
JL/OM- JOSÉ' por Graça de Deba Rei de PdirtugaL'(,:i©,dosilA.Íga1rçds^ 
d'aquem , e d'álém Mar; em Africa, Senhor deiGuméj;. edajfâonqbisiLa ' 
Navegação, Co mmereio da Ethiopia;, Arabiá,Pérsia , tesla» India. 
Faço saber aos que esta Lei virem, quécpeto .Rptttíhau.doi>RfocpTádur :da 
Miii há; Cbrôa», que eonstituio a Sepiinta\Dvmbmtráçâs.ada-iSèpuijdàiPxirr 
te?dá$.ua Deducção Chronologica x è Ahályíicja ^.'.'flSfe.-ffiirâío^pnesetittes-OE; 
dolbs-i, collusões, obrepções; subrepções, abuzos, e originarias; e insa-
»av'ieis' nullidades , com què.:' Attenfando-íse por huina. parte, contra o 
Tioíorio, inauferivel, e iriabdicavel Direita da Soberania Tecngòral^ a que 
desde a fundação da Igreja foi sempreinherente a Suprema Jurisdicção 
de piiohibir os Livros 4 e- Papeis perniciozos, 8 de estabeiecer. pénas-pe-
cuaiárias, e corporaes contra os transgressores das prohibiçSes^elles; 
ainda quando erão provenientes, das qualificações dós Prelados, è,Minis-
tros Ecclesiasticos nas materias pertencentes á Religião, © á Daútr.inay 
que são do foro da mesma Igreja, para. os censurar,. quando.osjuAgvi dH 
gnos de justa correcção : Atteniando-se por oulra párte cohtra â's. Leis, 
e costumes geraes de todas as Monarquias, e Estados Soberanos mais 
pios ^ e orlbodoxos , e contra o louvável costume de se não publicarem, 
nem térem execução nos seus respectivos Domínios, Bulias, Breves, ou 
Rescriptos, emanados da Guria de Roma, antes de se fazerem presenteá 
aos Príncipes Dominantes, para delles obterem o Beneplácito, òn. Regio 
exequalur, quando não contém cousa, que ou oílènda a Independência, 
da Suprema Jurisdicção Temporal ; ou possa causar detrimento. á boa 
administração da Justiça, ou possa perverter as. Leis, os antigos, e lou^ 
vaveis costumes, e Concordatas, com prejuizo dó Bem-coiiihlum dos Rei-
nos , e Estados, e ccm perturbação do socego público dos seus respecti-
vos Vassallos : E atíentánclo-se pela oulra parte especificamente â todos 
os sobreditos respeitos contra a Corôa destes' Mèus Reinos; ande ós Se-
nhores Reis delles uzarão sempre do referido Direito de proftibirem com 
penas externas nos casos occurrentes, até os mesmos Livros, e Papeis 
concernentes á Religião, e á Doutrina; e onde, desde os principios da 
Blonarquia não permittírão, que se executassem as referidas Bulias, Bre-
ves, ou Rescriptos da Curia Romana, sem procederem as suas Cartas 
de publicação, ou Regio Beneplácito : Succedérn, que o goterno dos de-
nominados Jesuitas com todos os sobreditos dólos , collusões. obrepções, 
abuzos, e originarias, e insanaveiá nullidades maquinarão hum'volumo-
zo Index Expurqatorio, dentro no Collegio de Santo Antão da Cidade' 
de Lisboa, debaixo da Tnspècção do seu Provincial Ball bazar Alves 5 e 
o fizeião publicar em Nome do Bispo Inquiridor Geral Dom Fernando 
Martins Mascaranhas, com elles associado para a maquinação; e publi-
cação do referido Index; estabelecendo por btfzes delle as Bulias dos ín-
dices Romanos, que as Côrles mais exemplares na Religião, è lio fespei-
to á Sede Aposlclica tinhão universal, e inflexivelmente reclamado, e 
repelíido; como contrarias ás Paternaes Intenções dos Sumuros Pontífices, 
em cujos N o m e s forão lavradas; como ônormissimamente lezivas de todas 
as Soberanias Temporaes; e como diametralmente incompatíveis' Com o 
socego público dos Reinos, e Estados: Succeder^ , que fazVndo a pre-
potência dos mesmos Jesuitas o mais malicioso- uzo das muitas revoluções, 
que nesta Córte, é Monarquia concitarão depois do Anno de mil seis-
centos e vinte e quatro; conseguirão com as suas costumadas intrigas 
confundirem, a inspeccãWos Livros, e Papeis entre o Ordinário, entre o 
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Santo Officio, e entre â Meza tio Desembargo do Paço; em tal fórmày 
qile descançando huns dos ditos Tribunaes no cuidado dos outros; e não 
cabendo áliásna possibilidade dos seus respectivos Ministros fazerem com-
patíveis.' córa á occurencia do Despacho, dos seus expedientes os exames 
de.todOs," e 'cada. hum dos innurijeràveis Livros, e Papeis, qne se devião 
permittir, ouídefender ;.'vierSo a faltar todas aquellas vigilantes, e vi-
gorosasvprovídericias, que fazia indispensaveis hum negocio de tanta im-
portancia c E saccedera, que os mesmos Jesuitas; servindo-se dos sobrey. 
ditos meios;, extinguindo nestes Reinos, e seus Dominios, lodos os Li-
vros dos famozos, illuminados, e pios Atithores, qud nelles tinhão for-
mado os Egrégios Professores, os Apostolicos Varões, e os assignalados 
Capitães, que nos Séculos, de mil e quatrocentos, e de mil equinhen^ 
tos encherão de edificação , e de assombro as quatro Partes do mu,ndo; 
e substituindo no lugar daquelles uteis Livros, os outros Livros perniciosos^ 
das suas composições, ordenadas a estabelecerem o seu dispotismo so-. 
bre a ignorância; conseguirão logo precizamente desterrarem desta Mo* 
narquia toda a boa, e sãa Literatura; precipitarem todos os Vassallos 
de Portugal no inculpável, e necessário idiotismo, em que forçosamente 
vierão a cahir ; e fesharem assim os olhos, e atarem as mãos a todos os 
Estados da mesma Monarquia; para não acharem nelles a menor resis-
tência nas funestas occasiões, em que os precipitarão nas repetidas re-
voluções, e insultos, que os mesmos Jezuitas concitarão nestes ditos 
Reinos , e seus Dominios depois daquelle infaustissimo tempo com bum 
geral, e público éscandalo. 

1 E porque havendo Eu mandado vêr, e consultar este Negocio na 
Meza do Desembargo do Paço, no Conselho Geral do Santo Olficio, e 
em differentes Juntas compostas de muitos Ministros, Theologos. Can-
nonistas, e Juristas, muito illuminados, e pios, e muito distinctos, não 
só peia sua conhecida Literatura, e exemplares costumes, mas também, 
pelo seu ardente zêlo do serviço de Deos, e Meu: Concordarão todos 
por Votos uniformes, e sem hesitação por huma parte em que sendo os 
sobreditos motivos do Procurador da Minha Corôa consistentes em factos 
per si mesmos notorios, e provados por modo authentico, e superior a; 
toda a raciooavel dúvida; e sendo as necessidades públicas, que os mes-
mos factos concluem por modo incontestável, tão instantes , e urgentes; 
não poderia o remedio delias padecer dilação, que não trouxesse comsi-
go os estragos da Religião, do Throno, do socego publico, e detudoo 
que ha de mais sagrado, e digno da Minha prespicaz vigilancia, e da 
Minha effectiva , e prompta Protecção: Concordarão por outra parte em 
que tendo; manifestado huma tão diuturna, etriste experiencia, que as-
sim como' atè agora não. bastou para obviar ás calamidades, que se tem 
seguido-íla extinção dos Livros bons, e uteis, e da introducção dos no-» 
civos', e perniciosos, a Inspecção dislacerada , e dividida entre oOrdina-
rio, entre o Santo Officio, e entre o Desembargo do Paço (cujas^occu-
pações são evidentemente incompatíveis com a continua applicação, e 
successivô, e vigilante cuidado, que requer hum negocio , de queessen-
cjalmente dependem a Religião, aMonarquia, osocego público, e fíem-
coiiimuiti do Reino) da meema sorte nào bastará nunca no futuro adita 
Inspecção dividida, e enfraquecida na sobredita fórma : Concordarão por 
outra parte, em que muito menos póde bastar a dita providencia , quan-
do se considera, que a grande occurrencia de Negocios totalmente diver-
sos , e necessitados de prompta, e necessaria expedição, que carregãq 
sobre cada hum dos referidos Tres Tribunaes, ,fez introduzir o costumq 
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de nomearem Censores de fóra, na fé de ,cujas, perfunturias-Censuras se 
dão , ou negão as licenças,. cooi, Treà. absurdos Ião intoleráveis, como são- ' 
Primeiro , que sendo o Direito da píóhibição, ou permissão dos Livros' ' 
de importancia tão grande, como a referid.a , ficou o arbítrio dèilaa re-ii-1 

dindo nos ditos Censores externos ; e na maior parte distituidbs tías le-
tras necessarias para conhecerem., e julgarem as Obras, qu^ cejisujrãq; 
Segundo, prohibirem-se os Li vros; que sè devião permittir', oú ^ r m i t -
íirem-se os outros, que se devião prohibir, por serem sómtenté' propriok 
para se illudirem , e corromperem os Póvos, como tem succedido na so-
bredita fórma; Terceiro, nuinerarera-se entre os estragos da fama da 
Nação Portugueza as severas criticas, que as Nações mais polidas , e ' 
cultas da Europa, tem feito aos Tribunaes da Inquizição destes. Reinos 
com a cauza dos erros, éinjusliças dosCensores externos : E concorda"-' 
rao pelá outra parte em que sendo está a mesma idêntica razão, com 
que os. Senhores Reis Meus Gloriosos Predecessores fizerão sepaçar para 
hum Tribunal novamente creado o importante negocio da Pureza da Fé, 
e da Religião, que não obstante ser da privativa competencia dos Bis-
pos ; em razão de os haverem considerado occupados com a occurtenciá 
dos outros negocios ordinarios, que lhes absorvião o tempo precizo para 
aquelle importante negocio, o fizerão extrahir cbm esse justíssimo mo ti- ' 
vo do conhecimento dos Prelados Diocezanos pela creação,, è erecção dos 
Tribunaes da Fé; vinha a ser indispénsavelmente necessário, qiie Eu á 
mesma imitação désse ás prohibições, e permissões dos Livros , e Papeis 
outra fórma, que fosse mais éífectiva , e segura', do que aquella que' 
se praticou até agora; reunindo todas as sobreditas Tres Repartições em 
huma só Junta privativa , e composta de Censores Régios , que 'continua-
mente vigiassem sobre esta importante materia , comó seestá praticando 
nas outras Cortes illuminadas , .e pias. da Europa, concorrendo na mes-
ma Junta pelo que pertence á Religião, e á Doutrina hum Inquisidor 
da Meza do Santo Officio j annualmente proposto, pelo Inquisidor Geral; 
ou quem seu cargo servir, e o Vigario Geral do Patriarcado, ou no 
seu impedimento o Desembargador mais antigo do mesmo Patriarcado, 
pelo que pertence ao Ordinario. 

2 E conformando-Me com. os uniformes pareceres dòs ditos Tribunaes^ 
e Ministros: Usando aos ditos respeitos de todo o Pleno , e Supremo Po-
der , que na Temporalidade recebi immediatamente de DeosjLodo Po-
deroso, em justa, e necessaria defeza, assim da mesma Igreja , eseus 
Cânones* de que Sou Protector nos Meus Reinos, è Dominios. e da 
M inha Real Authoridade, como da reputação, honras* vidas, fazendas, 
e público socego dos Meus fieis Vassallos: Quero, Mando, Ordeno, é 
he Minha Vontade, que nesta Minha Córte, e Cidade de Lisboa sejá 
logo creada, e erigida, como por esta Sou Servido crear, é erigir, hu-
ma Junta perpetua denominada — Real MeZa Censória — A qual será 
composta , e regulada na maneira seguinte. 

3 Na sobredita Meza haverá sempre hum Presideulè , què áeja Pes-
soa de" grande authoridade , exemplares virtudes, e conhecido, zêlo do 
serviço de Deos, e Meu, dos Direitos da Igreja q da Corôa, do Bom-
eommum , e do socego público , que essencialmente consistem na prefei-
ta harmonia entre o Sacerdócio, e o Império, para se ajudarem hum ab' 
outro nos casos occurrentes. 

4 Haverá sete Deputados Ordinarios, sendo sempre hum delles In-
quisidor da Meza do Santo Officio da Inquisição de Lisboa, proposto an-
nualmente pelo Inquisidor Geral, ow quem o seu cargo servir outro ® 
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Vigario Geral do Patriarcado de Lisboa, ou na sua falta o Desembarga* 
dor mais antigo do mesmo Patriarcado; e os mais, Pessoas de notoria 
Literatura, iliibados costumes, e conhecida piedade , que Eu houver por 
bem nomear para estes importantes empregos. 

S Haverá além dos Sobreditos aquelles Deputados extraordinarios , ' 
qué Me parecer nomear nok casos occurrentes pára a melhor expediçãó 
dé huma tão vásta Inspecção, como a referida:' 

'6 Haverá hum Secretario , que lance os Despachos , o qual será esco-
lhido entre os Deputados extraordinários para lançar os mesmos Despa-
chos, e ter a seu éargo os Livros, e Papeis pertencentes á Meza, 

7 Haverá hum Porteiro , que tenha a seu cargo tudo o qUe pertence, 
áò preparo da referida Me£á, e asseio dá Casa. 
" 8 Attendendo a que o maior trabalho da referida Meza deve ser em 

Casa na forma abaixo declarada : Ordeno qué as Sessões ordinarias del-
lâ se tenhão em huma tarde de cada Semana, que será a da Quinta fei-
ra não séhdo feriada, e sendo-o, na Sexta proxima seguinte; entrando-
se ho Despacho ás duas horas de Inverno, e ás tres de Verão. Porém 
occorrendo negocios, que facão precisas mais Sessões extraordinarias; 
fará o Presidente avisar Os Ministros Ordinarios, eExtraordinarios, que 
lhe parecer necessário convocar, seg-undo a qualidade do negocio. 

9 Item: Mando, que á mesma Meza tenha Jurisdicção privativa, e 
exclusiva em tudo, o que pertence ao exame, approvação, ereprovação 
dos Livros, e Papeis, que já se achão introduzidos nestes Reinos , eseus 
Dojminios; dos Livros, e Papeis, que nelles entrarem de novo, ou seja 
pelos Pórtos do Mar, ou pelas Raias Sêccas; dos Livros, e Papeis, que 
sé pertenderem reimprimir, posto que antes fossem estampados com Li-
cenças ; dos Livros, e Papeis de nova composição; de todas as Conclu-
sões, que se houverem de defender publicamente em qualquer Lugar 
destes Reinos; é de tudo o mais, que p e r t e n c e á estampa, impressão, 
Officinas, Venda, e Commercio dos sobreditos Livros , e Papeis: Orde-
nando, que nenhum Mercador de Livros, Impressor, Livreiro, ou ven-
dedor dos referidos Livros , e Papeis, ouse vender, imprimir, e encader-
nar os sobreditos Livros , ou Papeis v.olantes por minimos, que sejão, sem 
approvação, e licença da sobredita Meza , debaixo das penas de seis Me-
zes de Cadeia, da confiscação de todos os Exemplares, e do dobro do 
seu valor pela primeira vez, do tresdobro pela segunda vez, applican-
do~se ametade para as despezas da Meza, e a outra para as Pessoas, que 
descubrirem os Transgressores ; e pela terceira vez, de dez annos de de-
gredo para o Reino de Angola, além das sobreditas penas pecuniarias 5 
tíe nas obras, ou obra, de que se tratar, e nos lntroductores, Recepta-
dores , Publicadores, ou Vendedores delias , não houver maiores culpas, 
que pelas Minhas Leis mereção maior pena. 

10 Item: Ordeno, que todos os Administradores, Juizes, Officiaes 
das Alfandegas, Casas de Despacho , Estalagens, Vendas, ou ainda Ca-
sas particulares, onde chegarem Livros, ou Papeis, que venhão de fóra 
destes Reinos, ou seja por Mar, ou por Terra; fação nelles apprehen« 
são, e sequestro, e os remettão immediatamente aos Armazens, ou Re-
ceptáculos , que para isso se acharem destinados pela dita Meza Censo-i 
ria para a segura Custodia, eláoa conservação dos mesmos Livros, e Pa-
peis ; de sorte que os Donos deiles póssão receber com facilidade, esem 
avaria aquelles , que forem approvados. 

11 Item: Mando, que logo que ossobreditos Livros, e Papeis chèT 
"garem á dita Meza, sejão nella distribuidos pelo Presidente aos Minis-
tros Ordinarios, e onde estes não chegarem; aos Extraordinarios; se« 
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gundo as materias, de que tratarem, e as Profissões dos sobreditos Mi-
nistros ; tomando-se Assento era hum Livro, que haverá para este effei-
to , do dia, e hora, em que se lhes entregarem; e vindo depois cada 
hum delles relatar por escripto em plena Meza o que contém os mesmos 
Livros, e Papeis do seus respectivos encargos, com o que ácerca delles 
lhes parecer; para que sobre estes Extractos, e Censuras se possa votar 
o que for justo; vencendo-se por pluralidade de Voios; ee^eçutando-se 
o que se vencer; a menos que pelo Procurador da Minha Coroa (que te-
rá sempre assento com os Deputados, quando lhe parecer ir Me^a, e 
que será sempre ouvido, dando-se-lhe de todos os Livros, Papeis, e 
Censuras sobre elles feitas vista, antes de se deferir a final) se requei-
ra Consulta nos, que parecerem mais graves, para Eu determinar, as 
questões, que fizerem os objectos das duvidas. 

12 Item: Mando, que nás prohibições dos Livros de A,uthore« viyos, 
que pertendão dar Obras á estampa, no caso em que se ache, que se 
lhes não devem conceder as Licenças, que pedirem; se lhes dê vista das 
dúvidas, que contra elles se offerecer^ m antes de se deferir afinal; para 
serem ouvidos no termo que parecer competente, antes de serem condem-
nados,'conforme o Direito, e ao que foi deteimir.ado no Concilio de Trento. 

13 Item: Mando, que a sobredita Meza lenha Jurisdicção Civil, e 
Criminal para tudo o que for concernente ás materias da sua inspecção; 
expedindo no Meu Real Nome Provisões, Portarias, e todos os mais Des-
pachos , que costumão sahir dos outros Tribunaes Supremos da Minha 
Corte; sendo todos os Ministros, Officiaes de Justiça, e Pessoas, aquém 
forem dirigidas as sobreditas Ordens, obrigados a cumprir o conteúdo nel-
las, debaixo das penas de emprazamentos, suspensões, edàs mais, que a 
sobredita Meza julgar competentes, segundo a exigencia dos casos. 

E esta se cumprirá tão inteiramente, como nella se contém'- Pe-
lo que Mando á Meza do Desembargo do Paço ; Hegedor da Casa da 
Supplicação, ou quem seu cargo servir; Tribunal da Inconfidência; Con-
selheiros da Minha Real Fazenda, e dos lVieus Dominios Ultramarinos; 
Meza da Consciência, eOrd ns; Presidente do Senado da Camara; Me-
za dos C e n s o r e s Régios; Capitaes Generaes; Governadores; Desembar-
gadores; Corregedores; Ouvidores; Juizes, e mais Officiaes de Justiça, 
e Guerra, a quem o conhecimento desta pertencer, que a cumprão , e 
guardem , e fação cumprir, e guardar tão inteiramente como ;iella se con-
tém , sem dúvida, ou embargo algum; e não obstantes quaesquer Leis, 
Regimentos, Alvarás, Disposições, ou Estilos contrários, que todas, 
e todos Hei por derogadus, como se delias, e delles fizesse individual, e 
expressa menção, para os referidos effeitos sómente, ficando aliás sem-
pre em seu vigor. E ao Doutor Pedr > Gonçalves Cordeiro Pereira, Des-
embargador do Paço, e Chanceller Mór destes Meus Reinos, Mando, 
que a faça publicar na Chancellaria, e que delia se remettão Cópias a to-
dos os Tribunaes, Cabeças de Comarcas, a Villas destes Reinos, e6eu^ 
Domínios : Registando-se no Juizo da Inconfidência, e em todos os loga-
res , onde se costumão registar semelhantes Leis: E mandando-se o Ori-
ginal para a Torre do Tumbo. Dado no Palacio de Nossa Senb^a da 
Ajuda a 5 de Abril de 1768. ( 1 )—Com a Assignatura de El-^ei, e a 
do Ministro. . . 

Regist na Secretaria de Estado dos Negocia do tiei-
no no Livro 2° das Carias, Alvarás e Poten-
tes, a foi. 83 , e impr avulso. 

[1] Vid. a'Lei de 21 de Junho de 1787, Vv 


