
iiliam [irorado O seu api'oveitarriei~lo lias scieucirs eccls- 
siasticiis, os quaes liudcráo ser providos lios beue6cios 
das collegiadas para t~iulo de sua oi.dena~50. 

Art. 12." fica o goveruo auctorisado para as  remis- 
sões de Ibros ou pensões das collegiadas exliiiclas, sup- 
piimidas e corisertadas, pela impurtancia em diiitieii*~ de 
vinte fbros ou pensfics aniiuaes e de  um laudemio, que os 
em[~liyieutas requererem: e os prelados oindinarios reco- 
tilieceiwn ~ u s t a s  e conrcnientes 1 igreja, depois de  feitas 
as  liquida~ócs e diligeiicias iiecessariris, e de tomadas as 

seguranças c precariçiies precisas 1iai.a que o preço da 
rcmisdo seja effcclivameiite empitegado na acquisição de 
bens ou rendas esrnieis e segiiras que liquem siibiogadas 
aos fbros e pensóes rcmidas. Pela mesma loi*ma podesi o 
govei.iro auriorisar a wrida, ou troca de oiilros bens per- 
ieiiceiites as collogiarias, para s e r m  siihrogados por ouli50s 
bens oii rendas estavais e seguras, quando pelos prelados 
ordinarios Ebr similliaiitcmente rrpreseiilada uu reconhe- 
cida e iiilurmada a jus t i~a  e conreaieiicia da subrogação. 

8 I." Estas vendas, trocas ou remissões, náo ficam su- 
jeitas ao pagamelito da siza. 

$ 2.' O processo que ha de  seguir-se na verificação 
das rernisdes, vendas, trocas e subrugaçóes, s e r i  objeclo 
de disposições rcgulamentlires. 

Art. 130 Não são applicaveis as disposiç5es d'esla lei 
a quaesqner capellas, ainda que constituidas em beiis riri- 
culados, o11 sirjeitos ao legitimo encaipu perjictuu de serem 
essas capellas seriidas por capellães qrie rezem em cbro, 
e que satisfaçam a encargos pios similhantes aos das col- 
Iegiadas; se a admiiiisti~açáo d'esses bens pertence aos 
administradores dos vinculas, a irmandades, confiarias ou 
outras pessoas particiiiares; e os capellãcs sSo por essas 
pessoas ou corporações nomeados, amoviveis e não cot- 
lados; e uão consle que as  ditas capellas, miidada a natu- 
reza primitiva, s e  achein ultimamente convei tidas em ver- 
dadeiras e legitimas igrejas cullegiadas. 

Avt. 4 4.' Fica revogada iodn a legislaflo em contrano. 
Mandarnus portanto, a todas as nartoridades, a quem o 

conhecimento e execução da referida lei peilencet., qiie a 
cumpram e guardein, e façarn cumprir e giiard;ir, tão in- 
leiramente como n'ella se contkm. 

O ministro e secretario d'estado dus negocios eccle- 
siaslicos e de justiça, a í a ~ a  imprimir, piiblicai* e correr. 
Dada no Paçu das Necc?ssidadcs, aos dexesùis dias do mez 
de jiinlio do anrio de mil oiloceiitu~ qiiareiila e oito.--4 
RAINFIA, com rlibiica e guarda. -Joloão $lias da bsia 
Faria E Sebo. ( c i i i l e rpo  o(ficiol as Lcgirieyüo portiagwta, 1818). 
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De 27 de deeembro de 1849 

Convindo eslatielecer as regras e principias, pelos quaes 
se deve regular a inteira execiição da carla de lei de deze- 
seis de juriho de mil oitoceiilos quarenta e oito, relaliva- 
mente As collegiadas do rciiio, piiblicada no Diario do Go- 
verno, numero ceiito quarenta e cinco, de vinte do  mesnio 
mez e anno; e tendo a experiencia ~noslrado serem insuf- 
Ficientcs as diversas providcnciiis c? iristr-uccões até agora 
erpedidas; Iiei por bem, oiirida a sec~Ro administrativa 
do conselho de estado, decrctar o seguilite: 

Artigo 4." Todas as collegiadas, qualqiier que seja a 
sua nalureza, e o niimero de benefícios, com que fossem 
constituidas originar-iamciile, as quacs, por falta de rendi- 
mentos siificienlr.e, tiveréin sido abandonuclas pelos res- 
peetiuos beneficiados, cessaiido pai. csle aliandono o exer- 
cicio dos oficius divinos proprios d'ellas, serão declaradas 
extinclas (artigo segiindo da lei dc de~eseis de ~unlio de 
mil oitoceiilos quareiila e oito). 

Arl. 9." Todas as collcgiatlas, que fbram de seu prin- 
cipio iiistituidas com menos de sete beneficios, e bem 
assim aquollas que, teiido maior iiumeio de beneficios no 
quadro da sua primilira coiistiluiçHo, não conservarem 
actualmeiile rendimentos em lieiis ter-tos, suficieritrs para 
assegurar a cada um dos sote Lieiieficiados s congiiia an- 
niial de uiteiita mil rkis, pelo mciios, c outro tatito para 
as despezas da ralii.ica, seihão dcclaiadiis siippi.imidas (ar- 
tigo lerceiro da lei). 

Art. 3 . O  O govt3r*no, loço qiic pelas iiifoi~ma~iies oni- 
cialmente recebidas, coiilieça que qualquer eoliegiada esta . nas circumslaiicias dos artigos aiitecedeiites, expedira o 
competente diplonia iI aiictoridade superior ecclesiastica 
da respectiva diocesc, para que tenha logar nos devidos 

termos, a extincção ou a suppressão da mesma colle- 
giada. 

8 I." No diploma do governo deveri sempre resatvar-se 
os direitos de terceiro reconhecidos no artigo oita\o da lei, 
nos expressos tertrios d'elte comliiriados coin os do arligo 
nono da mesma lei; e i-ecommendar.se a conveiiiente com- 
mutação e reducçio- dos encargos pios, com qiie os bens 
snbsisteotes da collegiada, que Iiouver de ser cxtincla ou 
supprimida, estiverem onerados. 

5 2." As porlarias do governo, pelas quaes tenliam sido 
applicados os bens de eollegiadas em todo ou em parte 
para a coiigrua dos paruçlios ou de seus coadjutorss, ou 
para a fabrica das igrejas parocliiaes, em qrie as mesmas 
collegiadas estivessem cunetiluidas, náo dão direi10 aos pa- 
rochos, coadjutores, ou fabr7ic.as, para continuarem a usu- 
fruir os mesmos bens; visto que o lilulo, de que lalla o 
numero primeiro do artigo oitavo da lei, 8 erclusiramente 
o que tirer o caracter de perpetuo; e as citadas portarias 
fôram de sua nalureza provisorias, ale qiie por lei se pro- 
videiiciasse, como com effeito se providenciou, definilila- 
merite sobre a applicaç3u dos hens de qiie se Irata. 

Art. 4." Todas as collegiadas que poderem, por bens 
seus propr,ius, actualmente sustentar sete beneficiados, 
pelo menos, ou oiize ao mais, com a quota aiinual de 
oitenla mil rbis, o minimo, para cada beneficio, e outra 
igual para a fabrica, devein ser couser.uadas (artigos ter- 
ceiro e quarlo da lei). 

Art. 5.O Nenhuma das collegiadas cooserradas poder& 
ter no seu quadro mais cle orize Lienttici~s, a excepçào da 
insigne e real coltegiada de Saiila Maria da Olirelra, da 
villa de Guimarães, nos termos declarados no paragrapho 
primeiro do artigo qiiarto da lei. 

Art. 6." O governo, logo qua obtenha as informações 
precisas acerca dos bens certos actiiaes das collegisdas, 
que esrejam rias circumstancias de siibststir, segiirido L 

ariigo terceiro d'esle decreto, conforme aos artigos ter- 
ceiro e qiiarlo da lei, fixari, de accurdo com a compe- 
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tentc auctoridatle ecclesiaatica, o niimero de beiicfieios, ou 
poryões heneficia~.ias, a stia'appliciição, e a quota aiiiiual, 
que racioiiardmcnte, daiitrao dos Iiniites maineados na lei, 
deve pertericer a eada Ireiieíicio, e h ral~rica da collegiada; 
e fari applicar toda a siimma iestante j1iii.a a nianuteritáo 
dos seminorios das re.qwdivas rlioccses, turno iedilos de 
benericio~ vagos. 

Art. 7.4 As collégiailns cnnservadas e orgaiii~;atlas na 
cotifomidade tio artigo anlececle~ite, ficam sendo fabi-i- 
queiras; e a ellas cornpete a administrn~~o dos seus res- 
pecrivos beiis, nos tei,mos de diieilo. E, poiianto, a par10 
dos redilos de qualquer collcgiacla cliie, scguntlo a artigo 
antecedelite, fbr applicada para o scniiii;irio da diocese 
respectiva, seia paga ein eada nnno, nos pi-asos costuma- 
dos, A pessoa legitiinameiite auctorisatla para o seu rece- 
bimento. 

5 unico. Este pagameuto poílerb ser em géneros, oii 
em dinlieiro de cotitado, segundo as parlts iiitcressadas 
concordarem eiiire si. 

Art. 8." No caso pm qiic rltialquer eollegiacla, nas cir- 
eumstaiicias rlti dever ser coriset.viida, terilia, ao icmpo da 
execiição da lei a seti respeito, urn iiurnero dr lieneficios 
superior ao in'axirno íixndo no aitigo riuaiato d a  mesina lei; 
mas não possua reridimerilos cei.ios, iliie assegurem dc- 
centc maritimenlo 110s Icrmos estaliclccidos a todos os 
benelicios, de que a collegiaila fosse pi.imitiiarnerite coiri- 
posta;  rocede der-se-lia n n  coriforrriidade i111 ai7tigo sexto do 
presente decreto; e se aplilicará clrsilc! logo para o seini- 
nario iaspeciivo o rendimento restaiite das quoI;~s legaes 
correspondcntcs a todos os teneficios, que cxihtireni legi- 
timamente providos, iiicoipoi.ando.se depois siiccessiva- 
mente nos beris do mesmo semiiiario os i.edilns dos tiene- 
Licios que @rem vagando, alein do qiiadro da nova orga- 
nisação. 

ar t .  9; NO caso ern qae qilalqiier coliegiada, nas eir- 
cunistanrias de scr consersada iios termos da lei, tenha 
em exercicio uni numero de beneficiados ~11perior ao ma- 

ximo fixado no 31.tigo quarlo da mesma lei, e possua re- 
dilos siifficienles para decenle mantjnienlo, náo siimetite 
do3 beneficiados &tentes, nias ainda de lodos os do an- 
tigo quadro ; applicar-se-hão para o seininario respecliro 
os rcditos de todos os beriefieios vagos, e dos que de tu- 
furo vagarem por obilo, ~ii'ornopno, ou desistencia dos 
actuaes beneficiados, alem do numero que liir estatele- 
cido na nova or.ganisagão, em conformidade com o dis- 
posto no artigo setimo, oumero tres, e artigo quarlo, pa- 
ragraplio terceiro da lei. 

AI-t. 40." Em todos os casos de extincção ou suppres- 
s%o de collegiadas, nos termos dos artigos primeiro e se- 
gundo do preseiite decreto, serão anlregucs ao ordiiiario 
da dioeese res[iectiva, ou A pessoa por elle auciorieada, 
todos os litulos e mais doeumeotos das collegiadas qite 
Tbrem entinclas ou siipprimidas; a fim de scrcm guarda- 
dos no carturiu do scminario, a que ficarem peiqlencendo 
os bens respectivos is mesmas collegiadas. 

$ 1.O I s  quotas que n'estcs casos deverem continiiar, 
segundo a lei, a deduzir-se dos bens das collegiadas, seião 
pagas pelo seminario a quem fica competindo a adminis- 
tração geral dos mcsmos bens, 

$ 2." O governo prestara pelas competentes auctorida- 
des, aos oitdiriarios das dioceses, e aos seus delegados, 
para o negocio de que se traia, todo o aiixilio necessario; 
a fim de qiie se ekctue, como cumpre, a entrega dos 
titulas e pa~teis a que este arligo sci refere. 

Art. I I P  A nomeaçào e apresentação para qualquer 
dos beneficias das ccillegiadas, sorA feita scguiido a regra 
geral estabelecida para o pro\imenlo de todos os beoe- 
ficios curados do reino e iltiaç adjaccntes, saIiho o caso 
previsto no ~taragr~aplio iinico do artigo oiize da lei. 

Art. 14." A rernissào de rbros ou peiisões das collegia- 
das extinctas, suiipi imidds e conseriratlas, e bem assim as 
vendas, tiocas ou sulirogaçó~s dos mesmos bens, auclo- 
risadas pelo ariigo doze da lei, se1.3o feitas nos termos 
d'ella, em coiiformidatie com as dispodç6cs do dii'eito ca- 
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nonico, da legislaçáo do reino, a das de'erminações e es- 
tylos, que se acliam em vigor Icerhca de contractos sobre 
bens ecclesiasticos, d'onde possa prosir alleração ou mu- 
dança no estado dos mesmos bens. Observar-se.lião por- 
tanto, sempre as seguintes regras essenciaes: 

1 .O Quanto ds remiss6a de fhos  ou pmsòes: Que o preço 
da remissão seja o de vinte foros ou pens5es anriuaes, eni 
dinlieiro de contado, e um laudcrnio. Que todo o preço da 
remissão e do laudemio competenie se empregiie effectiva- 
menle na acquisição de bens oii rendas estaveis c seguras, 
que fiquem subslituindo os bens remidos. 

2.' Q~canfu aos coiifrnclos de venda, troca ozc sicbrogação: 
Que preceda reqiierimeiito do possuidor dos bons, ciija 
venda se prclendri, ou seja collegiada, oii seja seminario; 
no primeiro caso deve o requerimento ser assignado pela 
maioria, ao mcnos, do corpo collegial. Que preceda tam- 
bem a solemnidade da hasta publica, aifixando-se editaes, 
vinle dias antes, nos lugares competentes, fazeiido-os pii- 
bticar na folha onicial do governo. Que, tratando-se de 
troca oii subiogaçfio, se proceda sanptbe pi.Bviamente a 
vedoria, e a medi~ao c! apegaçãn (se náo a Iiouvcr ja) 
assim dos piqedios que se querem trocar oii subrogar, 
como dos que se inteniam receber em tiboca e subiwga- 
ção. Qiie iiitervenha .sempre a licença e approvaçáo do 
prelado ordinario da respectiva diocese; e hern assim a 
approvação ou a coniii-mação regia. Que sejam feitos w 
contractos por escrlptilra piiblicn. 

Arl. 13.' As transacções e conlractos de que falia o 
artigo antecedenle, não esláo sujeitos ao pagameiito da 
siza. como 15 expresso iio paragrapho primeiro do artigo 
doze rla lei. 

O ministro e secretario d'estado dos negocios eccle- 
siasticos o de jiistiç;~, o tenha assim erileiidido e faça exe- 
cutar. Paço das Necessidades, em viiile e sete de dezembru 
de mil oitocentos quarenta e nove. - iinthna. - Felix PE- 

- reina de Magcalhács. 
(Collccpio o/licial da Leyisluplo porlwgueza, 1819). 

DECRETO 

De 20 de sebmbro de 1854 

Tendo o santissimo padre Pio IX, ora presidente na 
universal igreja de Deus, aniiuido benignamense As mi- 
nhas regias instancias, e concedido de novo aos lieis 
d'estes reinos e seus dominioç todas as indufgericias e 
graças espiiiluaes e temporaes da antiga Biilla da Cru- 

, zada; devendo o produclo das esmolas dos fieis, que to- , 

maram a bulla, sei iriteirameilte applicado, depois de de- 
duzidas as despezas da siia adminislração, em primeitmo 

. logar ao ~stabelecimenlo de novos seminarios diocesanos, 
e ao melhorameiito dos existentes, e em segurido logar As 
despezas das fabricas das calhedraes e a o u t r ~ s  osos pios, 
referidos nas sobreditas minhas inslantias, e approvados 
por Sua Santidade: E atfendendo eii a que não phde, em 
vista da legislaçáo acliial do pai& restabelecer-se com a 
mesma Córma e attribliições o antigo tribunal, nem consi- 
derar-se vigentes muitas das disposiçm do atvarh de dez 
de maio de mil seiscentos trinta e quatro, que deu regi- 
mento ao dito tribunal, e as de outros alvaras e resolu- 
ções posteriores sobre o mesmo asçumpto; atlendendo 
bem assim a que, por uma parte, coiivem simplificar, 
quanto possivel, a admieistraçáo n'este negocio, de modo 
que possa tirar-se maior intei-esse do'produclo das esmolas 
dos lieis, que tomai~am a hulla, e accudii. assim mais am- 
plamente aos pios fins, a que elle L destinado; e que, por 
outra parte, sc torna de reconhecida utilidade publica, 
espiritual e tenipora1, abreviar a pirblicaçáo das graças e 
favores recebidos da Iiberali~lade apostoltca; hei por bem, 
usando dos poderes extraot,dinai ios, que nas acruaes cir- 
cumsiancias julgaei dever assiimir; e feiido oiivido o coo- 
selho de ministros, decretar o seguiiitt!: 

Artigo 1.O Haverl ri'esta cidade de Lisboa uma Junta 
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denominada -Junta Geral ri3 Eiilla da Cruzada -a qual 
teri immediatanierite a seu cargo a expedic8o e desliacho 
de lodos os negocios respectivos 3 administr;icão da BnHa, 
a siia disttihui~8o, a cobrança e arrecadacfio do prodiicto 
das esmolas dos fieis, rllie rliiizerem api'oveitar-se das gra- 
ças e iridulgencias da mesma liulta, e linalmerib i eritrega 
do dilo prodiicto paia ser applicado aos pios usos, a que 
pelas iesolucòes pontificiaç e iegias B acliialinente desli- 
nado; tudo nos tcrmos que no presenle decreto serão de- 
cretados. 

5 iinico. A Junla Geral fica subordinada ao minislerio 
dos negocios ecclesiaslicos e de jtistiça, por ciila secre- 
taria d'estado deteri corresponder-se em ludo o que fdr 
convenierile para melbor e mais facil descinpenlio dos ne- 
gocios-que estão a seu cargo. 

Ait. S O A Junta Geral da Biilla da Cruzada, sc i i  eom- 
posta do commissario gerat, que tomara sempre a presi- 
dencia d'eila, e de quatro wgaes, com o titulo de-De- 
putadm-. 

Arl. 3.' De commissario geral sei+rirA a pessoa eccle- 
siaslica, a qiie, precedendo nomearão regia, Siin Santi- 
dade conceder breve rle comrni>s5o nos uegocios espiri- 
tuaes da Bulla da Cruzada, que estãio a cargo d'elle com- 
missario geral. 

5 unico. O acttial commissario geral nomeado recebera 
pelo rendimento da Bulla, paia sua deceiilc sustenlação, 
u mesma quantia, qiie esti eslalielecida, ou se estabelecer 
por lei, para congiua dos bispos com diocese no reino. 
0 s  seus successores no mesmo cargo de commissario geral 
terão o vencimento anoual de um coiito tle 18is. 

Art. 4." 08 logares de vogal, ou deputados da Junta 
Geral, são de livre nomeação regia, como sempre fôram. 

$ 1." Pata estes loçarcs serão escolliidas pessoas ec- 
clesiaslicas ou seculares. qiie Iior sua distincçio e Ietras 
bem mereçam occu[ialhs, dcv~iido preferir-se, quaiito 
possivcl, as que j i  serviibcm oulios enipregos pagos lielo 
eslado. 

$ 9." A cada um dos deputados da Junta sera abonada 
annualmeiile a quantia de ceiilo e cincoenta mil rbis. 

Art. 5." A stcretaria da Junta Geral da Bulla da Cru- 
zada, ter8 os einpregados segiiiiites, com os vencimentos 
que ilies váo filados, a saber: 

Um seci.ctario da Juiita, que seri  considerado direclor 
geral de Loda a secretaifa, com o vencimeiito annual de 
trezeiilos niil i bis. 

Tres primeiros oficiaeç, sendo uni d'elles encarregado 
do expediente ordiiiario, com duzentos mil rbis por anno; 
oulro encarregado da Ihesouraria, com duzeiitos e qua- 
renta mil reis; e oulro encarregado da direcçgo da corila- 
doria, com duzentos e quarenta mil reis. 

Seis segundos oficiaos. teiido cada um d'elles por anno 
cenlo e sesseiila mil reis. 

Um porleii.~, com cento e quareiila mil reis. 
Um coricio, com cento e vinte mil 115s. 
O porteiro e o correio serrirão de coiitiiiuos iios dias 

de sessão da Juiita. 
5 uriico. Todos estes empi,egados seião ~irovidos por 

mercE regia, prccedeiido, poi bm, pro[)osla ou iiifo1'maç3o 
do conimissario geral, ou dc qiiem suas rezes fixei'. 

..lrt. 6.O Os vencinienlos assim rlo cornmissai~io peirl e 
deputados da Jnnta, coino dos empregados da secretaria 
d'ella, serão pagos pelo i.eiidiineiito da Bulla sem dedu- 
cção alguma. 

Ait. 7." A impressão dos suinmai.ios da nova Biilla, e 
tle lodos os mais eszsilrtos a clla iehpecli\os, Tar te-ha na 
Imprensa Nactorial sem a cliaricella do eoinniissario geral. 
Esta eliancella seri pústa dcpois pela fhima e com as so- 
lemiiidades, qur! o mesnio cornmissai,io e Juiita Geral pro- 
pozerem. 

5 uiiieo. As desliezas coin o papel, e com tudo o mais 
qiie fiir neeessario para a imprrssão e promptitica~ão das 
litrllas e escriplos, a qiie se i.e[ci.e este artigo, ficaui, como 
d'atiteu, a cargo do cofre da Bulla. 

.$rt. 8 . O  .4os arrebiyias, bispos c rigarios com jiirisdi- 
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çção ordiriaria nas dioceses do reino e illias adjacentes, 
seri exçlusivamerile coiiimeilido todo o cuidado ria distri- 
tiuição das bollas pelas parocl~iss das suas respectiias 
dioceses, e na cobrariça das esmolas, que por ellas se 
receberem. Para este fim se corrcspoiidei~ão cnm o coni- 
missario geral, e com a Jiinta Geral da Bulla (Ia Ciuzada ; 
e pela secretaria d'estado dos negwios ecclesiasticos e de 
justiça, se Ihcs escreveri tio real nome, encommendando- 
Ihes que dèem execuçáo, e prestem lodo o auxilio, que 
convenlia, ás ordens que, pelo mesmo eommi,ssaihio e Junla 
Geral, Ihes fiirem dirigidas, sobre os negocios da Bulla, 
em allenção As grandes ulilidades espii.ituaes e tcimpoi-aes 
a que ella se pi.op&. 

5 unico. Aos mesrnvs ordinat.ios das dioceses commu- 
nicarh o comniissario geial, em virtude dos poderes rece- 
bidos de Siia Santidade, lodas as laciildades necessarias, 
rio que respeila aos negociou espiriiuaes da Biilla; ces- 
sando por cuusequeucia a despexii que se fazia com os 
antigos commissarios sub-delegados. 

Art. 9." Impressas que sejam as biillas ieinetler-se-lia 
aos oi.diriaiios das dioceses o numero de exemplares que 
A Junta Geral parecer suficiente. 

8 unico. Esta remessa será acompaiiliada de uma r* 
laçao, em que se declare com toda a indiviclua~ão, o riu- 
mero e a qualidade das bullas, e as suas respectitas taxas. 
A rdação ir4 em dliplieado: ii'uma d'ellas o prelado dio- 
cesano declaraii o seu iecebimento e pora a sua assigna- - 
fura e o scillo de qne usar; reenviando a irnmediatamente 
% Junta Geral. 

Art. 10.O 0s ordinarios, recebidas que sejam as bullas 
impressas pari as suas reipectiias rlioceses, remeilerão 
aos paroclios de lodas as fi.cguezias, o11 a outra pessoa 
idonea d'ellas, se assim Ihes Iiarecer mais conveiiiente, 
o numero suficiente de Bxemplares das mesmas birllas, 
dando aos dilou paroehos, e as pessoas a quem fizerem a 
remessa, as instrocQes necessaiaiss; e respoussbilisan* 
do-os pela importancia do seu respectivo ralar, ou pela 

restituição, em tempo competente, dos exemplares não 
distribuidos. 

g iinico. Para maior cldreza, segurança e regularidade 
0 .----- 

n'este importante objecto, ter30 ~ ~ - m e s m o s  urdinarios um 
livro de conlas correntes com cada um dos parochos, ou 
oiilros crimmisearios das Freguerias. 

Art. ll.O 0s orifinaqus das diocescs eseollierZo pessoa 
idonea, da sua confiança, para todo o trabalho da eçcri- 
pturação relativa aos riegoeios da Bulla. A este empre- 
gado se abonar8, sobre proposta dos mesmos prelados, 
uma percentagem mudica sobre tudo o que se arrecadar 
na diocese res~iecliva, ou ouli*o vencimerito que parecer 
justo. 

Art. i 2 . O  h taxa das esmolas que devcm rscelier-se 
dos fieis, que tomarem a bialla, será cm tudo regulada 
pela tabella anliga, de que trata o paragiaplio sessenta e 
oito do Regimeiilo de dez de maio de mil seiscentos trinta 
e qiiatro. 

3 unico. Esta taliella seri impisessa em separado e re- 
meltida com a butla para as dioceses, a fim de que haja 
conhecimerito d'ella em lodas as parochias. 

8i . t .  13.O A publiraçáo da bulla, assim rins igrejas ca- 
tliedraes, como iias parochias dc todas as dioceses, teri 
logar em cada anno, com a conveiiierile solemiiidade, nas 
mesmas epoclias em que anrigameiite se fazia. 

5 unico. disposição d'estc artigo não 13 aliplicavel a 
piimciiha publicaçáo da biillli tio sexeiinio por qiie foi agora 
concedida. Esle aEto terd loçar cjuanilo estejam concluidas 
as necessarias disliosições previas, de que a Junta Geral 
deveri ozcupar-se, apenm se constiiuir, e das quaes P 
rnesma Jurila dai4 coiitr ao govcriio, pelo miiiister io com- 
petente, para qui! por elle se expeçam as oideiis a esse 
fim cuiríeiiientes. 

Art. 44." No stimmario 0 3  Iiulla, que va i  agora puLli- 
car-se, se procede] á lios termos do que eslh coiicordado, 
em harmonia com os diplomas apostolicos, e com as cir- 
cumstaiicias acluaes do rehio; e se i ~ ~ a  expi-essa mencão 
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dos fins piedosos a que sãd destinados os rendimenlos da 
bulla. 

Att. 15." O comuiissario jeral, constiiuida que seja a 
Jiinla Geral, tratar8 das inslrucções que devem seriir de 
directorio aos pi~kçador~es encarregados da publicação da 
bulla nas differentes dioceses e parochias, na confoi-mi- 
dade do que sc iecommetida no paragrapho sessenta e 
sete do eitadu alrara de dez de maio de mil seiscenlos 
trinla e quatro. Eslas insti.ucções serão impressas e re- 
metlidas com os exemplares das bullas aos prelados, os 
quaes escolherão os ecclesiaslicos, qtie mais idoneos Ilies 
pareçam, para prbgadores da bulla. 

$ uiiico. Os mesmos prelados proporfio ao conimissario 
geral a dcspeza que ibr. indispeiisavel fazer ria piBgaç5o 
da bulla, a qual deslieza nurica deieríi exceder a que se 
aclia auctoi*isada pela resliectir.a legislscáo, e antigo cus- 
tume, aiites se empregari [rido o cuidado para que seja a 
nienor pmsivel. O commissario geral api.esen(ari as dilas 
proposlas em sessão da Junta, e consul1;irh depois p l o  
minrsterio competente o que n'ella parecer. 

Art. 16." A impressão das bullas e mais esci,iplos con- 
uenienlrs, deve conduir.se ali: o fim do nicz de agoslo de 
cada anno. h remessa dos exemplares para todas as dio- 
ceses do reino e illias adjacenles, deve ficar ultimada ate 
o fim de outubro do mesnio armo, de modo qirc estejam 
os exeniylares iiecessarjos em 'todas as parocliias, quando 
chegar a epocha da publicaçao da bulla. 

5 iinico. Esta disposição n3o lem logar na publicação 
quc lia de razer-se no presenle anno, como fica declarado 
no paiagraplio iinico do artigo treze d'este dccrelo. 

Art. 17." O cornmissario geral, logo que a Jiinta esli- 
ver corisliiuida, resolverh com ella o que mais acertado e 
converii~nte parecer acerca do riumeio e coIiocação das 
caixas quo, na conIormidade do disposto no paragrapho 
ciricoenta e rioire do antigo regimento de dcz de maio de 
mil seisceiilos liiiita c qiialro, c da prilica estabelecida 
conslantemeiile, rlei'eni existir em diversas igrejas, fiara 

que n'ellas se lancem as esmoliis dos fieis, e o dinheiro 
das commutaçúes dos votos. A resoluçáo que a este res- 
peito se tornar sera participada ao governo pelo ministerio 
competente. 

Art. 48." Estando o rendimento da bulla inteiramente 
destinado para usos tão pios, como constam das resolu- 
ções pontificias e regias jil declaradas; e convindo por- 
tanto que haja o maior cuidado no modo de despender 
esse rendimento, para que se não applique senão aos fins 
a que estd corisignado, e as despaas indispensaveis para 
a boa expedição e admioistraçJo tla bulla; o commissario 
geral c a Jmita Gcr,il n3o pot1ei.Z~ or'donar pagamento 
algiim pcIo colrc rla Lulla, scrn que préviamente parli- 
cipcm, pdu iniiii>lci.io cornlieteritc, o destino d'esse paga- 
meiito, e i.cceliam s auçtor~isação pclo Inesmo ministerio. 

5 i.. Excrliluam-se as tlcs~iezas miiidas cum o expe- 
diciite da Juiita, e oi~tl~as (IL' igual uigencia. D'ellas, po- 
rem, se tlarii coiila especificada rio tini de cada mez pela 
repaiiição de coniahilitlíide do miriisterio competente. 

$ 2." Iaelo riiesino niii~istei.iu lari a Junta subir iro prin- 
cipio de cada tririieslre a conta geral da administraçáo da 
bulla, tio trimestre antecedentemenle fiiido. 

Art. 19." Coin o mesmo funtlaniento do artigo anlece- 
dente n3o se d ~ i ( ' r i  ~ X P C I I I I '  pelo niiiiisteiío dos negocios 
ecctesiasticus t: de jusli~a (a quem a Junla Geral fica su- 
hordinada. como se dispõe no paibagraplio unico do artigo 
primeiro d'eslc tlecreto) ordem alguma de pagamcntosvbre 
o çoke ífa Itdla, sem qtie na mesma ordem se declare a 
ap~ilicação a qiie é dostinada a quarilia pedida, e seja esla 
apylicac3o coiifoirrie ao que competentemente esliver de- 
termiriatlo a esse respeito. 

rirt. 20.' A esmola estabelecida para a fabrica de S. 
Pedro cm Roina seri paga pontu;ilmenle em cada anno, 
segundo o costiime, com as cautelas e segurariça couve- 
riientes, na eoiiformidade do que sc aclia recommendado 
no paragrapho oiteiita e oito do antigo regimento da bulla, 
já citado. 

nc 
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Art. 21." O commirsario geral, coin a Jiinta Geral, em 
vista do que so aelia eslabelecido no aiitigo regimento da 
mesma bulln, e mais clisposi~Ees ~ubseqiirril~:: com r&- 
peito i s  ~iroiiric.iaa rrltiarnaritias, e iia presciiya bem assim 
do que se determina tl'este decitcto, consultara o que pa- 
recer meltior ein lodas as ctiusas concerriciites ii admiiiis. 
tração da bulla, e i cobiança e arrecadação das esmolas 
nas mesinas ~irovriiciar;. 

Art. 2 2 . O  0 mesmo conimissario e Junta Geral pro- 
porão opportu~~ailierite o ~irojecto do regulamento gei-ai, 
que deve adoptar-se, para SEI i i t  dc regra cni tudo o que 
respeita tis cousas c pesyoxs da Bulla 113 Criizada, e iio 
qiial se consigiicm lodas as disposiqócs qiie, d'enlre as 
militas qiie erislem sobre este assumlito, pareçam conve- 
riieiiies, e 30 ~ ~ ( ~ ~ r n o  tampo comlialji'eis com as circum- 
slaiicias ncluiies do paiz, C ;ix Irtis r!in vigor. 

Os miriistrns r: seci.eia rios il'cstado diis differeiites re- 
parliçllcs, o teiiliani assim ratcitdido, e expeçain-se com- 
~ietentrmente os di:spaclios iiecessariw para a sua exe- 
c~i$io. Paço das Necessidades, ein virile de selembro de 
niil oilo~riitoy cinco~iita e um.-R~iniix. - Utrqire (te Sai- 
dalilia. - findrqu do Fon.c~c.n Mitqallicles. - Anronao Maria 
de Iibnres Pcr3eira dp il.I~'lln.- Anlürato Alttizto kr.cis de 
Aioug tüa. 

(CLIJIEC~ÜO oficiaI 1 1 ~  L ~ g t a l a ~ o  POP(~~WLLLU,  1851) 

De 5 de novembro de 1851 

Tomanilo ern con~id~tayão o relatorio dos minislros 8 
seci~elai~ios d'esliiilo das tliiorsas repartições, hei por bem, 
iisando dos poderes extriiordi~iai~ios, qiie julgiiei dever a s  
sumir nas actu;ies cir~curristaucias, ilecrelar o scguiiile; 

-4rtigo 1.' É competente para tomar as contas de lodos 
OS legados pios, não compridos: 

1.' Na comarca de Lislioa, o administrador do bairro 
da Mouraria. 

2." Na eomarca da cidade do Porto e seus respectivos 
julgados, o administrailor do bairro, onde estiver situada 
a Santa Casa da Miserieordia da mesma cidade. 

Nas outras comarcas do continente do reino e ilhas 
adjacentes, os administradores de cada uma das cabeças 
das respectiitas comarcas. 

Art. 2.' Para a tomada das contas, na comarca de Lis- 
boa, liaverl: 

1.' Um eseiiv3o e um ajudante. einpregados da conla- 
doria do Hospitiil lieal de Sáo JosB, propostos pela admi- 
nistrafão do muniu Hospital, e iiomeados pelo governo. 

2.' Ui~i oficial do diligeiieias proposto pela referida 
administração, e iiomeado em caníorinidade do artigo 97.Q 
da Norissima Refoi.mo Judiciaria, para exercer as funcções 
de meirintio c pi.egcieiro. 

hrt.  3." Kas tlériiais comarcas do coiitiocnie do reino 
e ilhas atljaceiites, sei'a escriv9o o da respectiia adminis- 
tração de bairro ou concell~o. 

Xrt. k." Os admiriistradores, seus escrivães, e o oficial 
de diligencias, perceli~ino os emoIumentos mareados na 
Tabelln Judiciaria aos juires de direito, seus escrivães, e 
oficiaes de diligencias; ficando para este effeito i.evogado 
o artigo 24R." ito tiliilo S.", capitiito 2.", do Codigo Admi- 
riistralira, na parle i.espectira a emoliimentos. . 

Arl. 5." O escriião mencionado rio ailigo 5." n." 1, 
servir$ dc laliclliáo eni todos os iiegocios que o Hospital 
Heal dc S5o JosB Thr parte principal, cstipiilante ou accei- 
tante; podeiido para csqe fim usar de signal publico. 

§ iiriko. O seli livro ~ l e  i10135 esh1.a sempre giiardado 
no ai.cliiro (10 fIoqiital. 

 AI^. 6: No Hospilal d e  Sáo Jose contiiiliará a haver um'! 
caitoria de toilos os psoce~sos de legados pios, não eum- 
priilos, otide o reslieclivo cscriváo e ajudante exercerão 
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as obrigações de seir cargo, sem que d'ali possam sahir 
os ditos processos; exceplo qiiando o mesmo escrivão, 
ou o seu ajudante, tiverem de coiriliarecer com elles, 
em virtude do seir olficio, pcrsante o respectivo adminis- 
trador. 

Art. ?.O A commissão administrativa do Hospital de S5o 
Jwk lard recullier ao supiadito cartorio todos os processos 
de contas de legados pios, nio cumpridos, os quaes requi- 
sitari, e Ilie ser20 enlregues sem exigencia de emolumen- 
tos, tanlo pelos cai'torios, corno por quaesquer aulras esla- 
ções, oiide ainda peimanecerem. 

Art, 8 . O  Tambeni seráo rccolliidos iio mesmo carlorio 
do Hospital de Sàio Jose os processos que penderem em 
disciissão judicial, logo que estiverem findos. 

% unico. Estas disposiçúes sáo applicareis As demais 
Misericardias e Hosliitdes do i.eiiio, que serão responsa- 
veis pelo deposilo e boa guarda dos i.cferidos processos 
de contas. 

Art. 9." Os adininistradores, depois de toinadas as con- 
ias, di-las.li8o a execuçao, nos casos e licla fbrma estabe- 
lecida nas leis lisc;iee, especialmetite pelo decreto de 30 
de dezetnbro de 1845, e iristrucções (Ia mesma dala, para 
a execuçáo do decreto de . i3 de agosto de 1844. 

$ unico. No caso di! cotiteslaç3o serão os processos 
respectivos remettidos ao juizo conluiicioso. 

Art. J 0 . O  U i,egisto dos tcstameiitos, na partc em qu? 
fbrem deixados ao IIosliital, oii ti Sarita Casa da Miseri- 
cordia de Lislioa alguiis legados, ou niesmo quando se 
deixe o usofructo il'ksles J. alguem. e dcpois dera reverter 
a propriedade liara algum dos i,efernidos estalielecimentos, 
serl otficiatmente comrntiriieado ao eslahelecirnento respe- 
cl i~o,  pelo escriião da adrriiiiistra~ão, onde laes registos 
tiverem lugar, ou por qiieiri suas rezes fizer, sob pena de 
perdimento de emlirego. 

: Arl. li ." O juiz de direito da primeira \ara da çomarca 
. do Lisboa B o çompeleiile para pttocessar, e julgar rodas 

as causas civeis de qualqucr iialurexa, que digam respeito 

ao Hospital de São Jnsb c Satita Casa da Miserieorrlia de 
Lisboa, inclusive as de que trata o iinico do artigo 9.", 
e em todas ellas não sei4 rieçessaria a conciliaç50, nos, 
termos do artigo 240 ", $ iinico, iiiimero 3, da Novissima 
Reforma Judici;iriri. i 

5 2." Seia &cri\ão rle lodos euks processos um dos 
quatro da niesma vara, norneado'~ic10 respectivo juiz, a 
reqnerirnento da administração do Hosliitiil de São Josh. 

5 2." O oficial de diliçcncias de qiie trata o numero f 
do anigo kO, B o competciite para servir n'esla vara em: 
todos os processos conlenziosos, a que se refere o piz-.? 
sente artigo 1'1."; e linvera os mesmos emolumentos que 
percebem os oficires de ditigencias das outras varas. i 

Art. 4 2 . O  Todos os piuccssos de ciiusas civcis perlen-1 
centos ao Hospital de Sao Jose e A Santa Casa da Mise- 
ricordia de Lisboa, que se aclinwm perideiites em qiial- 
quer das saras da comarca de Lisboa, e dislribuidos 
pelos respectivos escriiães. serão remettidos para o jiiizo 
da primeira vara, para alli scrcm jiilgados como liir de 
direilo. 

Act. 13." As aiictorídades admiriislrativns e judiciaes, 
tanto na çomarca de Lisboa, corno das demais do reino e 
itlirs, satisrarão i s  reqiiisições que, por parte da adminis- 
tração do Hospital rle Sao Jose e da Stirita Casa da Mise- 
ricordia de I,isboa, Ihes 18rem feilas ex-oficio, respcctirau 
h sua gerencia. 

Art. 14." Nas demais comarcas do reino e ilhas, tnma- 
ráo conhecimento das çaus,is de qiie trala o artigo il.", 
os juizes de direito das resliectiva5 cornai+&s; no Porlo, o 
da segunda vara do civel; e tio Piinciial, o juiz de direito 
da comaica oriental. 

5 unico. Em cada tima das comarras, de que trata o 
artigo antecedontn, seri escrir'io aqiielle qiie o juiz no- 
mear d'eritre as do jiiizo reqiectiro; exceplo quarido, por 
parte dos estubelecimriitos itilercssados, Ilis Ibr ospecial- 
mente pedido algum d'aqiiel~cç quc mclhar desempenlie 
as funqões a seu cargo. 
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.lirt. 15.' 830 se loin;iião denuncias sobre os beiis que 
o Hosliilal dc $30 Josk e Santa Casa da Miseriçordia de 
Lisboa, e mais estaticlcciinctrxs rle i:;it.ittatlc po:, svieni, ou 
venham a possuir, pai* Ilies sercnz I~grl~Io-,, ~ l ~ n q i l i i ~ ~ t ~  não 
Còr ordenado o contrario, ricaiido em ~ilcito jigor o alvari 
de 31 de janeiro de 1775. 

Art. 16.' Fica em todo o seu vigor o tlecrcto de  3 de 
junho de 1811, qnc declai,oii rlefrzas ii'esles rcirios todns 
as lofei-ias cslrangc!ii,s~ o11 iiaçii)iin!a~, clttr: 1130 1Urcm 1bi.C- 
uiameiile auctorisa~las. 

Art. 17." --\os qire iiitiotluzirerri tia liaii, Iiitci.ias dch- 
zas, oti bitlietes d'cllas, ou d e i m  rs>a ou loj;i liai-a a Ia- 
bricação e vuntla dris mesrrios billii.tes, oii tracciizs d'elles, 
se applicari a Iieria de da a triiila mil i,i.is, al8m da pri- 
siio de quinze ou vinte dias, f:~seiido-se alipi~cliens~~o dos 
mesmos biilictcs oii respeeliias fi i icçõ~s; esln pena seri 
du[ilieada no caso de  itincideircia da parte dos transgres- 
SOPe9. 

Art. 28." Aos ~iassailoi'es ou \eridetloi.cs pelas ruas, 
praças, c casas dos citlatláns, ou q i i  dos rnesmos bilhe- 
tes, ou das fraccões d'elles, a que cliatnani ca~rrelas, se 
applicari a pena du tres n qiiiiixe mil reis,  c da tres a 
quinze dias de prisão, a qiiril s c i 3  du~ilicadn. iio caso de 
reincidencia. 

Art. 1 Y.?llem das penas sobreditas, 110s casos respe- 
ctivos, serão apprekiendidos todos os billietes e utensilios 
da fabricaçsio d'elles, ficando os biltietes em deposito no 
got'erno civil. a fim de que, no caso de salrirem premia- 
dos, metade d'esse premio seja dado ao apprehensor, e a 
oulra metadc distrthuida pelos es~aliolecirnerilos ~iios mais 
neeeçsi lados. 

$ i." Os officiaes, tarito da aucloridatlc judicial, como 
da administrativa, sáo CompetenLcs para fazer as appre- 
Iiensões de que trala o artigo aniecetlente. 

5 2." 0 processo e juiganleilto d'estds al~~ii.ehensões 
fica perteiicendo ao juizo correccimal do priineiru dislri- 
cto criminal. 

Art. 20." É rcvoçado o aviso de 23 de juiiho de 4777, * 

para ter lileoa exeçuçiío o alvai-á dtr 31 de janeiro de 
1775, sobre expostos. 

Art. 21 .O Ficam rej ogadas todas as disposiçiies em con- 
trario so prc~eiite decreto. 

Os miriistros e seeielarios d'estadu de todas as repar- 
tições, assim o teiibam eiilendida e hçam executar. Paço 
das Neeossidades, em cinco de novembro de rriil oitocentos 
cincoenia e um. - Hniwii~.- Uilque de SaIdanlio.- Ro- 
drigo da Fonseca JIogu1liáes.-Anlonio Maria de Fontcs 
Perei~a de dfeUo. - Antwzin Akiizio Jervis de Awgsaa. 

(Collec$ão 4);1,2ol: drr Lcgislufdo liorfagueza, 1851) 

De 24 de dezembro de 1852 

Tomando em consideração o relstorio dos ministros c 
secretarias d'estadu de todas as reparti~ne3, Itei por bem 
decretar o seguirite: 

Artigo i." São chamados a dar coiitas de legados pios 
os testamenteiros, admiiiisladores, ou mesmo os possui- 
dores das eapellas e hens onerados com os dilos encar- 
gos;, são eompelentes para tomar aç ditas contas, os 
administradores dos bairros oii concellios declarados no 
artigo I." do deerclo de 5 rle riovernbro de 1851. 

Art. 2 . O  .t citação para dar contas seri fejta na fbrma 
prescripta nos ai'ligw 210," c seguintes, rla Norissima 
Reforma Judiciaria, pelos escrivSes e olficiacs tle diligeu- 
cjas, declarailos no mesmo decrclo. 

5 1.' .is citações e diligcnciiis ordeoadas pelo admi- 
nistrador da cabeça de comarca, que teriliam de cumprir-se 
fbiLa do respectivo concsltio, serão leitas por mandados 
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d'nqtieltc, e serão cunipiidas pelos ofticiaes do coiicellio 
em que forem apreserihdos, rios lermos do artigo 196.v 
da Novissima Reforma Jucliciaria. 

5 2.' Quando estas ciracõs e diligcncias forem orde- 
nadas pelos administradores das crmarcas de Lisboa e 
Porro, serao feitas pelos seus officiaes, conforme o dis- 
poslo nos ailigos 1 .O e 2 . O  do mcsmo decreto. 

Art. 3." A s  contas ser50 toinadas de tres em tres an- 
nos, quando o encargo @r perpetuo, ou de trato succes- 
siro; excepb quando nos tcstnmentos e iiistiiuiç6es estiver 
marcado outro praso mais curto, poiyiie em tal caso este 
se seguira. 

4 iiiiico. Qliai~do os adininistratloics e testamenteiros, 
volunlariamerite s sem cita~30, iiereni a~ii-eseiilar-se ao 
juizo administrativo corn os tfocumenlos de curnpihimento 
dos encargos pios, itio lia logai. a pi.oi.csso algiim de con- 
tas, nem a pagamcrito de custas; e çbmerite se I3vi.ar.A 
termo da api-eseritação, assignado pelo oilniiiiistrador e 
pelo aprcseiitante; por este termo, e alrar;i de quitação. 
se a parle o qliizer, se levarão táo siiineritc 0s salatios 
presci~iptos na taf%lln appio\adn por. dci,i.cto de 26 de 
dezembro de ,1848, titiilo 3.", capit~ilo *I.", ai,ligo uiiico, 
5 i.", n." 14,  e capitiilo 3.", arligo h.', # I.", 11." 14, em 
coafonidade com o disposto no artigo '1." do i~efcrido 
decreto rlc! 5 [te noieinbro de 1851. 

Ai-t. fk." Se o citado 4 dai contas coiitiihtar a obrigação 
de presla-Ias, a llrgaiido qiie n5o i: elle u adrr~iriisli~ador, 
teslamenleiro, oii posçiiidor da cape1l;i oii iiiiciilo oneraria, 
ou que a capella oii vinciilo se acha aholida, n conlestaç& 
ou embargos serfio remettidos com ns aiitos respectivos ao 
joim coiiteiicioso, coiii ites1iosta du syritlico. 

I." Quando a dita coiitesta~an nti cinl,ni,giis fhi.t>rn 
rejeitados, ou jolgnrlos nio pr.oiatlns, o J ~ I I L  d(! diitito 
condemnarh o ernbarganie iio c1tibi.o oii trcsdobro das 
custas, seguiido a inalicia r i r i  tlolu do emt~aiçanle. 

$ 2." .As opposições, o11 embargos, que se oíierecerein 
a tomada de contas, sem comtudo negar a obrigação de 

presta-las, como sáo Acerca dos annos, e qnaritias dos Is 
gados pios - sobre a legalidade oii illegalidade das cerli- 
dões do cumprimenlo dos mesmos encargos-e outras 
similhantes, são dccididas pelo administrador, com aii- 
diencia das partes, como fbr de direito e justiça, dando 
recurso para o conselho de dislriclo. 

hrt. 5." Quando o citado não comparecer a dar con- 
tas, nem mandar procurador, durante o praso que lhe 
tiver sido assignado, seráo tomadas e lançadas A revelia, 
e a sentença administrativa qiie as julgar, depois de inti- 
mada na pessoa do administrador dos beiis onerados, e 
na sua auseiicia, na do seu procurador, feitor ou ren- 
deiro dos mesmos bens, transitad em julgado passados 
dez dias. 

Art. 6." Os sobreditos adininistradores dos bairros uu 
concelhos silo os compeientes para darem a execução as 
sentenças de contas, depois de passadas em julgado, pela 
fbrma expressa rio artigo 9." do decrelo de 5 de novem- 
bro dc 185 1, e das leis e insti.ucções ahi citadas; a qual 
execução correri aos rendimenlos das mesmos bens oue- 
rados com encargos pios. 

§ unico. N'estes processos da lomarta de contas, quer 
seja no administratito, quer no judicial, n%o é precisa ha- 
bilita~ão, attenta a naliireza da divida eqiiipaisada a das 
carisas fiscaes, e disposições do Kegirnento dos Coutos, 
capitulo 83 - Ordenantas da Fnreiida, capiliilo 156 -e 
Ordenaçáo do Heino, liitro 2.", titulo 52, 5." 

Ar!. 7.' Os bens onerados com o encargo de legados 
pios são a Iiypotheca legal das dividas procedentes do 
mesmo encargo, cl i ie  constitlie um uriiis real n'aquelles 
beiis, e IIie e applicavel a dieprniç30 ito 5 1.' do artigo 
2.", do dectelo de 26 de outitbro de 1836. 

Arl. 8." As causas de coritas de Iegàdos pios, tanto no 
adinitiislrati\~o, corrio iio coritençioeo judicial, serão lodas 
pruccssadas cm payicl 1150 sellado; mas a pai'le a final . 
condemtiada pagaiã o respectivo séllo ua repartição com- 
petente. 



Ai'l. 9." Diiranle as fciias, estabelccidns iia Novissima 
Reforma Judiciaria, não poderão instaurar-se, iicm correr 
as caiisas de contas do cumpriineiito dç Icgados pios, mas 
a ereciiGo das scntonws pi*oleridas iias mesmas causas, 
correri cm lodo o tempo, exceptiiando os dias sanctifica- 
dos e de grande gala. 

Art. 10." Nau caiisas (Te ahiição dt: capelfas e moiça- 
dos onerados com encargos pios, nas de reducç? C O ou com- 
mutação dos mesmos eiicargos, e nos processos de sub- 
rogaçlo de bens eiicapellados. ou viriculados com oaus 
pios, ser9 sempre ouvido o ministerio ~iiiblico, e, sob pena 
de nullidade, os syiiilicos oii  ~~cprcseniatites dos liospitaes 
e misericordias da localidade. 

Art. i i ." O çoverrio deserivoliei.i, por meio de regula- 
mentos de administrâ~30 piililica, a execuçáo do que dis- 
põe este decreto, e o de 5 de novembro de 185i. 

Art. ,I%' Fica revogada toda a legislação em contrsrio. 
Art. 13." O governo dara conta as rbrles das disposi- 

ç6es d'este decreto. 
Os ministros e secretarios d'cstado de lodas as repar- 

t i # ~ ~ ,  assim o tenhairi eiitendido e Caçam ~xecotar. Paro 
das.Neccssidades, eni riiile c qustt.o de dezembro de mil 
~Ítocciilos ciiicoeiila e dois.-AAINIIA. - Dttque de S(ila!u- 
nha. -iiodrego tiu Fonscc~ L.ufugcil1iãc.v. - Antonio Maria 
de F'vrr~.t P~wirrn de JPt~llo. - Anioneo Bluizio Jm,i.is de 
A k ~ q u i a .  

[Cullcrf6u rifictaf da Legirlajao )iorlwguczo, 185'2) 

CASTA DE LEI 

De 26 de julho de I855 

DOM FERNANDO, Rei regeiite dos reinos de Portugal 
e Algarves, elc., em nome d'El-Rei, raxemos saber a todos 
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os subditos de Sua Magestade, que as côrtes geraes dscre- 
taram, e ntis queremos a lei seguinte: 

Artigo I." A disposicào do 5 49." da lei de 9 de setem- 
bro de 1769, compreliendc todos os encargos pios, com 
que estlo onerados qliaesqiier bens, sem altencão i nalu- 
reza d'cstes, sejarri oii não sejam vinculados. 

5 1.' Para o eReito da reducçáo ordenada ria sobredita 
lei, iião seri  co~iternlilado o reiiilimenb d'aquelles bens 
que, supposto lenliam sido comprehendidos na iristitiii- 
cão, devam, por algum f~iridamenlo legitimo, considera~se 
isentos do eiicaiago pio, oil que aPo sejam conliecidos, nem 
possain distiiiguir-se de oulros bens não onerados. 

$ 2." As i-educças e commutações das obras pias, que 
houverem de ter logar em cumprimento d'osta lei, seráo 
feitas pela auctoridade c,ompelenle, lios termos de direito. 

Art. 2.' As dividas provenientes de legados pios, n ~ o !  
cumpridos, de missas e mais auflragios, serão liquidadas 
pelas taxas determinadas na aclual constiluição do arcc- 
bispado de Lisboa, atlrlicio~iadss com 60 por cenlo da sua 
importancia, nas contlrs de legados ou encargos pios, to- 
madas aos possuidores dos bens onerados, ou a qiiaesquer 
testamenteiros, Iierdeiros, ou executores de ultinias vonta- 
des, a favor dos cstabeleciinentos u que as mesmas dividas, 
provenientes de legados ou eiicargos, perlencerem. Esta 
disposib?~ njo mmpreliende as dividas ir% batiàfeilas, 011 
eucargos não eiimpi.idos, ati! 1 p~iblicação da iiresenle lei. 

I." Picam salvas as delerniinnções feitas uas institui- 
ções oii disposições cspeciaes, pelas qiiaes, seiido, ou no 
quc fitilem exprtrssas em designadas qirantias, se  liquidara 
a wiita e lixard o debito. 

5 2." As dividas que iião possam liquidar-se, na con- 
formidaile do Iireseiiie artigo, salva e traiisacçáo, com- 
posição, ou rccOido das parlcs iiiter~ssadas, precedendo 
sempre ~lidiencia do minister io público, serão liqiiidadas 
por aisbilradoi.ei. Nos casos (!e einpate, o magistrado res- 
pecliva decidira, escolliendo, entre o tcinio m8dio e mi- 
nimo, o que fôr mais rszoavel. 



Art. 3." Os encargos pios perniancnlcs e riire não cori- 
sistirem em clrlanlia liquida, yriderão sei. coitiertiiios a di- 
nheiro de metal, em quantia cerla e liquirln annual. 

unico. somma total [!o encargo rinniial permanente 
não poder$, em caso algiiin, ser lirluidada cm quaritia su- 
perior á qiie tcnha sítlo, ou possa ser i.etluzidr, nos ter- 
mos do arligo 1." da preserite lei. 

Att. 4." Os processos administratir.~~ ou jodiciaes, so- 
bre dividas provenientes de  encargos pios, serao suspensos 
por seis mezes, a contar da  inlimaçji~, quando, a rcqueri- 
mento da parte dematidarla, se api'eseittar ceriidso de ter 
dado começo ao processo para a rt.ducçUo 011 conversão 
de que trata n li[-eserite lei; os recursos inlerpostos das 
sentenças riroIeridas c?m primeira insiancia, sobre os mes- 
mos processos de reduci;ão o11 cottversáo, teráo o eíkito 
devolutivo somente. 

-4rt. 5." 0 s  enraisgos permanentes que proverem de 
legados ou insliluicões pias, que jh pertencem, oo vierem 
a pei-lencer aos estabelecinienlos, drpois de fixados em 
quanlia certa e Iiqirida, poderao sei i-emidos por titulas 
de divida fundada do eslarlo, qiie ~iioduxam um juro cor- 
respontlenle B iinporlaiicia aniiual dos mesmos encargos, 
ou a dinheiro de metal, na im~irirtancia de quinze presta- 
c6es annuaes, a favor dos mesmos estabelecimentos. 

$ I ." Não são comlireliendidos na drsposição d'este ar- 
tigo os legados pios que stirnente pertencerem aos cstabe- 
lecirnentos, quando deixam de ser cumpridos. 

5 S." b remissão concedida ri'cste artigo, se o capital 
do encargo fòi táo dimiiiuto que ~ á o  possa verificar se por 
tilulos de divida fuiirtada do eslado, sei4 admiltida a di- 
riheiro do metal, na im[iorttliicia de quinze prestações an- 
nuacs; assim como os miiiiinos que excederem a impor- 
Lancia coiivertirle. O produclo das remisscles, assim veri- 
licadas eiil dinheiro, se14 emliregado lios mesmos titulos, 
ou como fbr resolvido pelo governo, sobrc propostas da 
respecliva adminisiraç'áo. 

3.' Na asaliaqão do rendimento legal para a aboliçáo 

de viiiculo, iiáo seia compiitado o augmento pi~orenierile 
da remissão de que trata o presenle arligo, 

Aii. ti." O ciicargo pio Iiresrrcvc por quinze aniios, 
quando imposto em beiis adq~iii.idos por justo titulo, e na 
boa te ile sei,ein livros do dito encargo; f6i.a d'esle caso 
sbinente prescreve por trinta ariiios. 

5 unico. Esta disposiç20 mmprehende as prescripções 
correntes ao tempo da publica~ao da preseiite lei, com 
declaração de quc se dcvcm contar, para seu comple- 
meutn, pelo nierios, qiiatro eiinos no praso de quinze, e 
seis no de trinta, depois da mesina publicação. 

Art. 7,"Njo seri exigida dos Hospilaes, Xlisericordias, 
Seminarios, e mais estabelecimentos de piedade e caridade 
geral, a iinporlancia das dividas, ~irorcnienles de encar- 
gos pios que toriliam deixado de cumpi,ii*-se, respeclivos 
a annos anterio1.e~ ao dc 1854. Igual favor i: concedido 
a quaesqiier ouiras ciiiporay&s e indi\iduos, qiianlo as 
dividas reãpeçtivas iios annos anleriores ao de 18-10, sal- 
vas as sentenças passadas cm jiilgado. 

8 uiiico. Aos admiriislrudoi,es ou ~iassuidoies de beiis 
onerados com encargos pios, que fbiam cliamados a dar 
conlrs, um virlude dos decretos de 5 de iiovembro de 
j854, e 24 de dezembro de ,1854, e q i i e  se lhos admiltiu 
o pagarneiito de scus alcaiiçes em pisesiaçÓes annuaes, 
sei.ão levadas em conta, iias cjue aiiida tiverem s satis- 
bzer de 1840 cm diante, as que houverem salisfeito ate 
183'3 iiiclusivè. 

Ait. 8." Aos respoiieaveis por ditldas pioveiiiciites de 
ciieaigos pios, aiiteiiores no aiiiio tle 1855, e coiicedido 
o LierieTiiio de as Iiagai'ern em taritas prmtações aiiiiuaeu, 
quaiitas fârcm as qiie dcicicin; ~ i á o  pagaiido ein lcmpo, 
atguma ou algunias das piLeslaçóes prelerilas, ctii'rei'ii a 
execuçáo por inetade da totalidatlc da divida; ercedendo 
a omissáo i dita iiietade. cessara o beneficio concedido 
pelo presente artigo. 

$ unico. .i inoraloria concedida n'este artigo triao lera 
logai. quaiido o pagamelitu h a j d e  obter-se ~iiicamenfe 
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por exccuçIo, em que sejam concorieiilcs ouiros crèdores 
do devedor, de fbrma que a dita moratoria venha a ripro- 
veitar em todo, ou em parto, a cstes. 

Art. 9.' ri qualidade ein qiie qiia1qitc.r pessoa TôiL cha- 
mada a dar conlas do cum~)rimenio de algum encargo pio, 
sera, sob pena de niillidarle, declarada no mandado ou 
petição em que estiver o despacho, em eiiLlude do qual a 
cilação se fizer. O mesmo se observari lambem na citação 
para a execução (Ia seiitenp sobre as ditas contas, ou 
para continuacão do processo pendetite em que lerika sido 
parte pessoa differento da que e de novo cilada. 

$ I." Se a pessoa citada pela primei1.a vez para algum 
dos diloã processos, compaiecentio no jiraso assignatlo pe- 
ranle o adrniriistrador ou juiz competeiite, negar por Lermo 
e qtialidade eni qile tiler sido citaíla, sera o estsbeleci- 
Inento, iriteressado na  ciiliraiiqa da ilivida ~iro~eriiente de 
encarso pio, obr,igado a con\ ciicei essa pessoa tlo rllie 
n'ella se da a dita (]~iliid;ide, para (]ire o procc.wo prin- 
cipal posa coiilra olla coi111nu:ir. Para o diio elkito seri 
compaleiite o meio e fbnna do processo estalirleçido no 
arligo 325." da Noiissima Reforma 3udiciaria, e serA cm 
separado do processo pi.incipal, quaiido Pste esleja pen- 
dente na ~ldriiinistrdrào do Coiicelho oii Bairro, çompe. 
tindo ri'este caso da seiilenra Iiiial o recurso designado 
no $ 5." do mesmo arligo cilado. 

5 2." Tendo a citação sido feita a alguem na qualidade 
de posstiidor de ticbiis oiiri'artos coin encai,go ~iio, se o ci- 
tado se opliozer ;i cil~ção, apresentsndo documeiito pelo 
qual prove qiie esses Betis Ibi~am adquiridos por justo 
tilulo, sem qiie n'este se fizesse irieuçáo d'esse encargo 
anleriormsnle im[iosto rios dilos bens, nrio contiriuara coii- 
tra elle o prozesso para que liver sido cilada, em guaiito 
por accáo ot,diii;ti~ia não for rlemandrido, u coiidemiiado A 
satisiaçáo do eiicargo pio. 

Ari. 10." As queslõ~s que nos pi*occs,~os das contas dos 
encargos pios vci-sarem acerca dos ariuos que se derem, 
da sua imporiancia em cada tim dos dilos aniios, da liqui- 

dação do iralor dos generos em que possam consistir, e )  
sobre faltar nos diicumenios de quiia~áo, ou ciimprimento ! 
dos mesmos eiicargos, alglirn dos requisilos Icgaes, serão ' 
decididas 1ir:lo rcspectic.0 sdiniiiir-tiador, iia fbrma orde- 
nada no 5 4 . q ~  artigo &."o olecreto de 24 de dezem- 
bro de 4854: por km, ii'estcs e em quaesquer oulros casos 
e incideiites, em que Iiaja coiitestação, serão os respecti-, 
vos requerimciitris ou artigos deduzidos por qualquer das 
partes interessadas, remettidos com o processo ao juizo. 
cunteiicioso competeiite, para ahi ser a qiieslão decidida. 
Isto mesmo se pi'attcai'i nas exectrções pelo alcance de 
contas soliredilas, rluanrlo á execução se oppoiiham em- 
bargos, ou oiitros aitigos permittiilos pelas leis ; devendo 
proceder-se A pei~liora antes de sei. remetlido o processo 
ao juizo contei~cioso. 

8 1 . O  As cert~dàes das missas serão paswdrs, com jura- 
rntiito, pelos snrcriloies qtie ar cclubrarein, e corsitotiora- 
das pelo icspectito liai.oçlio; as dos m a i s  slifii,agios pelos 
paroctros em crtjas igrejas se cunipriiem, e reconhecifias 
umas e orilras poi. tabellião, delitro do aritio a qnic i'cspei- 
tarem, sob pena de i150 screm admilliilas quarido de outro 
modo passadxs; os labelliães que fizerem estes recoiilieci- 
mentos terão tim livro especial. de papel 1150 sellado, e 
rubricado gratiiitameiite lielo J U I Z  a (luem competir, para 
ali rcgistar+cm [ior I e m t ~ r a i i ~ ~  3s certidões tluc reconliece- 
rem, e pelo re.ecoiiliecimerilo e rcgisio 1120 porlcrão levar 
mais de 60 reis. 

$ 2." Nas questócs suscitailas Acerca das contas dos en- 
cargos ~iirrs será, no jiiizo cotiteiicrt~so, ubseriada a forma 
do processo estaliclecida rio artigo 281." da Novissima Re- 
forma Judiciiiris. 

Ai.1. 1 IP  A csccui;ão ~icla iinpoi-hncia das dividas pro- 
venientes de ericargos pios, nzo ciimpridos, s e r i  baseada 
em carta de seiitença, extraliida do processo das contas 
na adrniiiist~~ação ies~iecti~ta, ou no juizo contencioso, es- 
fando a l i  o dito ~irccesso; a qilal conlci'A, por extenso, 
unicameiite a autuaçso, petiçCo, citação e seritença. 
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$ unico. Para a execução indisliciisavel nova citaçáo 
do devedor, conbrme o principio geral do artigo 574.' 
da Novissima Reforma Jiidicial. 

Art. i2.O Os jiiros dos tilulos de divida Fundada do 
estado, que estiverem obrigados ;i satisiar,ão de algum 
legado pio, poderão ser penhorados e executados pelas 
dividas provenientes de encargos yios, expedindo-se para 
esse effeito o competerile precatorio. 

Art. 13." Fica o governo auclor~isado a regiilar, como I& 
mais coriveniente, nas diiiereiitcs  localidade^, a maneira por 
que deverão ser guardados, para não seicm sxlrariados ou 
viciados, os processos da tomada de corilas de legaclos pios. 

Art. ! 2.' Fica ievogada Coda a legisla~ão em cciritrario. 
Mandarnos poi-taiito a todas as auctoi.idadcs, a quem o 

conbeciinenlo e exccucão de ieft~.idi lei pertencer, qrie a 
ciimprarn, i! Liçam cumprir c grrardar, tão ititeii;lmente 
como n'ella se conlirrri. 

Os rninisii.os e sccretarios d'estailo dos negocios do reino, 
e ecclesiasticos e de jusliça, a raçam imprimir, publicar e 
correr. Dada no I'aço de Cintra, aos 26 de jullio de 1855. 
-REI, i'egenle, corri rubrica e guarda. - Rodrigo da Fon- 
seca 1UogaQãcs. - Fredwico Gzalheraie da Sika Pereira. 

Carta de Lei, pela qiial Vossa &lagestadc, tendo sanc- 
cionado o decreto das cbrtcs geraes de 13 de julho de 
1855, que declara extensivo o disposto no $ 1Y.Va lei 
de 9 de setembro de 1769 a lodos os eiicargos yios. e 
eslabelece direixts disposiç5es soliie a ietlucção, coiii.ei,- 
slo, remissno e presci.ipi;go dos mesmos encargos; e beni 
assim a liquidaçso, imporlaiicia e modo dc pagame1110 das 
dividas pioreriientes dc legados liios, missas e niais suf- 
fragios, e s0lii.e os piaçcssos atlniinisti~aiiros e judiciaes, ' 

relaLivos 6 tornatla das contas 110s eiicarços pios, e ao jul- 
gamento e execiição pela impoitancia das dikidas d'elles 
provenientes; manda cumprir e girardar o mesnio decreto, 
pela forma reiro declarada.- lJat*a Vossa Mageslade ver, - AgosltnAo Jus6 Moria. do Valle a Tez. 

(Collerpio oficial da LLgislafào poiiupezo, 183). 

De 49 de agosto de 1859 

Sendo de urgetite necessidade regular a regislro paro- 
chia1 em harmoitia com as prescripções da lei civil e e o  
clesiastica, para quc possa satisfazer aos fins que as mes- 
mas leis tiveram ein vista; e tomando em consideração 
o relatui'io do ministro e secretario d'eslado dos nego- 
cios ecclesiasticos e de justita, hei por bem decretar o 
seguinte: 

Artigo 1." O reçistio parochial, conforme as condições 
e ]lreSciip~be~ rrgiilnmeriiares cuiitidas no pi esr!iite de- 
crsto, continiiara a sihib Feito pelo respectivo ria~ocho ou 
pelo eczle~iastico qrie Iinra este fim Isgitimameiite o sub- 
stitui~'. 

Art. 2 . O  O registro parochial sei5 feito em duplicado, 
havendo nara cada esri~cie dc iegislro dois Iivi*os em ludo - 
ijiiaes, em ~irn dos quaes se reproduzirão as assentos lan- 
çados nri oiitro. 

Art. 5." Estw lisias serão fornecidos aos parochas pela 
respectiva junta rle p:irochia, e dcverão ser iiurneradm e 
ruhiicados pelo provisor 011 vigario geral, que n'elles lan- 
qat4 o lermo de abertura e de encerramento pela fbrma , 

declaisada ii'este decreto. 
Art. 4 . O  O registi.0 parochial conipreliendera : 
1." Registro dos iiascimentos; 
2.' Dos casamentos; 
3." Dos obitos; 
4." Do recoriliecimeoto e legitimação dos filhos. 
Art. 5.' Em cada iim dos assentos de rcgistro pnro- 

chia1 devera sernpre declarar-se : 
4." O dia, mez e aririo pm que i! feito; 
2." A parochia, coiicelbo, disirictri ecclesiaslico e bis- 

pado a que pertence; 
25 
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3." O n m e ,  appellido e qualidade do parocho ou ecclc- 
siastico que o faz; 

4." O rionie e appellido, naturalidade e residencia da 
pessoa ou pessoas por cuja causa tiver logar o assento, e 
de seus paes e mães, e os nomes de seus avos paternos 
e maternos; 

5 . V s  nomes, appellidos, estado, profissão e residencia 
de quaesquer outras pessoas qrie tenham de figurar no 
assento, taes como padrinhos e lestemunhas, e reconbe- 
cimento d'esbs ; 

6 . O  Todas as  outras declarações que u'este decreto ~ á o  
indicadas para cada uma das especies de assentos. 

Art. 6.O Em cada uma das ospecies de regislrn paro- 
chia1 os assentos seráo lançados segurido o seu respectivo 
numero de ordem, que se renovara em cada aiino. 

Art. 7 . O  Os assentos serão lançados por extenso, sem 
que possa usar-se de abreviaturas ou alga rismos, mesmo 
nas datas, e segtiindo-se uns aos oiitros sb com o inter- 
vallo de uma linha que seri coberta com um traço. 

hrl. 8." Os riscos, emendas, entrelirilias ou qualquer 
outra cousa que possa íazer duvida, devem ser resalvadas 
a final pela mesma letra e aiitcs das assignaturas. AS 
emendas e alterações feilas de outra maiieira seráo cori- 
sideradas coino não existentes e não terao valor. 

Art. 9." Os assentos, anles de serem assignados, seráo 
sempre lidos, e conferidos os dois autographos na presunça 
das partes qrie tiverem de os assignar, e das testemunhas, 
e d'estes aclos se lar8 expresia mençáo nos mesmos as- 
sentos. 

.4rt. 10." No caso em que algiima das partes, que ne- 
cessariamente Iioiiverem de figiirar no assento, rião possa 
ou não queira comparecer pessoalmeiile, se fava re1ii.e- 
sentar por pcssoa munida de ~irociiraçáo legal, e com po- 
deres espeçiaeç para o acto para qire é outorgada. 

Art. ~11." Todas as procurai;ões e documentos que W 
rem apresenlados para se larrarem os assentos nos regis- 
tros, seráo rubricados pelo apresentant!. e pelo parocho, 

e elle os enimaçari debaixo do numero de ordem seguido 
e reiiovarlo um cada aiinu, e os conservari em seu poder 
e debaixo de siia resporisabilidade ate que d'elles faça a 
compcteiite remessa. 

Art. 12." Nenlium assento deve conter mais declara- 
ções rlo que as determinadas por esle decreto. Estas de. 
elarações serão feitas segundo as informações das pi'oprias 
partes ou de seiis pareiites, ou segundo o que constar de 
docutrieiitos irrecusaveis, todas as vezes que ri'este decreto 
não forh rlrlermiriada outra coiisa. 

Art. 13.' Ao lado (Ia rolumna dos assentos deve ficar 
outra inais estreita, onde junto de cada assenlo se lan- 
ça rão : 

i? O seu numero de ordem; 
2." O mez e, par algarismo, o dia em que e feito; 
3 . 9  riuniero de ordem das procurações e mais do- 

cumentos de que n'elles se fizer menção. 
4." Qualquer nota de reconhecimento, legitimação ou 

rectificação. 
Art. 14." Os nsseiitos de baplismo devem coiiter espe- 

cialmeiite declarar71e.s sobre: 
1." sexo do i~idiuiduo baptisado, e o nome que lhe 

foi posto; 
2." U Ioçar, d;a e, ~ioderido ser, a hora do seu nasci- 

merito; 
3 . O  Se e filho legitimo ou illegitimo. 

4." Sendo illegitimo não se declarari o nome do pae, 
salvo se elle expressamijnte corisentii~, devendo n'este caso 
sssigiiai' o asserito ou juntar t~tulo aullrentico d'esse con- 
st!iilitiieiilo. 

8 2," Se o haptisatlo Ktr exposto, declarar-sc h30 todos 
os signaes que tiver ou r11m que liir ericonlradn, e o logar 
onde terilia sido exposto, e que possam em qlialqiier teinpu 
heel-o recodiecer. 

hrl. 15." Os assentos de casaincnti, declararão espe- 
cialmente : 

1." O dia, aiez c auno em que o casamenlo teve logar; 
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2." A denominação e designação da igreja, capella e 
logar da celebração do casamento; 

3." A idade dos conjuges; 
4.' O consenlimento dos superiores legítimos, ou o seu 

supprimento legalmente dado, se algum dos conjuges fbr 
menor. 

5 unico. No caso de menoridade de algum dos con- 
juges, o superior legitimo que der o seu consenlimento 
assignara o asserito, ou juntara documcnto aulhentico 
d'esse consentimento. No caso de supprimento legal jun- 
tar-$e-tia sempre o alvar8 respeetiio. 

Art. 16.' Os assentos de obilo ddverão especialmente 
declarar: 

1 . O  O dia, mez e anno em qiie teve logar o falleci- 
mento ; 

8." O sexo, idade e estado do hllecido; sendo casado 
ou viuvo o nome do conjuçe ÇU~II  rliiem era ou tinha sido 
casado : 

3 . O  Sc blleceu com oii sem tcstamerilo. 
8 uriico. Se a pessoa morta fôr descoiiliecida, tleclar,si- 

se-lião os siçriaes qiie tem, rs feicúes, ri Iiigar eiri que Iói 
encontrado, e, firialmenle, todos os índirios [pie po3eanl 
ajudar o seu r.ecnnl~ecimeiito. 

hrt.  17." Quarido depois de coiiçluido e assignarlo uin 
assento, e eni acto scgiiido se roiiliecei a necessidade de 
proceder d sua rectificaçáo, csta se fard por tima ducla- 
raçáo escripla em seguida ao assento na niesma columna, 
pela mesina pessoa que tiver feito o assento, e assigriada 
por todos os individuos que o tiircrem assignado. 

Art. 18." Fbra do caso prefislo no artigo aiilecedente, 
iientiuma rectifica$io l~odera ser feita sem ordem do res- 
pectivo pielatlo, Iiaseada em sentença civil ou ecclesias- 
tica, segrrndo fhi. de direito, proferida eni juizo contradi- 
ctorio, a qiial virá acoaipanhada de uma copia da mesma 
sentença. 

8 I." Quaiido o asseiito que cleve ser rectificado rhr do 
niesmo anno em rlire a rectificação e I'eila, o parocho abrira 

um riovo assento enl seguida ao ultimo que houver no livro 
res[)ec"liso ; e a margem do assento primiti+o lançara uma 
nota em que declare que aquelie assento se acha i.ectificado 
por oittro, que designara pelo seu numero de oi-dem. 

§ "2." Qiiarido, porem, o assento que iem de ser recti- 
ficado fhr do anno aiiterior, cujo livro esteja jh ericei.rrdo, 
e o dupficado depositado na camara ecclesiastica pela Fbi.in;i 
que adiante bai pitescripta, a i.ectilicação sera feita 110s 
livros do atrrio correrite, e a nota lançada ao lado do as- 
serito pi.imitiro declarara iiio sb o numero de ordern do 
novo assento. mas lambem o anno em que e b i t u .  

8 3 . O  D'esta nota reniettera o parocho copia autlienlia 
I carnara ecclesiastica, para Ia ser lançada no l i r  ro cor- 
respondente, e n'essa cbpia declarar&: 

i." O anno a que pertence o livro em que lançou a 
nota ; 

2." O numero de ordem do asseiito, junto do qual a 
l a n ~ u  ; 

3." O conteiido da nota; 
4." O niimero de ordem dos documentos, em virtude 

dos cluaes foi fei~a a rectilicgção. 
Art. I!)."uando se aprcsentar ao parocho escriptura 

publica ou certidio authentita tle verba testamentaria, de 
testamento original, jI iegistratlo, cni que se faça o re- 
conhecimento de alguni lilho itlegitirno, oii carta de per- 
Albaçáo, lançara no livro competeiite, debaixo de um nil- 
mero de ordem, um assento que indiquc a summa do 
documento que lhe foi apresentado, e o arcliivad, fairendn 
do respeclivo assento de baptismo a nota correspondente, 
e observando nautatis mutavadi~ tudo o que no arligo arilc- 
cedente fica prescripto para as rectificaçós. 

-41-1. 80." Quando a legitimação tiver logar pw subse- 
qmo maaimonitrm, lançar-se-ha a nota respectiva junlo 
ao assento do baptismo do filho legitimado, observando-se 
mdatis mtciandis o que se acha disposto no artigo 18.' 

Arl. 21 No praso dos primeiros dois mezes de cada 
auno, os vigarios da vara ou areiprestes, far'jio a visita I 
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sua vigairaria ou arcipreslado, para veririrar o estado do 
registro parocliial, e a regularttlade com quc I feito, ron- 
feriiido todos OS lirros de rrgistio do aiiiio aiitericir*, laii- 
çando no fim d'ellcs o seu rzsro, i; uoiaridci AS fditas ou 
irregularidades que cnconlrai.em. 

Arl. 22." llepois d'esla visita, dciitro do liraso tie oito 
dias, serão, A custa da junta de parochia respectiva, en- 
viados ao profisor ou vigario geral um dos exemplares de 
todos os livros de registro do aiirio antecedeiite c o niaço 
(te documentos pertencentes ao mesnio registro. 

Art. 23.' O provisor ou vigai.10 geral examiriara estcs 
documcntos e livros, e o wistu do vigario da vara, c lari- 
çari n'ellcs sua seriteiiça de appiovacão ou rcpiovaCio, 
com o tcrmo dc encerramento. 

$ 4.' D'esta sentença e termo de cnceri.amento seri 
enviada c6pia ao vigario da vara ou arçilircsle, para elle 
a transcrever rios livros de reçistio iespectiros que tivc- 
rem ficado na parochia. 

5 2." Os livros de registro e documcntos remettidos 
ao proviwr ou vigario geral, scrio arcbivados ria camara 
ecclesiastica da respectiia diocese. 0 s  duplicados serão 
arcbivados e guardados sob sua rezponsabilidade p i o  pa- 
rocho res])ecti\o. 

Art. 21." Os parochos-eriviai.ão ao prelado diocesano, 
na mesma occasiao em que fieerem a remessa dos livros ' 
ao provisor ou vigario geral, um mappa eslatistieo, por 
semeslres, extrahido dos mesmos livros, que coritenha: 

1.' O numero de nascimeritos, com designação dos 
sexos : 

9." O numero de casameritos, ctim designacão da idade 
dos conjuges e do seu estado antcrior ao casamcnlo; 

3.' O numero de obilos, com dcciaraçáo do sexo, estado 
e idade das pessoas fallecidas. 

$ unico. A designago de idade, de que fazem meriçáo 
os numeros S." e 3." d'este artigo, seri feita por periodos 
deceunaes. Dos menores fallccidos at9 um aiino hr-se-lia 
especial mençáo. 

-4i.t. 25." Os prelados diocesanos enviarão annualmentt: 
ao rninisterio dos negocios ecclesiasticos e de justiça os 
mappas que receberem dos parochos, na forma do artigo 
a titecedelite. 

Ari. 26.' Ahs senlcnças de approvaçáo ou reprovaç50. 
lançadas nos Itvros de registro parochial, na fbrma do ai.- 
tigo 24." serão consideradas como provas de capacidade 
em qiiaarluer habililações para oulros beudicios que os 
respectivos parochos Iiouvei'em de fazer. 

Ai.1. 27." As faltas e crimes commettidos no objecto 
regulado pelo presente docreto, continuarão a sei. puriidou 
coin as penas estabelecidas nas leis respectivas. 

O ministro e secretario d'estado dos negocios eccle- 
siasticos e de justiça, o tenha assim entendido e faça exe- 
cutar. Paço de Mafra, em 19 de agosto de 1859. -REI. 
-João Baptisla do Stlca Ferra do Caroalho Md~tms.  

(Cvllecçàu oficial da Legirlqão porll.l<iexa, 1869) 

DECRETO 

De 26 de agosto de 1859 

Tomando em consideração o relatorio do ministro e se- 
cretario d'estado dos negocios ecclesiasticos e de justiça, 
hei por bem decretar o seguinte: * 

Artigo I." Em todas as crlhedraes do reino e ilhas 
adjaceriles, ser20 providiis no quadro capitular atk ao nu- 
mero de quatro canonicatos, tendo anncxa a obriçaç3o , 

canonica de ensino das disciplinas ecclesiaslicas nos res- 
pectivos seminarios episcopa&. 

Art. 2.' A obrigação de ensino a que se refere o ar- 
tigo i.", serA pelo praso de doze annos, e em tudo coii- 
siderada como obrigaçao capitular para os effeitos cano- 
nicos que Ihe são anneaos, 
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Arl. 3." I'ara o proiiniento dos refei.idos cationicatos, 
ser8 aberto concurso dociimentni ~ ior  espaço de trinta dias, 
e os ecclesiasticos que quizererrt concoirei,, dçrerào de- 
clarar em suas petições que se sujeitam ao ouus do ensirio, 
nos termos do presente decrclo. No decreto de apresen- 
tação sera esta cwidiçãa expressanierite declarada. 

$ uriico. Os respectivos prelados diocrsaiios informario 
sobre o merecimento dos concorrentes, e il'elles faiáo ao 
governo proposta graduada. 

Art. 4." O proiimenlo de qiie trata o arligo 2 . O  se1.i 
feito em ecclesiasticos de i~econliecido inerecimento scien- 
tifico, e exemplar cornportameiito, devendo ser doulores 
ou bacliareis formados em tlieoloçia ou direito, oii ter 
completado com distincção o curso trieiinal de estudos 
ecclesiasiicos em algum semiriario. 

$ unico. Os ecclesiasiicos que actlialmente estirerem 
servindo com iIistincçáo o niagistei-io nos semiiiai.ios, ainda 
que náo Leriham algum dos cursos sciciitificos exigidos no 
paesente artigo, pode,rirjo ser pinovidos oos caiioiiicafos com 

. o referido aiiuo, çoiitiniiaitdo a eiisiiiar pelo tenilio eslipu- 
lado iio artigo 2." 

Art. 5.' Oiiando tiouver incompatibilidade eiitre o sei.- 
vico do magia1ei.i~ e a pratica das otii*igaqões coraes, o 
rospecti~o prelado dispensara estas conio eritcnder conie- 
niente. 

Arl. 6." Aos ecclesiasticos que Fbrcm providos nos ca- 
nonicatos pela foima acima iridicada, devera scr ciiticedida 
uma gratificaçãa paga gelo corre do semiriario, que serl 
previamente fixada, conforme o disposto no aitigo 4." da 
lei de 28 de. abril de 1845. 

Arl. 7." A proporção que fbi. terminando o liraso pclo 
qual 8 imposta a obrigação de ensino de que trata o ar- 
tigo I.', serão proilidos com o mesmo onus os mnonicatos 
que vagarem. 

Art. 8.Ws ecclesiastiços que sem causa justiticada fal- 
tarem ao cumprimento do serviço do magislsrio, a que se 
sujeitarem, alem de serem privados da gratificação que 

Ilies tiver sido coricedida em virtude do ailigo 6.", sofir-c- 
1.30 o deswrilo de mel& do vencimento que Ihes com- 
petir pelo benekicio, como falta de curnprimenio da obri- 
gação canonica a que se sujeitarem. 

5 uiiico. A deducção assim feita serh applicada para as 
necessidades do e~isino. 

Ait. 9." 50 patriar.ckiatlo coutiniiarão em vigor as dis- 
posi~ões do deciclo de L21 de setembro de 1858, a exce- 
pçgo das qiie sao relativas ao termo de renuncia de que 
tratam os arliços 2." e 3 . O  30 mesino decreto, que seilo 
sutstitui(las pelas lircscripções do arligo 8." do pi.escrite 
deciseto, na p;irte coi*respiideiite, 

Art. ,10." 0s outros ciluoniçatos a alue náo fbr imposlo 
o onus de ciisino nus seminarios, serío igualmente pro- 
vidos por coriLurso documental, aberto por trinta dias, na 
con~oriiiidade do aitigo 3 . O  do preseiile decreto, na parle 
que Ilie 6 applicavel. 

Art. I I." O proritneiilo dos canoiiicalos a que não for 
imposto o oiiiis da ct~sirio s ~ i i  feito em ecclesiasticos de 
reconhecido meieciinerilo scieiilifico, e exemplar iwinpor- 
tameeto, que se acharem nas circumstancias do 5 unico 
do aitino 17,"a lei de 28 de abril de 1845, ou que - 
forem : 

1." Doutores ou Liachareis Eorinados cm tbcologia ou 
direitci, leiido  irest ta do serriços importaiites h igreja, ou 
exercido a ~nagisterio superior. 

2.O Pai~oclios que tenhain doze ou mais arinos de ser- 
viço pat.ocliial r,ffecti\o, e dado pi,oi.as de suas letras. 

3.' Ecclaiasticos que por doze annos ou mais tiverem 
ensinado com reputação disci~ilinas ecclcsiasticas nos se- 
minarios diucesanos, ou prestado a igi,eja outros ser~iços 
impostanles, tendo dado yroias de relevante merecimento 
Iitterario pelos seus escripios, ou em commissões do estado 
no serviço ecclesiastieo. 

8 utiico. A reunião de quaesquer das circnmstancias 
enumeradas uo yreseiite artigo ser8 motivo de prefe- 
rencia. 



39h DOCUMENTOS COMWOVANTES DE DIREITO ECCLESIASTICO PORTUGUEZ 395 

Art. 12.' Os outros licneficios ecdesiasiicos das Sks  
C:ithedraes ser30 providos ein eccle~iasticos que tenham 
as mperiias liabilit~rões exigidas par3 o provirneiito dos 
caooriicatos, ou Iiahililados coiri o ciirso triennal corripleto 
de sciencias ecclesiasticas dos seminai,ios, tendo preslado 
L E I  \iças i igi-yd. 

O bom serviço ecclesiastico prestado nas catliedraes 
seia, Iias mesmas cireumstancias, parlicularrnente atleii- 
dido. 

Art. 13."~ prelados diocesanos, com a actual dotação 
dos seminarios e com os recursos que resultam das dis- 
posições do presente decreto, organiçarao eorn a possivel 
brevidade nos seminarios das dioccses a seu cargo cursos, 
pelo menos triennaes, das disciylioas ecclesiasticas, con- 
fome a disposi.ão da artigo 2." da lei de 28 de abri1 de 
1845. 

Art. 48.' Os cursos de disci[ilinas ezclesiasticas, a que 
se i-eFcre O artigo aiitecedente, uão der.ei.ão conter mmos 
de oito cadeiras, dcveiido o prograrrima dos esludns e a 
distribui~ão das respectivas cadeiras ser previamente apre- 
senlatlo ao governo, segundo as disposiçües da cilada lei. 

Art. 15." Um anno depois da pubiicação do presente 
decreto, ningiiem seri adinittido ri matricula do primeiro 
anno do curso tlieologico em qualquer dos seminarios do 
reino e iliias, sem qrie juiite ccrlidão de approvaçãa em 
algum dos lyceus ~iuhlicos, nas seguintes disciplinas: in- 
strucção primaria, Iatinidade, francez, ortatoria, historia, 
philosophia racional e moral, e elemcnbs de direito na- 
tural, elcmcntos de ariihmetica, algehra e geometria. 

Art. 16." Na escollia das disciplinas e compendios, or- 
dem e distribuição das cadeiras, seguiib-se-lia, quarito seja 
possivel, um mesmo systema geral e regular de ensino. 

Art. 17.' Para o proviinento das cadeiras dos cursos 
de sciencias ecclesiasticas, estabelecidos nos seminarios, 
que não fôr feito nas condições do artigo 1."0 presente 
decrelo, exigir-se-hão as mesmas iiabilitações deleimiiiadas 
no artigo 5." 

5 unico. Poder30 rorntrido ser admittidos ao magisterici 
oiiti.ni rccli~siasticos que, ti20 teriilo a> liahilil:i~Ges i~ffrciaes 
exi::iilii~ iiiis citii(los ;ii.ligiia. teiiliani ilailo Iir'ii\as i!rb  reli^- 
vaiilc mciw+iineiitii litleratio, r $(;larli cle riicni~il:ii. i . i i r i i -  

por.tari!eiilo mior rl. 
Art. 18." Ninguem ser$ arhittido a ordem de presby- 

tei.0 sem que tenha o curso mmpleto de estudos theolo- 
gicos, estabelecido nos senilnarios diocesauos, ou o grau 
dc bacharel em thecilogia ou direito. 

Art. 1Y.O O bacharelato ein theologia ou direito, e O 
ciirsp com~ileto de  estijdos eçclesiaetii;~~ em algum dos 
siitninarios, estabi!lccido seguritla as prescripções do pr'e- 
stiiitc decreto, se1.5, em ipialdade dc circi~nistancias,  no- 
titu de ~uefeienc,ia para o provimerito das igrejas paro- 
cbiaes. 

O niinistro e secretario d'eslado dos negocios eccle- 
siasticos e de justiya, o Leiiha assim eotendido e faça exe- 
cutar. Paço rle Mafra, em 26 de agosto de 1859.-REI. 
- Juáo Baplula da Slaa Fwrlto de Cur calho Mrtms. 

(Collec{iio olficaul da Legislu;õo PUI lugueza, 1899). 

DECRETO 

De 28 de setembro de '1864 

Tomaiido em corisidenção o relatorio do niinistro e se- 
cretario d'estado dos negocios eczlesiasticos e de justiça, 
hei por,bcm decretar o seguinte: 

Artigo 1." %mente poderi ser admittido 6 ordem de 
presùytcro quem se mostrar habilitado com o curso com- 
pleto de estiidos theologicos e canonicos, estabelecido no 
semiiiaiio da. dioccse da sua naturalidade ou d'aquelta 
onde, nos termos do direito canonico, se houver tornado 
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subdito; ficando assim entendido o arligo 18." do decreto 
de 26 de agosto de 183'3. 

5 uiiico. Exceliluam-se d'esta regra os bacliaieis em 
Llieiilogia ou direito, nos termos do citado artigo, 

Art. 2." Nas dioceses em que nao houver curso com- 
pleto de estudos theologicos e canonicos, nos termos do 
artigo 2." da lei do 28 rle abril de 1845, e artigo 13." 
do mericionado decretu, sb poderl ser admittido a ordem 
de presbgtcro q~iern se mostrar habilitado com a com- 
pelenle apyrovaç,ão tias seguintes discipliiias, alem de 
quaesquei outras que se ensii~arem nas mesmas din- 
CRSCS: 

Instilui~ães canonicas; 
Historia ecclesiasiica ; 
TtieoJogia dogrnatica; 
Tlieologia moral. 
Art. 3." Aos ordinandos serão tomados em conside- 

ração os exames feitos lia Universidade de Coimbra ou 
erri qualqucr seminario diocesano, das disciplinas a que 
s5o obinigatlos; cíimtarito que r~'esie ultimo caso tenham 
obtitlo licença dos scus respectivos prelados p1.a as Fre- 
quentar. 

brt. 4." Os ordinandos são obriggdos li prova de TI-c- 
qliencia rcgiildi- cm aulas pirtliças, das disciplir~as que 
Ihes sáo exigidas para a sua adiniss50 I onlem de pres- 
by tero. 

$ unico. A prova de frequencia .k dispensada quanto As 
disciptinas que nio forem ensinadas em aulas publicas na 
respectiva diocese. 

O ministro e secrelario d'estado dos negocios ecclesias- 
ticos c de justiça, assim o tenha entendido e faça execular. 
Paço, em 28 de setembro de 1864.-REI.-Albwio AR- 
tomio de Mo~.ues Carodho. 

(Collsçfta oficial de Legbiaçila parfqw2(~,  1861). 

De 2 de janeiro de 1862 

Tomando em consideraçáo o relatorio do ministro e se- 
cretario d'estado dos negocios ecclesiasticos e de jiistiça, 
hei por bem decreiar o seguinte: 

TITULO I 

Artigo i-"s dignidades e canonicatos das Sds Catlie- 
draes, e tis beneficio$ parochiaes em bdas as dioceses do 
contiriente do reino e illias adjacentes, serlo pt.ovidos por 
meio de conciirso. 

$ iinico. D'esta disposiçso ficam exceptuadas oiiica- 
merite as digiiirlades das Ses Catliedraes, quaiido o go- 
verno julgar converiieiite o seu ~ii"\iinento pai. promofáo 
entre os membrcis ito res~icctivo cabido que ti\crcni as 
neceasarias habilitacóes. 

Art. 2." 0s concursos serão documenbes ou por' pro- 
vas publicas. Tanto iins como outras estar3o aliet'toc. por 
tempo de tiinia dias, quando os beiieficios pci tcncer enl 
As dioceses do corltineute do reino, s pcir scrseiila dl3~,  

qiiando pertencerem i s  das ilhas adjacentes. 
# 4.' Este p i , m  contar.se-ha nos concursos florunien- 

taes desde o scu aiinuncio na folha rilficial do govei,no, e 
nos coiicutsos por provas publrcas, d a  epochti que os p e -  
lados era cada um fixarem para esre fim. 

5 2." Esle praso P deslioado para a aprescnlação dos 
requerimentos no conciirso dociimentai, e pai3 3 iiluzri- 
pção do conciirso por protas piililicas. 

Art. 3," adinisaão ao concurso docrinienlal teri jogar 
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por um requerimento apresentado na secrctaria d'estado 
dos negocios eeclesiaslicos e de justiça, acompariltado de 
lodos os documentos Iegdes q i ~ e  provem as habilitações 
dos opçinsitores $0 beneficio que se adiar a concurso, e 
os serviços por elles prestados. 

$ unico. A aliertiii-a d'estes concursos será participada 
aos respectivos prelados diocesanos, para qlie elles pos- 
sam fazel-os annunciar pela Eiirma do çciatiime. 

Art. 4." coiicurso por proi3s publicas cone1uii.á pelo 
exame oral e por escripio, perante o competelite prelado 
riiocesano, erilrc os opposilores deritlamente iriscriptos rio 
praso fixado para eyse fim. 

Art. 5." Os prelados diacesanas, nas irifor.maç6es que 
presbarem ao gorertio a respeito dos concorreiltcs, quando 
tiverem de a> dar, não dereráo limirar-se ao comporta- 
mento religioso dos nlesmos concorrentes; mas infurma- 
ráo igualmente Acerca do seu corriportametito moral. Em- 
quanto ao comportamento ciiil dos mesmos concoi*rentes, 
o gnverrio ouvira as aactoridades admiiiistrativas e as jiidi- 
ciaes, toiiiis as vezes que o jufgw coiivet~ientc. 

$ unico. Para o Iirorinierito dos bcrielicios ecçlesias- 
tims, seri 'sempre reqoisito esseiicial o bom compotta- 
merilo moral, civil e religioso, bem como o bom deeem- 
penha di! qiiaesrliiei lunc(bcs rle rjoe o caiididalo bala sido 
encarregado. 

Do provimento das di dades e canoiiicatos 
das Sés "hedraes 

.2it. 6." O ciinciii.so liaia ri iit*olinieiilo das Jigtiiila- 
tles, rliiaiido dever ter logai., e doa caiioiiicatos, sera rlo. 
crimen tal. 

iinico. Os patuclios das igrejas das ~ii.oviiicias ulira- 
mai.itias, [ioiloi'io ineirieltet. etn lodo o tcnipo, á secretaria 
d'eatado dos negocios ecclexiliçtiços e dc jusliça, os seus 
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requerimentos documentados nos termos d'este decreto, 
que serão presentes e apreciados em todos os concursos 
que se abrirem depois da sua apreseotaçáo, juntameule 
com os doo outros oppsibres .  

Do prouimenio das diynidades 

Art. 7P O ~irouirnento das dignidades das Sés Catlie- 
draes, ou seja por pramoçáo entre os membros do respe- 
ctivo cabido, o11 seja por concurso, (luando o governo não 
julgar conveniente aquella promocão, sO puderma sccahir 
em bachareis formados em theologia ou direito pela Uiti- 
veddado de Cojinbra. 

Art. 8." Quando fbr mandado abrir concurso para o 
provimento de dignidades em algunia Se Cathedral, p@ 
deráo ser admiitidos a coiicorrer, alem dos concgos das 
outras Sès, liabilitados iios termos do artigo anieccdente, 
quaesqiier ouii,os presbgleros com igliaes habilitarTicr; 
porem, n'cstes iilliinus :Q poderi recahir o pto\irnentú na 
falta de coiicorrenk~s coneglis, sufficieiitemente irloneos. 

Do proiimenio dos canonicatos a que não fbr aiine.ra 
a ohrijsção de ensino 

Art. 9." Findo o concurso sera cada iim riris i,eqiieri- 
mentos docunienlados remettido ao prelado (1;i dincesi: a 
que pei'tericer o i,espectito opyosrtor, para infoi.rrinis intli- 
ridualmente sobre os sci~viços d'elle, li sobre o seu com- 
porlameiito moral c religioso. 

$ iinieo. Na disposição d'cste artigo iiáo são r0mt)t.e- 
heiididos os requerimentos dos parochos das liisotinçias 
ultramarinas. 
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Arl. 40." O provimento d'estes canonicatos devera re- 
cahir em ecelesiasticos de reconhecido merecimento scien- 
tifico, e exemplar corriporlamento; terido prelerencia, em 
igualdade d'aqiiellas circiimslaiicias, os seguintes: 

Os ecclesiasticos qiie tiverem completado nove alinos 
de serviço nas igre-jns de Asia ou Africa, ou nas missóes, 
achando-se nos termos expressos no artigo 17." e seu $ 
da lei de 28 de abril de 1845; 

0 s  graduado.; ria faculdade de Ilieolngia ou direilo pela 
Universidade de Coimhra, e os liabilitados com o curso 
triennal dos seminarios diocesanos, tendo prestado ser- 
viços importantes i igreja, ou exercido o magislerio su- 
perior ; 

Os parochos que tiverriri doze ou mais arinos de ser- 
viço ~iarochial effeclivo, e dado prolas de suas letttas; 

0 s  ~cclesiasticos que por doze aniios ou 111315 tiverem 
eiisinado coni reputaráo disciplinas t.i:diisiasfica~ tio:: se- 
minai.io5 diocesanos. ou prestado A igreja oulros sr:i.viços 
importantes, tendo dado pioras de relevaritc mererimcnto 
litieraiio pelos seus escrilitos, oii em commisaões do eslado 
no çerriço cccli!siastiro. 

% utiico. 4 reiiniáci ile quaesqiicr das qiialidades cspe- 
eilicadas n'rsle arligo ser i  nioti\o dc preferencia critre os 
que poçaiiirein ;iIgiimii d'cllns, harcndo igualdade em lodas 
as outras circiimstatieias. 

Do pi~ovimcnlo das canonicatos a qne Mr alioela 
a obrigaçao tle ensino 

Art. 1." Findo o coiwiirso ~ii'oceder-$c-ha pela flirrna 
csf:iliel~citln no a r t i p  g.", dc[iois do qiie seráo lodos os 
rcq~ieriinent~is dor:umcritados i~rinettitlos a o  ~~relado rla 
diocese a clric 1iei.tcncer o rarioriirato rlc cujo [iro~inienio 
se tratar, para que crn prcsenca d'elles Iiaja de fazer uma 

proposta graduada dos concorrentes que estiverem nas 
circumstancias de ser providos. 

Art. 92." O proviniento d'estes canonicatos dever& r e  
calrir em eçclesiasticos de reconhecido niereeimento seien- 
lifico, e exempIar comportamento, comlanto que n50 te- 
nham mais de cincoenta e q~iatio annos de idade, nem 
molestia ou oul[*o impedimenlo pernianenle que obste ao 
bom cumpiimeiito dos deveres do magisterio, e que pos- 
suam alguma das seguirites habililações: 

Que sejam graduados em theologia ou direito; 
Que tentiam compielado, com dislincçjo, o curso iriennal 

de estudos ecclesiasiicos em algum seminario diocesano; 
Que na epoclia da pr~mulgação do decreto de 26 de 

agosto de 1859 estivessem exercentlo com dislincção o 
magislerio enl algum semiliario dioceçrino. 

TITULO III 

Da provimento doe beneficioe parochiaes 

Art. 43." Quaiido vagar algum beneficio parocliial seri 
aberto para o seu provimerilo, concurso documenlal, ao 
qual serão admittidos oppositoi.es pertencentes a qualquer 
das classes mencionadas iio ailigo 15.' 

Art. 14." Ftiido o concurso otscrvar-seha o que fica 
disposto no artigo 9.' 

Ait .  19." O provimerito d'esles hencficios, em concurso 
documerital, derera rccaliir: 

1.' Em ecr:lesiasticos canonicamente instituidos em al- 
gum outro beneficio parochial, e que teribam alguma das 
seguintes qualidades : 

Formatura em theologia ou direito; 
Curso triennal de estudos ecclesiasticos em algum se- 

minario diocesaiio, e tres aiinos, pelo menos, de eEfectivo 
serviço pawcliial ; 

Dez annos de effeclivo serviço parochial. 



402 DOCUMENTOS COMPROVANTES 

2 . O  Em ecclesiasticos que tenham simplesmente insti- 
tuição canoiiica em algum beneficto parochial, ou em pres- 
byteros approvados em algum concurso por provas publi- 
cas, anteriormente feito na mesma diocese para provimento 
de algum betieficio parochial. 

5 unicri. Só na falta de concorrentes idoneos perten- 
centes a alguma das classes mencionadas ~ i o  n.' I."d'esle 
arligo, poderi recahir o provimento em concorrentes per- 
tenceiites a alpiimas das classes mencionadas no n." 2.' 

Art. 16." Quando náo houver opposiiores no c o o c u ~ o  
dcicumenlal ou, 6nti.e elles, nenltum fbr considerado em 
circumstancias de ser apresentado, e convenha que o be- 
neficio seja provido collativamente, o governo mandara 
abrir conciino por provas publicas perarile os respectivos 
prelados diocesrnos. 

O minislro e secretario d'estado dos negocios eccle- 
siasticos e de jiistiça, o tenha assim enbndido e faça exe- 
cutar. Paço, em 2 de janeiro de iSliX.-R~i.---AlbWlO 
Antonio de Morees Carrall~. 

(Collecpio o@sl da Legiolqrão porfupza, i8G%]. 

De 2 de abril de 1862 

Tomando em consideração o relatorio do ministro e se- 
cretario d'estado dos negocios ecclesiasticos e de justiça, 
hei por bem decrelar o segiiinle: 

Artigo I." O registo parocliial, coriforme as condições 
e prescripções regulamentares coritidas no presente de- 
creto, continuari a ser feito pelo respectivo parocho, ou 
pelo ecclesiastico que para este fim legiliinamente o sub- 
stituir. 

Art. 2." O registo parocliial sei4 feito em duplicado, e 
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assignado pelas partes que, segundo as disposições d'este 
decreto, tiverem de o assignar, havendo para cada especie 
de registo dois livros, em um dos quaes se reproduzitão 
os assentos lançados no outro. 

Art. 3." Estes livros numerados e rubricados-pelo pro- 
visor ou vigario geral (ou quem por elles fbr auctorisado, 
debaixo da sua responsabilidade), e com os devidos ter- 
mos de abeinlura e encerramento, serão fornecidos aos 
parochos pela respectiva junta de parochia, exceptuando 
o caso em que houver irmandade ou outra qualquer cor- 
poração que tenha a seu cargo a despeza da fabrica. 

Art. 4." O registo parochial comprehenderá : 
1.' O registo dos bapiismos; 
2." O registo dos casamenlos; 
3." O registo dos obitos; 
4." O registo do i.econhecimento e legitimação dos 

filhos. 
Art. 5." Em cada uma das especies de registo paro- 

chia1 os assenlos serão lançados segundo o seu respectivo 
numero de ordem, que se renovara cada sono. 

hrt. 6.' 0s assentos serão lançailos por extenso, sem 
que p0si.s usar-se de abreviaturas ou algarismos, mesmo 
nas dalas, e seguindo-se uns aos outros so com o inler- 
vallo de uma liriha. que serA coberta com um traço. 

Art. 7." Os riscos, emendas, entrelinhas, ou qualquer 
outra cousa que possa fazer duvida, devem ser resalvadas 
a final pela mesma letra e antes das assigoaturas. As 
emendas e alterações feitas de outra maneira serão con- 
sideradas como não existentes, e não terão valor. 

Att. 8." Os assentos, antes de serem assignados, serão 
sempre lidos, e corifei.idos os dois autographos na pre- 
sença das partes qoe tiverem de os assigoar e das teste- 
rntinhas, e d'esies acios se farA expressa menção nos 
mesmos assentos. 

Arl. '3." No caso em qiie alguma das partes, que ne- 
cessariamenle' hoiiverem de figurar no assento, náo possa 
ou não queira comparecer pessoalmente, se farh repre  
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sentar por pessoa munida de procuração legal, e com po- 
deres cspeciaes para o aclo para que e oiitorgada. 

5 unico. Da regra cslnbelecida n'esle artigo sómente 
são e.xceptuados os padriiihos nos baplismos, bastando 
n'este caso que as pessaas que os delerem representar 
apresentem ptocurakáo assigiiada pelo outorgante, serido 
a assignalura reconliecida pelo labelli'io ou pelo parochu. 

Ait .  40." Totlas as procurafles e documentos, que fo- 
rem apreseiitatios para se lavrarem os assentos nos re- 
gistos, set-ão i.ubt-icados eni todas as folhas pelo apresen- 
tante e pelo parocho, e este os emaçari sob um numero 
de orrlem seguitlo e reiiorado em cada anno. e os con- 
servara em seii podcr e debaixo de sua i~e~pousabilidade 
a k  quc d'ellcs Taça a corripeterito remessa. 

8 uniço. Da ruhiica do api,esenlarite sb çerlo dispeii- 
sados aqnelles que, tendo uma s~ follia, forem por elle 
assignados. , 

Art. 14." Ncolium assenlo debe conter mais declara- 
ções do que as detei*miuadas por este decreto. Estas de- 
clarações serão feilas segurido as infoi.mações das proprias 
partes ou de seus parentes, ou segundo o que corislar de 
documentos irrecusavcis, todas as vezes que n'este decreto 
náo fbib determinada oirliaa cousa. 

Art. I2." Ao lado da columna dos assetitos deve ficar 
outra mais estreita, oode jlinto de cada assento se lan- 
ça 1'40 : 

1." O seti iiunicro de ordem ; 
2." 0 iiome da pessoa ou pessoas a quem Jii. respeito 

o assento; 
3." O niimero de ordem das procura~ões e rnais do- 

cumentos de que ri'clles se fizer niençiio; 
4." Qualquer nola de reconhecimerito, legitiniaçzo ou 

rectificaçso. 
Art. 43." Os assenlos de baptismo devem declarar: 
1." O airno, mez e dia em que sc ministi*ou o sacra- 

men to ; 
2," A parochia, concellio e diocese a quc perteocem, 

com designaçáo da igreja, capella ou logar onde se  mi- 
nistrou o sacramei~to, e meucão do diploma que concedeu 
licença. quando fbr minisli.ado Mra da igreja parochial; 

3.' A pessoa que miriislrou o sacraineiito; 
4.' O sexo do individuo baptisado e o nome que Ihe 

foi posto ; 
5." O logar do nascimcnlo; 
6 . O  O anoo, mex e dia. e, sendo possivel, a Iioia do 

nascimento ; 
7." Se o individuo baptisado e filho legitimo, illegilimo 

ou expostu ; 
8.' O nome e appcllrdos dos paes, sua profissão, natu- 

ralidade, a freguezia oridc sc receberam, e a sua freguezia 
e moi-atla : 

9." O ttome e appcllidos dos aros paternos e maternos 
do indiiidiio liaptisado: 

10." O nome. apliellido e ~ii'tilissZo do 1iadihinbo, e o 
nomt! e appellido da madrinha; 

4 1." Sc algum dos padiinlios nio assignou por não 
saber escrever: 

5 4 . O  Se o individuo balitisado tiver, ou tiver tido, um 
ou mais irmáios do mesmo iiome, declarar-se-lia a sua or- 
dem na filiação. 

5 2." Sendo o individuo hapUsado, lilho illegilimo, náo 
se declarara o oorne do pae, salvo se este expressameiite 
conseiitir, devendo n'esse caso assignai. o assenlo ou ju~i- 
lar tituto autlientico do coiisenlimento. 

$ 3." Se o indiriduo baptisado fhr exposlo, declarar- 
se-ha o anno, mez, dia e Iiora em que foi enconlrado, a 
pessoa que o encoiiti.ou, o logar onde foi exposto, bem 
como quaesquei sigiiaes que tiiei. ou com que foi. encon- 
Irado, e que possam, em qualqtier tempo, fazel-o reco- 
nhecer. 

Art. 14.' 0s assentos de casamento derem declarar: 
1.O O anno, mez e dia em que teve logar o casamerilo; 
2." A parocliia, concelho e diocese a que pertencem, 

com designação da igreja, capeila ou logar da celebração 
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do casamento, e menção do diploma que concedeu licença, 
quando não fbr celebrado n a  igreja parochial; 

3." O ecclesiaslird, que assistiu ao casamento; 
4." O nome, appellidos, idade, profissão, eslado, oalu- 

ralidade, morada e freguezia dos nubenles, e a freguezia 
onde foram baptisados ; 

5.' Se os nubentes s5o filhos legitimos, naturaes ou 
expostos ; 

6." O nome, appellidos e natursalidade dos paes dos 
nubentes; 

7.O Havendo dispensa de proclamas ou de qualquer 
impedimento, o diploma de qualquer d'essas concessões; 

8.' Sendo algum dos nubentes menor, o consentimento 
do superior legitimo, ou diplomn do scu suppi imento legal ; 

9.O O nome, appellidos, pi-ofissão, morada e freguezia 
das testemunlias; 

10.O Se alguma das pessoas que figuraram no assetitò 
não assignou por não saber escrever. 

8 I." Se algum dos conjuges for viuvo, declarar-se-ha 
o nome do corijiige Fallecido, e a freguezia e diocese onde 
falleceu. 

$ 2." No caso de menoi.idade de alguns dos nubentes, 
o superior legitimo que der o seti ~oiisentimerito assigoara 
o assento, ou juntara documento auth~ntico d'esse consen- 
timento. No caso de suppriinento legal, juntar-se-ha sem- 
pre o alvari que o coricedeu. 

Art. 15." Os assentos de obito derem declarar: 
1," O anno, rnez e dia, e, podendo ser, a hora em que 

teve logar o obito; 
2.' 0 iogar do obito; 
3." A parochia, concelho e diocese a que pertencem; 
4.' O nome, sexo, idade, profissão, eslado, uaturali- 

dade, morada 0 freguezia do Fallccido, e, sendo casado 
ou viuvo, o nope do conjuge com quem era ou tinha sido 
casado ; 

5.' Se o fallecido era filho legitimo, illegilimo 011 ex- 
posto; 

6." O nome e appellidos de seus paes, sua profissão e 
naliiralidade; 

7.' Se falleceu com ou sem testamento; 
8." Se deixou filhos ; 
9." Se recebeu os sacramentos; 
40." logar da sepullura. 
5 !.quando o individuo, de cujo assento de obito se 

tratar, tiver sido encontrado morto, declarar-se-ha o logar , 

onde foi encontrado, e, sempre que não seja conhecido, 
se declararh a'idade que se lhe julgar, a estaiura, feições, 
vestuario, e quaesqner signaes que tenha, que possam 
ajudar o seu conhecimento. 

4 2." Quando o fallecido fbr depositado em jazigo fbra 
do cemiterio publico, menciopar se-ha sempre o local do 
jazigo e as licenças das audoridades ecclesiastica e civil. 

Art. ,16." Quando depois de concl~iido e assignddo um 
assento, e em acto segi~ido se tonhccer a necessidade de 
proceder i sua rectilicaçáio, esta se rara pur uma decla- 
raç.ão escripta em seguida ao assento na mesma columna, 
pela mesma pessoa que tiver feito o assento, e assignada 
por todos os individuos que o tiverem assignado. 

Art. i 7 . O  Fora do caso previsto no artigo antecedeiite, 
nenhuma rectificação poder.4 sei' feita sein ordem do res- 
pectivo prelado, baseada em senlença civil ou ecclesias- 
tica, segundo fbr de direito, proferida em juizo conlen- 
cioso, a qual virL acompanhada de tima copia da mesma 
sentença. 

1."uando o assento que deve ser rectificado TÔr 
do mesmo anno em que a reclilicaç% é feita, o parucho 
abriri um novo assento em seguida ao ultimo que houver 
no livro respecliio, e a margem do assento primitivo lan- 
cara uma nota, em que declare que aquelle a9sento se 
acha rectificado por outro, que designarli pelo seu numero 
de orderii. 

5 2." Quando, porém, o assento que tem de ser recli- 
Ficado fbr do arino anterior, cujo livro esteja ji  encerra&, 
e o duplicado depositado na camara ecclesiastica pela forma 
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que adiante vai prescripta, a rectificação será feita nos li- 
vros do anno corrente; e a nota lançada ao lado do asuenlo 
primilivo declarara, não sb o numera de ordem do novo 
assento, mas tambem o anno em que e feito. 

$ 3.' D'esta nota remeUcra o patucho cbpia aultienlica 
h camara ecclesiastica, .para I A  ser lançada no livro cor- 
respoodenle, e n'essa copia declarara: 

i." O anuo a que pertence o livro em que 13rii;ou a 
nota ; 

2." O numero de ordem do assento, junto do qual a 
lançou ; 

3 . O  O conteiido da nola; 
4." O numero de ordem dos tlocumentoe, em virtude 

dos qiiaes foi feila a rectificação. 
Art. 18." Quando, acompanhada de despacho do res- 

peciivo prelado, se apixsentai ao parocbo escriplura pu- 
blica, ou certidão ault~entica de verba tealanienlaria, de 
testamento original. ja regielado. em que se faça o reco- 
nhecimento de algum filho illegitimo, ou carta de perfilha- 
ção, o parocho 1an~ai.i no livro competente, debaixo de 
um niimero de ordem, um assento que indique a summa 
do documento que lhe k)i apresentado, e o archivara, fa- 
zendo do respectiio assenlo de baptismo a nota torres- 
pondente, e observando aluates mzctandts tudo o que no 
artigo antecedente fica prescripto para as rectificações. 

Art. 19." Quando a legitimação tiver logar per subse- 
q w s  mal~rmolzium lanfar-se-lia a nota respecliva junto 
ao assento de baptismo do fillio legilimado, oliservando-se 
rnu&aits rnutasadis o que se acha disposlo no artigo 17." - 

Art. 20." Dentro dos primeiros cinco mezes de cada 
anno. os vigarios das varas ou areiprestes, verificarão o 
estado do registo parocliial e a regularidade com que e 
feito, conferindo todos os livros de registo do anno ante- 
rior, notando as falias oii irregularidades qiie encoiitra- 
rem, e lançando n'elles o seu despaclio de apl~rovaqão ou 
reprovação. 

Art. 41 Depois d'este exame, dentro do praso de oito 

dias, serão, a custa da junta de parochia respectiva, en- 
viados ao secretario da camara ecclesiastica da diocese 
um dos exemplares de todos. os lirros de registo do anno 
antecedente, e o maço de documentos peihtencentes ao 
mesmo registo. 

Ari. 2"L0 Os livros de registo e documentos que forem 
remettidos, serão ardiivados na camara ecclesiastica da 
respectiva diocese. Os duplicados serão archivados e guar- 
dados, sob siia responsabilidade, pelo respectivo parocho. 

8 iinico. Nas camaras ecclesiasticas nenhuma certidão 
dos registos parochiaes, n'ellas ai~cliivados, poderii ser 
passada sem ~irccerlei* despacho dos prelados respectijos. 
Para a coiicesuão d'csie despaçlio 6 necessario que O re- 
querente junte ao seu t~eqiierimento uma certidlo, passada 
na comlieterite ~iarocliis, ilo duplicado do assento de que 
pede a nova rertirlão nci u m a r a  ecclesiastica, ou documento 
comprovalivo de perda, extravio, falta oii miitilação do 
coinpetenle 1iri.o de registo parocliial, que devera estar na 
rcspecliva [iai'ocliia. 

hrt. 23." 0 s  pmchos eriviarão ao respecliio prelado 
diocesano mappas eslstislicos mensaes rxtt-ahidos dos li- 
vros de registo, segurido os modelos que para esse fim 
Ihes brem remeltidos, por intervençáo rlo mesmo prelado, 
peb miiiistcrio dos negocioa ecclesiaslic~s e de jusliça. 

Art. 2 4.' Os prelados diocesanos enviarão annualmente 
ao minislerio dos negocios ecclesiasticos e de jusliça os  
mappas que receberem dos pai.oclios, na fcirma do artigo 
antecedente. 

Art. 25." Os despachos de approvaç3o ou reprovação, 
Iançados nos livros de  registo [iarochial, na fiirina do ar- 
tigo %", e, em geral, a boa oii n i i  execuçao das dispo- 
siçóos d'este decreto, s e r b  coni.idei.adas como provas de 
capacidade em quaesqtier concursos ou habililaç&s para 
provimento de oulros beneficios ecclesiaslicos que, 06s 
termos do decreto de 2 de janeiro preterito e mais legis- 
lação em vigor, os parochos tiverem de fazer. 

Art. 26." As faltas e crimes commettidos no objecto 
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regulado pelo presente decreto continuarão a ser punidos 
com as penas estabelecidas nas leis respectivas. 

O ministro e secratario d'estado dos negocios eccle- 
siasticos e de justiça, o lenha assim entendido e faça exe- 
cutar. Paço, em 2 de abril de 1864.- REI.- G q a r  
Pereira da Silua. 

(Coikrrdo oficial da L~gir la~ào prliagucza, 186%). 

De 9 de dezembro de 1862 

Tomando em consideração o relatorio do minislro e se- 
crelario d'estado dos negocios ecclesiaslicos e de justiça, 
hei por bem decretar o seguitile: 

Artigo I ." Os prelados diocesanos, dentro dos primei- 
ros quinze dias qiie se seguirem IIquelles em que recebe- 
rem a competeote communicação para a abertura de con- 
curso poiL provas publicas, farão afixar nos logares do 
costume editaes convidando lodos os presbyleros que qui- 
zerem ser opliositores, especiliraodo os documenlos que 
terzo de apresentar para poderem ser inscrrplos, e iridi- 
cando o principio e a duração do praso dos mesmos con- 
cursos. U estes edilaes imrnediahmente remeltei-ão cbpia a 
secretaria d'estado dos negocios ecclesiasticos e de jusliça. 

Art. 2.' Findo o praso do concurso, não havendo con- 
correntes, o prelado assim o communieari ao governo; e 
passados tres mezes mandara abrir novo concurso, se outra 
rwlução não Itie tiver sido transmittida. 

Art. 3." Havendo concorrentes inscriptos, o prelado 
designara para exame d'elles dois dias successivos entre 
os qu&ze que se seguirem ao encerramento do concurso. 
Esta designação serA annunciatla por edilaes e inlimada 
aos concorrentes com a antecipação de oito dias pelo me- 

nos, em suas proprias pessoas, se residirem na cidade em 
que o concurso deve ter logar; e, no caso contrario, a pes- 
soa qiie tiverem indicado no requerimento que para a sua 
inscripção houverem feito. 

5 iinico. Quando os concorrentes náo residirem na ci- 
. dade, nem n'ella tiverem prociirador ou pessoa que receba 

a inlimação, sbmente ter& lopar o annunçio por editaes. 
Art. 4." O exaiae ter8 logar nos dias designados p+ 

ranle o prelado, que presidiri, ou nomeara para presidir 
no seu impedimento, a pessoa que mais idonea Ihe pa- 
recer. 

5 unico. Para examioadores nomeara o prelado tr'es 
ecclesiaslicos dos de melhor nota em sciencia e virtudes, 
que eucolhera, quando n'isso náo achar inconvenieiite, 
entre os professores de sciencias ecclesiaslicas rio respe- 
ctivo seminario, dando-lhes para esse fim, se Eiir neces- 
sario, a graduaqao de examinadores synudaes. 

Art. 3." Os exames serão feitos em sessão publica em 
dois dias successivos, excepto se sobrevier moli10 justo 
para o adiamento do segundo. No primeiro leia Irigar o 
cxei~cicio por escripto; rio segundo, exercicio oral. 

Art. 6." Seja qual fòr o numero dos oppositores, OS 
pontos sertão os mesmos para todos em cada um dos dois 
exercicios. 

Art. 7." Para cada concurso 1iavei.a iima sbrie de pon- 
los, que não serão menos de dez para as homilias, de 
trinta para os qiiesitos oti casos, e de outros tantos para 
o exame oral. 

Art. 8 . O  Cada uma d'eshs sbries de poiitos seri con- 
lida em uma uriia distincta, ou em oiitras tantas divisões 
da mesma urna, cula cliave eslaiha em poder do prelado 
ou de quem por delegação sua presidir ao exame. 

Art. 9 . O  No primeiro dia do exanie serão extrahidos 
das respectivas urnas, pois um meiior de dez anoos, e 
entregues ao presidente, um texto para a Iiomilia e tres 
pnlos para os qiiesilos ou casos. A proporqão que OS 
pontos fbrern extrahidos serão lidos em alta voz, de modo 
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que os oppositores os possam escrever; e depois eatre- 
gues successivamenie a cada um dos oppoaitores, para 
que possam conferir com elles o que tivcrem escripto. 

§ unico. Os pontos exlialiidos serão inulilisados e sub- 
stituidos por oulros differenles no concurso que se se- 
guir. 

Art. iO."Extrahidos os pontos, ficarão todos os con- 
correntes em unia sala, disposta de modo qtie não pos- 
sam mmmuriicar com pessoa alguma; e emqiianto não 
acabarem de esereier eslara sempre presenle o prelado 
ou qiiem por delegação siia presidir. 

Art. i 1 . 0 ~  oppositares escrerer2o em papeis çepa- 
rados o te,xto e homilia, e os [piesitos i111 casos e SUIS 
respostas; e tendo rubricado i innrgjBtn todas as folhas, 
assignarso no fim da liomilia e no fiin (Ias respostas aos 
quesitos nii casos. Taiito aqaella coma estas ser- ao escri- 
ptas em Iiiigua porltigucza. 

Aint. 12." Concluidos os traballios, seráo os escriptos 
de todos os olpositores etiii,eçues ao pte~iileiite do cxanie, 
o qual, sem Icr, item pei.niittir que se leia cousa alguma, 
rubricara todas as pagirias, e farA rubricar as dos escri- 
ptos de cada op~iositor pelos outros. Todos as escriptos 
seráo feohados e lacrados. e entregues ao mesmo presi- 
deote pelo escrivão da camata ecclesiastiça, yue de tudo 
lavrarti o respectivo auto, onde se corzsigiiai-ii o tempo que 
cada um'dos oppositores tiver gasto. 

Art. 13." Pela mesma fbrma, estabelecida no artigo g.O, 
sera no seguiate dia a exlracçso das pontos para o exame 
oral. 

Art. 14." Extrahidos os potitos, serão todos os opposi- 
tores recolhidos a uma sala, d'onde seráo chamados cada 
um por sua vex, segundo a ordem da sua inscripçao no 
concurso; de maneira que emqunoto riao tiverem respon- 
dido, n u  sb não possam wmmunicar comi outras pessoas, 
mas tambem rião possam ouvir as respostas dos que o trve- 
rem precedido. 

Art. 1 5 . O  OY examinadores dirigirão aos oppositores as 

perguntas, de modo que nenhum d'elles deixe de ser exa- 
miiiado oas materias de todos os pontos. 

Art. 46." Coricluido rio segundo dia de exercicios o ul- 
timo exame oral, os escriptos de todos os oppositores seráo 
alierlos e c'xaminados, e appensados aos aiitos dc opposi- 
ção; immediatamente depois do que, os examinadores, sob 
a presidericia do prelado diocaaiio ou de seu delegado, 
passarão a votar sobre o mei7ecimento dos concorreotes. 

Art. 47." Com relação a cada um dos oppositores, Iia- 
ver8 uma rolação sobre cada um dos sete ponlos em que 
o exame ara1 e por esçripto liouver recahrdo. Os opposi- 
lares que ,ião fbrem appiasados, pelo menos com dois vo- 
tos, em qiialro d'estas vola(;fies, enterider-se-hão i-eprova- 
(tos no concut8so. Erilre os approcados a graduação resul- 
tara do maior ou menor numero de appiovacões ou ponios 
que otiti~ei-em. 

Art. 48.' Finda a totacáo, e verificado o seu resultado, 
sera este immcdiatamente publicado pai, um edital, que 
ser8 afixado no logar do costume. 

Art. 19." Se em algum dos dias designados para os 
exercicios algum dos conwirentos se achar impossibili- 
tado de assisiit. ao exame, e comtudo 1120 quixer desistir 
da sua caritlidatiira, devera mandar documerito aulhentico 
jiislilicativo da ausencia, com declaraçáo do diii em que 
poderi estar haliililado para coinparecer. Esb clocumerito 
só poderi ser tornado em consideração sendo apresentado 
ao prelado ou a yuem por sua delegação presidir, aoleu 
da extracção dos pontos. 

Art. 40,"presentado em ternyo o rlocunierito C decla- 
raça0 de que trata o ai tigo antecedeiite, o [iresidente SIIS- 

pendera o erarne, e o pr,elado desigriara riovo dia para 
elle, que sera um dos pinimeiros oito não feriatlos que se 
Ilie seguirem, Esta designação serh iritimada aos interes- 
sados com a antecedencia de dois dias pelo menos. 

Art. 21." St: pela declaiaçáio do oppositor impossibiti- 
tado constar qiie riiida não podei-a comparecer nos ditos 
o i b  rlias, ou se elle riio fizer ou inandar [azei declaração 
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alguma, constituir-se-ha no exame, como se nenhilm do- 
cumento houvesse sido apresentado. 

Ait .  22 .qd iado  uma vez o exame, se o oppositor, por 
causa de quem esse outro adiamento no mesmo concurso 
tiver tido logar, faltar novamente, não ser8 concedido novo 
adiamento. 

Art. 23." Faltando todos os oppositores inscriplos e rião 
tiavendo Jogar para adiameiito, o prelado diocesano piuce- 
deri pelo modo estalielecido no artrgu 2." 

Art. 24." Se  algum opposilor entender que (Ia falta de 
algiima hrma ou solemnidade interna ou externa do con- 
curso e exanie lhe resultou prcjuizo, podera reclaniar por 
escriplo peraiile O prelado, o ~ i  oralmente perante o presi- 
dehte do exarnc no aclo d'elle. Se a sua reclamaçào não 
for aitendida, podei5 protestar nas actas do exame. O es- 
crivão da caniaia ecclesiastica que se recusar r escrever o 
protesto, sei8 pela primeira vez suspenso, e pela segunda 
demiltido. 

8 unico. Depois de encerrado o processo de opposi~ão. 
nenhuma reclamação podera ser atlendida. 

Art. 25.' Coneluido o exame oral, e lavrada a respe- 
ctiva acta, o escrivão lançari nos autos de opposição o ' 
competente termo de encerramento, e fririi entrega d'elleç 
ao prelado diocesano. 

Art. 28." Os piaelados, logo que recebam os autos de 
opposição, lançarão n'elles a stia infoima~ão e parecer 
sobre os seguinles obleetos : 

4." Sobre a regularidade do concurso; e quando ri'eIle 
houver algiim pintvçto, darão s rasáo poi que a reclama- 
çi0 que o ui,lpnlnnil na0 foi attendida ; 

$."obre a *  habililac5es Iilterarias, serviços a igreja 
ou ao estado, e anlerior corri[urlainenlo moral e religioso 
de cada um dos concorreiites; e a esta iitrormação pode- 
rao junlai. os documenlos que julgarem convenientes. Com 
a dita informação serão os autos remettidos ao goveirio, 
pela secretaria d'estado dos negocios ecclesiastizos e de 
jusliça. 

DE DIREITO ECCLCSIASTICO PORT[TGUEZ &i$ 

O ministro e secretario d'estado dos negocios ecele- 
siaslicos e de jusliça, assinl o tenha enlendido e faça exe- 
ctitar. Paqo, em 9 de dezembm de 1862.-Ria.- Gae 
pcrr Pereira da Salua. 

(Colltc@ ofliciai da Legirlqdo po+lugue*Q, 186%). 

DECRETO 

De 8 de setembro de 1863 

Tomando em corisideraç,ao o reblorb do ministro e se- 
crelario d'estado dos negocios da mariiiha e ultramar, hei 
por ixm decretar O seguinte: 

CAPITULO 1 

Do rqisiro pirocliirl 

Arligo 1.O O registro parachia1 continuari a ser feito 
pelo respectivo parocho ou por quem legitimamente o 
substituir. 

Art. 2.930 considerados camo parochos para os effei- 
tos do artigo antecedente: 

1; 03 capellães dos Iiospitaes civis e inilitares, quando 
por uso, costume oii di?;posi~ão poçiti~a, o res[leeiivo pa- 
rocho n'elles nào exercer jurisdicçáo; 

2.. 0s capellães militares de presidios ou prapas, aonde 
não hoiiver $rejas paimhiaes; 

3.' OS capellãies da armada a bordo dos navios do es- 
tado ; 

4.O OS capellães do exercito em campanha ou expedi- 
$39, em ponto aonde náo haja pamchia. 

$ unico. O disposto n'este artigo com relafão aos ca- 
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pellães, não os suppõe auctorisados a assistir ao matri- 
moiiio, sem que para isso se achem miiiiidos das precisas 
faculdades concedidas pela competente auctoridade eccle- 
siaslica. 

Dos lirios ilos radislros; disposi~ões gemes 
solire a sua eatri~itiin~ilo 

Ai4. 3." O regislro ~iarochial comprebendei'il: 
1." O dos baptismos; . 
2.' O dos casamentos; 
3." O dos obitos; 
4.Q O do i-econliecimento e legitimaç5o dos filhos. 
Art. 4.',O registro parochial sera feito em duplic.ado, 

haveiido para cada especie de regislro dois livros, em um 
dos quaes se reprodiisiráo os assentamentos laiiçados no 
outro. 

Sj 1." Os lijros ser,ão numerados e rubibicados pelo pro- 
rislii- ou tigaiio geral, ou por ecclesiastiço por elle auclo- 
risado, sob sua respúiisabilidade, e com termos de aber- 
tura e eiir.ertame1110. 

% 2." Os livros seráo ministi~ados aos parochos pelas 
respectivas jiintas (lu parochia, salvo havendo irmandade 
ou outra corporaçáo que lenha a seu cargo a despexa da 
fabrica. No caso do artigo 2.herrão miiiistrados pelo es- 
tado, ou pelas misericoi'dias iios Iiospitaes Iwr elias mau- 
tidos. 

Art. 5.' Em cada uma das especics de r~gisti.o os as- 
sentamentos seráo lançados seguidiiniaite, seguiido o seu 
respectivo numero de ordem, qiie se i.ciiovari cada aitiio. 

Art. 6." Os assentamentos sctáo iaricados lior extenso, 
sem abrerialiiras nern algai tsiiiiis, aiiicla rriesmíi iias datas, 
0 seguir-se-hio uiis aos outros sii comi o i~iterrallo de uiria 
linha, que serl cobeita com um traço, e serão assigiiados 
pelo oficial, pelas partes e teslemuiilias. 
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5 unico. Se alguma d'ellas não souber ou não poder 
esc,iter.er, d'isso mesmo se fara expressa menç8o. 

hrt. 7 . q ~  riscos, emeiidas, entrelinhas, ou qualquer 
cousa qiie duvida faça, serzo ioesalvados no fim do assen- 
tamcnto pela masma letra e antes das assignaluras. 

5 uriico. As emeridns e alterações feitas de outro 
modo serão consideradas como náo existentes e sem 
valor. 

-4i.t. 8." Os assentamentos, antes de assignados, serão 
sempre lidos, e conferidos os dois autographos na pre- 
senta das  partes qiie tiverem de os assignar, e das teste- 
miinh;is; e tanto da leitiira como da conferencia, se fara 
expressa men~3o nos mesmos assentamentos. 

Art, !I." Se alguma das partes, qiie houver de figurar' 
no assentameiito, não poder comparecer pessoalmentc, far- 
se-lia ibeprcsentar por pessoa com procuração legal, com 
poderes especiaes; mas a procuração dos padrinhos hasta 
ser por elles assigriada, devendo a assignatura sei* reco- 
nhecida por tabellião ou p ~ l o  parocho. 

5 unico. Tanto as procuriifles como quaesquer docurnen- 
los apresentados para se lavrar qualquer asseiilamento, se- 
rso rubrhicados em todas as iollias pelo apresentante e pelo 
~iarocho, o qual os emmacari sob um numero de ordem 
seguido e renovado em cada aniio, e os conservará devi- 
damente arcliivados sob sua responsabilidade, att; d'elles 
fazer a competeute remessa. e 

Art. 10." Netiliurri asseritamcnto coiiteri mais declara- 
ções do que as determinadiis ii'este ilecreto, e serão f~i las  

i por iniormaçso das proprias partes ou de seus parentes, 
ou pelo que constar de documentos ii-recusaveis, salvo 
quando n'este decreto se determinar outra cousa. 

Art. 11." Ao lado esquerdo da columna dos assenta- 
mentos deve ficar outra mais estreita, na qual se lançaráo 
junto de cada asseulamento: 

1." 0 seu riumero de ordem; 
L L. O 0 nome da pessoa ou pessoas a quem disser res- 

peito ; . 
$7 
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3.' O numero de ordem das procuraçües c mais d* 
cumentos de que n'dle se fizer menfão; 
4.' As notas de recouheciinento ou fiIiaçXo, ou de qual- 

quer rectifica@o. 

DOS assenlamenlos de baptismo 

Art, 12." Os assentamentos de baptismo devcm de- 
clarar: 

1.' O anno, mez e dia em que se ministrou o sacra- 
mento ; 

2 . O  A parochia, concelho, disiriclo, presidi0 oii prafa e 
diocese, com desigriaçáo da igreja. çapella ou logar aonde 
se minislrrm o sacramento. r, menção do dililoma quc con- 
cedcn a Iiceiira, auaiido ministi.ado fora (Ia igreja paro- . . 

chial ; 
3." A pessoa que ~nintstiou O sacrameiita; 
4." O sexo do individuo liaptisaclo e o nome que Ilie 

foi posto; 
5." O logaib do nascimento; 
6." O anno, mnz e dia e, sendo possivel, a hura; 
7 . O  Se o inrliridiro Iisptiratlo B fillio legitimo, illegilimo 

ou exposto: 
8." A sua condrcáo; se livre, liberto ou escravo; 
9." Se  tem ou tem tido um ou mais irmãos do mesmo 

mme, e a sua ordem na filiação; 
10." Os nomes c appellidos de seus paes, sua proiis- 

 sã^, natiiralidade, eondigHo. fireguezia aonde casaram, a 
doniicilio ou residen cia ; 

4 4 . "  Os nomes e appellidos de seus avbs paleriios e 
maternos ; 

42." 0 s  nomes, appellidos e dümicilio, ou residencia 
do padrinho e madrinlia, e prnfissão do primeiro. 

5 4.' Sendo exposto, dcdaiar-se-lia o anno, mez, dia 
e liora em que foi exposto ou enconlrado, o logar onde, a 
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sua idade apparente, bem como o seu envollorio, e.quaes- 
quer signaes que tiver ou com que iôr encontrado, e que 
possam em qualquer tempo fazel-o reconhecer. 

$ 2." Sendo illegitimo, rião se declarara o nome do pae, 
sem qiie este expressameiile o consinta, devendo n'esse 
caso assignar o assenlamriito ou juritar tilulo authentico 
do consentimento; mas, scrido de coito damnado, não se 
farii essa declaraç~o, nem se permittira ao pae que assi- 
gne o assentamento, ainda que elle assim d queira. 

3." lIavoiido gemeos a baptisar, declarar-se-ha no 
assenhmenlo qual d'elles Iiasceu primeiro, e não se Ihes 
poderh pbr o mesrrio nome. 

Art. 13." Se  o baptismo fôr feito, com auclorisação do 
prelado, em parocliia differcnte, n'ella ser8 lançado o as- 
sentamento nos termos do ~r l igo  antecedente; mas o pa- 
roc'lio, qiie ministrar o sacriirnento, remclter1 logo de oficio 
uma cerlid3o aatlielitica do assenlamento ao proprio pa- 
rocbo do baptisado, o qual a copiar8 no livro respectivo, 
no seu numero de ordem, e a archivarii. 

Do8 assentamentos de casamento 

Art. 14." Os assenlameritos de casamentodevemdeclarar: 
1." O anno, mez e dia da sua celebração; 
8.' A paiocliia, concelho, districlo, ~iiesidio ou praea 

e diocese, com designação da igreja, capella ou Iogar da 
celebraç50 do casamento, e menção do diploma que con- 
cedeu a Iicenqa, se nio fbr celebrado na igreja parochial; 

3.' O ecclesiastico que assistiu ao casamento; 
4 . O  Os riomes, apliellidos, idade, profissiio, estado, na- 

turalidade, morada e fregueisia du cada um dos nubentes, 
e a freçiiexia em que riram baptisados; e, sendo algum 
d'elles viuvo, o nonic do conjuge fallecido e a freguexia e 
diocese aonde falleceu ; 



5." Se são filhos legitimos, naturaes ou expostos; 
6." A sua condiç30; se livres, lilierlos oii escravos e, 

n'este caso, de quem; 
7 . O  Os nomes, appellidos e naturalidade dos paes dos 

tiubentes ; 
8 . q a v e n d o  dispensa ecclesiastica de proclamas ou de 

qualquer impedimento, o diploma da concessão; 
9 .Vendo  algum dos nubentes menor, o coriseotirnento 

do superior legitimo ou diploma do seu siipprimento legal ; 
10." Se o casameiito foi por esciiptui.a ou segundo O 

costume do rciiio, e n'aquelle caso a data da escriptura 
e O tabelligo que a fez ; 

14.' Os nomes, appellidos, profissão, morada e fre- 
guezia das testemunhas; 

4 2 . 9 e  o actp fôr celebratlo por piociiração, o nome, 
appellido, domiciI~o ou residencia do pi'oriirador. 

§ unico. No caso de menoridade du algiim dos nohen- 
tes, o superior legiiimo que dei o conseiilimeoto assignara 
o assentamento, ou juntari documerito aulhentico d essc 
consentimento. No caso de siipprimento legal do consen- 
timento, junta!-se-ha sempre o alvarg que o concedeu. 

Art. 16." E applicatel ao matrimoiiio o disposlo i10 ar- 
- - 

tipo 13." 
$ unico. Sendo o matrimoiiio celebrado em paiz estran- 

geiro, o parocho dos contralientes lançari no livro respc- 
ctivo, precedendo despacho do prelado, a ceitidáo devida- 
mente authentirada pelo agerite diplorhaiico pot.luçuez que 
Ilie fôr apresentada pelos contiíihentea. 

Dos asseniamcnlos de obilo 

Art. 16." Os assentamentos de obito devem declarar: 
1 . O  O anno, mcz e dia, e, podendo ser, a hora do faIle- 

cimento ; 
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2.' 0 logar d'este, com a designação da parochia, d i e  
cese, concelho, d~striclo, presidi0 ou praça ; 

3.O O uome, appellido, sexo, idade, profissão, esbdo, 
condição, naturalidade, moradd e freguezia do fallecido; 
sendo casado ou viuvo, o nome do wnjuge; e, sendo es- 
cravo, o do senhor; 

4 . O  Se o fallecido era filho legitimo, illegitimo ou ex- 
posto; 

5.' Os nomes e appellidos de seus paes, sua profissão 
c naturalidade; 

6.* Se falleceu com ou sem testamento; 
7." Se deixou filhos; 
8."e recebeu os sa crauientos ; 
9." Se a morte foi iialural ou vioIenla, e, n'este caso, 

a sua causa ; 
10." logar da sepultui-a, c, sendo em jazigo fora 

do cemiterio publico, a licença da aucloridade compe- 
tente. 
~ - p ~ ~ ~  

§ unico. Esta licerica não 6 precisa em relação aos pre- 
lados dioceaarioa qtie nas suas calliedraes tiverem jazigo 
ou cariieiro episcopal. 

Art. 17." Tendo sido o fallecido encojitrado niorto, de- 
clara~,-se lia o lagar,, e serno1.e que não seja coohecido o 
iiidiriduo, sc rara metiçáo da idade que se lhe julgar, da 
sua estatura, feições, vestiiario e yuaesquer signaes que 
possam ajudar o seu coriheciniento. 

Arl. 18.' Se o fallecido não fbr da parochia em que 
é dado d sepiiltura, e o parocho liver conliecimento do 
sen ultimo domicilio, euviari oficialrncnte, dentro de 
tres dias, ao respectivo parocho, uma certidão do as- 
seutameiito, declardrido a margem d'esle como assim o 
cumpriu. 

5 unico. O parocho do domicilio do fallecido logo que 
receba esla ceiridão, a lariçarh por cbpia no livro compe- 
tente, e a arcliivarh. 
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Dos asseniamentos do recanhetimenlo e legi l im2~áo 

Art. 19." Os assentamentos d e  reconhecimento e legi- 
timações, serão lançados pelo parucho no livro respectivo, 
em presença da escriptura publica oii certidào authentica 
de verba testamenlaria, de testamento original jh regis- 
trado, em que se íaça o rcronhecimento de algum filho 
oii descendente, o11 carta de pei.filhação, ou sentença de 
6Iiação passada em julgado, pr'ecedendo despacho do pre- 
lado. O assentamento indicad a surnrna do documento 
apresentado. 

5 unico. No caso de legitimação pw suhseguens marri-- 
monium, o assentamenlo serh feito com referencia ao do 
casamento dos paes, declarando-se o numero de ordem 
d'este, e o litro e folbas rru~iectii.ss. 

Art. 30.0 Yciio o asseiitamento, lancari o parhocho ao 
lado do rcs[iecti\o assuiitamerito do baptismo, a nota cor- 
respondente do reconhecimento ou legitimação, obervando 
mzctatis mtlrandis o que se adia pi*escriplo no artigo 22." 
a respeito de rectificaçóes. 

5 unico. A mesma noia serl lançada ao Iado do assen- 
tamenlo de casamento, qiiando a icgitimação fôr per seib- 
sequms maliTmnaum. 

CAPITULO TU 

Das roc l i f i c i~ les  nos assentamentor 

Art. 31." Se, concliiido e assignado um asscntamento, 
e em acto seguido, se reconhecer a necessidade de pro- 
ceder zi siia rectificarão, esta seri feita por tima declara- 
çSo escripta em seguida ao assentamento na mesma co- 

Iiimna, pela mesma pessoa que o tiver lançado, e assignada 
por todos os individuos que o Liverem assignado. 

Arl. 22." FUra rlo caFo previsto no-artigo antecedente, 
nenhuma i.ectificaç30 sera Eeiia sem ordem do respectivo 
prelado, baseada em sentença civil proferida em juizo cou- 
tericioso, e acompanhada de certidão da mesma senleiiça. 

-4rt. 23." Sendo o asserilamenlo, que deve ser recti- 
ficado, do mesmo anno em que a rectificação fbr feita, o 
parocho abriri um nova assentamento em seguida ao ul- 
timo que houver no livro respectiw, e lançara 6 margem 
do assentamento primitivo uma nota em que se declare . 

ficar rcclificado pelo outro, que desiguarli pelo seu nu- 
mero de oidcm e pelas folhas respectivas; sendo, porbm, 
o assentameulo do arruo anterior, cujo livro ja esteja eu- 
cerrado, e o duplicado depositado na amara ecclesiastita, 
a rectificaç5o seri felta nos livros do anno corrente; e a 
nota lançada ao lado do assentamento primitivo ?eclaraib, 
alkm do niimero de ordem, o anno em que ki Cetto o novo 
assentnmenlo. 

$ unico. O ~iaroclio commiiiiicar6 ri'este caso onicial- 
mente o oçcorrido f carriara ecçlesiasttca para se fazer o 
auerbamento rio livro correspondente, declarando: 

1." O aiino a que pertence o livro em que lançou a 
nota ; 

2." O numero de ordtim do assentamento, junto do qual 
a lançou ; 

3." O conteitdo da nota; 
4." O numero de ordem dos  documentos, em virtude 

dos quaes Tez a rectificação. 
Art. 24," Qoando um indiuiduo tiver, ~ioacto do chrisrna, 

mudado o nome, o parocho lançara a nota respectiva na 
columna das observaçúes, ao lado do asseiitameiito, em 
presença de despacho do pi'elado, acompanhado da respe- 
cliva cei.lid8o de clirisma, sendo estes ducumeiitos deiida- 
mente archivada. 
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Da visita e exame dos livros 

Art. 25." Dentro dos primeiros cinco mezes de cada 
anno, os vigarios das varas ou arciprestes ~erilicarão o 
eslado do registro parocliial e a regularidade com que e 
feito, conferindo todos +os l~vros de registro do anno ante- 
rior, notando as faltas ou irregularidades que encontra- 
rem, e lançando n'elles o seu despaclio de approvação ou 
reprovação. 

5 unico. 0 s  despachos de aliprovação ou reprovação, 
e, em geral, a boa ou ma execução das disposições d'este 
decreto, serão considerados wmo prova de capacidade em 
guaesquei. concursos ou habililaçfies para provimento de 
oulros beneficias ecdesiasticos. 

Art. 26." Os prelados. parlicularrneute nas iisilas qiie 
por direito canonico são obrigados a h z e i  As siias dioce- 
scs, terão especial ciiidado, como é de esperar do seu 
zelo, em ~erilicar o estado do iegistro, e em examinar se 
os vigalios da Tara e arcipreslcs cumprem com a obriga- 
ção imposta no artigo antecedeiitc. 

Da rornessa dos li~ros lindos para a camara ecelesiaslica 

A i~ t .  27." Depois do exame ordenado no artigo 2iS.O, e 
denlro do praso de oito dias, seri, a custa da respectiva 
junta de parodiia, enviado ao secretario da camara eccle- 
siastica dn dioeese uni exemplar de cada Iirro de registro 
do anno antecedente, e os matos de documentos perten- 
centes ao mesmo rcgistro, para ahi ser ludo archivado. 

hrt. 88." Nas camaras eccIe~iasticas não se passar8 

certidão dos registros parochiaes n'ellas archivados sem 
prer~der  licença do prelado respectivo, e esta sb poderi 
ser concedida : 

1.O Juntando o .requerente certidão, passada na com- 
petente parochia, do duplicado do asseritamenlo de qne 
pedir a nova certidSo na camara ecclesiastica; 

2." Juntando documento comprovativo da perda, extra- 
vio, falta ou mutilação do competenle livro de registro pa- 
rochial, que deveri estar na respectiva parocliia. 

5 unico. O disposto n'esk ai tigo não tem logar quando 
a certidáo fôr exigida por qiialquer auctoridade publica. 

CAPITULO X 

Dos mappris uilalielicos do regislro 

Art. 29." Os parochos enviarão ao respectivo prelado 
mappas estatisticos mensaes, extrahidos dbs livros do re- 
gistro, segundo os niodelos que para esse fim Ihcs serão 
remettidos por interveiiçgo do mesmo ~relado, pelo mi- 
riisterio da marinha e ultramar. 

Art. 30." Os prelados enviario atinualmente ao minis- 
teiio da marinha e ultramar os maplias que receberem 
dos parochos, na forma do artigo antecedente, devendo 
sempre esta remessa ser feita ate ao dia 15 de janeiro. 

CAPITULO XI 

Do reglslro em relaçio aos cultos toleradoe 

Art. 31.O Os nascimentos, casame~los e ohitos de indi- 
vtdiios de cultos tolerados, serão lançados pelos respectivos 
ministros, havendoos, em livios especiaes, e pela fiirma 
determinada n'este decreto, salvo o que s b  tem applicação 
aos subditos catholicos. 
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unico. A rubrica, vis1t3 e verificação dos livros, serA 
feita pelo administrador do concellio ou pelo chefe do dis- 
tricto, presidi0 ou praça; e o duplicado a que se refere o 
arligo 2 7 . h e r a  remeitido ao archivo das camaras miini- 
cipae~. 

CAPITULO Xil 

Art. 34." Os crimes e contravençúes commettidas cm 
relação ao objeelo regulado n'este decreto, continuarão a 
ser punidos com as penas estabelecidas lias leis respecti- 
vas, sendo-lhes applicaveis as disposifies intiereetes aos 
crimes e contravenções em materia de registro civil. 

O ministro e secretario d'estado dos negocios da maii- 
nlia e ultramar, assim o tenlia entendido e faça execular. 
Paço, em 9 de setembro de 1863.- R E I . - h ~ t '  da Sãlua 
Meades Leal. 

(Collec* oficial da Legtslufãn portuguem, 1864 

De 19 de outubro de 1900 

Convindo modificar as disposiçües do regulamenlo dos 
capellães militares, approvado por decreto de 28 de ou- 
tubro de 1863, respeilantes aos concursos de admissão, 
a fim de pôr as provas do exame em harmonia com o 
actual desenr.olvimento da instrucção publica : hei por bem 
approvar e mandar pOr em execirção o regulamento para 
os concursos de admissão no corpo de capellães militares, 
que faz parte d'este decreto e baixa assignado pelos mi- 
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nistros e ~ccrelarios d'estado dos negocia ecclesirsticos 
e de justiça e dos da guerra. 

Os mpsmos ministros e secretarios d'estado assim o ta 
aliam entendido e façam executar. Paço, em 19 de outu- 
bro de 1900. - REI. - Arthtcr Aiberro de Campos H m &  
pies - Luiz Aqusro Pimeratel Pinto. 

REGULAMENTO PARI OS CONCURSOS DE ADMI38ÁO 
NO CORPO rie CAPELLÁES MILITARES, 

A fiUE SE REFERE O DECRETO D'ESTA DATA 

Artigo 1 . O  O provimento dos logares de cayellães mili- 
tares, de 3." classe, P feito por coucurso enlre presbyle 
ros, conforme os preceitos indicados no presente regula- 
mento. 

8 tinico. O concur30 e documenlal pelo que respeita As 
qualidades moraes, idade e habilitações ecclesiastieas, e 
por exame publico quanto a capacidade e aptidão para o 
ensino nas escolas regimenlaes. 

Arl, 2." Biennalmente sera aberto pela secretaria da 
guerra, concurso por espaw de noventa dias, a contar 
d'aquelle em que a publicação do respeclivo annuncio se 
íizer na ordem do exerato, para o provimento das vacatu- 
ras que possam dar-se durante dois annos civis na classe 
de capell3cs militares de 3." classe. 

$ 1."- O praso para a validade de cada concurso, a que 
se rebre o presente artigo, começa no dia d de janeiro 
iaimediato ii sua abertura. 

8 2." Quando em qualquer concuno se não apure o 
numero de capeIlães necessarios para o provimento das 
vacaturas que occorrerem durante os dois annos, poder8 
abrir-se novo concurso logo que seja nomeado o ultimo 
concorrenle approvado. 
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$ 3." O concurso aberto na conformidade do paragra- 
pho antecedente 8 vilitlo apenas durarite o tempo que 
faltar para completar os dois amos, pelos quaes era va- 
lido o concurso antecederite. 

Art. 3." Aberto o concurso, que será communicado aos 
bispos e reitores de seminarios do continente do reirio e 
illias adjacentes, para que o façam corihecido dos seus 
subordinados, deverio os candidatos, dentro do respc. 
clivo praso, dirigir os requerimentos i I.' repartição da 
direcção geral da secrelaiia da guerra, instruindo-os com 
os seguintes documeritos: 

4." Carla de presbytero e licença para celebrar missa, 
corifessar e prégar, ou carta de parocho; 

3." CerlidRo de idade, pela qual mostrem não terem 
mais de triiita e tres annns no dia 31 de dezembro do 
armo em que fbr aberto IJ concurso; 

3.' httestado de bom cornportamcnto moral a civil pas- 
sado pelo admioisbador do conceltio onde ha~am residido 
nos ultimos Ires annos; 
1.' Certificados do ibegisto criminal e ecdeskstico, por 

onde provem que estão iseiilos de cullias ; 
5." Altestados dos pa~oclios das fi-eguezias eni que tire- 

rem residido nos ultimos trcs aiirios, a respeito do seu 
bom comportamento moral, civil e religioso: 

6." Quaeuquer oulrou documeritos çom~iro~ativos da sua 
capacidade ou serviços publicas. 

Art. 4." Encerrado o concurso, sei%o os documentos 
examinados na 1." iPepartiç8o da direcção geral da secre- 
taria da guerra, e excluidos os candidatos que não satis- 
façam 6s condiçks dos cinco primeiros numeros do artigo 
antecedente, serido sempre o despacho lançado no reque- 
rimenlo de cada iriteressada 

Ait. 5." Os cadidatos admittidos serão avisados do 
local e dia em yue cada um deve apresentar-se~l junla 
1ioçpihlar de iiispecção, e aquelles em mjos documentos 
apenas haja falta de alguma formalidade legal, serA igual- 
mente notificado que poderao ser admittidos a inspecção 
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medica, se sanarem essa falla ati! tres dias antes da re- 
uni50 da respectiva janta. 

$ i." Os presidentes das juntas remetteio, palas vias 
competentes, i I." reparticáo da direqão geral da secre- 
taria da guerra o resultado dr inspecção, o qiial ser3 lan- 
çado no mappa A (modclo n." 4) do regulamento geral do 
serviço de saude do exercito, um para cada inspeccionado, 
sendo a opinião redigída nos termos do disposlo no ar- 
tigo 53." do mesmo regulamento. 

5 2." Os candidaios julpdos iucapazes, e bem assim 
os que faltarem i inspe~áo,  serao excluidos das provas 
do concurso. 

Art. 6." O exame publico, escripio e oral, ter8 logar 
perarite um jury assim constituido: presidente, um o%cicial 
superior do exercito, mais graduado ou mais antigo do 
que os vogaes; um lente 011 Icrite adjunto da escola do 
axertito; um proiessor do rcnl coilegio militar e dois ca- 
pellães de l." classe, servindo de secretario o vogal me- 
nos graduado ou menos aritigo. 

5 I." ti iiomea~ão do jury sera feita pela secretaria da 
guerra, e publicada no ordem do exercito. 

3.' Duralite o periodo dos exames, os membros do 
jury serão dispensados de qualquer outro serviço. 

3." Não podem fazer parle do jury os parentes ou 
athns d e  rliralguer candidato, nem tambem juntar-se no 
mcsnio j1ii.y pne, filho, irmsos ou cunhados. 

5 4 . O  No caso de. sobrevir impedimento de qualquer 
dos m~mfiros do JUS, o ministro da guerra iiomeara quem 
o subslitua, de Ioi.ma a manter a composição designada 
no presente artigo. 

5 5." Quando o exame do concurso, por motivo de an- 
nullação, Iiaja de repelir-se, náo poderão fazer parte do 
novo jury OS membros que compozeram o primeiro. 

Art. 7." Na ordem do exercito em que se fizer a no- 
rneaçáo do jury, será annunciado, com oito dias, pelo 
menos, de antecedencia, o logar, dia e hora em que elle 
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se reuniri, e bem assim publicada a relação dos candi- 
datos apurados. 

ArL. 8." jjury, na sua primeira reunião, tomari co- 
nhocimeiito dos documeritos relatiiros aos candidatos apu- 
rados; formular8 uma Iisla por ordem alphabetica dos 
mesmos; resolvera o dia e Iiora cin que terao logar as 
provas escriptas e aquelle crn que deverao começar as 
provas oraes, mandando afixar no atxio do edificio os 
respeclivos avisos; e assenlara nas materias sobre que 
cada vogal deverl interrogar na prova 01-al. 

De tudo se lavrarb a reqioçtiva acta, que sera assi- 
gnada por todos os membros do jiiry. 

Arl. 9.' As provas escriptas dos exames consistem na 
explariaçao de quatro poritos respectivamente reterentes 
a pd~gogia ,  hisloria, arithmetica (um problema) e dese- 
nlio ti vista, seiirlo todos os candidatos conjunctnrricnlc 
~iubmeltidos 2s mesmas provas. 

8 I." Para a determinação dos assuuiptos sobre que 
devem versar essas provas, cada membro do jury, no pro- 
prio dia do cxame, formulaia por escripto, em papeis se- 
parados, que rubricara, um .ponto de cada urna das mate- 
rias, tomando por base os respectivos programmas annc- 
xos a este regulamento, e, depois de devidamente appro- 
vados pelo jury, seráo esses 1)ontos reunidos em quatro 
grupos, constituidos cada rim pclos da mesma mateiia. O 
primeiro candidato inscripto tirarii a sorte um ponto de 
cada grupo. 
. $ 2.' Estas provas serão executadas no praso maxjmo 

de cirico lioras, contadas desde o momento em qiie os 
pontos acabarorn de ser dicbdos por um dos membros 
do jury. 

.4rt. 1 0 . O  Ultimadas as provas escriptas, o jiiry reunir- 
se-lia em confereucia, e, depois de ter exarninado o modo 
como cada candidato versou os diversos assumpfos, e to- 
mando tarribcm em conta n aptidão calligra~iliica, decidiri, 
por escrotinio secreto, se elle deve ser mclutdo do con- 
curso ou /tdvizit%do as provas oraes, 

Da respectiva acta deveri constar eqiecificadamenle o 
resultado da votação relatiia e cada candidato, a qual sera 
feira sela ordem da inscripç%o na lista a que se refere o 
artigo 8." 

5 unico. O presidente do jury mandará affixar no atrio 
do edificio uma relação dos candidatos admittidos as pro- 
vas oraes. 

Art. 1.1." -4s provas oraes ctinsistem emqquatro ioter- 
rogatorios vagos sobre as materias com~irehendidas nos 
respeclivos prograrnmas, scndo os candidatos interroga- 
dos successivameute pelos diversos membros do jury, e 
chamados por ordem allihatietica. Esles interrogatorios 
versarao: iim sobre linçua piirtuguexa, outro sobre peda- 
gogia, wtro sobre geographia e histeria, e ouko sobre 
arithmetica e geometria elementar. 

§ I." h explanação d C S ~ E S  polltos sera em liarniòriia 
com a cloutriiia dos compcndios oficialinenle adoptados 
no 1,yceu central de Lisboa. 

§ 2." O nurnerho de exames oraes feitos em cada dia 
uão deverb ser siiyerior a cirico nem inferior a tres. 

5 3." O presidente do jury regulara a duração dos di- 
Iersos interrogatorios, de modo que cadd candidato possa 
se? ouvido sobre todas as malerias, e nãio gaste no seu 
exame mais de hora e meia. Qiiando assim o julgue con- 
venienfe. para meilior apreciação do meiito de qualquer 
candidato, o presidente poders tambern interrogal-o sobre 
qualquer ponto do programnia: , 

$ 4 . O  Qualquer membro do jury poder& mandar ex+ 
cutar na pedra os exercicios.que julgar necessarios para 
a melhor explanação do asumpto sobre que estiver inler- 
rogando. 
j 5." Duranle as provas oraes serão presentes ao jury 

as provas escripkas e os documenlos referentes aos candi- 
datos examinados em cada dia. 

Art. 12.O De vespera, o presidente mandara afixar um 
aviso com os nomes dos caiididatos qiie devem prestar 
prova oral no dia seguinte, e de um igual numero de 
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supplentes, e bem assim da hora a que começam os 
exdmes, 

5 unico. O candidalo que não comparecer fica ex- 
cliiido do coiiçuiso. Se, potdm, a falta for occasionada 
por doença, devidamenle certificada por uni medico nii- 
litar para tal fim requisilado, ou por caso d- b r p  maior 
dncumcntalmente justificado, podera ser cliamado a dai 
provas no fim dos demais candidatos. 

Art. 19.' Terminadas as provas oraes dc cada dia, o 
jury reunir-se-ha em conferencia, e procedera B classi- 
ficação tina1 pela fbrma seguinte: cada membro do jury, 
a começar pelo menos graduado, tendo em vista a escala 
estabelecida no $ 1." d'este arligo, arbitrara ao conjuncto 
de todas as provas de cada caiididato examinado iim valor 
expresso -por um riumero inlelro de O a 20, e a media dos 
cinco oumeros assim obtidos, approximada por excesso a 
menos de uma unidade, expi-imirl o resiiltado do exame. 

Na respectiva acla deverão ser mencionados, em forma 
de relspão, os valores arbitrados pelos diversos membros 
do jury a cada candidato. 

3 1." Os candidatos que oliliterem mSdia inferior d 10 
consideram-se excluidos. Os que obtiverem média igual 
ou siiperior a {O são considerados approvados, respucli- 
vamente com as seguintes classificar,ões: suficrcnle, sc a -  
media [Ôr de 10 a 14 ; bom, se fbr de 15 a 17 ; e mui~u 
bom, se fôr de i 8 a 20. 

§ 2." O presidente do jury mandari afixar no atrio. 
em cada dia, uma relnçfio (10s candidatos approvados, ape- 
nas com a designação da classihcação que, nos ternios do 
paragraplio anlecedente, cada um obteve. 

Art. 14." No dia seguinte ao da conclusão dos exames 
de todos os candidatos, o jury organisari a lista final da 
classiGcaçáo dos que ffiram approvados, distribuind6os 
respectivamente, segundo as medias que obliveram, pelos 
tres grupos a que se refere o $ I." do artigo antecedente, 
e sendo os de cada grupo dispostos por simples ordem 
alphabetica, 

Por essa occasi8o lavrar-se-ha a acta do encerramento 
dos trabalhos, da qual constara se fbram oii não apresen- 
tadas reclamaçlies e de qiiantas folhas consla o processo 
do concurso. 

Art. i5.W processo do concurso, cujas folhas serão 
todas iiumeradas e ruhricadas pelo presidente, consta, 
pela sua ordem, dos segiiintcs documentos: 

.i." Ordotn do exercito oride se contem a n~meação do 
jury e a relação dos candidatos apurados; 
4.' ~ocumeritos apresentados pelos candidatos; 
3." Aclas das sessões do jury de exame, pela ordem 

das datas; 
4.' 0 s  originaes de todos os poiitos formulados para 

as proiae cscrilitas; 
5." As provas escriptas de todos os candidatos; 
tLo Roctamal;ões, se as liver havido; 
7." Lista final da classificaçáo; 
8.' Relação dos candidatos excliiidos, com a designa- . 

Lán dos motivos. 
Art. ,lfjab O processo tlo concurso, acompanliado por 

uma nota do presidente, sera remettido ao ministerio da 
guerra, quc o approvar8 ou maridar8 ahi-ir novo con- 
curso, caso entenda se não hajam cumprido as disposi- 
uões legaes. 

$ iinico. No raso de ap1~ro\af20, a lista tiiial da clasei- 
ficacão a ~ r i  prlilicada em ordem do exercito. 

Arl. 17.' Para preenchimento dos logares de ca~iellãcs 
militares de 3." classe, quc vagataem duranle os dois annos 
de validade do concurso, sO poderão ser tiomeados us can- 
didatos approvados n'esse conciirso, a começar pelos do 
grnpo de mais subida classilicação. 

Art. 18."~ candidatos approvados podem requerer, 
ate que Ihes pertença serem despachados, para desistir 
da nomeação; mas depois de apresentados ao serviço lerão 
de seiirir por dois annos. 

8 unico. O capellão qiie, depois da siia nomeação em 
ordem do exercito, se náo apresentar sem causa devida- 

$8 



merite comprovada, tio riraso de trinta dias, na sede da 
diri~go miliíar territoridl a jiie pertencer a terra da siia 
resirlencia, a fim de receber guia pala seguir ao seir des- 
tino, ser'd excluido da lista e inliibido de concorrer a outro 
concurs<i. 

Art. 10." Sb poderio ser attendidas reclamacões por 
falta dc cumprimento das dispostr;õss rl'ekte regulamento, 
e nunca sobre a cla<s:sifica~ão arbitrada lielo jury i s  diver- 
sas provas, As i~eclamações serao form~iladas por escripto 
pelo proprio interessado e dirigidas á secretaria da giierra 
por intermedio do presidente do jury. 

Art. 20." Ficam revogadas e siibslituidas pulas d'este 
regulameiito todas as disposiqfies sobre concursos e no- 
meaçáo para os togares de calicllães militares, 

Paço, em 19 de outubro de I(900.-Arzlmr dlbcrto de 
Campos IIPnrHqites - Ltiiz Augiis!o I'?rno>~rl PrnZn. 
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bos; emprego do infinitivo e participios; mudança do dis- 
curso direclo em indirecto e vice-versa. 

Estylo. sua çlassificaç3o e especie~, c seiis elemeritos. 
Quaiidacles esssnciaes da linguagem e iicios nppirisios. 
Conhecimetilo geral dos tropos e i ids figuras de syn- 

taxe as mais princiliaes. 
Classificação elemenlar dos generos dc composição em 

prosa e em verso. 

c) Litteratura: 

Noções eleriientai.es da Iitleratiira portugiieza e da sua 
bistoria. Infliiencia das 11 tieraturas estraiigeii-as na litte- 

v ~ ~. 
ralura I)or'lugueza. Escri[ibi.es portugueres iriais notaveis, 

Programma para as concursos para capelláes milltares 

Phoneliea (elementos geraes e praticos) - Sons eiernen- 
tares, simples e compostos; modificnyão dos sons e sua re- 
presentação graphica. Leis (as mais simples) da transfor- 
ma@o phonelica do latim em ~iorluguez e comparaçiio das 
formas verbaes latinas com as portuguesas. 

Morphologia - incluirido as palavras primitivas e deri- 
vadas, simples e compostas; prefixos e sufixos, suas signi- 
f i c a m ~ .  

Splnre - das palavras e das orações ; emprego das 
l~eposiçõos; uso mais geral dos modos e tempos dos ver- 

O candidato, como que estando na aula a explicar a 
seus discipiilos, fará a le1lui.a cori*enle de um trecho clas- 
slco porlugirez, o qual Ihe seii indicado. 

Em seguida fari a cxplica~io verbal e real do texlo 
lido, dando a signiticação [Ias palavras, classificando-as, 
mostrando as suas relafles e as suas funcções syxita- 
cticas. 

Dividiri os periodos em orações, claaificand+as quanto 
á fórma e quanto i significação, substituindo as proposi- 
ções circumstanciaes por complenientos simples e vice- 
versa. 

Finalmente, derenvolveri tudo o que, no trecho, possa 
ler relarao com o respeclito prugrammo. 



U -  Pedagogia 

Objecto c fins da pedagogia; suas relações com a psy- 
chologia. Differeiites especies de educação e seus cara- 
cteres. 

Necessidade do desenvotvirnenin gradual, pi agressivo e 
Iiarmonico do corpo hiimano; importancia da hygiene. 

I Objecto e fim da educarão iiitellecti~al; principios hiii- 
darnenlaes que a regem. 

Pactos ps!chologicos, seus caracteres e sua classifica- 
çáo; a inlelligencia, a sensibilidade e a vontade. Acqiii- 
sição, conservarão, comliina~3o e elaboracão dos conhe- 
cimentos; a peicepçáo extei.iia; a asi;ociacãa das ideias, 
a memoria e a imaginação. As opera~i~tis intelleciiiat!~; 
abstracqio e geiieralieação; J U ~ Z O  e raciocinio; inducção 
e deducçso; analyse e synthese; classificação. 

Importancia da educacio moral: o raracter, qiialidade 
proeminente do liomem; superioridade do sentimtnto re- 
ligioso. 

Methodos, processos, formas c modos gei.aes do ensino; 
caracteres que os distinguem; suas vantagens e inconve. 
nientes; importancia caliital dos processos iniuitivos no 
ensino elementar. 

Organisação material da escola; condições hygienicas e 
pedagogicas; situação, superficie e capacidade; iuz, ar e 
ventilação; mobilia e iitensilios escolares. 

Organrsação do ensino; hninrios, discipliiias, program- 
. mas e cla~silicação dos alumnos, teiido em visb piuici- 

palmente o 1." curso das escolas regimeotaes; esludo 
especial dos meliiodo de leitura, de escripta e de calculo 
mental. 

A disciplina escolar; meios ile a manler. 
Rrere riolicia dos principaes pedagogistas: Peslrlozzi, 

Frcebel, Girard, Bcll e Lencastre. 

A sciencia gcographica; suas divisões. 
Fbihrna e grandeza da terra; circulos maaimos e meno- 

res que n'ella se coiisideram ; laliliide e longitude geogra- 
pliicas; oi,ientaç%o. Movimunto de rotavdo e de ti-anslaçk 
da terra , suas corisequericias. Conliecimeiito sumrnario do 
systema solar. 

Noções de urtographia; diversas especies de cartas e 
sua leitura; piaocessos de representação dos relevos do 
soIo; carta cIiorogr.apliica portugueza. 

Nomenclatura physiographica. Descripção physica das 
cinco partes do muiido; sua comparação sob o ponto de 
v i ~ ; i  dos seus coiitoi*aos, orographia, Iiydiographir, clima 
e producções. 

Desci-ipçãn pnlitica dos (liversos paizes, priiicipalmeiite 
sob o ponio de vista tlo sei1 adiaiitatnerito social. 

Cuiiliecinierito especial da clioiograpliia de Poittig~l e 
(liis siiirs colu~iias. 

I.'otili:s e nieibodus pai-a o estudo da liistoria; scicncias 
auxiliaizes ; divisáo da Iiisruria. 

Eriiimeiai;áo .dos poros da antigiiidade; ~irincipaes ca- 
racteristiçus da sua civilisaç2o. 

1:acios principaes da liistòi,ia da idadç media; a invasão 
do5 baihbai.os ; o iinperio arabe; o feudalismo; as ci.tizadas. 

Vaçlos pi.iriçipes da bisloria moderiia: as descobertas 
maritiinas tlos [iortiiguexes e Iiespanlioes ; a reiiascenca ; 
a reforma i*eligiosri: a fiindrção da moriarchia hcspa- 
iiliola , a revoluçáo franceza ; o esiabelecimeiito do regi- 
meii constitucioiial na Eurolia; a uiiidade allemã; a ex- 
I ) N I $ ~ O  colnnial. 
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Histoda de Porlugal: resumo Iiistorico da antiga Lusi- 
tania, povos que succcssirarncnte a habitaram; formaçio 
da monareliia portugiieza; luctac para assegurar a inde- 
pendencia o ampliar o territorio de Portiigal ; espirito 
organisador dos ultinios reis da primeira dyiinslia; os 
filhos de D. João I, sua intervençáo nas primeiras expe- 
dições a Ai'rica; LI. Joáo I1 e a nobreza; o imperio por- 
tuguez ns India; a inquisição e os jesuitas no rejnado de 
D. Joào 111; a dominação hespaiiliola, a revolução de 1610 
e a guerra da restauração; reformas do reinado de D. Jose 
sob a acçáo adminibtratiia do marqiiez de Pombal; as in- 
vasúes francezas e a independeiicia do Brazil; as luctas 
lilieraes, progressos materiaes contemporaneos. 

Ueiiriiçóes preliminares. Numeração de inteiros. Ope- 
rações fundamentaes de inteiros e suas provas. Poten- 
ciação. 

Coiidigões de divisiliilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 9, 2 1  e 
potericias de fU. Numeros primos; processo para reco- 
iiliecei. so um numero é ou rião primo; denoininaçio dos 
riumeros rm ideti~i-es pr irrios ; çomposii;ão do maior divi- 
s o ~  commum e do menor nii~ltiplo c:omnium de  dois ou 
mais nnmeros. 

Quebi'ados, sua simplificação e reducção ao menor de- 
nominador cominum; operações de quebrados. 

Numcros decimaes; suas operações ; reducçáo dos que- 
brados a dizima. 

Numeros con~yllexos e iiicomplexos; suas operações. 
Razííes e proporções; regra dc tres. Regras de juro 

sirriples, desconto, companhia, cambio, fundos publicos e 
liga. 

Systenla metrico decimal ; diversas. especies de medi- 
das, suas ~~elações, seus multipios e submull~plos. As nioe- 
das purtuguezas. 

Objecto da seiencia geometrica. 
Defiiiiçáo c traçado (na pedra) das segninles figuras: 

diversa; especies de liiihas; angiilos; linhas parallelas e 
peipudiculares ; triiingulos ; quadrilateros ; polygonos ; 
cii.çumferencia, circulo e Iiiihas n'elles consideradas; po- 
lygorios inscriptos e circumscriptos no circiilo; ellipse; 
pai~allelipipedos ; piisrnas ; ~iyramides ; cylindro, cone e 
eslihera. 

Expressão da irea do rectangulo, parallefogramrno, tra- 
pezio, triaiigulo, poljgono, circulo e sector circular. 

Expressão do volumc do paralleiipipedo, prisma, pyra- 
mide, cglindro, cone e esphera. 

Descnlio de uma estampa de ornatos muito simples. 
jKaníi do Gurcrmo. n: 913, d r  %li de outulrp). 

De a4 de dezembro de 1900 

Suscitando-se dujidas sobre a applicayáo das taxas das 
serlias n."-8 e 89 das tíibellas annexas i lei de 29 de 
jiilho de 1899, quanto .j distineçáo entre capellas parti- 
culares e capellas publicas: 

Ha por liern Sua Magestade i ! - ~ e i ,  pela direcção geral 
das conlribiiições directas, mandar esclarecer que as li- 



ccnças da rci.Lia n." 88 são para os casameritos ou bapti- 
%dos que se celebrarem nos oiatorios ou capellas parli- 
culares conipreliendidas iia verba n." 61, e as da verba 
n." 89 para os que se ~elebrem nas cayellas publicas a 
que se referem as verbas n . " 9 2  a 65 das mesmas 
tabellas. 

Paço, em 84 de dezembi,o de 4900. - Fernamb itlui- 
rosa Sanros. 

(Diario L !iouerno, n . O  292. de 26 tle derenihrol. 

DECRETO 

De 10 de março de 1901 

Tendo-se suscilado aeeeniuadas rcclarna~óes, arguindo 
que em diversas partes se tem fundado, eni contraven~ão 
das leis rlo reiiio, instilulos de oideris religiosas, e esta- 
belecimentos orgariisados e regidos por corporaç&s o11 
iiidividuos ligados por votos religiosos; cumprindo dar 
exeçuçáo Bs dieposii;fiss Iegaes em rigor Acerca d'aqiiellas 
instiliitos, e tiem assim tomar, com referericia a estes esta- 
belcciinentas, as providencias rrtais coníormes a direito e 
h coaiveriitncia publica, para o que se torna iridispensarel 
auei,iguar sem demora, mas coni exactidjo, a existencia, 
organisacso, fins c: condições d'essas collectividades, por 
maneira que n'este assumpto se proceda com seguro co- 
nhecimento dos factos: 

Hei por bein determinar que us gorernsdores civis dos 
diversos distrietos do reino, com a maior urgeneia e o mais 
zeloso cuidado, iiivesligueui e inionnern : 

i." Se nos districtos a seu cargo existem, de faelo, 
instituições religiosas de ordens regiilares, seja qual tbr 
a sua deiiornitiaçáo, institlito oii regra, que se desliuem 
i vida moiiastica, a fim de serem siil~lirimidas, dando.se 
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cumprimento ao disposto no decreto de 28 de maio de 
2834 ; 

2 . O  Se nos mesmos districtos existem estabelecimentos 
de ensino, propagarida, benehcencia ou caridade, dirigidos 
ou administrados por quaesquer communidades ou con- 
grega~ões religiosas, ou em cuja direccão ou administra- 
ção intervenham individuos pertencentes a essas commu- 
;idades ori congregações; devendo os mesmos magistra- 
dos exigir que, denlro de oito dias, Iltes sejam presentes 
os estatutos com que se tenham fundado, e os regula- 
menlos por que se regem esses estabelecimentos, a fim 
de serem immediatamenta fechados os que deixarem de 
os apresentar, e de sobre todos os outros se providenciar 
devidamente. 

3." Se, em quaesquer casas religiosas dos seus distri- 
ctos, abusivamente se da admiss80 a ordens sacras e no- 
viciados moaasticos, de qualquer institulo ou natureza qiie 
sejam, a fim de se dar prompto e inteiro cumprimento ao 
disposto iio decreto de 5 de agosto de 1833, que formal- 
mente prohibe os votos e noviciados. 

O presiderite do conselho de niinisiros, ministro e se- 
cretario d'eslado dos negocios do reino, e o mitiislro e 
secretario d'estado dos negocios ecclesiasticos e de justiça, 
assim o tenham entendido e façam executar. Paço, em 40 
de março de 19OI.  -Rst. - Ernesro Rodolpho Hintze Ri- 
beiro -- Artliw Albwto &. Campos Henripes. 

{D iono do Gmerno, n.O 56, de li de marco). 

De 12 de março de 4901 

Devendo ter immediato o cabal cumprimento OS pre- 
ceitos do decreto de 10 do corrente mez, qnarilo Is 
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investigações ordenadas acerca da exiskncia de congre- 
gacões monasticas, de eslabelecimcnt~ dirigidos ou admi- 
nistrados por communidades religiosas, ou em que inter- 
venham individuos a ellas pertencentes, e de casas reli- 
giosas com admissão a ordens sacras ou noviciados; e 
sendo indíspensavel que, na respectiva execução, proce- 
dam as auçtoridades ~driiiriislratiias, não sb com a brevi- 
dade exigida rio mesmo decreto, mas tamliem por modo 
uniforme em todos os disti.ictos e pelo inais adequado a 
tornar seguras e eficazes aquellas diligencias: ha Sua 
Maçestade El-Rei por bem determinar que os governa- 
dores civis dos diversns districtos, nas investigações d~ 
que foram incumbidos por aquelle decreto, tenham em 
vista e por muito recommendado, alèm do mais que hajam 
por ajustado á fie1 observancia do que ali se preceituou, 
que lhes cumpre averiguar: 

i." Quanto és ~Ilectividades a que se refere o n." I ?  
do citado decreto: 

-se em qualquer edificio, pubtico ou particular, se 
acha estabelecido algum instituto religioso, de ordem rc- 
gular, em que se observe a vida conventual ou monas- 
tica ; 

-a denominação da otdem respectiva ; 
-qiiando t: por quem foi estabelecido; 
- qiiaes os rendimenlos ou recursos com que se man- 

tém ; 
-por quepreceitos se tem regido; 
-a que jurisdiccão ecclesiaslica se acha subordiiia- 

do; e 
-se é exclusivamente destinado ao cullo, e como o 

tem praticado. 
4." No que se refere aos institulcs, de que trata o 

n." e.*: 
- quaes sejam os estabelecimentos de ensino, de pro. 

paganda, de beneficencia ou de caridade, dirigidos ou 
administrados por communidades ou congregações reli- 
giosas; ou em cuja direcçáo ou administrapão, - ou na 

execução de trahllios e serviços respectivus, como os de 
professorado, ile phiiantropia, de iralamerito hospilalar, 
de cathechese, propaganda e doutrinação, - intervenham 
individuos pertencentes a communidades ou coiigregaçaes 
religiosas ; 

-se essas communidades ou coiigregaçóes, e os indi- 
viduos que a ellas pertençam, são nazioiiaes ou eslran- 
geiros ; 

-quando, por quem, e com que esiatutos ou regi- 
men, se fundaram esses estabelecimentos, e por que re- 
plamentos se t6m regido. 

-que sujeição têm tido i auctoridade civil; 
-se, em materia espiritual, se tem subordinado ao 

prelado ordinario da diucese, bu têm mantido obediencia 
a prelados, geraes, ou outras quaesquer entidades, de 
nacionalidade estrangeira ; 

-quaes os rendimentos ou recursos que os susten- 
tam ; 

-se nos eslabelecimentos de ensino se  observam as 
leis e regulamentos do paiz, referentes A instrucção pu- 
blica ; 

-em que consiste a educação n'elles ministrada; 
-se ha n'clleç, e nos oulros institutos a que se refere 

o citado n." 2.", prhticas que sejam prejudiciaes ao des- 
envolvimento ptiysico e moral, ou A saiide das pessoas que 
ali habitam ; 
- se esses estabelecimanlos Funccionam em condições 

de salubridade e boa hygiene, e se, lios liospitalares, 6 o 
seu regimen conforme aos progressm da sciencia e As 
condições privativas de uma boa hospitalisação; e 

-que resultados, sob o ponto de vista do ensino, da 
propaganda, de beneficencia ou da caridade, têm dado 
esses estabelecimentos. 

3." No que respeita aos institutos mencionados no 
n.O 3 . V o  mesmo diploma: 
- se em alguma casa religiosa, do respectivo districto, 

t6m sido e são admittidas pessoas, de um ou outro sexo, 
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de meiior ou maior idade, 5 pritica de rioviciado conveu- 
Lual ou monasticu ; 

-se, apús o noviciado, se tem conkrido vobs, e de 
qiie qualidade sejam esses votos; 

-em que coridiçõcs, e por que modo, se Leoham feito 
taes noviciados e admissões a ordens sacras. 

P a u  complela aveiigiiaç3u dos factos, que ficam indi- 
cados, inonda o memo Augiicio Senliúr recomrneiidar aos 
ditos magisti3dos que,-iio uso das iaculdades de inspe- 
cção, que Ibes conferem as disposições legaes em vigor, 
adoptem as piovidencias iiiais adequadas áquelle fim: 
- visitando pessoalmente os referidos institutos, esia- 

belecimentos e casas religiosas, ou Fazerido-os visitar pelas 
auctoridades competentes, suas subordinadas, com a de- 
vida circumspecçao e prudeiicia, mas sxigindo que Ihes 
sejam prestadas todas as iiilormações necessarias ao cum- 
primento do seu dever; 

-maiidaiida iuspeccionar os estabelecirnento~ de en- 
sino pelos reitores dos lyceus ou Iiessoas de ieconhecida 
capacidade e compebnhia profissional: e, náo s6 esses 
eslabelccirncnlos, como todos os deriiaia, pelos dolegados 
ou subdelegatlos de sairde, para avei~igiiação do que acima 
fica especialisado; e 

-fa~endo, ou mandaudo fazer por niagistrado compe- 
tente, inquiricoes, em que sejam cliamadas a dephr, nzu 
sb as pessoas que dirijam ou administrem os estalieleci- 
menlos de ensino, propagarida, Iieneliceucia ou caridade, 
ou a esses estabelecimenlos pertençam, mas tambem os 
particuIares que melhor possam esclarecer os faclos, Ia- 
vraiido-se de taes inquiriçóes os respecti1los aiitos. 

'Finalmente ha Sua Magestade El-Rei por bem que aos 
referidos governadores civis seja, para os devidos effeitos, 
suscitado que a recusa, por parte dos estabelecimentos a 
que se refere o n.b 2." do decreto de 10 do corrente mez, 
de exhibirein os estatutos com que se fundaram. e os re- 
gulainentos por que se regem, tio praso de oito dias, que 
leui de se Ilies fixar para a sua apr~esciilação, ser$ desde 
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logo reprimida, fazendo.se fechar immediatamente taes 
institutos. 

Siiccessivamente, e sem demora, enviará0 os goveriia- 
dores civis, dos diversos dislrictos, ao ministerio dos ne- 
gocio~ de reino, os rlocumentos, aiitos, e irilormações, que 
%rem colligindo, dando conla de todos os actos que pra- 
ticarem e diligericias a qlie procederem, em ainiprimeoto 
do citado decrelo e das presentes instruryues. 

Paço, em 18 de marco de 190i .- Emeslo Rodo$ho 
H h a z ~  Hih~ro. 

(Diario & Goaerno, o W, de 13 de n1.0) 

De 26 de julho de i749 

Sendo presente a Sua Yageçlade a desagradavel noticia 
das escandalosas desordens e aggravantcs circtimstancias 
com que o B."' AlI>~rio Cremer, actual Juiz de Fhra d'essa 
cidade, procedeu na soltura de um clerigo freire da ordem 
de S. Benlo rle Avis, parodio em uma igreja da mesma 
ordem no termo da Villa de Veiros, preso de mandado do 
Ex."" e Rev,"" Bispo d'esse bispado por culpas que lhe 
resultaram no juizo ecclesiastico, e deram impulso para a 
sua catitiira, aiisente v. m. eritão d'essa comarca, e scr- 
i indo o logar de corregedor o dito Sii iz  de mia, qiie obwu 
n'eslc caso cotn li11 piecipitaqfio ij~ielemei~ariamenle es- 
caloii, e ari-urnbou as porias do -4Ijulie para exirahir d'elle 
ao dilo clerigo, qiic depois por ordem do dito senhor foi 
restituido e reposto no mesmo Al~ube, como preso do so- 
bredito prelado, e reo na sua riiria episcopal; sem que 
para se alistei. d'este t%o violento facto e sbsiirdo, lão 
olfensivo a immunidade e liberdade da igreja, bastassem 
as censuras que expressamen~e se Ilic romminaram e pro- 
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feriram, as qilaes como Glhn da mesma Santa Madre Igreja 
devia temer c era obrigado respeitar, incorrendo assirn no 
desagrado de Sua Mapestade, que totalmente desapprovou 
todo o mau procedimento que fica referido, e obrou o so- 
bredito juiz impellido e allucinado da siia contumacia: E 
porque o mesmo senhor resolveu ser preciso, que a este 
f i o  nolorio e sedicioso lado se d e  uma notoria e condigna 
~atisfação: Ordena Sua Magestade, que v. m. niande logo 
chamar o sobredito Juiz de Fbra 2 casa da Camera d'essa 
cidade, e Ilie cstraiilie seieramente da parte do mesmo 
scnlior os excessos com que se houve na soltura do sobre- 
dita Freire preso, e a jaclancia com que tambem se hoiive, 
depois de tBo mal executada a reíerida sotiura, e jiinta- 
mente a desattenção e desprezo, que mostrou As censuras, 
sahiodo em pi~blico acompanhado de seus oficiaas, de- 
~ o i s  de ser declarado ineurso nas mesmas censirras, e em 
tal fbrma, que d e  nenhum modo podia atlegar ignorancia; 
e, finalmente, que v .  m. Ihe intime suspcndci de seu Largo 
por tempo de um mez; c! r. m. me dari corita, para ser 
presente a Sua Magestade, de haver executado esta sua 
real resolução. 

Deus Guarde a v. rn. Lisboa, 26 de julho de I74!l,-- 
Pedra dn Motta e S1loa.-Sr. Corregedor da comarca de 
Elvas. 

De 3 de agosto de 1843 

Ex."" e Rev,"" Sr.-O Principe Regente Nosso Se- 
nhor e servido ordenar qiie náo seja admittirla 3 receber 
ordens pessoa ~lgiima para seguir a vida ecclesiastica ou 
como clerigo secular, ou.como regular, sem quc para isso 
preccaa expressa licença do mesmo Senhor; a qnal sb- 
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mente concederi depois que tirerem subido a sua real 
presença as circiimstancias partieiilares das pessoas que 
pretenderem ordenar-se, e os moti\.os frindamentados, e 
urgentes, qirc: possam occorrer para uma semelhante con- 
cessão. O que cle ordem do mesmo Senhor parlicipo a 
V. Ex." para que assim o fiquu entendendo, e haja de 
executar pela parte que lhe toca. 

Deus Giiarile a V. Ex." Palacio do Governo. em 3 de 
n JOS 10 de i 8 1 3. - Altxadre SO.PC Ferredrii Cm~eElo. - 
Sr. Bispo de Elvas. 

De 4 de setembro de i813 

Ex."" e Rev."" Sr.-O Principe Regente Nosso Se- 
nlior manda declarar a V. Ex."qiie o aviso qiie lhe foi 
dirigido na data de 3 de agosto proximo preterito, pelo 
qual se maiidava siitistar em toda a promoção de eccle- 
siasticos tanto seculares como regulares, sem sua real e . 
expresa determinação, nau comprehende aqudes siijei- 
tos, qtie jB esta0 de ordens sacras, ou que esliverem 
arciados: porquanto a respeito de iins e outros não se 

% 

preeiichem os fins, e a causa da prohibição recomrnen- 
dada pelo referido t l v i ~ ~  de 3 de agosto. quc em tudo o . 
mais deve ficar eni seu rigor, e inviobvel observancia. 

Deus Girarde a V. Ex.' Palacio do Goveriio, em 4 de 
setembro de I 813. -Alexandre Jose Fmeirca Cm/dlo. - 
Sr. Bispo de Elvas. 
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PORTIRIA 

De 7 de setembro de 1813 

Ex."" e Rev."" Sr.-O Priricipe Regente Nosso Se+ 
nhor por justos motivos que lhe fbram presentes, e se 
fizeram dignos da sua real considera@o: ha por bem que 
V. Ex.", i~ão obsianle as suas reaes orderis de 3 de agosto 
proximo preterito, e 4 do corrente, possa admittir a or- 
dens menores os alumnos que fbrem educados no seu 
Seminario, para o estado ecclesiastico. 

Deiis Guarde a V. Ex.Valacio do Governo, em 7 de 
setembro de 1813. - Ahandre Jose Ferreira Casrello. - 
Sr. Bispo de EIras. 
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PORTARIA 

De 8 de abril de 1901 

Tcndo cliegailn no roiilircirnenlo d u  Sua h!íiçcstadc El- 
Rei que se toiri concedido iserição de jurisdie@o ~iarocliial 
a (Iilferentus associações religiosas, auctoi~izando os seus 
respectiros ca1icllfies a lavrar. os açsciilos de obilos das 
pessoas fallecidas iitis edilicios das mesmas associayfies e 
a acorn~iiiiitiai~ os cadareies aos cernilerios; 

Coiisiil~i~ando q u ~  L; licito ;i auctoridade ecel~siaslica 
superior caiitctIcr iseii~fies, uma eez que se 1130 cootra- 
riem as ltis tlo reiria G I3aj:i accor'do com o gorerrio; 

Coiisiilcru~irlo qiie os paroclios, o11 quem legitimamerite 
os sulistituii, sZo us eiiLairagados i10 registo parochial, 
icgulado tielo iIrci.elo íle C! de alii.il tle 1868, emquanto 
supprir n falia do registo ,ciiil; 

Co~it..idciatiilr~ qut., nno obstarite o Cudigo Civil liaver 
creado o registo ciiil, o decr>elo com forca de lei de 28 de 
iiorcmbro rle 1878 ileclara nu seu artigo 1." que este re- 
gislo B para suliditos portuguf:zes rijo catholicos. li: assim 

C ~ I I ~ ~ I ~ C I , : I I I ~ O  qite 1)ar.a os sulitlitos porlirguezes catlio- 
Iicos o registo pai'orliial o itiiirci docurncnto somprova- 
tiro dc urn obito, do qual, em regra, resultam direitos c 
ohrigacfies [iai'a tcireir,os ; 

Consirlei.aiidu qiii: 6 irnliorlante v graie qiialquer alte- 
ração que iião g,irailta devidamente O registo dos obitos 
c n fisc;tliz;icão prla auctoiir1;idt. cornpelcrite; 

Corisirleraiido que os çemitei~ios esmo sujeitos não sb 
aos reçulanienlos c10 niuiiiciliio, coino estabelecimenlos 
m~iniciliacs (lua sao, mas lanibcni aos regiilarncritos de 
j~oliciii 1)wa iiscalixnç3o do motlo poip que são n'elles feiiaç 
as iilfiiiiriaçfies, tio interesse da sa~ide publica, da adrrii- 
nistra-50 (\:I jirsli~a e dos direitus inrli!iidiraes; 

2 9 
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Consideibantlo que os íidmiiiistradores dos cemiterios 
são frscaes dos re~pectiros regulameritos, correndo-lhes o 
dever de fazer cutnprir rigorrisamerite as itistrucçõ,es re- 
lativas ao enterr.anieiito dc wdlireres (artigo 26." ri." 2 . O  

do decreto de 3 de dezerntii,~ rle 1868): 
Considerando que não podem os arlmiiiistradorcs dos 

cemiterios receliei' para ser erilei-rado ncrilium cadaver 
que niio venlir acompanhado de liilhete de enterramento 
passado pelo regetlor, como con~misi.ai~io de saude, com 
o visto tfo yarocho, com a dec~aração de que D oliito ficou 
notado no eornpeteiite asseiitanierito da paroebia, ou com 
guia dos Irospitaes, miseRcoi.dins e cadeias, assipnada pelo 
respectivo provedoi,, director ou çliefe, ou com ordem es- 
cripta da auctoridade judicial ou admiiiistrati!a, em caros 
extraordiriarios {artigos 23.' e 26." o.* 4." do citado de- 
creto de 3 íle dzreiribro de 1868 e portaria dc 2 de julho 
de 1880, modeto u." 2); 

Considerando que da iari'acção dou I-eegulamentos re- 
sulta para os adininistt~ailores dos cen~ilerios ixsponsabi- 
lidadc dvit e criininal ;citado becrcto, artigo 83.", e Co-c 
digo Peiial, artigo 4241j.') ; 

Consideriiiido que as iscncõcs de que se trata çoncedi- 
das a diversas assoçi~~õi-s ie1igiosas iiein fbram precedtdas 
de accordo com o govzrbiio, iiem sr! furidarn em razões de  

. publica coiiveriieiicia e couti.arPiani as leis do icinu: 
Ha ~)oi-  Iiein o riicsino Aoguslo Senliclr determinar que 

ficam sem elfeilo as iseiicííes tlc: jurisdicçio parociiiaI con- 
cedidas a associações rt~li~iosas tia parte em que os seus 
capcllãcs fUi.am aiii.toi~izadus a la\i,ai assentos de obitos 
(le pessoas í'alli~çidas rios edilicios das rritçmas associaç&s 
e 3 acoinpa~iliar os cadayeres ao ccrriítcrio. 

Paço, ern de abril clc 1001. - Aitlizir Allieiiii de 
Coy)os 11esi.iqiies. 

( D ~ U I Z V  t i o ~ r 1 ~ o ~  n,* 77, (I? 9 OIC abr11). 

DECRETO 

De 18 de abril de 1901 

Senlior: -Mais uma vez se suscitou entre iibs a qucs- 
tão religiosa; da totliis, a que mais affecla as corisciencias 
e exalta os espiisitos. IAamentavet questão esta que. disten- 
(lendo-se pelo ~ i d i z ,  e eiilranilo iia +ida intima das iamilias, 
leva a ccinvicc.ão :i iritraiisigencia, o sentimerito ã paixão, 
a erenca ao i'nnatismii. quanrlo a tempo se não liroue de 
remedio coin sereno criterio e ponderada razão. Lamen- 
tavel quest50, solireludo, ~ i o  momeuto em que mais pre- 
ciso so torna que ludos, afastando dissidencias que con- 
duzeni i iriiinii;iitc e ;i drsrrrderii, pnriham o meltior. do 

* seu tralinltio e esloiso cin iezolrer outros problemas, que 
taiito iiilercssain i eainomia da riarao. 

Mas, Serilior, 1150 sc conquists, em feitos Iicroicos, o 
regin~eii liticral, em que asseuta o tbroiio de Vossa Ma- 
gestnde, pai3a hoje, Anian tiã o sempre, se cerrar os olhos 
a praticas c abusos, que contendetn com o que este regi- 
men iios trouxe de progresso, em principios que lhe sáo 
essenciaes. 

A verdade, que os factos attestam, e yiie de ha muito, 
e a despeito das leis, se tdm introdiizido no paiz commn- 
nidades e congregações religiosas, noviciados e profissões, 
a~)oslolados e ctit~clieçes, auu~las e institiitos de toda a 
ordern, que ~ir.ern sem auctotização quc os legilime, sem 
liscalização. e a t e  sern coniiecirrienlo tio Estado, fóra da 
jiirisdic~ão ordiiiaria das auctoridadea ecçlesiasticas, fora 
dos preccilos qut! em Portugat regem as associações c os 
inrti~iduos, os iiacionaes e os estratigciros. 
E a isto urge libr cubro para que a lei, que a Coiirli- 

. . 
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Considerando que os adrniiiisti~adoros dos cemiterios 
são fiscaes dos respeclivos regulamentos, correndo.lhes o 
dever de fazer curiiprir rigorosameiite as iiistnicções re- 
lativas ao enleri~ainetito dc adaveies (artigo 26.' n." 2.Q 
do decreto de 3 de dezernlir.~ de ,18G8); 

Considerando que iião podem os atlmitiistradores dos 
cemiteiios receber para ser c i~ki i~ado iisiilium cadaver 
que não venlia acompaoliado de bilhete de enterramenlo 
passatlo pelo regedoi, como çonimissai.io de saiide, com 
o visto tlo parocho, com a dcctaraçio de qiie o obito ficou 
notado no cornpeteiitc asseiilanierilo da paroeliia, ou com 
guia dos Iios pitaes, misericoi.d ias e cadeias, assignada pelo 
respectivo proredoih, direcloi ou chefe. ou com ordem es- 
cripta da aucloridade ~iidicial ou admitiistiativa, em casos 
exti~aorditiarios (artigos 83.' e 26." n." 4." do citado d e  
creio de 3 d e  dczeiriliro clc 4808 e portaria de 2 de julho 
de 1880, mndelo 11." 2) ;  

Coiisiderando que da irifi.aqão dos reçuliimentos re- 
sulla para os adiniiiiçtrndorcs ctos ccmitei,ios i,esponsalii- 
lidadc civil e c~irnindt lcitddo decicto, artiçu 83.', e Co-l 
digo Peiial, artigo 246."); 

Consideraiido que as iscnyões cle que se trata concedi- 
das a divei'sas associ3~õcs i,cligiosas nem [Aram precedidas 
de aecordo com o goicriio, ricm sr! Cundain em raeões d e  

. publica cliiiieiiieiiçia 6 co!iti.ariani as leis (lu reino: 
Ha por bem o muano .-iug~islo Senlior. deterrriinar que 

ficam sem elfeito as iscii~ries de jurisrlicg.ão parocbial coo- 
cedidas a associacões rc!ligiosns iia parte em que us seus 
capetlbs fiiiam aiictciriziirlos ;i Iii\i'ar ajscntos de obitos 
de pessoas fallr.citlas iins ctiilicius das mc!smas associa~óes 
c 3 aco~i~pnriliar os cadaieres 30 cemitcrio. 

Paço, em 8 de aliril de 1901. -Arllitlr Allitrilu de 
C(iinp8 IIeti i * ay ies ,  

( ~ I I N T I O  CIO Gorr~no, r1.0 77, [Ir 9 de abr~l). 

DECRETO 

De 18 de abril de 1901 

Senlior: -Mais uma vez se suscilou eiitre 110s a ques- 
tão religrosa; de todas, a que mais affecta as conscieneiiis 
e exalta os esliii.itiiz. 1,amentavel questão esta que. disien- 
derido-se pelo [ i : ~ i x ,  e eiitrando lia vida intima das farnilras, 
leva a coiivic~lu ;i iiiti,arieigencia, o scntiinerito 6 p;iixão, 
a crença au fanatismo. quaiitlo a tempo se t i i l ~  I I ~ O Y B  de 
remedio coiri sereno crilçr-io e ponderada razilo. Lamen- 
tavel queslao, sobretudii, n u  momunto cm que mais pre- 
ciso se toiiia que todos, afastando dissidcnciss que con- 
ttuzem fi iriirnizntlc! e ;i dcscirdeni, pi~tibam o melhor do 
seu li.aballio e esfiii,co ein resrilvor outros prolilenias, que 
tanto intercsaain i economia da naç3io. 

Mas, Senhor, liso se conqiiista, em feitos Iieroicos, o 
regimeri libe~al. em quc assenta o throno de Vossa Ma- 
gestade, para Iiqe, imanliã e sempre, se cerrar os otbos 
a praticas e abusos, yuc contendem com o que este rugi- 
men nos Iroiiae do piXogresso, em principim que flie são 
essenciaes. 

A verdade, qire os factos attestam, e que de lia muito, 
e a despeito das leis, se tèm inirodiizido no paiz commu- 
riidades e congreg~cões religiosas, rioviciados e profissões, 
apostolados e cat~ci iese~,  escnlas e iri~tittitos de toda a 
ordem, que ri\ern sem aiictoriznçiio que os legitime. sem 
Iiscalizaçao. e ate sein conliecimeiito do Estado, fbra tla 
j t i i  isdic~ão or-diriaria das aucioridades ecclesiastieas, fbra 
dos preceilos qiie em Porlugnl regein as associações e os 
iiidiviiluos, os nncioriaes e os cslraiigeit'os. 

1; n isto i i i g ~  pôr ciiliro para que a lei, que a Coiisti- 
. . 
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tuiçio declariii~ egiial pa1.a tiirlos, scju por todos respei- 
tada B ciim~iritla. . Seiilior: -Depois dii dircrctci 17 (le maio de f 832, 
firiiiadn por i\li)usiiitio d:i Silrciiii, c ijuc ~ii~il ir~irnii~ con- 
veiiios de r ~ l i g i o ~ o s  O l.i;Iigiu.~;~~ 110s ~ . O T C B ,  mandando 

- coiisii~erai heiis ii;iciriiiai~s ~ i i  dos i.riiiiriiios xiili[ii'irnidos; 
tleliois (10s di!crelos de 30 iIr ali14 c! 2.; de inalo de 1833, 
que tfiiii a ri~ferciid:~ dc Jose ii:i Silia Cai v31ti0, e ~ I I C  sup- 
primii,am os corivcrilos ;iliriii~Iijriri~l~i; d(t[iriis r111 decrwto 
tle 3 do iigri~to (;o iiitSsiiio ;i i i i i i i .  ieTciciitiarlo prtr Caridido 
Jusc X;t\it:r: o qiii* oi~ilt!iiciii s ciil)[il.[~sCt~i ilt' totlii o mn- 
\ i : i~t i}  011 rlio~ti:ir~ qire i i  I ~ I ' I I C ~ ~ R  I ~ I I : I C > ~ ~ I C ~  ~ C C ~ P ~ . ~ : I S ~ ~ C O S ,  
sccul;iribs ou icgiildi,cs, (li i i '  stt: Iiou\i.>si~rii iiisiiigiilo contra 
o giii eixiiii tl:i lt;iii,li.i ; Isz ii .\rigiiito ,I\ i; tle Vossa Ma- 
~calatle. U. I't~tli~ri, L~i i i i i r í :  dc l3im:iy:iti~ii, ~iul~liçai. o decreto 
[Ic 5 rle , I X ~ I > ~ ~ J  I I C  iS;l3, I ~ I I ~ :  

-p~~oI~~l i i i i ,  (lu t11150 [ l ~ ~ i  C I ~ ~ ~ I I L L ~ .  t ü ( h  e qliaesyiler 
arlirii~siics n oi.~!i'ti> F,II~L.;I>, i' a 11ü\i~iar111s rr~o;usticos de . 
( J I I ~ I ~ ( ~ I I C ~  i iI>t~ti i t~ U I I  i l t 1 t i i i ' t ' X ~  ~ J I I Y  [ I ~ > > ~ I I I ;  
- ili~spdtjiii diis ~ O I I \ V I I ~ U ~  OII  i i iod~iros 10110s OS indi- 

vidiios ijiie sr ncltaà5c;ii iiob iii i \  ici:itliis. innndiiiido que 
~oliasserri d ~lashe  iia i.ucii!d,iiie ;i i11tc lici~tvriciiarn; 

-e  tietei.rniiiiiri ~ I I I ~  >r: fuiiilit~sc >eniiiisrios riara edu- 
c a r ? ~  tlos (liit? sc I ~ c > ~ I I ~ ~ I > > c ~ ~ I  ;I(I sei.\ I C Ü  (10 c i i l t~  (livino. 

1,ogo nliil~i, riri !I rlc ~i;t).;t$i. r i i r i  iioio iltiibi.eto ~iox teimo 
U iiistiliii~áo dos ~ii'clrirlii> iri:iiiiics il;ir Oi'ili~iis hlilitares, 
Moiincliacs, e stijvilnii iius bi>lioh das rlincr!si.s as i:oin- 
miiiiidatles de lntlos os eoiirtliitos, ntostciros c casas reli- 
gi~siis  i I i :  iini L? o~itio ~ I ' X V .  

Sobre ido,  ~ c i u  o itt~trclo dc: 2% de  niail) dc  1834 de- 
clai ar: 

i( Ficarri dr~ailc j;i i~~tiiirtii:: i>in Iboi tirpsl. !\lgai.i c, IIlias 
iiilj:it.ciitcs c I)oniiiiiii\ Isii!iig~ir~xtih, tcrtli>> (1s i:nii\ ctilris, 
inosieii.os? vullt'gi~i~. I I O ~ ~ I I ~ I [ I ~ .  I! ( ~ I I : ~ ~ ! S ~ I I I ( ! ~  c ~ s a s  de reli- 
yio5os ( l i '  todas ;I, lliili-11:: l l~~çi i l i i i~o~.  scja qiinl IUr ri sua 
deiioiriiiia-io, iiiditlilri, oii i.rgi.a)>. 

E, jii ulteriorrncnte, fcii,.?rn ns riisliosi~õcs d'este decreto 
maridadas aliplicar. por di>creto rlc 24 de jiillio do mesmo 
anno, ao Insiitiito dris P:iiircs ila Cougr~gaçao do Oratorio 
de S. IJililipe N i q ,  mosiraiido assim o auctor d'aquella 
severa ~ i i ~ o ~ i d ~ n c i , ~ ,  donqtiini Aritoriiri i1 :\giiini., qiie, para 
lodos os clfi:itos, se i l ~ t ~ i a  ~ I l d  cori~iflei.ar cle caracter geral 
e definitivo. 

Est,a a douti~iiin I~gal .  
Por oiitrti lado, Sctilioi, C ~ionto incontroverso ipc ,  

aiiidn nu rcgiinen absolitto, so com periilissão regia se 
podia furidai, ou 1c:isiitar i:onrctitos rioviis, ou seqiiei m ~ i -  
dar' os exislciitcs; (i'isto >;lu Ell .O\ i l  explicita as Curlus Re- 
gias de 22 de SI:~I:III~I.O (fe IfilO. 24 de rriaio de lti"2, 
21 de fevereirii e 2 tle oiitubiu tle 1630, 2 dc novzrntio 
de 1633, 14  ile alii.11 tle 1857. 

Era nma pret'ngativa iln Coiiia. de (]ire eslri riao podiii 
abdicar. Como no sysiem:i coit~litiii:iorinI e atii.iliuie%o i10 

poder I i~g~al~iivo.  
çoiiiciilo, ou rniisLoii.o, era a cisa ile Ii;iliitay30 di! 

c~ml(~uer  eoiiirnuiiiil~~lc ill: ~ii,(l~lrn i~li$iosn, sendo a l1i.o- 
ljssán, corripi~c~lri~1iilet111o I) iii)riciado e LI iolo, o rjiie cori- 
stituis a essriir:iii da viila ~rioiia\lica. 

A conclo~lo i! oIni:i: - ieiitlri o clccreto clc 5 ilr: agosto 
de 1833 ~ii'i+Iiil)itlo. rle i2iitào eiri clcnriie. 11s atlrnissàes a 
noviciados (: ~)i.(ilissr)i~s CIO quuiasq IICI. i i ~ d  ividuos, C O I I ~  

qoaestliicr iiistiiiii!is; e riao tt3iiiio ;I exrcu(.áii d esse tle- 
ercto siilo ~ i i j ~ l c ~ ~ i o i ~ i i i i ~ ~ ~ t c  I T I ~  iilidad:~ ; - seiido certr, íliic 
o rlecrrto tlc PIS di? rnaiyo 1 dr: I8:I'i >iilipi,iriiiii torios os 
iristiliitos i: casas ilc rcligitisus dia Oi'ilt~iis Iicgiilarei;, ondc. 
se fazia vid;~ ~iio~iacliiil; u t i H ~  119\(:11i10, ulii~riiri~mcntc, 
si& a~~~tiii.izdtlu O t~itt~l~c~ci,iiiii:ii0, ~ i u  [iair. 11th 1111iu qual- 
quer inslitui~~to il'ccsi nuiiii,ci.ri ; - C cvidciiti: rlue, com 
exccliçzo iliis rcl igirisnn qtic l i l i ~ i i i i i i  ~iroli~ssailo antes de  
5 tle agost~i dc 18333. riciiliuniit cririrniiiriidaile, eongregn- 
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ção ou casa rcligio~a, destiiiada A ?ida conventual, e com 
noviciados ou votos, piide, inais, lei' rxislencia legal. 

l'or isso a lei de 4 dc abril de 18GZ auctorizou, sb- 
menle, o governo a regular, do accoibdo eoni o t'es~iectivo 
prelado diocesaiio, a adrniriisti~aciío das igrejas e wnventos 
de religiosas, conservados ou relor~rnados. E O ~ F C  tudo O 

mais iticidiu a desam~r~lixa~ão, porque liido o mais se rc- 
putou supprimido e exriricto dc vez. E ao mnrrer'em, nos 
conventos, as iiltirnas fieiras, Coram elles successivamente 
passando para o Minialerio lia Fazeiids, n i i ~ i  de se Ihes 
dai apr~licaçáo; porque, ali:rii d'cssas freiras, nenhumas 
outras podia Iiarer. 

Taes fiirarn, Seitlior, os fundamentos dos n."' 1.'' e 3." 
do decreto de i0 de março do corrente anno, que Vossa 
Magestade houle por bern assigiiar. 

Mas. sem embai>go das leis existentes, Iior todo o paiz, 
nas cidades inais popiilosas coirio rias villas e aldeias, se 
Ibram inlr-odiizindo commuiiidarles ou congregações reli- 
giusas, estabelecenrto escolas, lio~pitaes, aaglus, çreclies, 
instituições de toda a ordem, coiri n~iplica~ão ao ensino, 
a beiieficencia, a caridadc, li [iroliagniida da i& e da civi- 
lizaçáo no ultibamar, darido cthicil(.io ;t creanras, trata- 
meiito a doerites, alliuigiic a eellios e iii~alidos, prepa- 
rando missionar.ius, e levando, por clles, i s  coloriias, ao 
mesmo tempo que a deboçáo e a fk, o ariior []ela Nação 
Porluguez~. 

Tudo isto, porém, ou em graiitle Iiaite, for? das leis 
e da accio (10 Estado. Iluiias d'essai instiiuiçfies sem a 
auctori~oçuo iiecessaiia; miiitris rl'esses estabelecimciitos 
sem eslatrilos ;il~pi'o\lidos. serii Ssc~lirn~áo eBicaz, sein obc- 
diencia cffecti\a :i$ íirictoi~iiiatles r.egiilat.rneiite co~istituidas. 

Sabia o guFcrno, sahinm Loilos, que tdes institutos exis- 
tiam, porquc Fdiictos r~iiotiJiaiios o attestaiam; mas i s  se- 
cretarias de Estado nso clicgaja o coiiliecimento do que 
n'elles se passara, e não potlia assini exercer-se, como de 
dever, a superinterideiicia ollicial. 

Em laes cii.cums!aricias, o que ciimpria ao governo fazer 7 
Elimiiiar, de chofre, tudo o que encontrava, e em que, 

nu fundo, havia milito de sltroista e rll: hum"ltnpoçsive1. 
Seria lançar na soricrlade uma fuiida pei.rurhq,ZO, a que 

os meios admiiiistrativos, e os recursos do thesotribo, diC- 
licilmente poderiam acudir de ptompto. 
.4 obrigacão do çovcrno era, ~irirneiro, inquirir ilos [a- 

ctos ; provideiiciar depois coitfoiarne as Icis. 
Esta foi, Senlior, a razáo do n." 2.' h decreto de 10 

de março. 

F ~ L - s e  o iní4uer.ito; e justo b dizer que mais rapido nãci 
podia sei: em assumpto de tnrito alcance e melindre. Em 
pouco mais de urn mez, dcrarn os goverriadores civis dos 
districtos cumprimento iguellc decreto, consoante as in- 
struccües que receberam ria ~iortniia de 22 de março, en- 
viando precisas c minuçiosas informações si~brc 05 estalie- 
lecimentos dirigidos por commuiiidades oii congregações 
religiosas, ou em cuja adiniiiist~aç?io intervinham indivi- 
duos perteiicentzs a essas ~ssocia$ões. 

E d'esse inquerilo se apiiroir haver, realmente, no paiz: 
- conrcntos onde se fdzia virla monastica, com novi- 

ciados e [iruíissões ; 
-communidades, ou casas religiosas, ~otatlas au crrlto 

e a catecliese, de sawrdoies manifeslairiente filiados em 
ordens religiosas; 
- estabelecimentos de C I I S ~ ~ O ,  caridade ou bene6cen- 

cia, e propaganda. dirigidos por commiinidades ou coii- 
gregaçães t>eligiosas não aiictorizadas, algomas corn votos 
e ate com dalisura; escolas nliu subordinadas aos Iire- 
ceitos que regem a iiislruçcio liiiiilicn; iiistitulos de bene- 
licencia ou caridade, sem estaliitos, sem in~pecçáo, não 
fazendo orçamentos nem pre~taiido contas, de faclo alheios 
i tutela admiiiistraliva; mas escolas que educam, hospi- 
taes que trarniii, crecties e asjlos qiie albergam, associa- 
~ 5 e s  de oude têm saliido missior~arios para a Africa, jh 
mortos alguiis, outrhos ainda em laboriosa propaganda. 



DE DIREITO ECCLESIASTICO PORTUGUEZ h57 

-estabelecimentos, cmíirn, tle beneficcticia e caridade, 
legalmente co~istituidos, mas qrie thni ao seir serviço iridi- 
uiduos Iiertencenles a conimtiriidades ou co~igrega~ões; 
d'esles, muitos prestaiido ardua e desinteressdda Ç O ~ ~ J U -  

var,áo. 
Ao preceito do ti." 1." du dezrcto de 10 de  marco, deu 

o governo execu~áo, mandaiido fecliar corii.ciitos, onde se 
fazia vida moiiaslica, commuiiirlacles e casas de religiosos, 
votados a calet:liese, c que :c recorilieceu ptlrteiicei.em a 
ordens regiila~es. 

O que fazer iio toi:nrile aos cstabelcciineritos de tlisino, 
caridarle, beticíieuncia, e 1irop;igatida no iiltramai, e iis 
commuriidades ou coiigregar;õ~a i~cligiosas qire o* dirigem 
ou adminislinam 9 

Supprimir "Não. Regiilarizar. 
Uar existericia riorrnal c regular ao quci B pro~eiloso 

e tieneficc~, cii1.r igirtdo 06 d ~ f e ~  tr~s C e \  itil I I I IO  abusos. 
Fazeia eritiar, no inlpcrio dii Ipr, o que com n lei betii 
r'iidc viver. Tii,ar do rnislerio e da honilirca, onde s o  so - 
uscontle qlienl s çiinscieiiciii aigíie, o rliic, ria inteireia 
dos actos, e iia ~i~gi~ran(:a  das iiile~i(lr)~~s, I I L ' I ~  póde dc- 
fronlar a luz du sol. 

Nem pa1.a isso B ncceseni*io Ici iiurn. 
Basta que as ~nirliunirtailcs c rorigrc~ayõrs rrligiosas 

se amoldem d fciçào secular c Iepal das ashocis~óes tlo 
caraztcr religrosu. Basta qiii; os r~talielc~irneiitiis dc cri- 
sino, caridade oit lieiieficrncia, e do j i i ' o~ lq~~nd:~  no tillra- 
mar, se suboirlitiem li I~gitinia nceão c suliei~iiitcrideiici~ 
do Fslado. 

E: o que succinta e c~lararrieiili~ piotiii~i'tmos formular no 
decreto que sulirneiternos a nlilii.ui:içáo tlc Vossa Mages- 
tade, e que peialrte o iosso alio çi~ltcrio \iliios justificar. 

Setihoi~l - A  associaç5o e iim dii.i!ito; iiiiigiicni o con- 
testa. Ileconlieec-LI o artigo '359.' 11." :!.O, dofinc-o o ar- 
tigo 465." do CotJigci Ciiil. Mas ri30 S, filo 1iRile ser, n5o 
foi nurica, uir1 tlircilo :ilisolutn. Scnipi<e erri lodo o tempo, 

o Estada Ilie paz, por cai~dição, a sua faculdade tutelar, 
aliprovando os estatutos e fiscalizaiido as funcçhs dos 
associados. 

No anligo regimeu, piomiilgou-sb o alrara dc 30 de 
marco de 4818 yue, advertindo trnão serem haslantes os 
meios correceioiiaes com que se tem a16 agora procedido 
segundo as Leis do Reiho, prte p r o h z h  qtralquer Socte- 
dade, Coliyeycc~üo oou Assuciu~ão de Pessoas com alyufis 
Es!atzctos, sem qire ellas sejam ptmeirumenle por Mzrn au- 
ctorizadas e os sezis Btatirlos appro-otuhs, mandou que 
aos contrasento?% se applicasse as penas da Ordenaçáo, 
livro v, titulo vi ,  5.' e !I.', refereute aos crimes de 
lesa-majestade. 

Um outro diploma do regimeri absoluto, a Carta de Lai 
de 20 de junho de (823, preceituou no n." 6.": 

trNão podendo scr da Rlinlia Real inten~ão impedir as 
Sociedades, que sem se escoriderem aos olhos do publico 
se dirigem a íics licitos, e até louvaieis: iiias querendo 
atalliai o nbiiso, que d'essas mesmas Sociedades S 8  @de 
fazer, alterando e pervei,tentlo com o andar dos tempos 
seus originarios ~ I I S ~ I I I ~ I O S :  Ordeli~) que rtenhuma das ditas 
Soc.iedades se possa alirir sem que seus Kslatutos sejam 
primeiro vistos e approvados por Mim, sob pena de serem 
consideradas como Socicdadss Secretas, e de se proceder 
contra seus membros na fbima presci'ipta por esta Lei». 

A fJrma era a seguinte: 
n 4 . O  Todas as Sociedades Seci.olas seráo supfirimidas, 

quaesqucr que sejíini scrrs iristiiiitos ou denominafões, e 
nuiica mais poderão ser. ies1airr;irlas. 

tc2.Vica suhsistir~do o a1rat.á de 30 de março de 1818, 
pelo qual fui scrrido declsrar qiie todas 3s Sociedades Se- 
cretas fossem corisirleradas como coiiscilio. c contederação 
coritra o Rei e o Estatlo)~. 

Mais tarde, estalido jli em iigar o Systema Constilu- 
cional, declarou a porlaria de 4 7  de norcnibro de 1845, 
firmada pelo Conde dc Thornar: 

-«que nenhuma associaçáo çc pbde considerar licita, 
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nem legitimamente constiluida, seni que ohlenha atluella 
Real ayiprovaçio, o qiie nIo A sí, principio de Ilireito Pii- 
blico, mas sc acha exprcssamentc legislado lia Carta de 
Lei de 20 de jiinlio d? 1823, artigo Ci.Oii.  

Madernamento, preceitiiou o Codign Penal, de 1886, 
no artigo 282." : 

rc'i'oda a associ;igáii de inais rle vinlc licssoas, ainda 
mesmo dividida em se.cções de nieiior tiuriiero, qiie, smtt 
pr~cedrr aicdorizaçii~ do gorarno, mtit as condifles yire elle 
julgar co~tvreieplienlcs, se ?.eisrzzr para trnlai de nsszrmplns r e  
l i g i o ~ s .  . . ou de q!culquer ozrtrrc l?aRir.Cza, ser$ dissolvida, 
0 os qiit! a dirigirem e administiareiii serão punidos eom 
a prisão de um mez a sois mezes. Oa outros membros 
serão ptinidos com a prisão ate um mez. 
.$ 1." A s  mesmas penas seriío aplilicadas iio caso de 

iiifracç80 das cond~pes impostas pela ~ O P ~ C I . R O ) ~ .  

Este o principio, qiie sugeriormeiite, atraues de totlos 
os lemlios, e em todas as fhriiias de governo, rege e do- 
mina o assumpto. 

Na Praiiça, hoje repuhlicaiia, dizia, ha poucos dias, na 
camara dos depi~tados, 11 ~iniiteritc j i i r  isconsulto o Sr. 
Walrleck-Roiisscau, preridcnte do cansellio de ministros: 

rtL'fital fraiiçais ne s'cst jamais dkliarti de ce ~irincipc, 
qui  veilt que lorstlii'une açscrr:iafiori i~eligieiise, lorsqii une 
congrkgation se forme, il ai1 le droil d'exsminet ses sla- 
tuts, d'envisager son bul, de iui tracei des règles et, plos 
tard, de sui,~eilter son fo~ictionncmeiitir. 

Pois bem, Sctihor, fie esle 6 o principio, a atlriliuiçáo 
do governo, cunipie este o seu de\ cr, tixantlo as condi- 
ções em que, dentro das leis actuae~, se podem constitu~r 
e riinccionar as assnciaçóps do caracter rcligioso, para qiitr 
sejam productivas de beneficios do ~iaiz. 

Dentro das leis acluacs, e pois isso nio recorre ao par- 
lamenla. Cumo ao parlati~erito 1130 recorreu, quando, por 
decreto do 9 cle maio de 189.1, providenciou para as as- 
sociações de classe. 

As associações que regulaimente se constituirem, su- 

jeitando os seus eslalutos i approvação do governo, obser- 
vando cslrictaineiite as leis da pai2 ~ i o  qiie toca ao ensino, 
conformando-se com a Lutela administrativa tio que res- 
peita i beneliccncia e 3 caridade, cumprindo os regi~la- 
meiitos espaciaes dos institutos que para isso ruiidarem, 
-porque k iridispeiisarel que lenham um fini de rnani- 
festa uli1id;ide social - confere o decreto, qiie trazemos a 
Vossa Magcslade, com ielação a esses institutos, a quali- 
dade juiidica de pcssaas moraes, lios termos ilos artigos 
32." e 37." do Codiga Civil, e para todos os eNeitos da 
IegislaqZo que Ilies d npplicarel, sobretodo a que regula 
a acrluisicáo de bens rmiiiobiliarios. 

E o qiic a lei portugueza determina. ]i o que a conve- 
nieticia piiliiica recomriiantla : 

No parlamentq rraiiccz dizia o Sr. IValdeck-Rwsseau: 
((11 fui i t  que I'Elat inlervieniie; i1 faut que l'ptat lui con- 

fere la pei3soiinaIiti. cibile; 11 faiit, en un mot, alors que 
ies Iiei'soiincs pliysiqiies sorit nécessairemeiit pii.issablcs, 
- ce qui assiira Ia cii*culati(in des biens, - i1 faut qiie 
l'ctat cike 1i cble et au-dcssus des Iiersoiines physiqtios 
una persoiiiie inoiall: qui est son ccuvrc, qiii sera eter- 
nelle. . . jc mc troinpe, ( ~ I I I  scra d'aiissi lorigue durke que 
I'ELat le jiigcra neressaire, cai. fornibe liai' sari aiitoriad- 
tion, placCe sous sari coiitit~le, ii'ayant riu iinitre quc de 
lui, elle ne pcul vivie sans sa voloiitkn. 

A esta Fiirma legal dc associa~óes se iiaderãa sujeitar 
as çotnmunidndes e congicga~ães religiosits, aclualrneiilc 
exislentcs, com os iristituíos que ieni fiiridado. De tudas 
se reclama, porerii, que actilem e obserrem as leis do 
paiz. I": liara a sila i'emo~lelayio, nos tcrmos do decreto 
qrre formolanins, se Ilics d i  o iii'aso de seis mezes. E o 
prriso que sc consigna iio projerto da lei Iranceza sobre 
associa~õcs. Iiini riiuiios teliipo, seria difficil elaliorait esta- 
tutos e regnldmentos, api-ccial-os e approval-os deiida- 
merite,- tantos são OS inslititloç a regrilririzar. 

Senhor: - Tudo se ~iijde assim conciliar : o sentimeuto 
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que a reiigijo irtspit.a, ii liriiticn do Ijcni quc n rleicirao 
assegura, o lieiieficio iliie a socicilatle iecollie, o respeito 
que a Ici cxi ,o~.  

E de coiiliilia~Bo cnlre totlos C o animo geiieroxu di: 
Vossa hlage~lade, seinprc s~licilo no que iiiteressa a triin- 
quillidade, ao deseri~ol\iiiieuto c ao lierrt cstai. da NacZo 
PoihLugueza. 

Ko decrelo, que \os n~iii~seiitemos, foi iiasso irituito 
servir, ao mcsmo territio,' u cniisa Jii rcligiSo e a do 
Estado. 

Vossa Jlrigeslade resalveri ~ i ( > I i )  riii:l/ior. 

Attendiiiidti ao q!ie me rcjircçi!iil;ti.;tin n pi,r.siil(ltitc (10 
coiiselliu dc mii~istriis, iriiiiislio e sc~i.cia~.io il'est:ttlo dos 
HCg02105 00 iei110, C' os r f i j t ~ i s t r ~ ~  e secr,ctur,ios d'osfarlo 
dos iicgi~rioi ece le~i : i~ t ic~s  F t t v  Jllbtl~il 1: Ooù iiego~ios 
rla niai,inlia c nl1ram;ir : IJei iiiii. bciri tlcçrihtnr o sc- 
guinte : 

Artigo I." Neiiiiiiilia assorial4n iIc cni.iictei8 religioso 
poderi ~iiet~ttiii.sc riii  C~iiccio~i31~ 110 ~ , i ~ i / ,  rpnl 1ii'h~ia au- 
clorizarão tfo goveriio. 

g" 1.' S5o coildi~G~s CSFCII('~,ICS ]l,ir.:l e 4 3  auctoi~iza- 
çâo : 

a) A al~rcaciiiarrici ilus ùsl;ittiliis pai. i p i u  associ;~{:ão 
rirciciiiic! r ~ g t ' r - s ~ .  R (1111: seriio ~ I I  t ~ l~ i~ i r t l u~  lia fulli;i ofit.ial, 
depcii~ de a~ilii'iiiailtis ~ ~ c l i i  go\ i:i.iiii : 

ti) D~.sliiiai..st: ;i u~sot'ia~fii, II nt:los ilii ~ ) I : I ~ C ~ ~ C ( J . I I C I ~  OU 
cai-idadc, n ccliicacZo e eiiniriii. ou a ~ u ~ ~ ~ ~ ~ a ~ i 1 i ~ i 1 ~ 1 ~ 1  fii e 
cirilim~iio fio 111ir;~11ar; 

E) N;io Iiavci', lia a5-;o~i:ii.ao, i*l,iiisiiia, ptiilicns tlr rio. 
viciado, ticrii ~irolissòes oii tolas, i ~ b o  ~iciiiiitiidos por lei; 

dj Subord~ii;ir-rc ti ~>socinf>u, iirii titilo o iliie i*rspeita 
ao cs~)iritual, iis aiii:toiirlnilc$ scc1~~ i~s t i c ; i s  or~linarias pai3- 
tugnc.zas, 
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e)  Sujeitar-~e a associa~50, em tudo o que respeita As 
suas Iuncçócs tzmpoi~aes, As leis do  paii. e a superinteri- 
dencia do estado; 

/') Sei. formada com ciiliid~os yartiigue~es a direcção 
superior da associa$ia, exccpto se esta fcir constituida sb- 
mente por citladliou eslrangeit.os. 

5 2.' As assori,r~úcu, consiiiiiidas nos tcrnios do para- 
gi*qlio prezedeiiti., serio. com resl~eitu aos iiislitiitos que 
eslatielecei~em, corisidéiailss coiliri pessoas noraes para 
lodos os cffvilos da Iog1skiq30 c~i i [ .  

Ait. 4." Os irici.itutor de herielicc~icili ou caridade, de 
eiluc:i~$o c i:iisilio, oii tle ~iiol'agjiaiid:r, estulicleeidus pelas 
:isbociay"us ile iluc limata o $ ,I." ilo itrligo aiiteccdente 
o1)etl~cei~ãa ds scgiiii~tt~s OI~L'SC~.II )E~I:S:  

i!) 330 liotlri'fio aci. :ili(~i~tor;, ixrn rii~ircitiiiar, sem re- 
gu1;iin~iito alilircivsiii, ])elo gcrt.i~iiailor ci \ i l  ilo distiicto; 

1)) 0s iiisiitiitiir; tle Iiciiclis, iicia clu raridade ficarão sli- 
jliilos a t!itcia c iiispecCio iias uiictoridsdes ailmiriistia- 
11viis, 110s 1ct.nlos (1;i Icg~slil~:~u cornniuai; 

c) 0; i ~ ~ s t i l ~ t o s  ite ei!ucncno e ciisiiio observarão, em 
tudo, as Icis ~ I I C  110 ~ I L  reçiilnin a iiisti iisriio piililita, 
aelii que poasairi rl'131las afii*.lai-se; 

rl) Oa ii~slitii(os dpsiinatlos 2 iuima(;ío c tle~cri\olii- 
meiito de missões iiitraniai~iiins, i-i;gcbi.-se-liao por pre- 
ccitos espc.ciacs, ti~ntlerites a aesegiirar os henelicios da 
~iropagaiida d:i Ib i: da civilizar3o rins ]iassessões poi'lu- 
girezas. 

.4i.t. 3." As na.;oriacõp.i. de caracitbi. religioso, que sc 
roiisliliiircin f6i.n das contlic;üep e h p i i  iio 5 i." do ai*. 
ligo I." d'eclr detretii, i: us qiie, lcritlo sido t~egiilarmrnte 
constihiirias, coiiliaiii~i~eni. i l ~ l i o i ~ .  ao que ali se aciin dis- 
poslo, serão inirricrliataiiii~~itc iIi~solrid;is, aliplicando-se o 
piheceiluado iio ar!.iço 282.' d o  Cocligo Peiinl, e ordenan- 
do-se o pri)nqitii eiireri~arn~nlo ilc qtiaesiluer instittilos que 
11:ijani eilnljciecido. 

.4it. 'c." Os iiistitutos tlcsigrintlos rio artigo 2." d'eate 
d~cri'to, qlic SOl.cí11 e~t:llicl~ciilos fiiia i h s  condiçües ali 
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prescriptas, e os que, tendo sido r~giiiarmente esfrbele- 
cidos, eoiiti~avierenr, depois, ao que ali se sclia piccei- 
tuado, seráo promptamente ericcrrados, ordenando-se a 
immediala dissolu~ão das associaçíks de caraçter religioso 
que os Iiajam conslituido. 

 AI^. 5." Os institutos de beneficeiiçia ou caiidade, de. 
educação e ensino, c! de propagíitida da fb e da civilização 
no ultramar, actiralmeiite existeiites, cliiiçidos o11 atlmi- 
nistrados por quaesqucr r.oirirnuriidades ou congregações 
religiosas, ou ern eiija direcção ou ailmii~isira~iío inter- 
venhain indiridnos ~iertençeiites a essas coininunidades 
ou eongrcga@es, detcrlo, deiitro {li: seis liiezes, rciiicc 
delar-se tini cori~oi midade coin as disposiçiieu respeclivas 
do ailigo 2." rl'este tlriei~elo, para que IioPsarn tci. exis- 
tencia Icgal. 

5 1." ,Is coiiimunidades oir corigi.ega~0e.s religiosas, que 
gei.i~'em ou administrarem esses iiislitiiros, dcveião, deiitro 
do mesmo liraso, aiiservar as dispusi~õi.~ do ailigo 4.' 
5 1." da pi,csetitt: decreto, pai,:i q1ic pobsam ser i.ccoiilie- 
cidas e luiiccir~nai. corno asaoeiarõcs d e  cni,aciei. religioso, 
nos teinios do direi10 cominiim. 

$ 4 . q ~  iridividuos, de rim c antro sexo, pertencentes 
a &~iirriuiidades oir eoiigiegaqiies icli.g~osas; que actual- 
mente iriteiveem iia dirécção ou atluiiiiistra~~o das referi- 
dos institutos, rleverão igualmei~te, para qiie possam nelles 
coiitii~urir a exercer as suas iniicçT>es, mosti,ar, dentro do 
niesmo piasli, qiic essa? commuiitd:ides ou corigregaçòes 
eurn~iriram o dit;liosto no çitarlo 8 1 .910 artigo 1." d'este 
decreto. 

Art. 6 . O  A inolisenaiicia do pi-cceiluado iro artigo an- 
tecedente e seus pai-agrapbos detormiriaia, finrlo o praso 
cle seis niexes n elle lixndo. a appliraçso do diapaçlo nas 
artigos 3." e.", cliianlo ;i iiiirrieiliata cliasulrifão das res- 
pectivas eomiriunitlades uit rorigregaqõcs religiosas, e ao 
prdmplo ènceriamaiito Clob I I I S ~ I ~ U ~ O S  clue 11qam eslabele- 
cido, applicaiiilo.se, 1130 menos,   lu ai ido 1i:tja logar, o pre- 
ceiluado no artigo 282.O e 5 il.Vo Codigo Peiial. 
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O presidente do consellro de niinisti,os, ministro e se- 
cretario d'estado rlos iiegocios do reino, a miriistro e se- 
cretario d'estado dos negoçios ecclesiaslicos c de justiça, 
e o ministro e secretai.io d'estado rlos negocios da mari- 
nha e ultramar. assim o tenham cnter~dido e façam exe- 
cular. Paro, em 18 de abril de 49O~l.-K~i.- Ernesto 
Hodotpho B ~ l z c  Rzlieiin - Arthzw Albcrrn de Campos Hm- 
rrpes - Anto~iio Tci.reirn dc Sozlsa. 

(Biur8n do Gn~erni i~  n 0 B7, d p  20 de abril) 
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