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N.® 7— D.

' 1 ' Endo inteiramente cessado os motivos, que servirão de fundamento para se 
estabelecer huina Commissão de Censura dos Papeis Volantes, e Escriptos Periodicos, 
creada por Decreto de vinte e tres de Setembro de m il oitocentos e vinte c seis; 
e devendo por isso passar outra vez este importante objecto para a Mesa do Des
embargo do Paço, a que pertencia, e donde foi separado por circumstancias extraor
dinárias, que occorrêrão: Hei por bem Dar por acabada a dita Commissão, e todo 
o seu Expediente; e Ordeno que a referida Mesa torne a reassumir aquella Censura, 
ou Exame dos referidos Papeis Volantes, e Escriptos Periodicos, na mesma confor
midade que o praticava antes da mencionada separação, e mudança subsequentes, 
Consultando-Me Censores probos, e que unão á sua Litteratura a melhor Moral, 
Religião, e exemplares costumes. A  Mesa do Desembargo do Paço o tenha assim 
entendido, e execute, expedindo os Despachos necessários para o seu prompto cum
primento. Palacio de Nossa Senhora das Necessidades em dezeseis de Agosto de 
mil oitocentos e vinte e oito. — Com a Rubrica de Sua Magestade E LR E I NOSSO 
SENHO R.

N.® 7— E.c.<Onstando-Me que algumas Praças dos Regimentos de Milicias deixarão de se 
apresentar era tempo competente para gozarem do Indulto concedido por Decreto de 
trez de Junho do corrente anno; e Constando-.Me, outrosim, que em várias Terras do 
Reino não teve efteito a sua publicação, por se acharem occupadas pelas Tropas, que 
seguirão a rebellião, que teve principio na Cidade do Porto no dia dezeseis de .Maio 
ultimo: Hei por bem fazer extensivo 0 referido Decreto de trez de Junho aos Milicianos 
que, tendo sido qualificados Desertores antes de quinze do referido mcz de Maio, se 
achão comprehendidos nas disposições delle, e se apresentarem no prazo de quinze 
dias, contados da publicação deste, com exclusão daquelles, que por qualquer modo 
houvessem tomado parte naquella rebellião. O Conselho de Guerra o tenha assim 
entendido, c faça executar com os Despachos necessários. Palacio de Nossa Senhora 
das Necessidades em 12 de Setembro de 1828. — Com a Rubrica de Sua Magestade 
E LR E I NOSSO SENHOR.

N.® 7— F.

S E ndo-M e presente, em Consulta da Mesa do Desembargo do Paço, na data do 
li*  do corrente mez, as repetidas Representações, que a Mesa da Sancta Casa da 
.Misericórdia, e Hospitaes Rcaes d'Enfermos, e E.xpostos desta Côrte tem dirigido á 
.Minha Real Presença, expondo a impossibilidade absoluta, em que se acha, de occor- 
rer á enorme despeza, que deve fazer com as creaçÕes dos Expostos, que em grande 
quantidade concorrem dquella Casa, ao mesmo tempo que se lhe tem na maior parte 
diminuído os seus rendimentos, por lhe haverem cessado os das Loterias, que 
annualmcnte importavão em mais de trinta contos de reis; accrescendo a isto a demora, 
que experimenta no pagamento de outras rendas, e o augmento no preço dos generos, 
e no número da familia indispensável para serviço do dicto Hospital; sendo por tudo 
impossível que elle possa assim subsistir, sem se converter em hum Cemiterio de 
mortos, por não haver Amas, que os venhão buscar para os aleitar, e crear, na quasi 
certeza de não receberem 03 pagamentos de suas creações, os quaes sollicitão bal- 
dadamente, com 0 grande incóramodo, e risco de repetidas jornadas, que fazem a


