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Entre n mais, em beneficio do Commercio, e Agri- 
cultiira, diz n Carta Regia de 7 de Marco de 181 0: 
a Para fazer que os vossos Cabedaes achcm util empre- 
a go na Agricultura, e que assim se organise o Systci- 
u mn d;i vossa futura prosperidade, Tenho dado Orderis 
n aos Governadores do Reino, para' que se occupem doli 
u meios, corn que sc poder80 fixar os Dizirnos, a fim 
a de que as terras n8o soffrao um gravame intoleravel; 
t-r com que se poder8 minorar, ou alterar o Systema 
cl das Jugadas, Quartos, e Terqas ; com que se pode- 
a rão fazer resgataveis Os Foros, que tanto peso fazem 
rr 8s .Terras, depois de postas em cultura : com qiie 

er poderão m i o o r m e ,  ou. supprimir-se os foraes, que 
n sso em algumas partes do Beino de um peso i_ntnle- 
a ravel ; o que tudo deve fazer-se lentamente, para que 
a de laes operaçfies resulte todo o bem, sem se sentir 
a incohveniente algum, n 

A Regencia pela Mesa do De~embnrgo do Paço, 
passou a desenvolver o mgsterioso da dita Carb ; e, 
parahfazer o seu plano, mandou rios Corregcdores das 
Comarcas que informassem o que se declara na se- 
guinte Provisfio: u Dom João por Graça de Deos Prin- 
a h p e  Regetite de Portirgal, e dos Algarvcs, etc. Fapo 
l saber  ii Vos, Corregedor da Comarca de Viseu, quo 



ci  querendo E u  alliviar os Meus fieis Vassallos dos gra- 
s vames, que lhes impúe alguns Foraes: Hei por bem 
e Mandar-\,os que, averiguando ou Foraes dessa Co- 
i r  marca, Me: informei5 qiiaes siío os Direitos, que o 
r( Povo paga, qual a sua qualidade, e qual a sua im- 
(( portancia; assim como tarnbem averiguareis, quaes 
* s8o os Privilgios exclusivtis, que tia nessa Comarca, 
ri ciilcultindo o prejuixo, que poder$ ter cada um dos 
 donat ta rios na extincção dos que lhes pertencerem. 
(i E de tudo Me dareis conta pela Mesa do Desembar- 
iu go do Pato, etc. Lisboa 12 de Março de i 81 1 .  D 

PRENOÇOES GERAES, E NECESSARIAS. 

PRIMEIRA. 

Hum Governo Monarcbico como o nosso, sendo de 
todos o mais sólido, tranquillo, e interessarite aos Po- 
vos, conforme o melhor sentimento dou Polilicos, de- 
pende que nelle haja0 grandes P e m n ~ g e n s ,  T)uques, 
Marquezes, Condes, Viscondes, Barões, etc., como ou- 
tras tantas eolumoas do mesmo Reino, e que $80 a m o  
Membros do Corpo moral, e politico do Estado, de 
que o Rei, e a sua Corda he a cabeça. 

5. 2. 

- .  Deste Principio be um,necessario cansequente que 
estes Grandes do Reino, estes membros .do Corpo po- 
litico, estas Columnas do Estado, tenhâo tases sblidas 
em que se sustentem, quaes as riquezas; porque sern 

- ellas, a proporcBo das suas Cignidades, não podem 



subsistir, ocm conservar o luzirnento, que a proximi- 
dade do Tbronn Ihes influe, e deve influir. Sem rique- 
nas se reduzirião h obscuridade, e ao abatimento. 

Estas ($. 1.  e 9 . )  as razões, por que os Senhores 
Heis deste Reino, tendo jiiststnente pelo Direito da 
r~nquis ta  mwrwdo para Si Jaigahs. G h r o e ,  Fwos, 
P outros Ilireitos nas Terras conqtiistadas. demit tindn 
11 mais, livre aos Povos, passhr8o a liheralisar-se com 
nquelles Grandes do Heino, doiindo- lhes dominios diis 
suijs Terras, e Regiiengos reservados na Conquista ; já 
em remunernqão de Serviços Feitos b Corfia, e ao Es- 
t a , ' ~  : jb animando-os, como Vassalliis t vorecidos, para 
riiitros maiores Serviyos ; j h  olhando-ua corno necessi- 
tados de bens, r? rendimentos pera bem poderem. e 
com decencia, . sustentar-ce w siias Dignidades com r i  

Membrou, ou Emanarões do Throno, na certeza de tudo 
Ifie ver eecessario para so $wtentarpm m Irizimenb; 
I? as mais dqs Y ~ W L  pela falta de bcno patrimoniaes: 
UopçBes ~ç$esuiv4s, e inwaerevei&, 

$. .e, 
No principio da Monarcbia der80 os Sonbores Reis 

Foriics hs Terras, de que c6nservavW o su dominio de 
Cnnqiusta, impondo aos Povos os Tributos, que criii- 
forme esses tempos erga benignos, e bvoraveis aos 
Povof;, como devemos suppOr da Piedade, e Amor dos 
iiooos sqberaam para cm os seu8 Vasmllos. Os Fio- 
rmlarios d i  Real Coros, a seu exemplo, b r b  Fornes 
ás suas Temas, am que jA pbb preriutpir-ae elguma 
%veridade, e mordacidd~ de Tributos, como filha da 
c; i i4i iiatiiral a riarera. 

Reformarlo-se os antigos Foraes no. tempo do Se- 
rihor D. .Manoel, tanto nas ,Terraíi, que ainda estavau 
ria 'Corda, c m o  'em ~ t m i o s ~  Os' erras do Reforma- 
dor Fernando d e  P i h a  hoje' sho tõo notorios, como 
universalmente experimentados. Entre os muitos, que 
em pariicular se tem mostrado, não be menos notavel 
o de se nèo ter cxintormado com o estado des tempos 
da Reforma, em differença dos tempos dos antigos 
Foraes, pelos q w e s  em grande parte se regulou. Isto 
Foi o que move0 a Pia Attenção do nosso Principe 
para determinar o que v&mos na sua Carta Regia d e  
7 de Harça de 1810. 

Por outra parte : 980 principjos certos que a Lavoura 
deve animar-se com favores e: privilqios, Os Romanos 
e as Rações civilisados, tractbriio sempre d e  a animar e 
promover por meio de i m t n u n i d a d ~ ~  graças, e isen- 
ções: prque ;  cwi effeito, a felicidade da hum Estado 
depende certamente dos Laoradores, que íaaem a sua 
força, e sõo como&os nerms do Corpo polilico; sem 
ella não teriao existido os Povos, e por coosequencia 
o Commercio, as Artes, as Armas, e Letras, de que a 
Agricultura (ainda que tudo tem entre si mutua de- 
pendemia) be fundamento. 

Hum dos obstaculos ao augmento da Levoura, e da 
Populaçõo he, segundo os Politicos, ou a rnultiplicida- 



de dos Impostos Fiscaes, ou as peusães, e Foros muito 
crescidos, que possiio a ser ruinosos Lavoura mesma: 
porque sendo o estado desta sempre relativo somma 
d ~ ~ c a b e d a l ,  e do trabalho, que se emprcga na cultura, 
aquellau grandcs pensbes, arrancando das m8os do Cul- 
t ivado~ buha  grande parte do producto da terra, Fazem 
com rie e l l ~  n8o 36 8e desanime, mas que lhe faltem 
os su sidios para dispender o nemsario para uma boa 
cultura. 

PRENOÇAO TERCEIRA. 

Eis-aqui em collia8o a necessidade da ~ustentacBo 
dos Grandes do Reino, como os prirnciros Membros do 
Corpo Politiw, e esta por meio dos Foros impostos 
nos antigos, e reformados Foraes, effeitm das Doações 
dris Senhores Reis; Conquistadores, e Successores, e 
1:nnserva~Ao necerisaria na Monarrhia, (S. 1. alk 5.) 
em mHisõo, digo, com os Favores da egricultura, e pm- 
gressos de!la, a que BBO obstacu10~ (alem dos Tributos 
ordinarios) os grandes F o m ,  e Dizimos que surcarre- 
gho os ,lavradores, que os abatem, que M empobre- 
cem, que os reduzem h indigencia, e impossibilidade 
de fazer uma boa Lavoura, que os desanimão, etc. 
($. 6. e 7.) - 

$. i 
Se essna Jugadas, Oitavos, Quobas, walgo R a ç k s  d e  

terço, quarto, quinto, sexto, septimo, oono, etc., e ou- 
tros Foros certos se presumem racionaveis nesses anti- 
gos tempos (ainda que não presumissemos avaros, e 
duros as Senborios Donatarios, como o Direito e as 
Leis Pqtriaa a cmrnunitw accideniibess os presumem), 
o estado, e a natureza das cousas, e das terras tem 

variado muito em tantos seculos depois dos pr imeir~~s  
Foraes, e ainda mais depois da rerorrna delles. 

Pois qiie i ." nesues antigos tempos as terras e S o  
muito mais brteis que hoje; com mews despezn se Ta- 

,tia huma maior colheita: as cbuvas tcm escarnado a s  
q terrbs declives, precisando-se de sucalcos, e mais abuii- 

dancia de estrumes para se engrossarem : as terras as- 
sentadas eslavaçadaa (deixem-me assim explicar) tem 
perdido poiico a pouco a sua natural nata, que Ihes oc- 
easionava a maior Fertilidade, com menos despeea dr 
astriimes, e cdiuraa. Q exemplo da prduccão drs ter- 
ras antes da  Diluvio universal faz algtim argumento, r 
R experiencia o confirma. Os Eoms, po i~ ,  r! quotas de 
fructos, ori Jugadas, que em outros tempm teriào jrib- 
ta proporçiío ao trabalho do Lavrador, e ao s e u  lucro. 
boje sào excessivos, cuoforme o estado presente. Oi 
c a m p s  se fertiliza0 com as inunda~ões dos grandes rios, 
mas nu inutidai.òes mesmas os eslragáo, e as mais da3 
vezes os fructos; us Oita\.os são B ~ I  muito cwtinzen- 
h, e as deapems d a  Foreiros certas s neaeesarias. 

g. i r .  

2." Nasee antigos tempos erão menos 08 Tributos, 
e Impostos que hoje, (seguodo as .novas urgencias do 
Estado os tem justnrnenbe exigido) e o Levrador sb pa- 
gava o .  Dirimo a Deos, e esses antigos Foros. 3 . W e s -  
ses tempos vivia-se com maior frugslidade na comidn, 
e no vestido ; hoje em tudo Nrn crescido o Iirxii, que 
o Estado tolcra sem Leis sirmptuarias, (que alguii~ jul- 
g8o necessarias) talvez pelo sgstema de ser o luxo in- 
teressante ao Estado: mas o Lavrador tanto de mais 
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#asia no luxo, dc tanto mais se priva, para a despeza 
da Lavoura. 

S. 1% 

Isto (S. 9. 10. e i i.) que já se deveria advertir, 
r I I ~ O  se adverti0 na rerorma dos Foraes no tempo do 
Senhor Rei D. Manoel, talvez o advertiria o nosso So- 

. herano, quando determinou o que vetnoe na sua caria.. 
Como pois se possiio cumprir, e naquella coHisão (S. 
8.) as suas Pias Intengòes em termos, que com toda 
e compativel equidade se sustentem os interesses dos 
Grandes, necessarios para a sua subsistencia, e do E+ 
tado, ($. i. ate 5.) aliviando-se q u a n t  fdr possivel os 
rniseraveis foreiros, dignos de todo o favor, koc opus, 
hic labor est. Os prenotados Principios são certos na 
'rheoria; o applica-lou aos projectados fins, e fazer jus- 
tas combinaçòles, he toda a dificuldade, . 

Os Foraes do Reino s8o tnilbares; os Foros, e Bi- 
reitos Dorninicaes diversos; diversidade, que nesses tem- 
pos causaria, ou n icrtilidade dos terrenw, ou a avare- 
#a, e prepotencia dos Senhorios: seria necessario hurn 
particular exame sobre cada hum para se reformar: A 

lifào de todos me he itnpossive!. Pelos poucoe, que te- 
nho visto, observo quo o mais ordinario dos Direitos 
Reaes oelles impostos sso estes; 

com hum Singel; e taalo aos Seareiros, ou Cultivad[i- 
res com enxada, e isto com declaraçties diversas. 

2.@OOitavos, ou outras quotds de Fructos, hiliniis 
vezes de todos, outras sb de pBo, vinho, e linho. 

3." Foros certos impostos em certos Casam, de qiie 
se rorma o todo, ou parte da Terra, conrorrne os Tom- 
bos; e estes Foros exigidcls por cabeças eleitos. 

4." Laudemio de dez, oii vinte, conforme a racào: 
em liuns de toda a partieular alienaflo; ,em uutros 50 
quando se vende o todo da casa do habitante. 

E." Em muitos são os laninhos do Senborio com 
faculdade de os aforar com o Foro da Terra, oiivi- 
da a Camara: em outros são os laninhos dos Conce- 
I hw. 

S. 19. 

6." Em muitos ha Lagares, Moiohos, e Fornos Ban- 
naes, e Direitos das oguas dos rios. 

$. ao. 

1." Jugadas de tantas alqueires, por td mtdidd, 
impostas aos que lavra0 com huma Junta de bois, oii 

7." Em alguns ha Direitris minuciosos, hoje ridi- 
çulos. 

* 



Disdurso gwaE sobre todor os Forues: primeira 
norma, qimrisro a mim, a'nqplreieriuel. 

O actual estado do pagamento dos Foros deve ser 
inalterabal a favor dos Senliorios, nttenta a vnriaçáo do 
i:stade das i:ousas por tantos à6culos ; (5. 9. 10. e 1 1 .) 
c: ainda porque nfia be crive1 huma i3io antiga tacitur- 
nidade dos Senhorios, se não tivesem precedido Scn- 
tenps,  -(que o tempo consumiria que aliviassem os Fo- 
rciros dos Foros impostos nos b oraes maiores que os 
actuaes : o ultimo estado sempre foi muito attendivet, 
e por certo modo se faltatia h Pia Intenç8o do Mo- 
narcha, bem conliecida na sua Carta. 

Discurso par t i cdar  sobre ctida hhemna das diversas 
e s p e c í ~  h Rmaio, B Diréitos Dominioaes, 

e*unciados desde o 44. utd 20. 

Quanto iis Jugadas (S. 14.) 

Prescindo da theoria sobre a origem deste Tributo, 
r: indubitavel justiça delle. As Jugadas,quanto h quan- 
tidade, não s8o unifurmes em todos os Foraes: nusim 
mesmo. as devemos suppdr com essa variedade, e por 
isso mesmo atemperadus ao clima, e producçtio da Ter- 
ra, coriforme os antigos bmpos: producção hoje dimi- 
f i t ~ t a ,  (8, 10.) 

S. e3 

1Ium Tributo, assim justo no scu principio, p6de 

ser que no seu prrigreeC4 se tenha a razer gravow, e 
qutiei insupportavel aos Povos; e para grie, substituiu- 
do no seu fundo, se suavba a estes a eua .~oluç,$o, se 
pbde dar p~videncia .  A pratica do Foro me tem leito 

' 

ver por muitos annos as wxafles, que os Rendeims 
dos Jugadau, pciores que os Publicanos dos Romanos, 
Fazem aos Povos : quc meltiplicidade de Demandas com 
ou miseraveis Lavradores sobre objectos bem ridiciilos ? 
Que extorsóesf Que vexaqões? seria nunca acabar, se 
me propozesse especializar as quetoes, que tenho visto. 

Huma, e a unica providehcia a mais saudavel B Real 
CarBa, e selis Donatarios, e juntamente aos Povos l u -  
gadeiros, be ésta em geral, e que cornprehende todos 
os Foraes deste genero : Fazer-se hwri arbitramento 
geral em cada Terra do quanto ordinariamente huns 
annos por outros renderia a Jugada de fructos, confor- 
mo a Fora!, e actual estado do pagamento della; redu- 
zir-se este todo a um numero certo de medidas ; dar- 
se a ebte numero hum racionavel rebate, e desconto, 
ímtn respeito a ficar perpetuameote burn foro certo, e 
invariavel, haja ou não haja quem lavre com junta de 
bois, ou c a n  Singel ; haja ou n8o haja esterilidades, e 
cams fortuitos. 

$. 25 

Este arbitramento pbde mandar-se fazer de huma 
. vez por qualquer Ministro da Comarca h iace do Fu- 

ra!, e presente estado; e, feito, commctter-se ao Juiz 
da Terra por Louvados a distribuiçao em Caçaes par- 
ticulares ; cada Casal com tanto de Foro rateado á 
p ~ o p o ~ l i o  do que cada um possue, e cada Calial com 
cabeta trienna! ; d e  fbrma que se preraça pelos Cabe- 



. Cas o total Foro arbitrado: e as eleifies triennaes dcl- 
les feitas pelo Juiz, sem custas dos Foreiros, conceden- 
do-se aos Cabeças o privilegio da viii executiva, como 
por Fazenda Real, e ficando ou Eleitores responsaveis 
pelas fellencias dos Cobeps.. 

Por este modo o Seohorio da Terra conta melhor 
sobre a certeza do seu rendimento, que assegura, e 
eçtebelece, wbe  regular o preço, por que, miilorme os 
annos, ha de arrendar medidas certas; livra-se d e  e+ 
qaiios, e illudes dos Rendeiros; e os Povos ficam al- 
liviados das oppressóes dos Rendeiros; e v i t a ~ e  mil 
Demandas, e occorre-se a encargos de consciencias; em 
que os Jugadeim muitas vezes se enlaeo,  excogitan- 
do fraudes contra os Reodeiros, etc. etc. 

Quanto aos Fwaas, qm impõem O i m ~ ,  ou mrrm 
qudds de fmctos (S. 18.) 

Inconvenientes dos Senhorios neste qualidade de Fo- 
ros. Os Coluuos ou Foreirm parcierios, sempre e depois 
de Justiniano forèo conceituados ladrões. Subtrabem, e 
furtão. quanto Ihes he poasivel, para uso entrar na parti- 
lha com o Senhorio, sem temor da pena comminada nas 
Leis. Ha anoos nesta Provincia grassa huma Seita que 
divulgou,slgum pouco eserupdoso, d e  que a partilha se 
devia fazer tirado primeiro, não sb o Dirimo, (o que 
assim be de Direito) mas a semente. e tirada a meta- 
d e  para a cultura ; e sb o resta entrar m partilha : 
Seita * qiie me náo tem sido possivel desvanecer nos que 

me tem consultado; ficaiido elles firmes na sua erronea 
consciencia, e abusando das cautelas dos Rendeiros. 

Inconilenientes dos Foreiros con~cienciosos. Estes, 
i.", tendo terras livres, e terras raçoeirae, vindo os fnic- 
tos B mesma sado, se vhm obrigados seccar h parle 
os gr8os das terras livres, e a parte os das terras fo- 
reiras. E que incommodo ? Por outra parte, 2,; Ren- 
deiros caviloãos n30 acodem cbamados 8 partilha, d e c -  
t i o  moras; o Lavrador sim mede perante testemu- 
d a s ;  condoido naturalmente da parte da raçao, e 
que n8o fique exposta na eira, a leva para casa, e de- 
pois experimenla hum arbitramento nas terras 8 sua 
custa : e que incommodo ! Se quer, para evitar estes 
contiogenles, Fazer avença com o Rendeiro, elle lhe 
pede excessos : e que tortura ! 

- Sh pois se occorrem huns, e outros inconvenientes 
espirituaes, e temporaes, reduzindo-se por um bem re- 
gulado arbitrainento todos os predios raçaeiros a hum 
Foro sabido, perpetuo, e inalteravel, com algum dcs- 
conto coni respeito aos casus rorluitos, descrevendo-se 
como em Tombo, todos os pedios, para perpetuamen- 
t e  ficarem sujeitos 80 Foro certo rateado. Os interes- 
scs reciprocas, e canpativeí~ dos Senhorios, e Foreiros 
sSo bem obvios, e os mesmos ponderados no S. 86. 

Como porem os predios não são hoje t8o productivou 
quanto nos antigos tempos, (S. iO.), vejo geraes quei- 



xas das rapes  d e  ler@, quarto, quinta, serito, sepii- 
mo, como muito gravaas, e insupportaveis ao Lavra- 
dor consziencioso, superiores hs d e s p e m  da Lrourn .  
Aqui toda a razão. e equidade dama pela rediicção a 
menos, e este mettos reduzido a hum sabido lia fórmd 
exposta. (S. 89.) Os favores &I agxicullura (S. 6. 
e 7,) aqui devem pratimr-se. O ~ r e j u i e o  dos Senho- 
rios nPo prov&m, nem de o d p a  dos Colonos, iiem ain- 
da de irraciambilidade original destas raçws, (se p e s -  
cindimos da presumida avareza, a prepoteucia dos Se- 
nhorios $. 9.) mas das, vicissitudes dos tempos. 

Feita reductáo, assaz Gcão compcosados os Se- 
nlioriou c m  e mte l ia  perpetua dos seus Foros, wni 
ladroeira dos CoI~nos, que tanto menos v&m que l u c ~ ã o  , 
1mgaodo exorbitantes rações, tanb mais se eytimuiho 
para furthr. e se compensar das despezas da cultura, 
para ao menos a s  tirarem a salvo. Quantas vezes Ihee 
tenho ouiido dizer, qug rações s k i  para bestas ? E que 
conceito se rara de  huns tas parciwim'i Que s8o Is- 
drises. E que providemia mais f a v ~ r a w l  ia ?&roque 
foro? Minarar-Aies as ragõps, e reduzi-las a Foros sa- 
bidos, que nunca mais podem iiegar, nem subtrahir. 

Por este modo se s&&o tambem muitaa qiies- 
t&s, q w  grassão na FOTO, sobse os frucbs que se  
cliarn9o mbrogados : como ,q@o o Fora1 p5e oi- 
tavo de p80, e v inho, e linho, se se devem dos ou-  
tros fnictos diversos produzidos nas mesmas terras, 
e que tolhem a producção do pao, vinho, e linho. 
Hecorrendo muitos Advogados A moderna opinião d c  
Melta, e d o  se desenaanandq com o Regimeato d e  
20 d e  Abril d c  1775 5. 66 respoodem que foi  

eripecial para esse Hquengo ,  (quando a sua raz&o B 
geral, e alibs juridira) e inampliavel aos mais F o r a a .  
Estas duvidas pois cessão com estas providencias. 

Qecatüo aos Foraes, que $4 i m p h  Poros sabidos 
a CPP~OS Casaes. 

Tenho observado que ainda nos presentes tempos, 
e m  que as  terras e vinhas s8o menos pmductivas, os 
Foros certos destes Casaes não d o  muito mordazes, e 
insupportaveis. A queixa d e  alguns Colonos niío tem 
fundamento no vicio da rousa ; isto he, na gravidade- 
e excesso dos Foros, mas nas paixaes dos Louvndus, 
que de annos em onnos razcm as distrinças, e derramas, 
ou rateio dos Foms;  alliviando huns, compadres, pa- 
rentes, e amigos, e sobrear reganjo  outros cmpossui- 
dores de predios do Casal, que paga buma totalidade 
d o  Poro. As divisões, e subdivisòes enkre coherdeiros oc- 
cas iodo  quotidianamente necessidade de  Iiovas dislrin- 
ças; entrelanto os Cabeças padecem pagando pelos 
refractarios, que se escusão com o pretexto, que n8o 
tem subdividido, ou que n8o porsuem, ou que pague o 
-herdeiro, etc. 

g. 33. 

. Por outra parte: as eleic$es de Cabeças, fazendo-se 
judicialmente, e muito mais as  distrinças, e rateios dos 
Poros, sobrecarreg~o os composçuidores (e mesmo os 
innocentes, que sempre tonservbrBo na sua iotegrida- 
d e  os predios) com enorbitantes custas, e rnuilo mais 
e m  terras de Juizes d e  Fura. O e  -do mcu conbeci- 
mento hum Reguengo que, quando tinha Altnoxarife, 
importavão as custas de cada cleiráo de Cabecaa, ra- 
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teadas pelos InquiLinos, a 10, ou 15, rs., e o mais a 
90 rs. cada hurn ; o hoje que o Almoxarifado se  ex- 
tiiiguio, e o duia de Fora o he, importào as custas d e  
cada eleiç8o n cada Colono 3 20, 150,180 ou 200 rs. 
E que gravame para os miseraveis Colonos! 

NBo lia aqui necessidade de diminuir em quantida- 
de alguma os Foros dos Casaes, menos que algum por 
tatal,.e m u a l  reina do seu predio não pm extiocçiio 
do Foro a elle rateado: os Caberns e os Foreiros são 
os que precisgo de humas providencias, que lhe d&m 
allivio, e animem a cultura. Providencias, q u m ,  a 
meu ver, devem ser : 

$. 35. 

I ." Qne todris os H.eguengos se reputem (como na 
realidade são aquelles em que das alienaqões dos pre- 
dim se paga0 Laudemios) Prstzos lateozira, divisiveis 
s6 por estimaç80, qtianto ao futuro, encabqnnde-se na 
fúrma da Lei em um d possuidor, que cootribua por 
inteiro ri Foro rateado a qualquer predio, sem maisse 
dividir, pena de Commisso. 

E isto sem embúrgo do Systema I)e alguns Politi- 
cas que, para bem da Lavoura, querem que todos os 
prediris se retalhem, e subretalhom em mil porções ; 
porque este Systema cessa nos bens desta natureza, e 
das infinitas subdivisães resultão os prejuizm perdera- 
dos. ($. 33.) Ngo tem sido poucas as divisões, e sub- 
divisõleir, que se tem feito depois dos Forae.~, de fdrma 
que o Casal, qiie antigamente era de hurn sb a i c &  

c,& ntrlle. se acha hoje em mil poufuidores, e em mi- 
nimaa glebas, cujos regw, c estrernas nm terrems que 
occupâo, luliem a agricultura. 

A nalureza do Emfileuse rateozim assim se rei- 
vindica dos abusos da partilha, c os cohcrdeiros se 
indemnisso com a eslimaçao por encabeçamento ; os 
Prasrls dos Particulares nTio devcm ter na Lci outra 
prcrogativa que os da Corija, qiiaodo ostra Lei 
manda regular pelas gcrocs normas os Prasm da 
Corda. 

S. 37. 

9P Fazerem-se as Eieiqljes de  Cabeças, e distriiicas 
judicines a menos custa8 que seja postitel doti &;olorios ; 
ou, e metimo, sem custas dslleu; e os Crbgaii ( c o m  
lia Foraes que Ihu perrni\tem) perihnaarem par si, e 
executarem os rnajs Poreiros com o Juia da Viriiene; 
e, havendo opposiçào contonçiaa, remettcr-s 4s JUS- 
tiyas ordinarias. 

.S. 38. . 

Nos mais Reguerigos, cujos $edios s3o como livres 
e allocliaes com toda a iiherdade das alieiiaçòcs. riãu se 
pigando Laudemios dellas, e cujos Foros se repiitào 
pelos DD, bum m s a  raeniaiiuo, reservada pelos Se- 
nhores Reis, quando com todo o dominio dimittúao as 
terras aos Povoadares; aqui em henebis da Corda, e 
seus donetarios. sem prejuizo dos Colonas, eujori. Faras 
(atihs modicou) se uau rlteriiv, se podem dar BB pro- 
videncias do divisões em Casaes, e introduzir o direito 
da prelaeão, para que os compossuidons das terras de 
lium Casal, alienando algum predio, só o alienem ao 
Cabeça do mesiiro Casal, ou a algum c~rnpwuidor  
dellc : e isto em ordem a 1150 se tornarem a # confundir 



(como succedc) tiuns Casaes com ouiros, e consequen- 
temente os predios, e Foros de cada Cara1 se confun- 
direm em possuidores com os predios, e Foros de outro; 
o que pelos tempos iaz buma inextricavel incerteza 
do que he de cada Calial. 

Qesa~ilo aos ,Laudemios. 
* 
$. 39, 

OY de quareota hum, que reguloil a Lei geral, 
siio os mais suaves: os de dez hum são arduos e gra- 
vosos. Com o temor delles (e juntamente de huma 
igual Sisa, aonde alihs nBo be dobrada, como ern mui- 
t a s  partes do Reino) muitos temem comprar. E, ou 
para subtrahir-se aos Laudemios, fingem - i)oa@es, e 
ou- contraclos de que se nâo devem ; ou fingem pre- 
çua modicos; e se os Rendeiros usiío da provhlencia 
juridicn de fazer que o vendedor, e comprador jurem a 
verdado do  prego jurào ralso, por não jurarem com 
ignominia a propria torpeza, e Fraude: e nos Casuistas 
a c h o  opiniòes favoraveis 4s suas conscioncias. 

S. 40. 
i 

Para evitar estas frequentes fraudes, seria melhor 
reduzir todos os Laudemios 4 quarentena : as vendas 
se facifitao mais;, os Laudemios se multipliclo: e tal- 
vez, cessando as fraudes, os Senhorios, exigindo Lau- 
demios de puarentma, lucrem mais que d'anterr exi- 
gindocos de  dez hum. 

$. 41. 

E como, attendido o meu arbitrio, cw -oitavori, e ou- 
tras rap&s se extinguem, fica0 cessando os Foraes na 

parte, em quc. manda0 pagar o Laudemio, dizima, ou 
terradego, conforme a partilha : e tambem ser& justo 
que estes fiqiiem reduzidos h quarenlma. 

Piir este modo, ao mesmo tempo que em geral se 
suavisão os Foreiros, (que oas mmpras e vendas con- 
tão com os Laudemios) e se oecorre a fraudes, e pre- 
jurios, facilitando-se mais as vendas, vem os Senborios 
talvez a interessar nos direitos dorninicaes do hudemio  
de quareota o mesmo, ou mais que antes, quando de 
dez, ou conlorme a partilha. - 

Quout~o aos Ffiraes, que concedem aos Senhorios 
os ManitAos. 

A experiencia tem confirmado o quanto i30 prejudi- 
ciaes aos Foreiros, ao Publico, c ao augmento da La- 
voura orr Foraes, em que se diz que os Maniobos s8u 
do Senhorio, que os poder4 alorar com o Foro da Terra, 
ouvida a Camara. 

$. 4%. 

Pois que i ." os Senhorios, que em tal caso a80 d e  
vem, segundo o Direito, aforar todos os Maninhos, sem 
deixar o necessario dos montes para lenhas, e pastos 
dos moradores, elies afora0 tudo o que querem, privan- 
do os Povos daquellas necessarias utilidades, que Ibeii . 
devem deixar salvas, apesar da ampla faculdade dos 
Poraes: e como preptentm sempre abuao do arbitrio 
das Camarns, airida niesoo n8o o pedindo a ella~. 



2." Se a Terro era fureira com quota de cinco, 
seis, sete, oito, e nove, irforando os Senhorios alguns 
Maninhos cxigem dos que se Iião de reduzir ri cultura 
i mesma especie de quota, quc sc paga dos mais fru- 
ctos da Terra Çenhorial: e iissim, ou os habitantes bor- 
roriafio d e r  oa Bmprazamentoç dos Maninhos, que 
Mo de reduzir .h cultura, com as quotas dos fi.uçtos, 
~ U O  hão de ser produc@es dos seus triibalhoe, suores, 
e h p a s ;  ou se anciosos de augmeutar a Lavoura, 
recebem os Emprazamentas com o FOFO da Terra, en- 
ira aqui a iniquidade de perceberem os Senhorios a 
m8os Iavndas fructos dos trabalhos, e despczas dos Fo- 
reiros; iniquidade que tanto detestbrão as Leis Koma- 
11139. 

Porlarito: sobre esle artigo dos Foram deve dar-se 
Ituma geral providencia, que deve, iio meu arbitrio, 
ser : que só se afore gelo Senhorio dos Maninhos aqucl- 
ia parte, que a Camra 'arbitrar, e em termos que os 
Oppidaiios ri80 fiquem privados das lenbas, e estrumes 
necessariou para as suas agriculturas, (S. 81.) è que o 
Foro sejn mdico, e r~cionaiel, com respeito ú prduc- 
cão actual doManink, e não com respeito ao que fia de 
vir a -produzir por efiito dos trabalhos, e despezas do 
Foreiru : ,e .que estes Ernprazamentos seja0 (como dewm 
ser) Fakoairis per petuos: tudo sob .  pena Se millidadc. 

Por esE$ modo se culli\a a equidade: providenceia- 
sc ie bem comrnuw ilos Povos; agime-sc,, o ,favorece- 

se ii Lavoiirn, o seu augmerito; c iiadii se ofttntle o di- 
reito, e justita dos Senhorios, que nada mais podem 
pretender & seus Maninhos, sem estas justos, e juri- 
dicas rest ricçaes. 

5. 48. 
Sendo pelos Forace os Miininlios do Concelho, eu vejo 

geralmente duas Leis (e parece que mal interpretadas) 
a obstar ao a u p e n t o  da Lavortra: buma he a Orde- 
mqáo do Tit. dos Vereadores L. I .  T. 66. $. 1 1 .. a 
qual, elles (mais ccim zelo dos salarios, que do bem com- 
mum) e x ~ u t ã o ,  logo que sabem que algum Oppidaw, 
ou une ao seu predio alguma porção de Maninho adjacen- 
te, ou o occapa em qualquer parte, frustrando-se as 
vistas, e fins, que o habilmle tirifia de augmentar tt 
Lavoura, e to1 herdo-se-lhe este augmento: p r d m e n -  
tos dos Vcrcadores muito frequente, e ta l~ez  com ex- 
cesso da genuina interpretar30 da dita Ordenatão. 

i 

S. 1.9. 

Outra he o Alvarh de 2 3  de Julho de 1766, que 
Faz dependentes de  confirrnayGo pelo Desernbargu do 
Paço, precedendo exactisaimas diligencias, 09 aforatnen- 
tos dos Maninhos, quando parece que este Alvarh s6 
comprehende os bens proprim dos Concelhos. Muitos. 
desejosos de cultura, tiorrorizão sacrifisarac a delpe- 
zns muitas vezes suyieriores ao valor das porçòes dos Ma - 
ninhos, que pretendem ; e mesmo teinem que algum 
rival lhe suba na Praça o p rqo  a huma extravagan- 
oia, sem animo de promover e m  si O limprazamenlo, 
(como tenho visto) como cotn efíeito nBo promove de- 
pois o rival: e nssirn fido frustradas as espem~as. e 
antecedeiites custas do Pretendente, e sIrnocado por esse 
m u l o ,  e reprebensii~l modo o augmento dn Lavoura. 



Eis-aqui na Provincia da Beira buns grandes olslacu- 
10s ao progresso, e augmento da Lavoura. Ha muitos 
ainda que cultivar. salvo o necessario das Maninhos 
para pastos e lenhas. 

Para promover pois a Lavoura, e augmentar a prol 
ducç80 das fructos da primeira necessidade, serh mui- 
to utit removerem-se estes obstaculos (5. 48. e 89.) 
com a revagaçáo, ou declaração, e modificação das 
Leis, que os caiisão sem o pensarem, ou mal inBrpre  

- tadas: liixaado-se a todo o Oppidano, que tiver forcas, 
e cabedoes, a liberdade de reduzir h cultura quaesquer 
porfies de Waninhm, que se julgarem aptos para a boa 
producçiio de peo, vinho, ou azeite, mas debaixo des- 
tas Condiçães : 

i.' Que a Camara inspeccionando os blariinhos do 
I'ovo, o numero de habitantes, a qualidade, e aptidào 
cio pretendido terreso, c fazendo o Pretendente abri- 
g a ç h  de o cultivar, lhe d& a porgao conveniente, salvtis 
sempre para o Poio os Maninhos necessarios para o# 
pastos, estrumes, e lenhas, providencia indispensavel 
para a sua subsistencia. 

5.3.' Que. como as Camaras (causa por que a Lei 
Ilie prohibiu os afotamenlos) de  ordinario se deisilo le- 
var de  empenhos, e dominar de paixaes por parentes. 
compadres, e amigos, fique salvo a qualquer do Povo 
embargar as suas Datas, siS no uoico caso d e  querer 
mostrar que o r e ~ t o  dos Maninhos n8o b a ~ t a  para os 
Misterw do Povo, e isto juntamente com as rasões, 
que mostrem corruptos os Vereadores: e que toda ou- 
tra objecyao se rejeite, como 61ba da rivalidade, e emu- 
l a ~ & ~  reprebensivel. 

3.' Q~ie,  lirados os írucios, fiqiic o p d i o  (serrar) 

for rnurado, vallado, ou fechado) no compascuo com- 
mum da Terra para todos os habitantes. 

4.' Que, deixando o Agraciado de cultivar quatro 
annos, fique livre a qualquer pedir de  Sesmaria os pre- 
dios desertos pelos aonos,.que a Camttra arbitrar, fin- 
d a  os quaes ter8 o primeiro Agraciado regresso 4 cul- 
tura debaixo das mesmas Condiq6es. . 

E assim fique a Ord. L. 1, T. 66. $. l i .  res- 
tricta quanto ás semidões publicas, e beris proprios 

. doCoiiaelbo alienados sem titulovhlido; e o Alvarh 
de 93 de Julbo de 1766 praticavel, sú quando se 
aforarem os bens ptoprios dm C o r ~ l h o s :  e neohu- 
ma destas Leis praticavel quando se tractar de Ma- 
ninbos, que d e d e  sua origem 880 doe Povos; e não 
sèo bens dos que em Direito se dizem Proprios do 
Concelho. 

Quanlo aos Moinhos, Lugares, e '~ornos Baruurear, 
q u e  relu& a l p m  Fwaer. 

Estes Moinboe, Lagares, e Porom Bannaes, smdo 
oppressivos da natural liberdade de  cada bum, que os 
pbde b t e r  para seu uso, e de  quem quizer, ed podem 
sustentar-se, liavendo da parte do Seoborio alguma 
correspec,tividade, que compense aquella restricç80, e 
coarctação da liberdade; e d podem os Oppidanos ser 
obrigados a cumprir da sua parte, satisheerido o Se- 
nborio, ou Rendeiros da sue parte com os seus respe- 
ctivos deveres, como 880 : i.", ter na Terra Moinbos, 
Lagares e Fornas, que abundem para o aviamento de 
todos os Oppidam, sem demora, que ordinariamente 
cnusa corrupç8o n i  aeeitona, que ha de ser moida; 

9 



na5 uvas, que h80 de eer pizadas ; c no pão, qus  ba 
de ser cozido: e tudo alkm das instaalaneas necessida- 
des, que muitas vexes não soffrem moras : 2.O, que t e  
nhão prqmio obreiros haheis, e d e  s?i ccunsciencia, bem 
experimentBdw, e não Iadraes (como he cornmurn : 3.", 
que t enho  essas Fabrirassaretas, teetas, hrnecidas dos 
uteiisis limpos, e m w r i o s ,  lenhas, etc. 

Ora : a expmiemia de muitos oiinos me tem leito 
ver os muitas demandas sobre este objecto, de que se- 
ria precisa grande digressho para reiatar as suas espe- 
cies, ou casos, sobre que verwvh: seria pois muito 
providente á liberdade, e utilidade dos Povos, e siip- 

pressão de um tal Seminario de Demaida?, banirem- 
se de uma vez taes Moinhos, Lagares, c Fornos Ban- 
naeç, franqueando-se a todos os Habitantes o sua l i -  
berdade, ou avivarem-se am Senhorius estas suas obri- 
gaçõa, ficando os Oppidaoos com a sua intenflo fun- 
dada contra elles em todo o caso, para que aos Senho- 
rios incumba a proia de que tudo estava cumprido da 
sua parte, e do dolo dos Oppa'danos, qiie se valerem 
de outro Moinho, Lagar, ou Forno. Nas ista mesmo 
ainda fica sendo fermento de  Demandas, que perturbo 
o socego publico. 

Na extincc8o destes Engenhos Rannaes n8o he 
muito notavel o prejuizo dos Senhorios; porque ee 
bem se calcularem as despezas, que da sua parte, 
ou seus rendeiros, necessarias para cumprirem 
ris seus deveres. pouco lucro ihs resiarh; e coitra- 
blarmados os prejuizos dos povos, prepoiiderão muito 
a esses aaodiises ideresws, sobre a i~estirnwel res- 
tit uiç8o da liberdade dos Pnvor, qiie (deixando de o p -  

rar o injusto da origem) leva a balaoça aofundo. Omi tto 
oulfis raraar. , 

cj. 63. 

Pelo qiie respeita ao direito das Agiras comprcbeii- 
dido em alguns Fmaes, nso ee duvrda que o Principe 
es @e doar, e tem doado a alguns Grandes do Rei- 
no, abstrabindo ao publico o uso das aguas dw rios 
catdaes, (apezar das Leis Patrias, pus o laxhrao aw 
Povas) mmo o tem feito alguns Prineipes da Europa, 
reassumindo a si o privativo dominio dos rim pu blicau, 
e suas aguas, e coiisequentemente das Fabricas aqriati- 
cas. Mas como sabemos de certo que Fernando de Pin- 
na nào via as Doaçaes, nem os Foraes as provao, e 
muitas Senhorios abuso das D o a m ,  seria providente, 
em beneficio dos Povos, suspender aos Senhorios este 
Direito, que elles exigem de aguas, que aforão para 
Moinhos, Azenhas, Engenbos, e Terras, em . p a u t o  não 
g u a i i 6 ~ m  comprehendido este Direito sxprwamen- 
m n t e  nas suas Doafles, Deste excesso tenho risto exm- 
plos, e oa missavais Povos se curvao hs prepotencias. 
As nossas Leis sempre o suspeithrh ms Senhorios ; ma5 
as suas providencias sempre íorào Frustradas pela in- 
dolencia dos Vereadores, e Corregodores. 

Os Direitos miiiuciwog derem abolir-se ahsolutamen- 
te, ficando s6 estes grassos. 

I.le muito Vrqiieiite I I ~ J  h n e s  isedarem os Cavd- 
4 



leiros: variou a tactica dos tempos, e a raso desses 
Privilegios inteiramente cessou : que multiplicidade de  
Arestos se e m n t r á o  nos Praxistas sobre e s t a  objectos, 
e quaes pessoas er8o as que goriavao desses PriviIegioe? 
Se não tivessemos Lei clara,e decisiva, deverião jh no 
tempo do Senhor D. Manoel proscrever-se taes Privi- 
Iegios: porém a Lei, que equiparando para este fim as: 
Jugadas, e Oitavos, declarou que só seriao isentas as 
Pessoas que mostrarem especial Privilegio, removeo 
toda a duvida: se não, reformados nessa parte os Foraes, 
ficlo subsistido apezar da dita Lei. 

Os Monteiros das Villas, que se arroga0 a denomi- 
nar-se Mores, tendo o Privilegio expresso de  oao pa- 
garem Jugada de semeadura d e  trinta alqueires, con- 
firmado pelo AlvarSi de  23 de Fevereiro de  i779, 
avanção frequentemente no Foro a dizerem-se isentos 
tambem d e  Oitavos, s6 porque a dita nova Lei os equi- 
para com as Jugadss, de que são isentos; sobre o que 
tenho visto varias Demandas com as Rendeiros. 

Se este privilegio buse digno de attcnçao, quanlo hs 
Jugadas (a que, por ser striçta 'a sua natureza, deve- 
ria limitar-se) be inampliavel, como periendern, & isen- 
rao dos Oitavos: porque destes ninguem he privilegia- 
do em Terra nlio Jugadeira, conrormea Lei do Senlior 
D. Joâo 111. apud h n .  5. P. T. 2. L, f . ,  compilada 
na Ord. L. 2. T. 33. $. 28. Aquella nova Lei ç6 aba- 
lio a diflerenrh das Jugadas, e Oitavos para diversos 
Gns. Muito mais em Terras de Donatarios, a cujw no- 
vos privilegias repugna a Ord. L. 9. T. 57; e s6 sen- 

do expressamente privilegiados nos Foraes Ihes coiiser- 
va este Privilegio Mello (bem que nesta parte suspeitei 
pelas terras Foreiras, que possuia) L. 8. T. 2. S. 'i. nii 

Not. e T. 3. $. 64. 

Porem o tal Privilegio nem ainda das Jugadas tis 

iseola senão nos annos, em qhe provarem que cumpri- 
rão o %u ministerio, ex Cabe& %. P. ar. 3.. Peg. Tom. 
9. ad (3rd. L. 2. T. 33. in Rubr. n. 293, Ora, riesia 
Proviocia (que eu saiba) ncnhum cumpre, ou seja por- 
que he muito povoada, e d o  muito raros os Bichos te- 
rozea, OU seja (e mais certo) porqoe como n8o tem ju- 
risdicção para prender, e condetnner, tados deiles-zom- 
b80, aiada que queirão fazer Monterias; e elles se eri- 
vergonbão por Glaucia recorrer aos Magistrados civi5, 
que castiguem os rebeldes. 

As Jugadas, e Oitavos são encargos primitivos, e 
reaes, de que por via de regra ninguem que possue he 
escuso: se e ~ t e  Privilegio he oneroso pelo onus anne- 
xo, n8o o cumprem ; se  alguma Monteria fazem, muito 
bem pago he esse trabalho (mais propriamente diver- 
tido de  annos em annos) com as tioaras, a que o com- 
mum delles se arrog. e com as outras immunidades, 
que as suas Cartas (ainda que nào assignadas pela Mão 
Heal) lbeu concedem. 

S. 60. 

He por tanto digno de  se Ihes, cassar geralmerite 
este Privilegio, n k  só quanto aos Oitavos, a que o 
querem estender, ainda em Terras de  Donatarios, mas 



qumb h Jugida, Muito mais, B visti do meu S p t s  
ma eghibide nos $S. 26, 99. e 30., he necessario que 
crs predios d a t e s  Monteiros entrem nessa reducção, c 
nrtiitramento geral, e no particular rateio dos Foros sa- 
bidos ; porque de outro modo Ihes ficarião allodiaeu ; e 
isto quando tal P r i v i l ~ i o  nào be renl, e perpefuo, mas 
só pessoal e temporal. A necessidade geral dos Povos, 
e a utilidade dedes, e dos Ssnharios, interessa pelo 
rnen arbitrio, e prevalece a taes, e tão frivolos Privi- 
legio~. Q u a d o  muito se se Ihes conlernnem nsTer- 
ras Jiigadeiras, n$o devião obstar ao rateio ; e sd sus- 
pender-se a cobrança dou Foros rnteados aos seus pre- 
dios, temporalmente, em quanto dla eiiarcitmm 0 

miniderio arnexo. - 
@onio ao$ n i n i s  Privilegiudor &clsaiustica na Ord. 

I,. 2. 1'. 33, 

Sabernos que esses Privilegios fororão producç6es du 
piedade dos nossos Sobemno8 : a sua causa Foi lucra- 
iiva, e n8o onerosa: escudrnos discutir a queslao : se 
os Privilegios adquiridos por Titulo0 oneroso se podem 
revogar quando a Causa publica o exige, sem, ou com 
indemnisaçh? Estes for30 por causa meramente lucra- 
tira. Tal Foi o &a ÍsenNo das Sisas, hoje revogado: 
j4 psshrio m tempos, em que os bens das Eccla in-  
i h s  se respeilavâo como os kcleslastims m m o s  para 
as imrnunidades. Jh nada differem dos bmin tempraes. 

Se q r d a r  o meu Systtema para bem geral d a  Po- 
r ~ ,  COrfi~, e Senhorios Donatarios, bc necmnrin que 

OA Prediou desses Privilegiados cm Terras Jtigadeiras 
entrem em computo, e arbitrarnento geral, e iio rateio 
dos Foros por todos os Predios : De oulro modo fica- 
rino livres: a causa publica pois be mais rorçusa para 
cessarem huns Privilegios graciosos : e a i d a  mesmo 
porque entrando no arbitramelito, e rateio, 'podem os 
mais Jugadeiros ter algum allivio, que mais cs ariime 

- 4 cultura, e cesse tielles a inveja de  verem rios seus 
Disbictos laes Privilegiados, que I bes são eçcandaloscs. 

Que duvidas riao occorrem no Foro sobre ~ ~ t e s  Pri- 
vilegim entre os Rendeiros, e os que se dizem privile- 
giados dessas Corporar& ? Revogarem-se pois he de 
precisa necessidade, se se seguir o meu arbitrio quanto 
6s Jugadas. 

He o que pela lição de  huns poucos Foraes, pela 
experiencia, e por uma leve tintura de Jurisprudeiicia 
( n ~ b  sendo da mioha Pro6fissiio a Ilistoria e a Politica) 
posso discutir. e arbitrar, conforme o coiijecturada es- 
pirito da dita Carta Regia, jB de algum modo escla- 
recido na Carta da Regencia de 12 de Março de  181 i: 
eui t emos  que não prejudicando notavelmente nas suas 
actuaes rendas a Corda, e seus Donatarios, conforme os 
Foram. se alliviem coispativelmente os Foreiros quanto 
p i v e l  fdr, conforme k Pia Intençfio do Principe Re- 

'gente Nosso Senhor. 
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