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cia não devia commetter os feitos, tirando-os dos 
termos ordinarios — e que, quando a urgencia as-
sim o pedisse, se não -concedessem espórtulas aos 
Juizes. 

J. P. Ribeiro — Ind. Chron. tom. IV, pag. 145. 

Esi Caí ta Regia de 3 0 de Outubro de 1612 . 

— Vi uma consulta da Mesa do Consciên-
cia sobre o contracto das rendas da Universida-
d e : — e com o que nesta parece, me conformo, 
com declaração que á Universidade se advertirá 
que não ponha mais semelhantes clausulas em seus 
contractos. (*) 

Outra sobre as ordinarias que se costumam 
pôr no contracto das rendas da Universidade: — 
e com o que nella se diz, me conformo. 

Outra sobre o Regimento que tenho man-
dado que se faça para o Recolhimento das Or-
pbãs do Castello dessa Cidade: — e approvando o 
que nesta parece, hei por bem que os Alvarás de 
lembrança se escusem — e quando houver logares 
vagos, se provejam nas orphãs mais hábeis, esco-
lhendo das que concorrerem a os pedir: — e con-
forme a isto, e ao mais que tenho approvado, or-
denareis que se lance de novo o dito Regimento, 
e venha para o eu assignar. 

D. Francisco de Castro. 
Liv. de Consultas da Mesa da Consciência, foi. 
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metter diligencias aos Desembargadores que es-
tivessem em Alçada. 

Pereira, de M. Reg. — Res. no pr. pag. 19. 

EM Carta Regia de 3 0 de Outubro de 1 6 1 2 
— foi prohibido ao Desembargo do Paço com-

(») A consulta, a que se reffere o texto, é con-
. ccbida nos termos seguintes : 

« Vio-se nesta Mesa o contracto de arrendamento, 
que se fez pela Universidade de Coimbra, para o Vossa 
Magestade haver de confirmar : — e tiradas tres clau 
sulas, qus parecem prejudiciaes ao bem commum, no 
mais pareceu devia Vossa Magestade confirmar o dito 
contracto. 

«A primeira clausula é que não convém que a 
Universidade dè Executores ao Prebendeiro, para co-
brar suas dividas, posto que não procedessem das ren-
das da Universidade ; porque o privilegio da Universi-
dade não se deve exteoder mais que ao que toca á ar-
recadação das suas rendas. 

a A. segunda clausula é que não convém que o 
Prebendeiro conheça das duvidas que sú moverem, en-
tre os seus rendeiros e lavradores, sobre as partilhas ; 
porque só por elle ser Juiz destas duvidas darão os 
rendeiros mais pelas rendas rameiras ; e vexação dos 
pobres lavradores, que serão muito molestados por es-
se respeito. 

«A terceira clausula é em que se diz que a Uni-
versidade lhe approvará os Executores que lhe elle no-
mear—'o que é contra o Estatuto, em que se lhe li-
mita que poderá ter até dous Executores. 

«Vossa Magestade proverá, como roais cumprir a 
seu serviço. Em Lisboa, 24 de Setembro de 1612. ' 

Ayres de Miranda Henriques. 

oa Alvará de... Novembro de 1 6 1 2 — foide-
termimado que se não representassem come-

dias em Lisboa, sem a Mesa da Consciência de-
signar o logar, e sendo primeiro revistos os pa-
peis por um Desembargador do Paço, nomeado 
pelo Viso-Rei, e representando as figuras no trajo 
do seu sexo. 

POR Alvará de 8 de Novembro de 1 6 1 2 — foi 
determinado que se tirasse residencia aos Jui-

zes dos Orphãos do Brazil. 
J. P. Ribeiro —lnd . Chron. tom. f.°pag. 32. 

EU EL-REI Faço saber aos que este Alvará vi-
rem, que tendo eu mandado passar Carta em 

fórma, por que houve por bem de fazer , Villa. ao 
logar de Peniche, vieram com embargos os mo-
radores da Villa de Atouguia, de cujo Termo o 
dito logar de Peniche era, a passar pela Chancel-
laria a dita Carta, allegando nelles o motivo que 
lhes prejudicava em sua jurisdicção, desmembran-
do-se o dito logar, que era de perto de mil visi-
nhos, e assim render, por o dito logar ser porto 
de mar, com muita navegação e trato, e por con-
seguinte de se lhe tirar a maior parte do rendi-
mento da dita Villa, a qual, por si só, era po-
bre, e de pouca povoação, e muito pequeno Ter-
mo, e pouco povoado. 

E que a dita Villa tinha uma renda, a que 
chamavam do Sisão, que era um direito que pa-
gavam os almocreves que iam mercar pescado a 
Peniche, que rendia mais de dozentos mil réis — 
da qual renda El-Rei Dom Diniz, que Deus tem, 
fizera mercê á dita Villa, de que levava a terça 
parte — e das outras duas terças se pagava um di-
reito ao Conde da Atouguia, donatario delia, que 
se chama Jantar, e importava noventa e um mil 
réis — e do resto se pagava outras ordinarias, e 
encargos do Concelho, que importavam mais que. 
toda a dita renda do Sisão — o qual tirando-se-
lhe, não ficava com que poder, satisfazer os ditos 
encargos. 

E assim mais tinham fortes moradas deca-
ías, foreiras á Camara da dita Villa, que estavam 
ao longo do rio, óu valas de Atouguia, que ser-
viam de nellas se recolher a gente-da dita Villa, 
e seu Termo, para alli venderem a sua fructa, e 
os mais mantimentos, sem passarem o rio. 

E que a dita Villa de Atouguia, com o lo-
gar de Peniche, tinha' de lançamento de Sisa um 
conto cento e tantos mil réis, o qual principal-
mente era do dito logar de Peniche: e delle se 
pagava quasi toda, por render muito no tempo da 
pescaria e navegação, que nelle havia. 


