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N.° 51. 

P o r justos motivos que Me forão presentes, e se fizerão mui dignos dá 
Minha Real Consideração: Sou Servido restabelecer o.exercicio da Autho-
ridade, que pela Carta de Lei de 17 de Dezembro de 1794 se conferio aos 
Ordinarios, e á Mesa do Desembargo do Paço para a Censurá dos Livros , 
e de todos e quaesquer Escriptos, que se houverem de imprimir, em a 
qual se deverão dirigir pelas regras prescriptas ho Alvará de 30 de Julho 
de 1795, e sem a concorrência da Authoridade doSanctoOfficio, que ora 
não existe; Esperando que em objecto de tal natureza se haverão com 
aquelle zêlo, e interesse do bem público, que lhes he proprio. Revogo a 
este fim a Carta de Lei de 16 de Julho de 1821, e Determino que , da pu-
blicação deste em diante, nenhum Escripto possa imprimir-se sem a prévia 
licença daquellas Authoridades, exceptuando os Escriptos de menos de tres 
folhas de impressão, que continuarão a ser licenciados na forma do Meii 
Real Decreto de 12 de Junho de 1823, emquanto senão pozerem em prá-
tica as providencias estabelecidas no § 6.° daquelle Alvará de 30 de Julho 
de 1795: E pelo que respeita á Censura da Gazeta de Lisboa , observar-
se-ha o que Tenho determinado pelo Ministerio dos Negocios Estrangei-
ros. Manoel Marinho Falcão de Castro, do Meu Conselho d 'Estado, e 
Meu Ministro e Secretario ,d'Estado dos Negocios de Justiça, o tenha as-
sim entendido, e faça executar. Palacio da Bemposta em 6 de Março de 
1824. — Com a Rubrica de SUA M A G E S T A D E . . 

N.° 52. 

E U E L R E I Faço saber aos que este Alvará com força de Lei virem: 
Que constando na Minha Real Presença não convir á boa administração 
da Justiça, e ao bem commum dos Meus fieis Vassallos, que continue a 
ter observancia o Decreto de dezesete de Maio dé mil oitocentos e vinte 
e hum, que abolio com falsas apparencias de utilidade pública a marcha, 
estilos, e formulas, que se achavão estabelecidas, e praticadas no Foro 
em os Recursos interpostos dos Juizes e Authoridades Ecclesiasticas para 
os Juizos da Corôa, e mandou que fossem os mesmos Recursos dahi em 
diante considerados, e processados como os Aggravos de Petição, que se 
interpõe dos Juizes Seculares para os seus Superiores, porque não só en-
volvia dificuldades e complicações na prática, que nascião da diversa ná-
tureza daquelles Recursos, e Aggravos, e até dos termos, em que estes 
podem ter lugar, mas tambem porque huma semelhante disposição só teve 
por fira deprimir e abater as Cúrias Diocesanas, e mais Dignidades e Au-
thoridades Ecclesiasticas, tirando lhes a consideração, que lhes he devi-
da , e reduzindo todas á mesma Classe de qualquer Juiz Secular de Pri-
meira Instancia, contra o que pela Piedade dos Senhores Reis Meus Au-
gustos Predecessores, e pela Religiosa Veneração á Igreja sempre foi de-
terminado e louvavelmente seguido nestes Reinos: E Conformando-Me 
com o que nesta materia Me foi proposto pela Junta da Revisão das Leis, 
e mais innovações, que se fizerão desde vinte e quatro de Agosto de mil 
oitocentos e vinte, até que se dissolvêrão as denominadas Côrtes; Sou 
Servido Resolver o seguinte: 

Revogo o dicto Decreto de dezesete de Maio de mil oitocentos vinte 
e hum, e em seu lugar Restabeleço a Legislação anterior ao mesmo, a 
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