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Sumário
Vila Real, 1791, Set., 03
Registo da Provisão pela qual Sua Majestade Fidelíssima ouve por bem fazer mercê ao Reverendo António
José Pereira de Brito, Pároco da Igreja de S. Pedro desta Vila, para
que no Terreiro pertencente à Capela de Sto António pudesse mandar fazer Barracas no
tempo da Feira, sendo o seu rendimento para o mesmo Santo.
CMVR/C/A/009/Lv010, fls. 169v. a 171.

Transcrição
[fl.169v.] Registo da Provizão porque Sua Mages / tade Fidelíssima ouve por bem de fazer merce / ao
Reverendo Antonio Joze Pereira de Brito Parocho / da Igreja de São Pedro desta villa, para que no / Terreiro
pertencente a Capella de Sto Antonio / podesse mandar fazer Barracas no tempo da Fei / ra, sendo o seu
rendimento para o mesmo Santo.
Donna Maria por Graça de / Deos Rainha de Portugal e dos Algarves / de Aquem e de Alem Mar em África
Se / nhora da Guine etc. Faço saber que o Pa / dre Antonio José Pereira de Brito Parocho / colado na Igreja
Matriz de São Pedro de / Villa Real me Representou por sua petição / que próximo a Capella de Santo
Antonio / da dita freguesia se fazia por merce minha / huma Feira annualmente denomina / da a de Santo
Antonio aonde se forma / vam Barracas para asentarem suas / Lojas de Fazenda os Mercadores do Rey / no e
Estrangeiros, os quaes pagavão huã / pença digo huã penção pellos terrados em / que se formavão as mesmas
Barracas, e / porque ao Redor da dita Capella se fazi / ão algumas cujo Rendimento se aplica / va para a
Reparação de Suas Ruínas / que diariamente aparecião, de presentes / sucedia faltar aquela necesaria e util /
penção pello Juiz de fóra que servira na / dita Villa, estraviar e fazer meter mais //[fl.170] Mais abaixo da
dita Capella as Barra / cas que no dito sitio se faziam afim de / que os mesmos Mercadores que pouzavão não
/ tivese Semelhante aplicação, o que tinha / exprimentado a seis annos, pois não tinha / outro Rendimento
mais do que as ditas pen / çoens e as Esmolas que lhe davão os Fieis, e / Devotos do dito Santo, Em cujos
termos Me / pedia fosse Servida permitir que já ma / is senão tornasem a tirar as ditas Barra / cas do antigo
Sitio proximo a dita Cape / la que hera dos melhores, expedindose Provi / zão para o effeito. E visto seu
Requerimen / to, o que constou por informação do Ou / vidor da dita Villa com audiencia dos offe / ciaes da
Câmara Nobreza e Povo della / que não tiverão duvida, não a tendo também / o Procurador de minha Coroa a
quem se deu vista. Tendo concideração ao Referido: Hey por bem ordenar que no sitio junto da dita da di / ta
Ermida de Santo Antonio Sita no Pio / lêdo da dita villa se fação as Barracas / no antigo terreno de que se
trata sendo / aplicado seu Rendimento para a Reparaçãm / da dita Capela balizandose o terreiro e for /
malizandose as ditas Barracas de modo que não / sirvão de desturbio a mesma feira. Pello / que mando as
Justissas a que pertencer cum / pram e goardem esta Provizão como ne / lla se conthem, a qual se trasladará
na / Respetiva Camara e valerá, posto que seu / [fl. 170v.] Seu effeito haja de durar mais de hum anno, / sem
embargo da Ordenação do Livro 11º / folhas 40 em contrario de que se pagarão de no / vos direitos
quinhentos e quarenta reis que / se carregaram ao Tesoureiro dell a folhas 339 do / Livro 1.º de sua receita e
se registou o conheci / mento em forma no Livro 47 do Registo geral / a folhas 159. A Rainha Nossa Senhora
o mandou / pellos Ministros abaixo asignados do Seu Con / celho e seus Dezembargadores do Paço. Joaquim
Jose Pin / to a fez em Lisboa a dezesseis de Dezembro de / mil setecentos e noventa. De feitio desta
oitocentos reis e de asinaturas o mesmo = Joze / Federico Ludoviei a fez escrever = Manoel Pedroso de Lima
= Manoel Nicolau Esteves Ne / grão = Jose Ricalde Pereira de Castro = Pagou / quinhentos e quarenta reis e
aos offeciais no / vecentos vinte e oito reis Lisboa dezoito de / Dezembro de mil setecentos e noventa =
Jeronimo Jose Correa de Voura = Registada / na Chancelaria mor da Corte e Reino no Li / vro de officios e
merces a folhas trezentas / trinta e quatro verço Lisboa dezoito de De / zembro de mil setecentos e noventa =
Ma / noel Antonio Pereira da Silva = Por Des / pacho do Dezembargo do Paço de sinco de / Oitubro de mil

setecentos oitenta e nove = / Cumprase e se Registe na forma que Sua / Magestade manda Villa Real em
Cama / ra seis de Abril de mil setecentos noven / ta e hum = Doutor Nóbrega = Magalhaes = Vieira Ribeiro --- / E copeada a dita Provizam, emtreguei a pro [171] / A propria a Manoel José Teixeira Tisou / reiro da
Capella de Santo Antonio desta / Villa, por quem me foi aprezentada, que de co / mo a Recebeu asinou
abaixo e na Sua mam / a elle me Reporto, Com a qual esta copea / Conferi e Concertei que por achar confor /
me Sobscrevi e asignei. Villa Real trez de Setembro de mil Setecentos noventa / e hum annos e Eu Joaquim
Jose Silva de / Barbosa e Sousa a fiz escrever e asignei.
Joaquim José Silva de Barboza e Sousa
Recebi a pro/pria Porvizam [sic] Manoel Jose Teyxeira

