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HISTORIA
GENEALÓGICA

DA CASAREAL
PORTUGUEZA.
CAPITULO 1.

Em que fe mo/lra quaesforal) os Sellos Reaes nejlê

Reyna,

NTRE os venerados monu-
mentos da antiguidade , faÕ os

Sellos huma das provas , em
que fe funda a Hiíloria , e a

Genealogia , como em verda-

deiros , e indubitáveis docu-

mentos coetanos ,
que muda-

mente reprefentaõ a foberania , e a nobreza , aííim

nos Principes , como nos grandes Vaífallos j dando

Tom.IV. Ali a co-
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a conhecer em huns o illuílre , e o antigo das famí-

lias , e em os outros a elevação , e a magnificência

da Mageftade.

Naõ padecendo duvida efte Syílema , antes

de entrarmos a buícar a linha da Caía Real Rey-
nante , daremos nefte livro huma ferie Chronologi-

ca dos Sellos Reaes dos Monarchas Portuguezes,

como parte integrante defta Obra , fem que por ií^

to fe quebre a ordem ,
que feguimos : porque de-

pois de termos efcrito a íucceíTaõ dos Reys antigos

defte Reyno , Hiílorica , e Genealogic^mente
,
ago-

ra fe verá fem o trabalho da leitura, eftampada, e fe-

guida defde o principio da Monarchia Portugueza

até o preíènte a ferie dos noííbs Reys pelos Sellos

das Tuas Armas , íèm intermiíTaõ alguma
, gravados

com a mefma figura , e ornamentos
,
que tiverao

naquelle tempo , corroborando-íe com eíles irrefra-

gaveis teftemunhos omeímo, que deixamos eícri-

to nos livros precedentes , e fe verá nos que fe fe-

guirem.

O pouco cuidado , com que íè guardarão eí^

tas , e outras antigualhas , fao a caufa de fe augmen-
tar o trabalho de quem entra em femelhante averi-

guação ; e aíTim cafualmente vieraõ a íàlvaríe ( os

que alcançámos ) de hum defcuido quafi irrepará-

vel , podendo-fe íèguir delle naô termos aquelle

pleno conhecimento , que pudéramos ter de muitas

coufas antigas
;
porque he certo , que de todas eftas

partes íè compõem a Hiftoria, e a Genealogia ,
que

fe
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íè faz mais plaufivel , com defcobrimentos novos

,

que authorifaõ o que íe efcreve , fuccedendo mui-

tas vezes naõ íê adiantar com provas verdadeiras a

tradição , e as noticias , porque lhe falta a legalida-

de , ficando defta forte por muitas vezes a nobreza

íèm a conhecida gloria dos íeus mayores
5
porque

íê naõ pode faber o antigo pela eícuridade , em que

a deixaraõ , os que naõ fouberaõ eftimar monumen-
tos taÕ importantes , pelos avaliarem por coufas

inúteis. Cafualmente fe confervaraõ alguns Sellos

antigos íèm eftimaçaõ , e por iflo os veyo a deípe-

daçar , e a perder o tempo , de íbrte , que nos cau-

fou naõ pouco íèntimento ver os pergaminhos das

Eícrituras , e Doações , íèm os Sellos , e fomente

com as fitas , e que de taõ immeníb numero naõ

pudeííè o noííb trabalho confeguir mais, que os que

íè veraÕ eílampados.

Saõ os Sellos commummente fallando (alguns

Príncipes conforme as occafioens os mandarão abrir

em ouro , e prata
)
gravados em chumbo , ou cera

feita de certo betume , com a cor que queriaõ , o

que os naõ preferva de padecer damno , tanto em
huma , como em outra matéria , ainda que com dif^

ferente corrupçaÕ
j
porém naÕ he eíla o que mais

os coníumio, fenaõ o pouco cuidado dafua coníèr-

vaçaõ. Alguns achey cuidadoíâmente envoltos em
eílopas , e com bolíàs de pergaminho , e outras de

couro cofidas à feiçaõ dos mefmos Sellos , para fe

coníèrvarem com mayor duraçaõ j mas como naÕ

houve
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houve cuidado nem ainda para eftes , vi muitos

quebrados , que apenas fe divifavaÔ , e outros taõ

desfeitos ,
que era impoííivel ferem conhecidos , e

de alguns nao havia outro final mais , que as fitas

,

ou cordoens pendentes dos pergaminhos.

Porém íêja qual for a matéria , em que os Sel-

los fe gravavaõ , naô confifte nella a legalidade , fe-

naõ no efeudo ,
que reprefenta

j
porque nos Sellos

íè vê acreditada fielmente a tradição , e a Hiftoria

,

e confirmada a verdade nas matérias de mayor im-

portância ,
porque o Sello he a ultima determina-

ção da Real palavra. Nos contratos dos cafamen-

tos , nos tratados das allianças , e confederação , nos

da paz , nas cartas de crença , e em tudo he preciíb

o Sigillo Real
,
porque he a fé , e o ultimo comple-

mento da verdade 5 o que naô he fó nas matérias

pertencentes aos intereflès públicos das Monarchias,

e dos Eftados , mas da mefma forte nas Doações , e

nas Cartas das mercês, que os Reys fazem aos Vaí^

fallos ,
porque nada fe verifica , ou tem validade

,

íêm o Sello j e quando algumas rariífimas vezes íè

difpeníâ nefte eílylo , íè declara na meíma Carta,

porque de outra forte feria de nenhum effèito a gra-

ça , ou mercê.

Os Sellos Reaes
,
que ajuntámos , faõ tirados

de inílrumentos verdadeiros
, que íè coníèrvaõ nas

partes
,
que adiante íe veraõ nos documentos alie-

gados
,
que produzimos por provas defte eííudo;

porque eíla matéria deve fer tratada com grande

exac-
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exacçaõ , como obíervou o Padre Daniel Papebro*

chio no Tratado : Propykum antiquariiim circa VC"

ri falfiíjue dijcriinen in vetudis monumentis , o qual

anda no íegundo Tomo do ASta Sanãorum do mez
de Abril, impreíío em Anvers noanno de 1675 j ^

o Padre D.Joa5 deMabillon na ília admirável Obra

de Diplomática ,
que fe imprimio em Pariz no

anno de 1681 , onde no Livro II. trata dos Sellos

Reaes de França no Capitulo X. que tem o feguin-

te titulo : Formula exprimens fiihfcriptionem , C/ 4S/-

gíllationem Regiorum Diplomatnm apud Francos 5 e

depois no Supplemento
,
que imprimio na mefma

Cidade no anno de 1 704 ,
que he huma exada cor-

roboraçao de toda aquella Obra. O Abbade Len-

glet no íeu : Metiwdo para efludar a Hiãoria
,
diz,

que eílc Author emendara efta Obra, na que íè im-

primio em Pariz noanno de 1709 já depois da fua

morte
,
que foy no de 1 707 , em a qual na Prefa-

ção Mabillon fez huma modeíla repoíla ao Padre

Papebrochio : e D. Thierry Ruinart feu diícipulo,

fez huma nova Prefação
,
que anda no principio

deíla íègunda ediçaô , a que ajuntou no fim hum
grande Appendice do mefmo Padre Mabillon. Neí^

ta conformidade, íeguindo methodo taõ douto , nao

temos efcrupulo daexiftencia dos Sellos Reaes
,
que

produzimos
,
por ferem tirados de Diplomas origi-

naes
,
que exiftem dos Reys defte Reyno , com os

quaes confeguimos dar hum verdadeiro conheci*

mento de quaes foraõ as Armas ,
que nos primeiros

fecu-
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íêculos da Monarchia Portiigueza uíâraõ os noíFjS

Reys 5 e da mefma forte os fizemos abrir nos Efcu-

dos das Armas ,
que vaô eftampados , fendo os pri-

meiros conforme ao que íe conferva no Mofteiro

de Santa Cruz de Coimbra , do qual Efcudo uf^iva

ElRey D. AíFonfo Henriques , como em feu lugar

diíFemos , e os demais pela maneira
,
que naquelle

tempo fe gravarão 5 e fe nelles fe obfervar alguma

diíFerença do que outros Authores efcreveraõ, co-

mo naõ foy eleição noíTa , nos pareceo indilpeníâ-

vel o fazellos abrir na mefma forma
,
que os defco-

brimos nos Originaes
;
porque neíle caio prevalece

a fé dos documentos à authoridade dos que eícre-

verao íèm eíle fundamento. Deíle modo ficará ía-

tisfeita a curiofiJade daquelles
,
que fabem avaliar

femelhantes trabalhos, vendo com evidencia, e íem

controveríla
, quaes foraõ as primeiras Armas, que

osnoííos Reys ufaraô, a mudança, que houve dos

Efcudos , nos reynados em que fe praticarão , e

como fendo eílèncialmente fempre o meímo , fe

veyo com o tempo a pôr em mais perfeita forma

,

íègundo os preceitos da Armaria, íèm que íê faltaííè

à fymbolica alluíliô do primeiro Fundador da Mo-
narchia Portugueza , e do feu Efcudo , como pre-

fentemente fe obferva.

Naõ duvidamos, que ainda íè poderão achar

mais alguns Sellos diííèrentes
,
que nós naõ alcan-

çámos, principalmente em Archivos antigos, como
faõ os dos Mofteiros de Santa Maria de Alcoba-

ça^
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ça , Santa Cruz de Coimbra , os das Cathedraes dc

Braga , Évora , Coimbra ,
Lamego , e outros , em

que íè coníêrvao monumentos defde o principio da

Monarchia , os quaes Archivos defejamos muito

ver
;
porém naõ pudemos fazer effa infpecçaõ , e

exame. Mas na5 deixamos de conhecer o muito,

que confeguimos ,
eftampando mais de cem Sellos

Reaes , todos diííèrentes , e por elles levar fegui-

dos Chronologicamente os Reynados de todos os

noííòs Reys fem intermiííàõ alguma j de forte, que

de todos viemos a formar huma Chionologia fuc-

ceíTiva dos Efcudos Reaes , authoriíàda com as Eí^

crituras originaes daquelle tempo , a que nos refe-

rimos pelos números
,
que apontamos , para facil-

mente fá perceber o anno , a occafiaõ , e o Rey
,

ou peílòa Real , de quem íao os Sellos. He de ad-

vertir, que alguma vez íe antepõem os números nas

eftampas , o que fez o Artifice para os accommodar
melhor , o que naõ altéra a íerie

,
que feguimos , e

facilmente le entendem, ainda íèm advertência , co-

mo também os que levaõ huma Eftrellinha , que

naõ tem Sello, e poriííò naõ tem numero.

Efta foy a idéa ,
que nos obrigou a entrarmos

neíle eftudo , em que o trabalho foy muito mayor,

do que pode parecer 5 nelle coníumimos largo tem<

po , indagando matérias taõ difperfas com o de-

fejo de publicar huma parte taõ eílencial da Hií^

toria , de que nenhum dos noífos Authores íè lem-

brou , e eíla fatisfaçaõ de utilifar a curiofidade dos

Tom.IV. B eia-
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eruditos nos fervirá de premio de taõ laboriofa fa-

diga.

Sendo efte o motivo , nelle fe dá a conhecer

,

que nao pertendemos , nem quizemos fazer Trata-

do da Armaria , nem menos da origem , que no

Mundo tiveraõ os Sellos , nem quaes foraõ as pri-

meiras Nações , que os praticarão , e como depois

fe foraô paíTando de humas para outras.

Porque fó intentamos moftrar
,

que tendo

principio a Monarchia Portugueza no duodécimo

íêculo j defde aquclle tempo fe ufaraô os Sellos

Reaes neíle Reyno , e naõ fabemos íê íe achao

outros tao verdadeiros de tempos mais antigos nas

Hiílorias dos demais Reynos , como adiante íè ve-

rá j o que verifica
,
que os noííbs Monarchas con-

íèrvarao a foberania com tanta independência deí^

de a origem , e eftabelecimento do íêu Império , que

nenlia -n outro Rey os excedeo na Mageílade, e

no refpeito.

Neila conformidade , como couíà alhea do
noííò aíTuTipto , nos naõ importa por agora fazer

mamoria dos A.uthores , que mais trabalharão neí^

ta matéria, e fomente fazemos menção dos Eílran-

geiros
, que com feus eíludos nos ajudarão a fazer

mayor o numero dos Sellos, que produzimos, com
os de alguns Infantes , e Infantas Portuguezas

,
que

cafiraõ fora do noííò Reyno, afaber, o infigneJu-

rifconfulto Oliverio Uredio, natural de Bruges , no

livro
, que na dica Cidade imprimio no anno de

1642



da Cafa T^al Tortug. Liv, V. p
1642 com efte titulo : Genealogia Comitum Flari-

driíC a Balduíno Férreo ii/ljue ad Philippiím IV. Hif
paniarum Regem variis Sigilloriim figuris repr^e/en^

tata j e no livro impreííò também em Bruges no
anno 1659 : Sigilla Comitum FlandriiC , o' Infcrip'

tiones Diplomatum
;
ejoaõ Schilteferi no livro, que

imprimio em Strasburgno anno de 1702 com o ti-

tulo : Scriptores rerum Germanicarum , o'c. in unum

volumen colleãi una cum re Diplomática Friderici

Imperatoris. Os quaes íêraõ allegados na Collec-

ça6 ,
que fazemos das provas de cada hum dos Sel-

los ,
que moftraõ a fua exiílencia , como adiante íè

verá pelos números , e Taboas feguintes.

Tom.IV. Bii TA
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a fucceíTaó dos Reys de Portugal nos Sellos, que

adiante fevem eftampãdos pelos números.

A Infante D. Sancha.

xviir.
ElRey D. Sancho II.

I. II. III. IV. V. VI.

ElRey D. Affonfo I.

viir. IX. X.
ElRey D. Sancho I.

XVI. XVII.

EIRcy D. Affonfo II.

XIX. XX.
ElRcy U Affoníollí

(

VII.

A Infante D.Thereía , Condcflã de Flandres,

XI. XII. XIII. XIV. \

o Infante D. Fernando > Conde de Flandres.

/
XXIV. XXV.

XXII. XXIII.

ElRey D. Dinis. • O Infante D. Affonfo , Senhor de
Portalegre.

XXVí. XXVII. XXVIII.XX fX. XXX. XXXII,

ElRey D. Aííonfo iV.

l\

Affonfo Sanches, Fernão Sanches, Maria Aííbnfo.

r

XXI.

r

XXXHI. XXXIV. XXXV.
EIRcy D. Pedro I.

A.

XXXVí. XXXVIII.
EIRev D. Fernando.

XXXVII. XXXIX.
A Rainha D. Leonor
Telles de Menezes.

ElRey D. Joaó o I.

1

A Senhora D. líabel.

\
XXXI.

A lofante D. Leonor , Rainha
de Aragaõ.

TAB. II.
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1

1

f
* O Infante D. Pedro.

LXVl.
D. Jaymc, Cardeal

XL. XLÍ. XUI. XLIII.

ElRey D. Joaó o I.

/S

LIX. LX. XLIV. I XLV.
ElKey D." Duarte, Alnfame D.IÍabsl, OSenhor D. AffonfOo

Duquezi dc Borgonha. Tab.IVt

r
A

LXI. LXn. LXIII. LXl V. LXV.
EiKcy D. AífoníoV.

LXVI.LXVil.

* O Infante D. Fernando.

Lxvnr. Lxix.
EiRey Ú. Joaó o ll.

A Kainha D. Leonor*

EJRcy D« Manoel
Xab, IIL

LXX.
O Senhor D, ]orge,

Duque deCoimbrag

TAB. ííí
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r

LXXI. LXXII. LXXIir. LXXIV. LXXV. LXXVI. LXXVíI.
ElRey D. Manoel.

A Rainha D. Lton^ r terceira mulher.

A

xcni. LXX!X.

XC I XCI. LXXX. LXXXI. LXXXII. LXXXIII. LXXXIV.
» O Infante D. Luiz. ElRey D. Henrique. ElRey D. joaó olll. * O Infante

LXXXV. LXXXVr. D. Duarte.

A Rainha D. Gacharina.

Lxxvni.xciv. xcir.

o Senhor D. Antonio, Governadores do Reyno. * O Príncipe D. Joaó. A Senhora O Senhor D. Duarte^

Prior do Grato, inti-
j

D.Mariat Duque de Guima-
tuJado Rey. I rães.

LXXXVII. LXXXVII I. LXXXIX.
ElRey D.Scbaftiaô.

Ton:.lV. C TAB. IV.
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o Senhor D. Afíbnfo
, Duque de Bragança,

XLVII. XLVIII.
D. Fernando I. Duque de Bragança,

Â Duqueza D. Joanna de Caftro.

• D. Fernando 11. Duque de Bragança.

D. Jaymc Duque de Bragança.

LVI.
D.Theodofío I. Duque de Bragança.

Lir.

LVIII.

D. AfFonfo , Marquez de Valença

XLIX.
D. Theotonio , Arcebifpo de Évora,

L. LI.

D. Joaô I. Duque de Bragança.

LIII.

A Senhora D. Catharina , Duqueza de Bragança.

LIV. I LV.
D. Duarte. D. Alexandre.

LVII.
D. Theodofío II. Duque de Bragança.

ElRey D. oaô IV.

Tom.IV. Cii TAB.V.
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xcv.
ElRey D.JoaóiV.

>^

C. Cl. CU. XCVI. XCVII. XCVIII. XCIX. /
ElRey D. Pedro II. ElRey D. Affonío VI.

"A
CIII.CIV.CV.CVI.CVII.CVIII. CXV.CXV. CXVI.CXVII. CXVIII.

^

ElRey D. ]oaô V. O Infante D. Francifco. O Inhnce D. AntoniOt O Infante D. Manoel.
CIX. CX. CXI.

A Rainha D. Maria Anna de Auftría.

A
C CXII. CXIV. ^
o Príncipe do Brafil D. Jofeph. O Infante D. Pedro.

CXllI.

A Princeza do firafíl D. Marianna Vidloria.

CAPL
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CAPITULO 11.

Em quefe verifica a exijlencia dos Se!los , tira^

dos dos diplomas originaes dos noffos \Reyu

ELREY D. AFFONSO 1.

I. "TT^ STE Sello he de cera vermelha ahe-

ji >tumada , como todos os daquelles

tempos , e de íêus fucceííòres ,
pen-

dente de e no feveríb: Kegis

Eílá em huma doação feita ao Moíleiro de

Santa Cruz de Coimbra do Couto de Quiayos , La-

vaos , e Eymede
j (

que hoje chamao Redondos

)

os quaes ficao perto do mar à foz do Mondego
,
foy

feita nomez de Junho da Era 1171 ,
que he anno

de Chriílo de 1
1 5 $ . Eílá no Cartório do dito M of-

teiro , donde fe deu ao Doutor Manoel de Souíâ

Moreira , Académico do Numero da Academia
Real

, que mo remetteo
,
copiado na forma

,
que

vay eílampado
5
porque todos os mais vi nos feus

próprios lugares, eexaminey combaftante cuidado.

II. Modo, com que íè achaô aííinadas muitas

doações , efcrituras , e mercês.

Eftá na doaçaô ,
que ElRey D. Afíonfo T, fez

aNuno Guterres de tres Caíàes em Anadia , q^e de-

pois a elle, ou a feus herdeiros comprou o Alcílei-

10
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ío de Santa Cruz de Coimbra , foy feita na Era de

1218, que he anno de 11 80. Eftá no Cartório do

dito Mofteiro.

Sinaes públicos dos Notarios
, que fe achao

nas doações , além do Ssllo pendente. Numer. IIL

IV. V. VI.
Eíles finaes públicos eraÕ de tinta preta , de

diveríàs formas em cada huma delias , e fó tem uni-

formidade na Cruz , como íe vê nos que va5 eí^

tampados, e na letra Portugal , deviao de fer diviíà

dos iSTotarios. Eíles efi:a5 em o Cartório de San-

ta Cruz de Coimbra. Na Torre do Tombo fe vera

muitos.

A INFANTE D. THERESA,

Condeffa ds Flandes , mulher de Filippe I, Conde

de Flandes,

VII. Eíle Sello traz na meíma forma, que fica

debuxado , Oliverio Uredio ,
Jurifconfulto de Bru-

ges , no livro
,
que intitulou : Genealogia Comituin

Flandri^ a Balduíno Férreo i}f(]ue ad Fliilippum Ke-
gem variis Sigillorum iigurh repr^^fentata , ^c. Im-

preííb em Bruges de Fiandes , anno de 1642 ,
pag^

25 , còm eíla letra : Sigúlum KegiuíC Matbildis^ Co-

mitiffíe Flandrenfis,

ELRET
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ELREY D. SANCHO L

VIII. Efte Sello he de cera vermelha, pendente

de íeda cor de fogo , com efta letra : Sigilhim Do*

mini Sancii Régis Fortugalcnjis,

Eftá em huma doação a Santa Maria de Alco-

baça do Paul de Ota , feita no mez de Março na

Era de 1227 , Anno de 11 89, que eftá na Torre do

Tombo na Caía da Coroa ,
gaveta i. maço i.

IX. Modo, com que íêaffinavaõ as doações,

e eícrituras antigas , a que em Heípanha chamaô
'Rodados , os quaes fervem para íè ver

,
que os noí^

íbs antigos praticarão tudo na meíma forma , e uíb

de Hefpanha , obfervando íèmpre huma grande fo-

berania.

Eftá em a doação ,
que ElRey D. Sancho , e a

Rainhi D. Dulce fua mulher fizeraÕ do Lugar de

Ota ao Mofteiro de Alcobaça , feita em Março da

Era de 1227, que he Anno de 11 89. Eftá na Torre

do Tombo na Cafa da Coroa
,
gaveta i . maço i

.

Outro femelhante delRey D. AíFonfo II. fe pode

ver no livro primeiro das Provas daHiftoria Genea-

lógica da Cafa Real , pag.59.

X. Outra femelhante naô aííina a Rainha D.
Dulce , porque da data fe tira ,

que era falecida.

Eftá em huma doação, que ElRey fez aGu-
terre Nunes de quatro Cafaes na Anadia , com tu-

do quanto nelles tinha pertencente aos direitos

Tom.IV. D Reaes

,
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Reaes , e ifto por remiflaõ dos feus peccados , e

por hum bom cavallo, e armas
,
que lhe tinha da-

do. Foy feita em Abril da Era de 1247 ,
que hc

Anno de 1209. Eftá no Cartório do Morteiro de

Santa Cruz. No referido livro das Provas íe po-

de ver outra femelhante delRey D. Sancho I. a

pag. 17.

O INFANTE D. FERNANDO,

Conde de Flandes , cafado com Joanna CondeJJa

de Flandes.

XT. SlgUlum Ferdinand! Comitis FlandriiC.

XTL Enoreveríb: Et Comes Hainoi^,

XIII. Seriniffima JohanníC ComitiJJk FlandriíC tf

HainoiíC.

XIV. No reverfo efta letra : Secretum meum
mihi,

Eftes Sellos tirey de Oliverio Uredio do feu

livro
,
que intitulou: Sigilla Comitum Flandri^e, O*

Infcriptiones Diplomatum, 0'c, Impreflb em Bruges

no Anno de 1659 , a pag. 28 , e 29.

A RAINHA D. SANCHA,

Fil/ia delKey D. Sancho I.

XV. Efte Sello he de cera vermelha
,
penden-

te de huma trança de feda carmefi , e naõ íè poda
ler por eftar quebrado.

Eílá
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Eftá em huma doação feita ao Mofteiro de

Cellas da terça parte da Villa de Aveiro , que a

dita Rainha D. Sancha lhe deu: foy feita em Mon-
temor o Velho na Era de 1261

, que he o Anno de

1225 , no mez de Agofto , e fe guarda na Torre do

Tombo na Cafa da Coroa , gaveta i. maço 4.

ELREY D. AFFONSO II.

XVI. Efte Sello he de chumbo pendente de

íêda de fios brancos , e vermelhos , com efta letra:

Sigillum Domini Alphonfi Régis Fortugaknfis.

Eftá em huma efcritura feita à Rainha D. Ur-

raca , em que ElRey manda , que das rendas ,
que

ella tinha das fuas terras de Torres Vedras , e Óbi-

dos , fe paguem as dividas da dita Rainha , e fe can-

taílèm certos Anniverfarios , e Miííàs , &c. Feita

em Coimbra a 7 de Dezembro , Era de 125S , que

he Anno de Chrifto de 1210. Guarda-íe na Torre

do Tombo na Cafa da Coroa na gaveta 1 5 ,
maço

II, e no íêu Teftamento original
,
que eftá na dita

Cafa na gaveta 16 dos Teftamentos dos Reys.

XVII. Outra forma femelhante àque atraz te-

mos produzido fe ufava antigamente no aftinar das

doações.

Eftá em huma doação do dito Rey feita a

Gonçalo Gomes de cinco Caíaes em Fermelaa , e

outro em Anfede. Foy feita em Coimbra no mez
de Junho da Era de 1255 ,

que he o Anno de 1217.

Tom.IV. Dii Eftá
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Eílá na Torre do Tombo na Gafa da Coroa na ga-

veta 3 , maço %.

ELREY D. SANCHO II.

XVIII. Efte Sello he de hum betume verme-

lho, muy rijo , o qual eílá pendente de hum a trança

encarnada , e branca , o qual fe conferva na mefma
forma, que íèvê na eílampa, donde fe naõ lê mais,

que : Sigilhim Sancii,

Acha-íè em huma doação
,
que o dito Rey

fez a Pedro Fernandes, Commendador do Soveral

,

e a D. Mendo Gonçalves , Prior do Hofpital em
Portugal , e a D. Vafco Fernandes , Commendador
de Belver , e a todos os Freires da dita Ordem do

Lugar do Crato , feita na Era de 1270 ,
que he An-

no deChrifto de 1252. Eílá em hum pergaminho,

em algumas partes confumido do tempo , que íê

naõ pode ler íeguido. Guarda-íè no Archivo Real

da Torre do Tombo na Gafa da Coroa , gaveta 6

pertencente à Ordem de S. Joaõ de Malta.

ELREY D. AFFONSO III.

XIX. Eíle Sello he de cera vermelha , penden-

te de hum cordão de feda vermelha , com eíla letra

:

Sigilhim Domini Alphonft Régis PortugaliíC O' Algar-

bii , o qual fe coníerva na forma, que fica gravado.

Eílá em huma tranfacçaõ feita na Cidade de

Lisboa
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Lisboa de huma tenda à Magdalena : foy celebra-

da em Lisboa a ij de Julho da Era de 1514 , que

he Anno de Chrifto de 1266. Eílá na Cafa da Co-
roa na gaveta 5 , maço ......

XX. Efte Sello he de cera vermelha, pendente

de feda da mefma cor, com efta letra : Sigillum Al'

Jonfi Kegis Portuga/is : C?* : Comitis : BoloniíC,

Eftá em huma doação
, que o dito Rey fez

a D. Martim Fernandes , Meílre de Aviz , e ao íèu

Convento , e a todos feus íucceílbres do Padroado

de todas as Igrejas
,
que elle havia , e de direito de-

via haver em a Villa deEílremoz, edificadas, e por

edificar. Foy feita em Lisboa aos 28 de Mayo,
Era de 1268

,
que he Anno de 1250. Eftá na di-

ta Caía, gaveta 4 , maço 2.

A SENHORA D. ISABEL,

Filha do Infante D. A^onfo^ neta delRey D. Afbn^

fo III. a (jual cafou com D. João , XVII,
Senhor de Bifcaya.

XXI. Efte Sello íê coníêrva em huma Carta

paííàda ao Mofteiro de S.Vicente de Fora para naõ

pagar quarto de huma Quinta , da Era de 1562,

que he Anno de 1524, tem de cera pendente o dito

Sello de hum cordão encarnado , com as letras mui-

to gaftas , onde fe naõ lê mais
,
que : D. I/abeL

Eftá no Cartório do Real Mofteiro de S. Vi-

cente de Fora , armário 24, n. 4 , aonde o vi.

ELREY
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ELREY D. DINIZ.

XXII. Eíle Sello he de chumbo pendente de

feda verde , e cor de ouro , com efta letra : Sigillum

Domini Dionifii Régis Portugalice ^ Algarbit , e íe

conferva inteiro fem lefaõ alguma.

Eftá em hum contrato , que o dito Rey fez

de troca por certos bens com o Mofteiro de S. Joa5
de Tarouca

,
pelo qual houve a terça parte da Vil-

la de Aveiro com feu Termo , e com o Padroado da

Igreja da dita Villa , c Cafaes do herdamento
, que

o dito Mofteiro havia em o Termo da Cidade de

Coimbra : feita no dito Mofteiro em o primeiro de

Mayo da Era de 1 544, que he Anno de 1 506. Guar-

da-fe no Archivo Real da Torre do Tombo na Ga-
fa da Coroa, gaveta 14, maço i.

XXÍÍI. Efte Sello he de cera vermelha pen-

dente de huma trança , ou galaô , que moftra foy

vermelho , com a letra : Sigillum Domini Dionifii

Régis Porti/galliíe O' Aigarhii , e tem fomente a fal-

ta
, que fe vê no efculpido , o mais eftá bem trata-

do.

Eftá em huma Carta de doação a EIRey do
Caftello, e Villa de Arronches com todas fuas per-

tenças , pela qual o dito Senhor deu ao Infante

D. AíFoníò , Senhor de Marvaô , e Portalegre , a

terra de Armamar com todos feus Termos , e direi-

tos , e com o Padroado da Igreja : feita em Monte-

mor
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môr o Novo a 14 dias de Janeiro da Era de 1526,

que he Anno de 1288. Eftá na Cafa da Coroa , ga-

veta 14, maço 5. No Cartório do Real Mofteiro

de Odivellas vi outro íèmelhante em huma Carta

ds privilegio do mefmo Rey , concedido ao dito

Mofteiro , pelo qual toma debaixo da fua protec-

ção ao Moíleiro , Abbadeííà , Donas , e feus cria-

dos , &:c. Foy feita em Lisboa a 2 de Setembro da

Era de 1344, que he Anno deChrifto de 1506.

D. AFFONSO SANCHES,

Filho delRey D. Diniz
,
ca/ado com D. Therefa

Martins ,
(jiie tamhem appellidai de Menezes

porJer deliajamilia,

XXÍV. Efte Sello he de cera vermelha pen-

dente, íem reverfo, e parece fer de D. Thereja Mar-
tins , cuja letra fe naõ pode perceber.

XXV. Efte Sello he também de cera verme-

lha , ou betume ,
pendente , fem reverfo , com eíla

letra ; Sello de Alphonío Sanches filho delRey.

Ambos eftao pendentes em huma Carta de

venda, que Afíoníb Sanches, Senhor de Albuquer-

q le , e Tereja Martins fazem a ElRey D. Diniz

da Fortaleza de Campo Mayor com todos os feus

herdamentos
,
que chamaõ da Contenda , C^r. e diz:

Por quinze mil libras de moeda corrente em Portugal,

(jue confe^anios logç de vos recebemos, OV. Feita na

Serra da par de Atouguia nos Paços delRey a i S

de
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de Outubro da Era de 1556, que he Anno de 1 5

1

Teílemunhas ,
que foraõ prefentes D. Giraldo Bií^

po de Évora Eílevaõ da Guarda ZZ Fr. Johanne

Confeííòr delRey Francifco Rodrigues Prior de

Santa Maria de Alcaçova de Santarém ZZ Vafco

Martins Ribeira Cónego de Coimbra z: Egas Lou-

renço Cónego do Porto zz Meílre Giraldo Fyfico

deiRey ZZ Mem Rodrigues ZZ e Eftevaõ Rodri-

gues de Vafconcellos , Cavalleiros. :z; E eu Domin-
gue Annes Tabaliaõ , ôcc. por mandado do íbbre

dito Senhor Rey , e de AíFonfo Sanches , e Thereja

Martins fua mulher junto com as teftemunhas , &.c.

Eftá na Torre do Tombo na Caía da Coroa, gave-

ta 12, maço 10.

FERNAM SANCHES,

Filho delRey D. Diniz.

XXVI. Eíle Sello he de cera eícura
, pendente,

com efta letra
,
que toda íe naõ pode ler por eftar

quebrado naquella parte , e diz : Sigillum

Fernandi Sanches.

Eftá em huma doação a ElRey D. Aífonfo de

todas ascoufas, que elle poíTuia, aííim as havidas,

como as por haver , com todos os direitos , e perten-

ças delias
,
que as haja o dito Rey , &:c. retendo pa-

ra fi o uíb , e fruto delias em fua vida , e que por

morte delle íèja o ufo tornado à Coroa. Feita em
S. Domingos de Coimbra, Sefta feira } dias deNo-

vem-
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vembro da Era de 1565 ,
que he Anno do Senhor

de 1 5 27. Eftá na Torre do Tombo na Cafa da Co-
roa , gaveta 14, maço 2.

D. MARIA AFFONSO,
Filha de/Rey D. Diniz,

XXVII. Eíle Sello he de cera vermelha , bem
coníèrvado, pendente de hum cordão torcido deíe«

da encarnada, com efta letra: Sigillum Marine Al'

phorifi íilitíe D. Dicnyfij Régis PortugaUiíje Algarhij,

Eílá em huma efcritura de huma troca , que

a Abbadeííà de Santa Clara de Santarém D. Mari-

nha Martins fez com D. Maria Affonfo , filha del-

Rey D. Diniz
,
pela qual a dita AbbadeíTa deu à

dita D. Maria Aííbníò a terra de Mortágua com to-

do o íèu fenhorio
,
por cento eftins da herdade , que

a dita D. Maria Affonfo havia no Campo de Trou-

xe , Termo de Santarém
, que foraÔ de D. Pedro

Annes Portel : feita em Santarém a } de Abril da

Era de 1557 , que he Anno de 15 19. Eílá na Ca-
la da Coroa, gaveta i , maço i.

ELREY D. AFFONSO IV.

XXVIII. Efte Sello eftava muy mal tratado ^

he de cera vermelha
,
pendente de hum cordão , cu»

ja letra falta, mas he deiRey D. Aífonfo IV.
Confta de hum concerto de amifade , e con-

Tom.lV. E cordia
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cordia entre EiRey D. Affonfo IV. e o infante D.

Pedro feu filho , e herdeiro , fobre a difcordia , que

entre elles havia pela morte de D. Ignes de Caftro,

pelo que o dito Infante perdoou a todos os que íè

acharão na dita morte, ederaõ confelho ; e ElRey
perdoou a todos aquelles

,
que deílruirao , e íorao

no deílruimento das heranças
, que o dito Infante

mandou deílruir por morte da dita D. Igncs : e o

modo, que o dito Infante havia de ter em uíàr da

juftiça na parte , que o dito Rey lhe concedeo com
juramento. Neíle mefmo pergaminho eílá outro

Sello pendente
, porém taô mal impreíTo , que le

nao pode perceber , e tal vez feria o do Infante D.
Ptdro j e a fita de outro , de que já nao havia mais

final , do que fer a dita fita de Sello pendente
,
que

também entendo feria da Rainha D. Brites. Eftá

na Torre do Tombo na Cafa da Coroa , gaveta 1 5

,

maço 1 1.

XXÍX. Efte Sello he do mefmo Rey , e naõ

taõ mal tratado como o outro , he de cera abetu-

mada vermelha , pendente de huma fita amarella

,

com efta letra: Sigilliim Domini Alphonji lis

^ Algarhii , que foy o que íê pôde ler.

Coníla de huma inílituiçaô de huma Capella,

que ElRey D. AtFonfo IV. com a Rainha D. Bri-

tes fíia mulher, fízerao em a Sé da Cidade deLií^

boa na Capella mayor , em a qual elegerão fua íê-

pultura , e fe mandarão enterrar , e ordenarão ,
qus

em ella cantaílèm continuamente dez Capellães , c

fc
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íè edifícaflè hum Hofpital : feita em o Porto a

deJunho da Era de 13S0 ,
que he oAnno de 1342,

Eftá no Archivo Real da Torre do Tombo na Ca-

ía da Coroa , gaveta i
,
maço 3

.

XXX. Efte Sello he de chumbo , eílá flamman-

te , pendente de feda azul , e cor de ouro , e bran-

ca , e diz a letra : SigiUum Domini Alp/w/jfi Régis

Portagalliíe O" Algarbil,

Eílá em huma doação
,
que fez a Rainha D*

Brites, fua mulher, da Villa de Cintra com todos

feus Termos ,
Reguengos , e Padroados , e juriídic-

çaõ, pelas Villas , e Lugares de Gaya, Villa*Nova,

e Alcoentre : feita em Lisboa a 26 de Mayo da Era

de 1372 , que he o Anno de 1534. Eftá na Torre

do Tombo na Cafa da Coroa ,
gaveta i}

,
maço . .

,

A INFANTE D. LEONOR,

Rainha de Araga^ó , -filha delRey D. A^onfo IV, a

qual caiou com ElRey D.Pedro IV. deAragaè»

XXXI. Efte Sello he de cera vermelha, abetu-

mada , pendente de hum cordão de linhas verme-

lhas, comefta letra: Sigillum Dominte Leonone Re*
giuíc Aragoni^.

Eftá em huma efcritura , em que recebeo hu«

ma Coroa de ouro com quatro efmeraldas , tres ru-

bis grandes , e feis fafiras , e outras muitas miúdas,

com aljôfar grofíb , e outro mais miúdo , e huma
cinta toda de fio de prata com efmaltes , e outras

Tom.IV. Eii joyas;
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joyas : feita em Lisboa nos Paços delRey a 25 de

Julho da Era de 1585 , que he Anno de 1347 , e fe

guarda na Torre do Tombo na Cafa da Coroa
,
ga-

veta 17 ,
maço 5.

DA CIDADE DE LISBOA,

Em tempo dsIRey D. Affonfo IV,

XXXII. Efte Sello he de cera eícura , penden-

te de hum cordão, cuja letra fenao pode entender.

Eftá em huma troca da Camera da Cidade de

Lisboa do Campo deOeira com El Rey D. AíFon-

fo IV". pelo qual lhe tira para íèmpre ajugada, que

El Rey tinha do paô ,
que o dito Confelho havia

no Alqueidaõ , Termo da Cidade de Lisboa
, que

faô em cadi anno trinta moyos de paÕ meado, &:c.

Feita a Carta na Cidade de Lisboa no Paço do

Confelho a 9 de Novembro da Era de 1590 ,
que

he Anno de 1552 , eílá na Torre do Tombo, gave-

ta 17.

ELREY D. PEDRO L

XXXÍII. Eíle Sello he de chumbo , e eftá bem
confervado , e pendente de fios de feda verde , e cor

de canella , com eíla letra : Sigillum Domini Petri

Regis Portuga/iíe Algarhii.

Eftá em huma doação , que fez a Rainha

D. Brites, fua mãy , de Viana de Alentejo , e Odia-

na: feita em Lisboa a 4 de Junho da Era de 139^ ,

que
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que he Anno de Chiifto de 1 5 57. Eílá em a Caía

da Coroa
, gaveta i}

,
maço 5.

XXXIV. Elie Sello eílá excellentemente con-

íêrvado , fem embargo de íèr de cera branca
,
pen-

dente de huma trança verde , e branca , com a le-

tra : Sigillum Domini Petri Régis Portiigaliíe Al-

garbii.

Eílá em huma Carta delRey D. Pedro
,
por

onde toma na fiia protecção o Moíleiro de Odivel-

las : foy feita em Lisboa a 2 1 de Mayo da Era de

1596 ,
que he Anno de 1558. Eílá no Archivo do

dito Moíleiro.

XXXV. Eíle Sello he de D. Fernando de Vaf-

concellos ,
Arcebifpo de Lisboa , biíheto de Aííon-

íb , Senhor de Caícaes , filho do Infante D. Joaõ , e

neto delRey D. Pedro I. Eílá na Bulla de Bonifa-

cio IX. da difpenfa dos votos do Meílre de Aviz,

paííada em Roma em S. Pedro ao quinto das Ka-
lendas de Fevereiro no anno fesíundo do feu Ponti-

ficado. Coníerva-fe no Archivo da Sé de Lisboa
3

livro terceiro de Privilégios , e Bulias ApoRolicas 3

foi. 13.

ELREY D. FERNANDO.

XXXVI. Efle Sello he de chumbo
,
pendente

áe fios de feda encarnada , e verde , com eíla letra i

Sigillum Domim Fernamdi Portugalice C Algarbii

"Régis ^ e fe conferva taõ perfeito , como fica aberto.

Eítá em huma doação feita à Infante D. Bri-

íes
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tes das Villas 5 e Lugares de Villa Monte , e das

Alcáçovas , Ferreira , Terena , Loufáa , Arga-

nil
,
PedrogaÕ , Penacova , Santa Comba , Mortá-

gua, e outras nomeadas , para ella , e todos feus íuc-

ceílbres, e de todos os direitos Reaes, rendas, e tri-

butos , e Padroados das Igrejas delias , Ôcc. Feita

em Liííboa a 24 de Março da Era de 141 1 , que he

Anno de 1373. Eílá na Caía da Coroa, gaveta 5.

maço 2.

XXXVII. Efte Sello he de cera branca , pen-

dente de huma trança azul , e branca , com efta le-

tra : Sígiíliim Domini Fernamdi FortugaliíC O* Al^

garhii Régis,

Eílá em huma confirmação ,
que ElRey D.

Fernando fez ao Moíleiro de Odivellas de todos os

privilégios , e graças ,
que lhe tinhaÕ feito feus an-

teceíTores : feita em Santarém a 15 de Março da

Era de 1405 ,
que he anno de 1567. Eílá no Ar-

chivo do dito Moíleiro.

A RAINHA D. LEONOR TELLES
DE Menezes.

XXXVIII. Eíle Sello he de cera branca, pen-

dente de huma trança cor de fogo, eílá muito deí^

pedaçado , e fomente tem : A Kaynii: Donnai ....

Eílá em huma Carta
,
porque manda ao íêu

Almoxarife dos Reguengos de Friellas, reponha ao

Moíleiro de Odivellas huma marinha de íàl em San-

to
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to Antonio do Tojal ,
que lhe fora doada por EI-

Rey D. Diniz : foy feita em a 9 de Ou-
tubro da Era de 141 5 ,

que he Anno de Chrifto de

1577. Ellá no Archivo do Mofteiro de Odivellas,

aonde a vi.

XXXIX. Efte Sello he de cera
,
pendente de

hum cordão encarnado , muito mal tratado , com a

letra: S. Une Leonoris O" ^Igarbii , o qual

tem bem diverfa forma , do que parece devia ter.

Eftá em hum pergaminho de certos privilégios

dos Cafeiros do Moíleiro de S. Vicente de Fora

,

Era de 1411 ,
que he o Anno de 1575. Guarda-íe

no Cartório do Real Moíleiro de S. Vicente de Fo-

ra, armário 24, num. 6.

ELREY D. JOAÕ L

XL. Efte Sello he de cera parda
,
pendente de

huma trança de lãa azul, e branca, com efta letra;

Seello dos Contos de E/Key de gaL Cidade de

Lixboa,

Eílá em huma Carta paííàda em nome del-

Rey D. Joaõ o 1. a D. Pedro de Menezes , Conde
de Viana , Senhor de Villa- Real , Almirante dos

Reynos de Portugal , e Algarve , e Alferes do In-

fante íèu filho , Capitão , e Governador da Cidade
de Ceuta

, para que o Guar la mór da Torre do
Tombo lhe dê o traslado da Carta

,
que ElRey D.

Diniz mandou dar ao Almirante Micer Manoel
PeíTa-
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Peííanha , e acaba : E afclado do Sello dos Contos da

Cidade dc Lisboa dada na dita Cidade a S do mes dc

Mayo. EíRey o mandou per o dito Fernam Lopesfeu

Vajjalo Guardador das ditas e/cripturas. Gonçalo

Anes a fez. Era do nacimento de NqJJo Senhor Je/u

Chrillo 14^^. Eftá no Cartório do Conde de Villa-

Nova, maço 4 das mercês antigas , num. 27, don-

de a tirey.

XLÍ. Eíle Sello he de chumbo , pendente de

fios de ioda verde , vermelha , azul , e branca , com
efta letra : Sigilhim Domini Joannis Régis Portuga^

iiíC Algarhii.

Eftá em huma doaçaõ feita ao Condeítavel

D. Nuno Alvares Pereira dos bens de Alvaro Gon-
çalves, que paíTara aCaftella em deferviço delRey:

feita em Alvites, Termo de Mirandella y a 11 de

Outubro da Era de 1425 ,
que he Anno de Chrifto

de 1578 , dous annos depois deiRey governar. Af-

fonfo Coudo afez. Guarda-fe no Archivo da Caía

de Bragança
,
maço das doações antigas.

XLII. Efte Sello he de chumbo, diílèrente do

outro , como fica debuxado
,
pendente de feda en-

carnada , e azul , com efta letra : Sigilhim Domini

Joannis Régis FortiigaliíC Algarhú.

Eftá em huma efcritura delRey D. Joaõ o 1.

em que promette a fua nora a Infante D. Leonor

de Aragão , mulher do Infante D. Duarte fucceí^

Ibr da Coroa , íète mil florins para íeu alimento.

Foy feita em Coimbra a 4 de Novembro de 142S.

Con-
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Conferva-íê na Torre do Tombo na Caía da Coroa,

gaveta 17, maço i.

XLIII. He eile Sello em cera branca, penden-

te de huma trança, tecida de láa branca , e azul,

com eíla letra : Sigillum Domini Joannis He-

gis PortugaUie ^
Eílá em huma Carta paílàda em nome del-

Rey , ern a qual eílá encorporada outra , em que

pertenciaô os açougues de Béja ao Conde de Arra-

yolos , e acaba neíta forma: Em a Cidade de Lisboa

aos 16 dias de Junho j ElRey o mandou por Diogo Af'

Jonfo bacharel em leys , feu vafaio , do leu Dejembar^

go , Juiz dos feus feitos, Joaõ de Lisboa afez era do

nacimento denojjo Senhor feíu ChriJio de 1422, Eftá

no Cartório da Gafa de Bragança no maço das doa-

ções antigas.

A INFANTE D. ISABEL,

Dufjueza de Borgonha , cafada com FiUppe o Bom^

Duque de Borgonha.

XLIV. XLV. Eftes Sellos traz Oliverio Ure-

dio no livro : Genealogia dos Condes de Flandes , pa-

gin. 125 , onde tem efta letra: Serinijfima Eliza"

betha Dei gratia Ducijfa LotharingiíC
^
BrabantiíC^

Limhurg , Conâtijja FlandriíC , Arthefti ,
Borgundi^e

Domina.

Tom.IVo F D.
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D. JAYME,
Eleito , e con/irmado em AdmlniJlrador do Arce-

hl/pado de Lisboa,

XLVI. O preíènte Sello exifte efíampado em
cera vermelha , e íè conferva pendente no docu-

mento íêguinte.

Eftá em huma fentença contra a Commenda-
deira de Santos a favor do Cabido , para que lhe pa-

gue foro de huma horta
,
que eftá junto a S. Laza-

ro, paííàda no anno de 1454. Coníèrva-fe no Ar-

chivo da Sé de Lisboa no livro primeiro das íênten-

ças.

D. FERNANDO, L DO NOME,

Duque de Bragança,

XLVIL Efte Sello he de cera vermelha , naõ

pendente, e juntamente tem outro Sello de fua mu-
lher , com efta letra : Sigillum D. Ferdinandi Mi
Domini Ducis Bargienfis,

XLVIII. Efte Sello eftá junto com o outro,

ambos nascoftas da Carta, naõ pendentes, cuja le-

tra nao faz lentido.

Eftaô em huma Carta , que fez naõ fendo

ainda mais que Conde de Arrayolos
,
juntamente

com a CondeíTa D. Joanna de Caftro , fua mulher,

em que ambos ordenaô
, que os Mouros , e Mou-

ras,
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ras ,

que tinhaõ eícravos , e que haviao recebido o

Bautiímo , os deixavaõ depois da fua morte em fuás

liberdades , e livres de todo o cativeiro : foy feita

em Villa-Viçofa a 6 de Agoílo de 1453. Eftá no

Archivo da Sereniííima Caía de Bragança no maço
das doações antigas.

D. THEOTONIO,
KÃrcelifpo de Évora,

XLIX. Deíle Sello ufava nas Cartas , e o vi

em algumas , e entre ellas em huma para o Duque
de Bragança, efcrita em Évora a 25 de Fevereiro de

1585 ,
impreííò em obrea , e lacre , mas taõ mal ti-

rado, que fenaÕ lê mais, que: Tlieotonhis. Eílá no
Archivo da dita Cafa.

D. JOAÕ, L DO NOME,
Ducjiie de Bragança.

L. LI. LÍT. Deftes difíèrentes Sellos uíava nas

Cartas
, que mandava efcrever. Em o primeiro fao

as letras iniciaes
, que dizem : Joannes Dux VI. Em

o íegundo o diz por extenfo , ainda que íe naõ per-

cebe a ultima letra da conta
,
que faz num. VI. po-

rém fem duvida he do dito Duque.

TomJV Fii A
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A SENHORA D. CATHARINA,
Diiqusza de 'Bragança.

LIII- Deíle Sello ufava , e o vi em huma Carta

para ElRey D. Filippe lí. efcrita em 24 de Mayo
de 1 59S , em que lhe dá os parabéns do caíàmento do

Archiduque Alberto com a Infante de Hefpanha.

D. DUARTE,
Qiis cafou com a herdeira da Cafa de Orope/a em

Cajiella.

LTV. Eíle Sello vi em huma Carta (para o Du-

que íèu irmaõ) de 18 de Fevereiro de 1585 , efcrita

em Monforte.

D. ALEXANDRE,
Arcehifpo de Évora.

LV. Eíle Sello eílá em huma Carta para o Du-
que feu irmão, efcrita em 7 de Novembro de 1600.

D. T H E O D O S I O L

Duque de Bragança ,

LVL Efte Sello he de Chancella , de que uíã-

va nas Cartas , e eílá em huma Carta do Duque pa-

ra EIRey D. Joaõ ÍIL efcrita em Villa-Viçofa a 15

de
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de Mayo de 1 5 5 8 , e tem eRa letra : Theodofivs Dux\
Eflá no Cartono da dita Gafa no maço das Cartas.

D. THEODOSIO II.

Ducjue de Bragança,

LVIL Efte Sello eftá em huma Carta de para-

béns para o Príncipe das Aílurias do cafamento da

Infante D. Ifabel Clara , fua irmãa , com o Archi-

duque Alberto
j
foy efcrita em Villa-Viçofa a 26

de Mayo de iJpS, e tem a letra: Theodofivs II.

Dvx Bragantice. Eftá no Archivo da meíma Gafa

no maço das Cartas.

D. AFFONSO,
Marquez de Valença , Conde de Ourem,

LVIII. Eíle Sello he de cera vermelha , naõ

pendente , que eftá no reveríb do pergaminho , tem
a letra : Sigilhim Díii Afonfi ValentiíC,

Eftá em huma íèntença definitiva , tirada do

proceííò por Luiz Eannes de Bacharel, Ou-
vidor das terras do Marquez de Valença , contra

certos rendeiros : feita em Lisboa a 2S de Janeiro

de 1458. Eftá no Archivo da Caía de Bragança,

aonde a vi.

ELREY
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ELREY D. DUARTE.

LTX. He eíle Sello de chumbo
, pendente de

íèda verde, e branca, folta, fem fer cordão , com
eíla letra : Sigillum Dowmi Eduardi Dcei gratite

"Régis PortugaHíC O' Algarhii Domini Cept^e,

Eítá em hiima Carta , em que EIRey decla-

ra
,
que eílaõ fora da Ley mental as doações da

Cala de Bragança. Foy paííàda por EIRey D. Du-
arte , e acaba nefta forma : Feita em Santarém aos

8 dias do mes de Abril. E/Key o mandou-, Alvaro An-

7ies o fes anno do nacimento de NoJJo Senhor Jefu
Chri/lo de 14^4- Foy tirada do Archivo daSereniA

fima Gafa de Bragança , onde íe confervava no ma-

ço das doações antigas.

LX. He ede Sello em cera branca
,
pendente

dehuma trança teciJa de lãa branca , e azul , com
efta letra : Sigillum Domini Eduardi DíCt

Gratine Régis PortugaliiC O* Algarbh CeptíCíjue Do'

mini.

Eílá em huma Carta afíinada por EIRey D.
Duarte para que aspeííòas, que tiverem rendas neí^

te Reyno , e viverem em Caftella , íè paííèm a vi-

ver a elle 5 e naõ o fazendo , naõ poííàõ levar as taes

rendas para Caftella , e naõ fe lhe pagaráõ , e aca-

ba : Dada em Óbidos a de Setembro. Ruy Galva'õ

afez era de 14^4 annos. EIRey. Eílá no dito Ar-

chivo.

ELREY
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ELREY D. AFFONSO V.

LXI. Efte Sello he de cera de Chancella, naô

pendente , com a letra : Sigillum Seremffimi Alphonfi

Dei gratine Kegis CaítelíC
,
Legionis

, Portugalite ,

Eílá em huma doação , que principia : D. Af-

fonío pela graça de Deos Key de Caliella , de LeaÕ
,

de Portugal , e de To/ledo , e de Galiza , de Sevilha
,

de Cordova , e de Mureia y ede Jaem , e dos ^Igar-

ves, da quem , e dalém mar em África, e de ^A/jazi'

ra , e de Gibaltar , de Bi/caya , e de Molina, a (juan-

tos eíia Carta virem , ^c. Neila faz doação a D.

Henrique deM enezes ) Conde de Loulé ^ e Capitão

das fuás Villas de Arzila , e de Alcácer , de toda a

terra de Damjar com todos osfeus Vaííàllos , e mo-

radores em ella, que era Termo da fua Villa de Al-

cacere do Reyno do Algarve de Africa , &:c. Paf-

íàda em a fua Cidade de Çamora a 26 de Outubro

doanno de 1475. EíU no Archivo Real da Torre

do Tombo na Cafa da Coroa, gaveta 5 ,
maço 10.

LXH. He efte Sello em cera branca
,
penden-

te de huma trança , tecida de laa branca , e azul

,

com efta letra : Sigillum Domiiii Alphonfi Dei

gratia Kegis FortugaliíC ^ Algarhii V. Cept<ie que

Domini Africa,

Eílá em huma Carta paííàda em nome del-

Rey , com a copia tirada dos livros do Regifto, da

Carta , em que fez mercê ao Duque de Bragança D.
Atíonfo, de que aífim que efte faleceííè, ofiiho, que

lhe
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lhe fuccedeííè, íêchamaíTe Duque, e Conde, &:c. a

qual acaba: Dada em Lisboa a lo de Julho. E/Rey

o mandou pelo Doutor Ruy Gomes de Alvarenga /eu

VaJJallo , e do feu Dejemhargo das petições , Vice'

Chanceller, ^nno de 144^. Conferva-íê no Archi-

vo da Caía de Bragança no maço das doações.

LXIII. Eíle Sello he de cera abetumada, efcu-

ra , pendente de huma trança branca , e azul , e a

letra naõ fe percebe.

Eílá em hum traslado tirado em publica for-

ma da Torre do Tombo , em que por mandado del-

Rey D. AfFoníb V. íe lhe dá a copia de hum Alvará

delRey D. Pedro, em que manda reftituaõ aoMoí^
teiro de Odivellas hum homifiado ,

que fe tirara do

ícu Couto
,
guardandolhe os privilégios concedidos

ao Mofteiro de Alcobaça. Dado em Lisboa a 15 de

Abril de 1457. Eftá no Archivo de Odivellas.

LXIV. Efte Sello he de Chancella.

Eftá em huma Carta delRey D. AíFoníb V.
para o Senado da Camera de Lisboa, em que ordena

fe proceda, e caftiguem os culpados no roubo
, que

em Lisboa fe fizera aos Judeos. Poy feita em Cin-

tra a 6 de Outubro de 1450 por Diogo de Figueire-

do. Eft:á no Archivo do dito Senado no livro 2. dos

Reys D. Duarte , e AíFonfo V. foi.
3 5 , aonde a vi.

LXV. He efte Sello de chumbo, pendente de

feda encarnada , e azul, folta, íem íèr cordão, com
efta letra : Sigillum Domini Alphonfi Dei gratia Re^
gis PortugaliíC Algarhii Cept^egue Domini,
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Ve-íè em huma Carta feita em Santarém a 2

de Março de 1449 pai"a o Conde deArrayolos, Go-
vernador de Ceuta

, poder dar certas cafas na dita

Cidade. Conferva-fe no Archivo Brigantino.

ELREY D. JOAG ÍL

LXVI. Eíle Sello he de chumbo , pendente

de íèda vermelha , azul , e branca , com efta letra :

Sigillum Sereniffimi Joannis II, Régis Portiiga/iíe O'

Algarbioriim citra O* ultra marc in Africa GuincíC

Domimis.

Eftá em huma doação ao Duque de Beja o
Senhor D. Manoel da Villa de Santiago : feita em
Béja a 50 de Mayo de 1489. Conferva-fe na Torre

do Tombo na Cafa da Coroa, gaveta 17 , maço 9.

LXVII. Eíle Sello he de cera vermelha
,
pen-

dente de huma trança delãa azul, eamarella, com
eíla letra : Sigillum Dei grada Régis

Portugaliíe ^ Algarh Eílá taõ mal t» a-

tado
,
que íè naõ pode ler mais ,

que o que fica eí^

crito , mas he fem duvida do dito Rey.
Eftá em huma fentença dada contra D. Pe-

dro de Attaide, Fidalgo da fua Cafa, culpado com
o Duque de Viíeu

, por confpirar contra a fua peí^

foa Real , e do Principe feu filho , de o matarem

,

pelo que viílo , ôcc. Foy fentenciado a morte na-

tural, e que foííè degollado, e efquartejado , e con-

fifcados todos os feus bens para a Coroa , &ic. Da-
. Tom.IV. G da
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da em a Villa de Setuval. ElRey o mandou pelo

Doutor João de Elvas do feu Confelho , e Corre-

gedor dafua Corte. Anno de 1484. Eftá na Caía

da Coroa, gaveta 2, maço i.

A RAINHA D. LEONOR,

Mulher delKey D.Joa^ II.

LXVIII. Efte Sello he impreílb em obrea.

Eílá em huma Carta para o Senado da Came-
ra de Lisboa , em que recomenda a Fr. Fernando,

que eftevc em Santo Antaõ , para que o Senado o
prouva na Capella de Santo Antonio : foy feita em
Santarém a 7 de Fevereiro de 1487. Coníêrva-íc

no livro primeiro dos Provimentos , e Officios do

Senado da Camera de Lisboa , foi. 47.

O PRÍNCIPE D. JOAÕ,
Depois Key II. do nome.

LXIX. Efte Sello he de cera em Chancella.

Eftá em huma Carta , em que o Principe , co-

mo perpetuo Adminiftrador do Meftrado de Santia-

go , efcreve ao Cardeal Arcebifpo D.Jorge da Coi-

ta , em que lhe roga nao obrigue ao Prior de San-

tiago , nem mais Beneficiados das Igrejas da dita

Ordem , irem ao Synodo
,
que convocara

,
por

quanto faõ exemptos do Arcebifpo : feita em
a 5 deJulho do anno de 14Ó2. Eftá no Archivo da

Sé
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Sé de Lisboa no livro quarto dos Privilégios , e Al-

varás, fol.iS, armário dos Privilégios, e Cartas dos

Reys.

D. J O R G E

,

T)u(jue de Coimbra, eMeâre dc Santiago , e Aviz»

LXX. Eíle Sello he de cera vermelha ,
pen-

dente de huma trança da mefma cor , e a letra nao

íêpóde ler, porque eftá muito mal tratado.

Eílá em hum em.prazamento
,
que faz de hu-

ma vinha , que he do Mofteiro das Commenda'-iei-

ras de Santos , a qual exifte no Paço do Lumi ir

,

onde chamaõ o Outeiro
, pagando o quarto. Foy

feito em Lisboa a 18 de Outubro do anno de 1505.

Guarda-fe no Archivo do Mofteiro de Odivellas

,

onde o vi.

ELREY D. MANOEL.

LXXL Eíle Sello he de cera vermelha , e tem
efta letra : Sigillum Screniffimi Emmamie/is Primi

Régis Portiiga/iíe ^ Algarhiorum citra ^ idtra ma'-

re in Africa , ^ Chiriíe Domini.

Eftá em huma Carta , que o dito Rey man-
dou pafl^r aD.Jayme, Duque de Bragança, e Gui-

marães , &:c. e a D. Diniz íeu irmão , íeus muito
amados, e prezados fobrinhos , filhos da Duqueza
fua muito amada , e prezada irmaa , da reftituiçao

Tom.IV, G ii de
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de fama , declarando ,
que nunca a perderão , e aca-

ba : E por firmeza de todo lhe mandamos dar e/ia nof

fa Carta
,
por nos affinada, eajjè/ada de nojo Selío da

Puridade , a qual em todo , e por todo queremos y e

mandamos^ que Je cumpra^ e guarde ^ como nella lie

contlieudo. Dada em a nojfa Cidade de Lisboa a iz

dias de Ahrií, Antonio Carneiro afez anno de ^offo

Senhor Jejit Chrião de i^oo. Eftá no Archivo da

dita Cafa no maço das doações.

LXXÍÍ. Efte Sello he de cera vermelha
,
pen-

dente de huma trança de lãa azul , branca , e encar-

nada , com efta letra : Sigillum Serenijjimi Emma-
mielis I. Kegis FortugaUce Algarhiorum , citra CJ"

ultra mare in Africa ^ ChiníC Domini.

Eftá em huma Carta para que fe dê a Jerony-

mo de Eça certa quantia, por huma, que largava,

e que tinha em Tentúgal , que fe deu a D. Alvaroj

foy feita em Évora a 28 de do anno de 1 507.

Eílá no Archivo da dita Cafa no maço das Cartas.

LXXÍII. Eíle Sello he de cera vermelha, pen-

dente de huma fita de lãa amarella , com eíla letra

:

Segillus Sereni/Jimi Emanuel ar . , . , citra

O' ultra mare in Africa Guin

He de íaber
,
que eíle Sello eftá pofto em hu-

ma fentença paííada em nome delRey D. João IIL

hum anno depois da morte dei Rey D. Manoel feu

pay , de quem he o Sello : a qual fentença foy dada

a favor do dito Rey contra João de Mello, Capi-

tão da Ilha de S. Thomé
,
porque foy julgada ao

dito
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dito Senhor adita Capitania em Lisboa a 19 de De-

zembro de 1522. Acauía porque puzeraõ efte Sel-

lo deiRey D. Manoel neíle pergaminho de fenten-

ça delRey D.Joaõ íèu filho, a nao fer defcuido,

e inadvertência , naÔ poííò entender outra coufa.

Eílá na Cafa da Coroa, gaveta 15 , maço 5.

LXXIV. He efte Sello de chumbo , e tem a

íèguinte infcripçaÕ : Sigilhim SeremJJimi B^mmanue^

Ih Regis PortiigaliíC , O* Algarhioriim , citra , ul-

tra mare in Africa^ ^ Dominus GuinCíe.

LXXV. He efte Sello de chumbo
,
pendente

de feda encarnada, e branca , com efta letra: Sigil-

him Serenijjimi Emmaniielis Regis Portiigalice O" Al'

garbionim citra , O* ultra mare in Africa , Dominus

Giúni€íe ac Conçuiãatíe
,
Navigationis , ^ Commer-

cii MtliiopiíC , Arahite , Perficc , c,

Eftá em huma Carta paíEda a D. Jayme, Du-
que de Bragança , e de Guimarães ,

que contém hu-

ma confirmação , e doação das Villas de Monfa-

raz , Soufel , e Alter do Chao , em o Alentejo. Da-

da em Lisboa a 2S de de 15 14. Eftá no

Archivo da dita Caía no maço das doações.

Também o achey em huma Carta , em que o

meímo Rey fez doação à Infante D. Ifabel , fua fi-

lha , da Cidade de Vifeu , e da Villa de Torres Ve-
dras com fuas terras , limites , e termos , com fua

jurifdicçaô, alta, e baixa, Civel, e Crime , mero, e

mixto Império , falvando fomente para elle a cor-

reição , e alçada , com todas as rendas , 6cc. Dada
em
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em Lisboa a 20 de Mayo do anno de 1J17. Eílá

na Caía da Coroa na gaveta 2 , maço 2.

LXXVI. Efte Sello he eftampado em obrea.

Exifte em huma Carta do dito Rey D. Ma-
noel para o Senado daCamera de Lisboa, que prin-

cipia : Vereadores nos ElRey vos enviamos muito fau*

dar , OV. em que lhe recomenda dê licença a Luiz

Gomes feu criado ,
que tinha ajudado o officio de

Corretor com Affonfo Q^iiarefma , que tinha o dito

officio , e paíTava a índia , &c. feita em Almeirim a

25 de Fevereiro de 1516. Eílá no Cartório do Se-

nado de Lisboa no livro primeiro dos Provimentos,

e Officios, foi. 47.

A RAINHA D. LEONOR,
Terceira mulher delRey D. Manoel,

LXXVII. Eíle Sello traz Oliverio Uredio na

Genealogia dos Condes de Flandes
,
pag. 154, com

eíla letra : Regina PortugaliíC.

D. DUARTE,
Ducjue de Guimarães , 0io do Infante D. Duarte.

LXXVIII. Eíle Sello he de cera vermelha,

nao pendente , com eíla letra : Eduardus Eduardi

I/ahelliC Infantiwn Filius. Eílá muy mal trata-

do , e perdido.

Ve-fe em huma Carta do Officio de íêu Ef-

crivao
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crlvaõ da Fazenda a Joanne Mendes de Caftello-

branco , Teu collaço , e Fidalgo da fua Caía , filho

de Heitor Mendes Valente
,
que fora Efcrivaõ da

fua Fazenda : feita em Lisboa por André Vidal a 5

1

de Julho de 1574. Eftá no Archivo da Caía de Bra-

gança no maço das doações antigas.

A SENHORA D. MARIA,
Frinceza de Parma.

LXXIX. Conferva-íê efte Sello em diveríãs

Cartas
,
que eftaô no Archivo da Sereniífima Caía

de Bragança.

ELREY D. JOAÕ HL

LXXX. Eíle Sello he de cera vermelha ,
pen-

dente de huma trança de laa branca , e azul , com
efta letra: Sigillum SereniffimiJoannis ^. Kegis For*

tugalííe ^ Algarhiorwn citra , ^ ultra mare in Afri'

ca j ac Giiineíe Domini,

Eftá em huma Carta paííàda em nome del-

Rey ao Duque de Bragança para ter apoíèntado-

ria , e os feus fucceflbres na Cidade de Lisboa em
virtude dos íeus privilégios , &c. e acaba : Dada
na minha Cidade de Lisboa a 2 dias do mes de Oittu*

hro. EiRey o mandou por Lourenço de Sou/a feu Apo-

fentador mor , efuperior das apofentadorias do Kegno.

Afoiifo Fernandes afez anno do nacimento de Nojfo

Senhor
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Senhor Jcfu Chrido de 1^40, Lourenço de Scufa.

Eftá no Archivo da Gafa de Bragança.

LXXXI. Eíle Sello he de Chancella , e fe con-

ferva emhuma Carta, que tem efte fobrefcrito: Ao
Emperador da Afia ,

Egypto , Arábia ,
Syria , Senhor

de Faleíiina , e de Conjiantin-poly , a qual foy feita

em Évora a 29 de Novembro de 1545 , e nella diz,

que por Duarte Catanho recebera huma Carta fua

fobre a paz , ôcc. ERá na Caía da Coroa
, gaveta

1 8 5
maço 5.

LXXXlí. Efte Sello he de chumbo , pendente

decordoens deíeda verde, e branca, comefta letra:

Sigilhim Excelffi Joannis j. Régis PortugaliíC ^ ^41*

garhiorum citra ^ ultra in Africa ac Guinea Domint.

Eílá emhuma Carta delRey D. Joaõ lil. pe-

la qual fez doação ao Infante D. Duarte feu irmaõ,

das terras de Aguiar , e Pena , com os feus Padroa-

dos
,
Igrejas , &:c. e acaba : Bertholameu Fernandes

a fez em Lisboa a 26 de Mayo do anno do nacimen-

to denoffo Senhor Jefu Chri/lo de ij^p. ElRey.

Conferva-fe no Archivo da Cafa de Bragança no
maço das doações.

LXXXIÍI. Coníèrva-íê , e exifte o prefence

Sello em diveríàs Cartas , que vi defte Rey.
LXXXI V. Eíle Sello he bem diíFerente dos

demais; porém naÕ tem duvida
,
porque o vi em

huma Carta delRey para o Duque de Bragança D.
Theodofto í. efcrita em Lisboa a 20 de Mayo de

1558, aíFiaada pelo dito Rey.

A RAI.
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A RAINHA D. CATHARINA

,

Miilhr ddKey D. Joa^ III.

LXXXV. Coníêrva-fe eíle Sello impreflò em
obrea vermelha de Chancella.

Eftá em huma Carta ,
que a dita Rainha eí^

creveo à Senhora D. Catharina de pezames da mor-

te de fua irmãa , a qual foy efcrita em Xabregas a

28 de Outubro , fem affinar o anno , e he toda da

maõ da Rainha. Guarda-fe no Cartório da Sere-

nilTima Caía de Bragança.

LXXXVI. Eílá em outra Carta
, que exiíle no

dito Archivo.

ELREY D. SEBASTIÃO.

LXXXVII. Eíle Sello he de cera vermelha

,

pendente de huma fitinha eílreita , tecida de lãa

branca , e encarnada , com eíía letra ; Serenifimi

Sebaliiani J. Kegis Portugaliíe , O' ^/garhiorum,

citra O* ultra mare in ^Africa , ac Gumetc Domi-

Eílá em huma Carta de doação ao Senhor D.
Duarte , filho do Infante D. Duarte , para que os

oíficiaes
, que elle prover , tirem o Regimento da

fua Chancellaria : T)ada em Lisboa a 16 dias do mes

de Setembro. PantaleaÕ Rabello a fez anno de NoJ'

Jo Senhor Jefu C/iri/lo de n: Raynha.
Tom.lV, H Eílá
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Eílá no Archivo da Cafa de Bragança no maço das

doações.

LXXXVIII. Eíle Sello he de Chancella , fem

fer pendente , com efta letra ao redor : SereniJJimi

SehaHiani Sigilliim I, Régis de Portiigalie
,
^Igar^

hii citra ultra in Africa Dominus Guine^e
,
Concjuidíe

Navigationis , Commercn Ethyopi^e Arabize FerfiíC c

Indi .

.

Eftá em huma Carta patente delRey D. Se-

baíliaõ para D. Conftantino de Bragança , Vice-

Rey da índia, poder tirar as Fortalezas aquém as

tiveíTè, epuJellas entregar a outrem, íêm embargo

da homenagem 5 a qual Carta foy feita em Lisboa

a 5 de Março do anno de 1558 : tenho-a em meu
poder.

LXXXIX. Eíle Sello he de chumbo , penden-

te de cor loens de íeda branca , e verde , com efta

letra : Seremffimus Sehaíliamis /. Kex PortugaliiC,

O* Algarbiorum , citra CT ultra mare in Africa , ac

Guinde Domimis,

Conferva-fe em huma Carta patente do podo
de Vice- Rey da índia a D. Conftantino, filho da
Duque de Bragança D.Jayme, a qual foy feita em
Lisboa a 5 de Março de 1558. Exifte no Archivo

da Caía de Bragança.

O CAR
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1

O CARDEAL INFANTE D. HENRIQUE,

Arcehj/po de Lisboa , e depois 11^/ deJia Mo-
narchia.

XC. Efte Sello he de cera vermelha de Chan-

cella, com papel por cima.

Eftá nos Capítulos daVifita, que mandou fa*

zer naQuarefma doanno de 1568 ao Cabido da fua

Sé por D. Jorge de Almeida. Della coníla fer o

Deaõ AíFonfo Furtado de Mendoça j D. Manoel de

Almada
,
Bifpo de Angra , Chantre j Francifco de

Andrade ,
Arcediago de Lisboa j Sebaftiaõ da Coi-

ta , Thefoureiro mor j D. Pedro
,
Blfpo de Bona

,

Arcediago de Santarém j Pedro Fernandes , Meíl e

Efcola auíênte ; D. João AíTonfo
,
Arcediago da

terceira Cadeira, e Coadjutor porelle Francifco do

Valle
5
Jeronymo Cernige , Arcipreíle , e Coadju-

tor por elle João Cernige. Antaõ Vaz da Mota,
F^ernao de Seixas , Francifco Fernandes , D. Diogo

de Gouvea , e feu Coadjutor Simão de Gouvea ,

Joaõ da Cofta , Paulo Nunes, Jorge Gonçalves Ri-

beiro, Diogo Madeira, Mattheus de Fonte, o Dou-

tor Francifco de Monção , Pedro Rodrigues de

Barros, Gafpar de Faria, Jeronymo Teixeira, Dio-

go de Teve , Cónegos. Diogo de Paiva
,
Gonça-

lo Rodrigues aufente , Gofme Fernandes , Fernan-

do Serra, Coadjutor porelle Antonio Vaz, meyos

Cónegos. Ignacio da Goíla , o Doutor Chriílovao

Tom.IV. Hii de
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de Mattos, Manoel Fernandes, Antonio Carvalho,

Francifco Ferreira , Antonio Barba , Diogo Cala-

do, Antonio de Loureiro, Luiz da Foníeca, Simaô

de Oliveira
,
Quartanarios , Os quaes Capitu-

los mandou notificar a todos os referidos por Luiz

Salgado , feu Efcrivaõ da Camera
,
por huma Car-

ta paííàda a 28 de Mayo de 1568. EM no livro ter-

ceiro das Vifitações , foi.
5 5 do Archivo da Sé de

Lisboa.

XCI. Eíle Sello he impreílò em lacre , e eftá

no íeu Teílamento ,
que exifte na Torre do Tom-

bo na gaveta 16 dos Teílamentos dosReys.

OS GOVERNADORES DO REYJSTO,

Por morte delRey D, Henriçue.

XCII. Eíle Sello he de cera vermelha de Chan«

cella , com papel por cima.

Conferva-fe em huma Carta para o Deão , e

Cabido da Sé de Lisboa , em que fe lhe faz prefen-

te, como elles fícaraÔ por Governadores, e defen-

fores doReyno, como já íaberiao, para os gover-

nar, e defender , conforme huma Carta de poder, e

Regimento
,
que com outros papeis importantes íe

meterão em certos cofres , dos quaes fe poz hum
no Cartório da Sé , e outro no Senado da Camera
da Cidade , e outro no Moíleiro de Santo Eloy , os

quacs havendo de fer villios na Capella mor da dita

Sé , o que impedia a peíle , que havia em Lisboa

:

e tra-
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e tratando-fe com o Confelho de Eftado , e Defem-

bargadores do Paço , e com o parecer dc todos , co-

mo íe havia de remediar eíle caio
, foy aíTentado,

que foííèm levados à Corte para fe abrirem. A qual

Carta foy efcrita em Almeirim a 12 de Fevereiro

de 1580. Eftá no livro quarto dos Privilégios , Al-

varás, e Cartas dos Reys, foi. 246, no armário dos

Privilégios dos Reys do Archivo da Sé de Lisboa,

donde a tirey,

O SENHOR D. ANTONIO,

Prior do Crato,

XCIII. Eíle Sello fe coníêrva eílampado em
lacre.

Exiíle em huma fentença original
,
que vi

,

dada em a Villa de Almada a 4 de Novembro de

1565 nos Paços do dito Senhor D. Antonio na Af-

femblea , em que foraô íentenceadas as inquirições

de Chriílovao de Távora para fer recebido na Re-
ligião de S. Joaõ de Malta. Eraõ as peílbas da Af-

femblea, além do Prior do Crato, Fr. Joaõ da Cu-

nha, Commendador de Vera Cruz, Fr.JeronymO

de Carvalho , Commendador da Aldeã Velha , e da

Trindade de Pinhel , e Fr. Domingos Alvares , Ca-

pellaõ Conventual , os quaes juntos viraõ as provas

íecretas, e judicialmente as approvaraõ.

O SE-
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O SENHOR D. ANTONIO,

Depois defe intitular Key de/la Monarchia,

XCIV. Efte Sello be de Chancella em obrea.

Eftá em biima procuração de pleno poder,

que deu a ScipiaÕ de Figueiredo de Vafconcellos

,

do íêu Confelho deEftado, para que em feu nome
pudefie tratar, e contratar com todos os Príncipes,

Senhores , e peíToas de qualquer qualidade
,
que íe-

jaô ,
que reíidiíTem no Reyno de França , fobre as

Armadas , que lhe mandava fazer para alcançar a

reftituiçaõ dos feus Reynos , e Senhorios , e para

iflb tomar dinheiro , e obrigar a fua fazenda , &:c.

A qual procuração foy feita em Pariz a 27 de Mayo
de 1585. Exifte no livro primeiro da fua Secreta-

ria, foi. I
,
que íe conferva na Livraria do Conde de

Redondo.

ELREY D. JOÃO IV.

XCV. Efte Sello fe conferva gravado em obrea

de Chancella , de que íè ufava nas Cartas aíHnadas

da fua Real maÕ , como vi, entre outras, em huma
efcrita em Lisboa a 8 de Novembro de 1642 a Pe-

dro de Araujo de Soufa , Commendador de Aníê-

mil da Ordem de S. Joaô , e Capitão mor de Mi.
randa, com eíla letra: Joannes IIII, Dei gratia

FortifgaliíC O* Algarhioriim Kex,

ELREY
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ELREY D. AFFONSO VI.

XCVI. Efte Sello íe coníêrva na Secretaria de

Eftado, e tem na circunferência a infcripçaõ íeguin-

te : Alphonjiis VI. D, G. FortiigaliíC
, Algarbio'

rum Kex,

XCVII. Do meímo modo, que o anteceden-

te , exiíle eíle Sello na Secretaria de Eftado, tendo

em redondo o letreiro
,
que íe fegue : Alphojifiis VI,

D. G. Portugaliíe , O* »Ã/garbíorum Rex.

XGVIIÍ. Na mefma Secretaria íe guarda efte

Sello, tendo na meíma parte, que os referidos, a

fobredita infcripçaõ, que he: Alphonfiis VI. D. G.
Tortit^aliíC , O* Algarhiorum Kex,

XCIX. Também efte Sello exifte na mefma
Secretaria de Eftado , vendo-íe gravado na circun-

ferência delle efte letreiro : Atphonfus VI, D, G,
Portugaliíe , ^ Algarhiorum Kex,

ELREY D. PEDRO II.

C. Na Secretaria de Eftado lê conferva efte Sel-

lo, que tem efculpido à roda das Armas o letreiro

fecjuinte : Petrus D. G, Portugaliíe j ^ Algarhiorum

Frinceps , O" Kegens,

Cí. Também exifte na meíma Secretaria o pre-

fente Sello , tendo no mefmo lugar
,
que o antece-

dente , a infcripçaõ
, que fe fegue ; Petrus II, D.

G.
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G. Kex Tortugaliiey O A/garhiorum, citra, O* ultra

mare in Africa , D. Gmne<c , Concjuiílíe
, Naviga^

úonis y Comcrtii EthiopiíC , Arabize
, Perjite , Iii"

dia y ^c,

CII. Na merma Secretaria de Eftado íê guarda

efte Sello , em cuja circunferência fe gravou o le-

treiro feguinte : Petrus D, G, Frinceps
, Siiceffor ,

Giihernator , CT Regens FortugaL Algarlioritm ,

citra, ^ ultra mare in Africa, Dominus GuiriCíe, O"

CojKjiiiãíe , Navigationis, O" Comertii Et/iiopiíe , ArU"
hiíC

f
FerfíC , IndiíC , O*c,

ELREY D. JOAÕ V. N. S.

cm. o prefente Sello fe coníêrva na Secre-

taria de Eftado , e tem na circunferência a inferi p-

çao
,
que íê fegue : Joannes V. D. G. Rex For»

tiiga/iíC , O* Algarhiorum , citra , C?* ultra mare in

Africa , Dominus Guinche , C/ Conçui/itionis , Navi-

gationis , ^ Comertii EthiopiíC , Arabitc , Fer/iíC
^

IndiiCcj. ^c,

CIV. Na mefma Secretaria exiíle efte Sello,

e à roda delle o letreiro feguinte : Joannes V, D,
G. Fortiígaliíe , ^ Algarhiorum Rex.

CV. o preíente Sello exifte anualmente na

mefma Secretaria de Eftado , vendo- fe aberta na cir-

cunferência delle a epigrafe íèguinte : Joannes V.
D. Gratia Rex Fortugali^e , O' Algarhiorum, citra

^

O' ultra mare in Africa , Dominus GuinCíC, Conqui^

fltiO'



da Caja 7(eal Tortug. Liv.V. 57
famh , 'Navigatiojiis , Comertii EthiopifC , Ara-

hice y Fei\fu€
,
índiíCíjue , ^c.

CVI. Também eíle Sello exiíle no mefmo lu-

gar
,
que os antecedentes , tendo cila infcripçaõ

;

Joannes V. D. Gratia Rex Fortiigaliíc
, Algar-

hioriim , citra , O" ultra mare in África , Domi-
• mis Guin€(C

,
Ccnc^iíifitionis ,

Navigatícnis , Comertii

EtliíopiíC , ArahiíC^ Per/iíe, Indiíefie , 0'c.

CVII. Efíe Sello he aberto em chumbo , e

íèrve na Chancellaria para fe gravar nos Padroens

Reaes, e tem efte letreiro : Joannes V. D.G. Rex
PortiigaliíC,

CVIIÍ. He taÕ magnifica , e mageftoíà a fi-

gura , e forma defte Sello
, que he antonomaílica-

mente chamado o Sel/o grande , e tem na circunfe-

rência a infcripça5 íèguinte : Joannes V. Dei Gra^
tia Rex FortugaliíC , O* Algarhiorum citra , CJ* ultra

mare in ^Africa^ Dominus GuineíCy Conçuifitionis p

Navigationis , Comertii Et/iiopiíC , ArahiíC , Per/iíC
,

Indiíscjue , ^c, Exiíle aólualmente na Secretaria

de Eftado.

I A RAINHA D. MARIA ANNA
DE ÁUSTRIA N. S.

CIX. O preíènte Sello tem na circunferência

o letreiro feguinte : Maria Aima Dei Gratia Rc'

gina PortugaiiíC , O* AJgarhiorum citra , ^ ultra ma»

re in Africa , Domina Guinetc ,
Conquifitionis , ^a*

Tom.IV. I vigU"
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vigationis ^ Comertil , Ethiopíte , KÃrahiíe, PerJííCj

CX. He o prefente Sello íemelhante ao ante*

cedente , e fe gravou nelle a mefma inferipçaõ.

CXI. Efte Sello he o que ferve na fua Chan-

cellaria.

O príncipe n. s.

CXIÍ. Exiíle adaalmente efte Sello na Secre-

caria de Eftado.

A PRINCEZA N. S.

CXIII. Na mefma Secretaria de Eftado íê con-

fsrva o prefente Sello.

O INFANTE D. PEDRO.

CXIV. o prefente Sello he defte Sereniífimo

Infante.

O INFANTE D. FRANCISCO.

CXV. Efte Sello he da fua Chancellaría , on-

de íeconíèrva, e tem efta letra: Francifcus Iiifan^

CXV. Outro Sello , que exifte na fua Secre*

taria.

O IN-
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O INFANTE D. ANTONIO.

CXVL Eííe Sello íerve na fua Chancellaria
,

onde exiftc, e tem eíla letra: Antonius Iiifans Por*

tiigaliíC.

CXVII. Outro Sello
, que íe coníerva na íua

Secretaria.

CXVIII. o INFANTE D. MANOEL.

Efte Sello exlRe na fua Secretaria.

Advirta-fe , (jiie algumas vezes fe antepõem os

mimeros , que accuJa'o os Sellos , o que o artífice ,
que

csefculpio nas laminas
^fez para os co!locar com me-

llior commodidade ; e como os ditos Sellos faõ manifef-

tados pelos números , facilmente os acharão por elies

as peffoas ,
que tiverem curto/idade de os lufcar.

SELLOS.
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CAPITULO III.

Trata-je das Moedas antigas^ e modernas

do %eyno de TortugaL

NOs Rcaes Sellos, que deixamos eftampados, íè

vê feguida a dilatada ferie dos noííos Auguftos

Reys , defde o primeiro Fundador da Monarchia

Fortugueza até o prefente. E deíejando formar ou-

tra ferie na Collecçaõ das Moedas
,
que agora pu-

blico , nao o pude coníèguir
,
porque naõ defcobri

mayor numero das noííàs Moedas , das que adiante

fe veraõ gravadas. E fuppofto fe fruftrou nefta parte

a vontade com que trabalhey para íêguir a Chro-

nologia , com tudo parece
,
que naõ íaÕ poucas as

que dou a conhecer , manifeílando efta Collecçaõ

aos eruditos , e inftruindo aos curioíbs com hum eC-

tudo , ainda que naõ novo ,
que muy difficilmente

poderiaõ alcançar de outra íbrte , porque até agora

efte he o mayor numero das noíTas Moedas, quefe

vem juntas.

He fem duvida
,
que os Sellos Reaes , como

temos moftrado , fazem huma indubitável verifica-

ção , naõ fó dos Efcudos
, que vaÕ abertos nos Ca-

pitulos dos Livros precedentes ; mas também faõ

hum irrefragavel teftemunho , do que fica efcrito,

manifeílando importantes noticias pertencentes à

Tom.IV. Ff mef
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mefma Hiíloria com os diplomas , de que elles pen-

diaõ.

Saô as Moedas huns documentos , com que

igualmente fe authorifaõ as Hiílorias
,
porque por

ellas fe entra no conhecimento da grandeza , e po-

der dos Soberanos
, pela riqueza dos metaes , e pela

diverfidade dos cunhos; juílificando-fe também na

antiguidade o modo , com que fe ornavaõ os Efcu-

dos Reaes , e a forma indubitável das Armas
,
que

ufaraô os Reys antigos.

Pois íendo certo , que as Armas , que illuílra-

rao as familias no Occidente> naõ faõ mais antigas,

que o decimo , ou undécimo feculo
,
porque antes

naõ havia mais
,
que certas divifas peííbaes , e naõ

da familia
,
que eraõ huns fymbolos militares , ou

emprezas arbitrarias
,
que naõ indicavaõ a nobreza,

nem a antiguidade , nem menos o illuílre nome das

grandes Gafas. Pelo que nos ornatos , e mais pe-

ças, de que fe compuzeraõ as Armas, em que teve

principio a Armaria , naõ fe lhe encontra mayor an-

tiguidade , em que fe poíTa fixamente aííèntar , que

o decimo íeculo. Nem menos as grandes Gafas de

Europa tem as fuás Armas certas , e indubitáveis,

fenaõ no íèculo undécimo , e ainda mais perfeita , e

claramente no feguinte.

Para o que fó nos fervirá de exemplo a Gaia

Real de França ( de que íè derivou a de Portugal

)

fem duvida a mais antiga da Chriftandade. E delia

íè affirma, que ElRey Luiz VIL o Moço. a quem
cha-
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chamarão o Floro
y
foy o que, em allufaõ ao feii no- Câímit Hipire de Lo-

me, tomara os Lyrios por Armas naoccafiaõ, em raine, tem. 7,.Lijjert.

que hzera ungir a íeu rilho J^ihppe Augulto no an- nVí, pag,xxxi.

no de 1 170, querendo ,
que a Dalmatica , e os bor«

feguins do Rey feu filho , foííèm da cor azul , íe-

meados de flores de Liz de ouro. E depois os Reys
feus fucceíTores uíarao por Armas em campo azul as

flores de Liz fem numero , enchendo todo o Eícu-

do delias. Nefta forma ufaraÕ do Efcudo largos

tempos, até que ElRey Carlos V. ou, íègundo ou-

tros , Carlos VI. reduzio as flores de Liz ao nume-

ro de tres , como hoje as vemos.

No mefmo duodécimo íèculo , em que teve

principio a Monarchia Portugueza
, começarão lo-

go os noííbs Reys a uíàr de Armas nos Sellos , e

nas Moedas, de forte, que naÕ fa6 mais antigas em
algum outro Reyno da Chriftandade , havendo

pouca variedade nos Efcudos Reaes j até que final-

mente com Leys de perfeita Armaria o ornaraô na

forma , em que hoje íe vê , como já deixamos refe-

rido.

E porque houve pouca , ou nenhuma curio-

fidade em fe pnardarem eftes eftimaveis monumen-
tos da antiguidade

;
quem com attençao obíèrvar

os que deixamos efculpidos nos Sellos , e eftampar-

mos nas Moedas , achará
,
que algumas vezes íè

manifefta na Moeda o que fe nao vê no Sello , e

nefte o que naquella le nao alcançou j naô porque

o dinheiro foííè cunhado com difíèrente Efcudo de

Tom.IV, Ffii Ar.
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Armas , do que o Sello ; mas porque no mefmo

tempo fe efculpio , e reduzio a mais efpecioía for-

ma , e íê acha a Moeda , e falta o Sello , o que fuc-

cede de ordinário nas coufas antigas
,
porque mui.

tas vezes o que naÕ vence muita diligencia , íè con-

fegue por huma rara cafualiclade , como muitas ve-

zes experimentamos: pelo que naõ deícubrimos tu-

do , o que era precifo para efta Collecçaõ. E mui-

to mais, porque naõ fó faltou a curiofidade deíe

confervarem as Moedas , mas também porque neí^

te particular os noíTos naturaes naÔ fó faõ defcuida-

dos , mas inadvertidos
j
porque achando-le em re-

petidas occafioens no noííb Reyno muitas Moe-
das , aííim Romanas , como Portuguezas , e naÕ cui-

dando os inventores mais
,
que no valor

,
que po-

diaõ tirar do ouro , ou da prata , as levao aos Artí-

fices ; que as comprao para as fundirem. Aííim íè

tem entregado ao fogo preciofas Moedas antigas

,

como quem naÕ pertendia outra memoria mais,

que o valor
,
que delias tirão para fatisfazer a cobi-

ça , ou a neceííidade , naõ baftando todos os pru-

dentes meyos, que fe tem applicado contra efta ir-

remediável extracção j fendo efta a cauía
, porque

íàõ hoje taÕ raras as Moedas antigas nefle Reyno.
E porque o tempo naõ as venha de todo a acabar

com o mefmo fado ,
que tiveraÕ as que íe extin-

guirão
,
pertendi livrar do commum eílrago todas

aquellas, que a minha diligencia pode confeg^uir, e

cffereço na prefente Collecçaõ das Moedas Portu-

guezas
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guezas antigas, e modernas, à qual ajuntamos tam-

bém todas as Medalhas , que foubemos íe lavrarão

em varias occafioens para perpetuarem na pofteri-

dade as acções ,
que ellas repreíentaô j as quaes al-

cançámos de peííbas eruditas , e defcobrimos em al-

guns Authores ,
quaes íaõ , Joaô Schikero no Li-

vro intitulado : Scriptores rerum Germanicarim a

Carolo Magno
,

ii/ljue ad Federicum III. incliifi'

ve , ^c. in iimim voliimen colleãi , ima ciim omni re

Diplomática Fiderici Imperatoris ,
impreííb emStraí^

bourg no anno de 1702. Samuel Guichenon na Hif'

toire Genealogicjue de Savoye , eftampada em 1660.

By J. Evelyn Efq S. R. S. na Obra compofta na

lingua Ingleza , e intitulada : ^umifmata A DifcO'

íirfee of Medals, impreííà na Cidade de Londres no

anno de 1697 em volume de folha , na qual trata

diffufamence das Medalhas antigas, e modernas dos

Reynos de Inglaterra, &ic. Eultimamentejoaõ Pa-

lacio no tomo 7. das fuás Obras , intitulado : Aíjiii'

la Augujla , 0'c. da impreííàõ de Veneza de 1679,

Naõ foy idéa minha o entrar no trabalho defta

Collecçaô das Moedas Portuguezas , ainda que re-

conhecia fer huma parte neceíTaria para ornar a fa-

mofa fabrica da Hiftoria Genealógica da Gafa Real
Portugueza porém detido do trabalho difficil de

confeguir femelhante empreza , me naõ animava a

entrar nella ; e também porque já me via rendido da

laboriofa fadiga , que havia experimentado na Col-

lecçaô dos Sellos Reaes j e aííim me fatisfazia com
aqueile
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aquelle evidente teftemunho da minha applicaçaõ,

deixando efta parte aofublime engenho, que na So-

ciedade da Academia Real trabalhava na Hi/loria

Metalliea.

Nefta conformidade íâtisfeito do próprio tra-

balho , me accommodey fem ambição fempre com
o que alcançava pelo deívelo da manha diligencia,

fem que me entralTe na imaginação arrogar como
próprio o eftudo alheyo j e porque íeria injuftiça

clara remetter ao filencio a Moria do Author defta

idea
, publicamente confeííb no grande theatro do

Mundo , ter fido primeiro trabalho do efclarecido

Marquez de Abrantes Rodrigo Annes de Sá, Gen-

til-homem da Camera de Sua Mageftade, e íeu Em-
baixador Extraordinário de obediência ao Papa Cle-

mente XI. e Embaixador Extraordinário à Corte de

Madrid para conclufaô dos reciprocos cafamentos

dos Principes do Brafil , e Aílurias , eruditiíTimo Só-

cio da Academia Real , de que foy veneradiífimo

Ceníbr
, cuja memoria fera íempre íaudofa igual-

mente aos eruditos, do que a Patria. Foy Varão
grande, ornado de muita erudição , ehum dos fabios

Senhores
, que concorrerão no íeu tempo , coníer-

vando grande curioíidade, e admirável talento 5 e pa-

ra prova defta verdade ajuntou diverfas Collecçoes

de raras Medalhas Romanas , e outras muitas ex-

quifitas
;
porque o feu génio elevado íe naõ fatisfa-

zia nunca com huma fó applicaçaõ. Porém deixan-

do por ora o brilhante do feu admirável talento, que

fe
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íepóde ver no Elogio das fuás excellentes vircudes,

que recitou na Academia Real o Conde da Ericei-

ra D. Francifco Xavier de Menezes ,
cuja incom-

parável erudiçaõ ferá íempre o mayor elogio da fua

grande peííòa j e no que anualmente eftá efcreven-

do o Padre D. Jofeph Barbofa ,
digna penna para

taõ elevado aíTumpcoj tratarey ÍÓ daCollecçaõ das

Moedas Portuguezas
,
que elle deixou , as quaes já

tinha feito abrir, eeftampar, para que diftribuindo

as eílampas pelos curioíòs deíle eftudo , viíTem as

que o Marquez tinha ajuntado , e o foccorreííèm

com as que tiveíTem. Nefte tempo lhe faltou a vi-

da , e íicou , como ordinariamente coíluma fucce-

der ,
perdido o trabalho , em que a fua applicaçaõ

tanto íe tinha cançado.

Porém naÕ querendo eu
,
que fícaílê íepulta-

do o trabalho de Varaô taõ excellente , as procu-

rey como couía , que pertencia à Academia Real
j

e com grande generofidade mas communicou , e as

chapas
, que eftavao abertas , íèu filho o Marquez

de Abrantes Joachim de Sá , Gentil-homem da Ca-

mera de Sua Mageftade. E defejando a efte pre-

ciofo thefouro , de que efiava de poííè ,
ajuntar com

o meu trabalho algumas Moedas ,
pelas quaes me

fízeííè merecedor de alguma parte da gloria defta

Collecçao
,
entrey a indagar quaes feriaÕ nefta Cor-

te os applicados , e curioíòs defta admirável parte da

Hiftoria , e me favoreceo tanto a fortuna ,
que em

pouco tempo ajuntey huma grande copia de Moe-
das
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das antigas Portuguezas , em que efcolhi muitas

,

que o Marquez naô chegou a alcançar , ainda que

naõ duvido, que delias tiveííe noticia 5 as quaes fiz

abrir com huma tal divifa
,
que por ella fe conhe-

cem todas as que de novo ajuntey , a qual he terem

as chapas na circunferência hum filete, ou friíb, pa-

ra aíTim fe diftinguirem das chapas
,
que tinha man-

dado abrir o Marquez ,
que faõ lifas.

E porque nenhuma coufa eftimo mais, que a

gratidão , e reconhecimento dos benefícios , íèrá a

remuneração defte favor publicar a generofidade,

com que cada qual me entregou o theíburo da fua

curiofidade , de mayor valor pelo raro , do que ain-

da pelo preço do ouro , e prata , de que eraõ mui-

tas Moedas
;
pois eftima quafi íempre hum curio-

fo mais huma Moeda de cobre exquifita , do que

hum marco de ouro. A tanto chega o valor do
gofto , e da eílimaçao

!

Pelo que referirey os eruditos curioíbs
, que

de mim fiarão as fuas Moedas , e naÕ íey , que na

Corte haja outros
, que eu conheça j os quaes faô

aquelles efclarecidos fabios , o Conde da Ericeira

D. Luiz de Menezes , D. Franciíco de Almeida, o
Doutor Nicolao Franciíco Xavier da Sylva , dignif

fimos Sócios da Academia Real da Hiftoria Portu-

gueza. O Duque de Cadaval , Eftribeiro mor de

Sua Mageftade, e do íêu Confelho de Eftado (a cu-

ja innata benignidade fempre ferey devedor , e tam-

bém à fua grandeza
,
porque lhe fou obrigado pe-

los



da Cafa ^al Tortug, Liv. V. 107
los copiofos íbccorros da fua excellente Livraria

dos manufcritos , como repetidas vezes deixo pu-

blicado nefta Obra ) também no feu Mufeo , em
que coníerva admiráveis couíâs , tem diveríàs Moe-
das antigas , Romanas , e Portuguezas , em que íê

coníerva iiuma bem rara ,
que vay nefta Collecçaõ.

O Bacharel Manoel Antonio de Lemos , Correge-

dor do Crime nefta Corte , tem huma boa Collec-

çaõ com algumas Moedas eftimaveis , e raras. Jo-
íèph Freire de Montarroyo Mafcarenhas tem mui-

tas , e também nellas algumas
, que naõ faõ com-

muas. A mayor Collecçaõ ,
que vi , he a de Lou-

renço Morgante , o qual tem feito hum grande eí^

tudo nas Romanas , e as conhece com particular

génio 5 feu filho o Padre Bento Morgante , Licen-

ciado nos Sagrados Cânones , excede muito a feu

pay na diligencia
,
porque além do bem

,
que íè tem

inftruido nefta utiliffima curiofidade, tem feito hum
grande eftudo , e applicaçaõ , como íè vê do livro,

que imprimio nefte anno de 1757? eíe verá nos que

fe lhe feguem : e o que he mais
,
que a fua habilida-

de executa com perfeiçaõ paííàr as Medalhas ao de-

buxo , e algumas vezes ao buril , de forte
,
que de-

vi à fua curioíidade naÕ fó ajudarnie com muitas

Moedas , mas com debuxar todas as que alcancey

de novo , com tanta perfeiçaõ , como fe vem aber-

tas. O Padre Jofeph Caetano de Almeida , Bacha-

rel formado na Univerfidade de Coimbra na facul-

dade dos Sagrados Cânones , onde moftrando a fua

Tom.íV» Gg appli-
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applicaçaõ aoseíludos dafua profiííàõ, os adiantou

ainda mais com a erudição , com que depois ornou

a fua peííoa , à qual tenho devido alguns foccorros

para eíla Obra, por fer muy larga a fua liçaõ
, que

aproveita mais com portentofa memoria , me com-

municou também algumas Moedas
,
que ajuntou

de diverías peííòas eruditas , e curiofas. Também
eu concorri com alguma Moeda baftantemente ra-

ra
,
defpojo

,
que foy da curiofidadc rara daquelle

infi ^ne Varaõ , o Padre D. Manoel Caetano de

Soaía
, cuja memoria me íerá fempre faudofa , e a

fua falta fentida na Republica Literária , como de

hum dos mais efclarecidos fautores de todas as fci-

encias , e eíludos.

Na5 foy a minha tençac) fazer huma Hiftoria

Metallica Portugucza , mas fomente manifeftar na

Collecçao prefente as Moedas, que pude coníèguir

do noííb Reyno j e aíTim íè fatisfaráõ os curioíos

com trabalharem íobre o valor de cada huma, e fo-

bre os motivos
,
que houve para fe lavrarem algu-

mas , em cuja averiguação totalmente naÕ entrey

,

porque neceíTitava denaõ perder com eííè eíludo o
tempo

, que me era neceííario para adiantar a HiP
toria Genealógica

, que efcrevia. Com tudo por

naõ deixar de dar alguma inílrucçaõ
,
que poíía

fervir neíla parte aos curiofos , me pareceo íèria de

muita utilidade ajuntar aqui tudo o que efcreveraÔ

fobre as Moedas Portuguezas os noííòs Authores

,

ao menos todos os que chegarão à minha noticia, e

as
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as Leys ,
que fobre ellas fe promulgarão em diver-

los Reynados , e alguns papeis manufcritos antigos

fobre efta matéria, que inftruem, e poderáõ facili-

tar aos que trabalharem com curiofidade neíle im-

portante aífumpto.

CAPITULO IV.

Contém diBrihuidos por ordem alfabética os Au^

thores
^
que efcreveraÕ Jobre as Moedas

Portuguesas.

Como o grande Affonfo Dalbitcjuerqiie a requerimento

dos Governadores , e povo da Cidade de Malaca,

mandou lavrar Moeda , e dos preços delia , e do

mais, (juefe nijjofez. Capitulo XXXII. dos Com'
mentarios na terceira parte

,
imprejjos em Lisboa

no anno de i^y6,

EStando as couíàs de Malaca nefte eftado
,
veyo-

íè Ninachatu ao grande Aflòníb de Albuquer-

que com os Governadores da terra , e diííèraõ-lhe,

que o povo paflava grande trabalho por naõ haver

Moeda , que lhe pediaÔ por mercê a mandaííè fa-

zer 5 e poílo que elle havia já dias, que o defejava,

como a obra da Fortaleza o trouxeíle muito occu-

pado , deixava iílo para outro tempo , em que ti-

Tom.IV. Gg ii veííè
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veílè menos occupaçao ; e porque a neceííidade,

que llie aprefentaraõ era muita , e o povo le nao

podia remediar fem Moeda , quiz logo entender

niííb, affim por íèr infignia Real delRey D. Ma-
noel, e de fua vitoria em Reyno ganhado de novo,

de que elle era direito Rey, como também por apa-

gar a Moeda dos Mouros , e lançar fuas prantas , e

no me fora da terra. Determinado iílo, mandou cha-

mar todos os Mercadores , Governadores , e prin-

cipies homens da Cidade , e pozlhe em pratica o

que lhe tinhaõ pedido , e depois de haver muitas dif-

ferenças entre elles , aíTentarao , com o parecer de

todos os Capitães
,
que eftavao preíentes

,
que fe

fízeííè Moeda, e de dous Caixes (que era Moeda de

eílanho do Rey de Malaca ) fe fízeííè huma Moe-
da com a Esfera deiRey D. Manoel , a que puze-

rao nome Dinheiro, e outra mais groííà , que tinha

dez dinheiros, puzerao o nome Soldo-, e outras, que

pezavao dez Soldos
,
puzeraÕ nome Ba/lardos-, e

toda efta Moeda era de eílanho , que naíce na ter-

ra de Malaca j e eftas minas fez Afíòníb de Albu-

querque direitos Reaes delRey de Portugal 5 e por-

que em Malaca naÔ havia Moeda de ouro , nem
de praia , e corria a troco de outras mercadorias , aí^

fentaraõ
, que fe fízeííè , e depois de paííàrem mui-

tas praticas fobre a valia, que teria, pareceoa todos

bem
, que a Moeda de ouro pezaííè hum quarto de

tundiá
, que tem de valia mil reis entre nós , a que

puzerao nome Cathoíico 5 e a de prata pareceo bem
aos
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aos Mercadores , que foííè da de Pegú ,
que he pou-

co menos
,
que a de Caftellete , e íbbre iííò houve

algumas razoens por huma parte , e pela outra , e

AíFoníb de Albuquerque aííèntou
,
que íbííè prata

mercadoura
,
porque querendo os Reys de Portu-

gal mandalla por mercadoria a Malaca , pela muita

valia
,
que tem , o pudeííèm fazer. Os Mercado-

res, pofto que efta valia da prata foííè em feu pre-

juízo , foraõ com o parecer de AíFoníb de Albuquer-

que 5 e aííèntaraô , que a Moeda de prata íè cha™

maííè Malacjuezes, eque tiveííe omefmopreço de

quarto de tundiá 5 e porque a Moeda dos Mouros
foííè logo apagada de todo , principalmente a de eí^

tanho
,
que era mais commua na terra , mandou Af-

fonfo de Albuquerque aííèntar huma cafa de fazer

Moeda , e que todos os Mouros
,
que a tiveííèm do

Rey de Malaca , a levaííèm logo alli fobpena de

morte , e veyo tanta quantidade delia por medo da

pena
,
que lhe era pofta

,
que os oííiciaes naõ fe po-

diaõ valer com o defpacho ; e em breve tempo fe la-

vrou huma grande quantidade de prata , ouro , e eí^

tanho. Aííbníb de Albuquerque como íbube dos

oíficiaes a copia da Moeda , que tinhaõ , mandou
chamar os Governadores da terra , e diííèlhes , que

elle tinha mandado lavrar muita íbmma de Moeda,
como todos tinhaõ aííèntado , e que era neceíTario

mandarfe apregoar por toda a Cidade com aquel-

la foiemnidade, que convinha ao eirado delRey D,
Manoel , feu Senhor. Os Governadores aííèntaraô

,

que
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que ao outro dia pela manhaa íê apregoaílè , e ajun-

tarao-íe todos os principaes do povo , e vieraÕ-íè

à Fortaleza donde Affonfo de Albuquerque eftava

com todos os Capitães , e Fidalgos , e Cavalheros

da Armada , e dalli começarão a caminhar nefta or-

dem. Hia diante de todo o povo hum dos princi-

paes dos Governadores da Cidade, em cima de hum
Elefante com feu Caílello emparamentado de feda,

e levava nas mãos huma bandeira das Armas del-

Rey de Portugal , e huma aíle comprida , e apo25

elle hia todo o povo a pé de huma parte , e da ou-

tra , como em Prociííàõ ; e no meyo defta gente hia

hum Mouro em cima de outro Elefante
, empara-

mentado também de feda , dando os pregoens , e

apoz elle as trombetas, e atraz delias os Governa-

dores da Cidade , e todos os Mercadores , e princi-

paes homens delia.

Parte do Paragrafo VI, do Livro VII. Titulo VI.
Parte II. da C/irónica da antiijuiffima Província de

Portugal da Ordem dos Eremitas de Santo Agolii'

nho
,
compojla pelo Padre Fr. Antonio da Purifica'

çaõ y e impreffa no anno de ió^6.

Quanto à fegunda parte do titulo defte l he

matéria
,
que ainda que a alguém pareça alheya deí^

ta Obra, naõ he taÕ pouco concernente aella, que
a naõ julguemos por neceííària

; porque como ef-

crevamos principalmente para 05 filhos defta Pro-

víncia

,
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vincia, e nos Cartórios delia fe achem muitas efcri-

turas antigas ,
que fazem menção das Moedas

,
que

naquelles tempos corriaÔ , como faô : Libras, Sol-

dos, Dobras , Tornezes , e outras ; e algumas deftas

efcrituras eftejao copiadas neíla Chronica , claro eí^

tá
,
que faltaríamos no complemento de noííò offi-

cio , íè deixáramos de explicar a qualidade , e valia

delias
j
porque aíFim como naô duvidamos

, que

muitos doutos por fua curiofidade podem chegar a

lernos ; alíim também prefumimos , que algum dos

outros para o fazer com proveito , terá neceífidade

defte noííb trabalho , que agora tomamos para feu

deícanço.

Leva depois eíia matéria pela ordem do

Alfabeto j a primeira Moeda , que nos cabe expli-

car, fe chamava: A/fonJiiu', tomou o nome deiRey
D. Affonfo IV. que a bateo ; era de cobre , e de

prata , e de ouro ; tinha de huma parte o eícudo do
Reyno , e da outra a figura do mefmo Rey , que a

lavrou , com o feu nome na orla. A de cobre va-

lia pouco mais de hum real de cobre , dos que hoje

correm. A de prata valia quafi hum toílaô. A de

ouro valia quinhentos e tantos reis : das de prata íê

acharão em Lisboa algumas no vaÕ de huma pa-

rede poucos dias depois do nafcimento do Infante

D. AíFonfo
,
que foy em 19 de Agoílo de 1645 , as

quaes fe conhecerão ferem Alfoníins pelo letreiro

,

que tinhaõ ao redor da figura
;
prognoftico íèm du-

vida muy verofimel da futura felicidade defte Infan-

te,
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te ,
que Deos guarde , e profpere por largos , e feli-

ciííimos annos.

Barbuda, Moeda de prata ,
que lavrou ElRey

D. Fernando do tamanho de hum meyo toftaô j va-

lia trinta e féis reis : também íê chamava Celada ,

porque de huma parte tinha huma Celada
(
que era

fynonymo de Barbuda) com huma Coroa em cima,

e o peito de malha , e em roda efte letreiro ; Si Do'

mimis mihi adjutor , non timeho mala j da outra tinha

em hum efcudo a Cruz de Chriílo com quatro Caf-

tellos nos quatro topos dos braços , e efta letra na

orla : Fernandits Kex Portiig. O' Algarhiorum.

Ceitil y Moeda de cobre
,
que lavrou ElRey

D. Joaõ I. em memoria da famoíà Cidade de Cei-

ta
,
que tomou aos Mouros 5 valiaõ a fexta parte de

hum real de cobre j lavrarao-na os Reys íiicceííb-

res até ElRey D. Sebaftia5.

Cinquinho , Moeda de prata
, que valia cinco

reis ; lavrou-a ElRey D. Joaõ II. e feu fucceíToc

D. Manoel.

Coroa , Moeda de ouro
,
que lavrou ElRey

D. Duarte j valia duzentos edezafeis reis: lavrou-íe

até o tempo delRey D. Manoel com valia fomen-

te de cento e vinte reis ; e alíim períeverou até o
Reynado delRey D. Sebaftiaõ. Deftas Moedas
deu ofobre dito D-Jorcre Henriques mil e duzen-

tas ao Convento de Noííli Senhora da Graça de

Évora pelas Exéquias de D. Maria de Calatayud

fua mulher.

Cruza-
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Cruzado^ Moeda de ouro, que lavrou EIRey
D. Aííòníb V. e D. JoaÕ II. valia quatrocentos

reis
5 veyo a valer em tempo deiRey D. Manoel

feifcentos e cincoenta reis j tinha de huma parte a

Cruz de S.Jorore, comefta letra: Adjutorlum noíirum

in nomim Domini ; no reverfo o Eícudo do Reyno
com huma Coroa pofta fobre a Cruz de Aviz, e na

orla efta letra : Cru/atiis ^Iphonfi Qiiinti R. Deu-
Ihe EIRey efte nome em memoria da Bulla da Cru-

zada
, que entaõ aceitara para a guerra contra os

Turcos. Outros cruzados da mefma valia bateo

D. JoaÕ III. a que chamavaõ também Calvários 5

porque tinhao de huma parte huma Cruz fobre

hum Monte Calvário, com a letra em roda: Jn hoc

Jigno vinces , e no reveríò o Efcudo Real coroado

,

e na orla: Joan. Fort. ^ Algarb, R. D. Giiin. Cru-

zados íe chama5 também as Moedas de prata de

quatrocentos reis de valia , e Meyos Cruzados de

duzentos reis, que agora noanno de 1645 lavrou o

SereniiTimo Rey D. JoaÔ IV. cunhados de ambas

as partes , como os toftoens ordinários do Reyno.
Dinheiro , Moeda de cobre; durou efta Moe-

da nefte Reyno até o tempo delRey D. Manoel.

Dohra, Moeda de ouro , de que havia varias

caftas , humas Portuguezas , outras Caftelhanas , e

outras Mourifcas : das Portuguezas humas fe cha-

mavaõ Cruzadas ; e foraõ lavradas por EIRey D.
Diniz com valia de duzentos e íètenta reis ; outras

fe chamavaõ delRey D. Pedro ,
porque elle as la-

Tom.IV. Hh vrou
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vrou com valia de cento e quarenta e íète reis. Das

Caílelhanas humas fe chamavao também da Ban-

da ,
porque tinhao huma banda (que era a inílgnia

da Ordem da Banda emCaftella) ou V"aledias, por-

que valiaô , e corriaõ nefte Reyno : íêu preço erao

duzentos e dezafeis reis. Outras fe chamavao de

D. Branca, e outras Sevilhanas, todas damefma va-

lia
,
que as da Banda. As Mouriícas tinhaõ a valia

das Portuguezas de D. Diniz , e hoje tem mais de

fetecentos reis , em reípeito da valia do marco de

ouro defte Reyno: de humas deftas dobras deu El-

Rey D. Aífonfo IV. trinta de efmola ao noíío Con-

vento de Torres Vedras , e vinte ao de Penafirme.

Efeudo , Moeda de ouro
, que bateo ElRey

D.Duarte, tinha noventa reis de valia. Mandou-as

desfazer ElRey D. Manoel, porque pela muita li-

ga ,
que tinhao , erao mal recebidas, principalmen-

te dos Eílranoreiros.

EJpadim , Moeda de ouro, que lavrou ElRey
D. Joa5 lí. de valia de trezentos e vinte reis , c

chegou a valer quinhentos em tempo deiRey D.
Manoel: tinha de huma parte o Efcudo do Rey-
no , com efta letra : •Ad/ntorium nojlnim in nommc
Díii y e da outra huma efpada empunhada com a

ponta para cima com o nome do Rey na orla. Ba-
teo também eíle Rey Efpadins de cobre prateados,

que valiao quatro reis. Efpadins de prata bateo D.
Afíoníb V. do tamanho de hum meyo toftao dos de

agora j valiaõ vinte e quatro reis : erao cunhados

,

como
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como os de ouro
,
que temos referido ; mas a eípa-

da eftava com a ponta para baixo.

Forte , Moeda de prata ,
que lavrou ElRey

D. Diniz ; tinha de valia quarenta reis 5 e meyo
Forte vinte reis : de huma parte tinha o habito de

Chrifto
,
que elle inftituira , com a letra : Dion^ius

Kex Portug. ^ Algarh. no reverfo o Efcudo Real

,

com efta letra: Adjiitormm no/iriim innomlne Domi'

ni, A mefma Moeda bateo depois ElRey D. Fer-

nando com valia de vinte e nove reis , a qual elle

mefmo abaixou.

Frizante, Moeda de prata, que começou com
o Reyno ^ delia íe acha menção na efcritura da fun-

dação do Convento deS.Joaõ de Tarouca, que an-

da na terceira parte da Monarchia Lufitan. no Ap-
pendix n. 16 ; na5 fe fabe , que valor tinha.

Gentil , Moeda de ouro
,
que lavrou ElRey

D. Fernando j valia íetecentos e vinte reis. Tam-
bém a lavrou ElRey D.Joaõ I. mas em preço mais

baixo.

Grave , Moeda de prata , quafi do tamanho

de hum meyo toftaõ , e valia vinte e hum real dos

noííòs de cobre ; lavrou-a ElRey D. Fernando 5 de

huma parte tinha huma letra F. (que queria dizer,

Fernando ) metida em hum Efcudo , e Ibbre o F.

huma Coroa , e nos dous lados do Efcudo duas Cru-

zes de Chrifto com hum letreiro em roda ,
que di-

zia : Si Dominas mihi adjiitor no reverfo tinha a

Cruz de S. Jorge fobre hum Efcudo rodeado de

Tom.IV. Hhii qua-
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quatro Caftellos , com a letra por fora ; Fernandus

Kex Portug.

índios , Moeda de prata ,
que lavrou ElRey

D. Manoel com valia de trinta e tres reis , em me-

moria dodefcobrimento da índia: tinhaô eílas Moe-
das de huma parte efta letra : Primus Emmanue/, e

da outra ametma Cruz, e letreiro, que diremos na

Moeda Portuguez,

Julio , Moeda de ouro de valia de feifcentos

reis, que lavrou ElRey D.Joaõ II. tinha de huma
parte o Efcudo do Reyno com o nome do Rey na

orla , e no reverfo a imagem do mefmo Rey arma-

do , e com huma eípada na maô , aííentado em hum
riirono entre dous ramos de palma, com a letra:

Juãus ut palmaJlorehit ^ e daqui devia efta Moeda
tomar o nome.

Leal , Moeda de prata de valia de doze reis

,

que bateo ElRey D. Joa5 II. em memoria dos que

lhe foraõ leaes nos deígoftos
,
que teve com íèu

cunhado D. Diogo, Duque de Viíèu j tinha de hu-

ma parte a letra : Leal por baixo de hum.a Cruz de

Chrifto , e da outra o Eícudo do Reyno com o no-

me do Rey na orla.

Libra , ou Livra , Moeda de varias fortes : li-

vra de ouro, lavrou-a o primeiro Rey de Portugal

D. AfFonfo Henriques , e alguns de Teus deícenden-

tes. Em tempo delRey D. Affbníò III. valia cada

huma cento e feííènta reis ; depois lhe abateo El-

Rey Dom Joaõ I. ametade quafi do que valiaõ.

Livra



da Caja ^al Tomg. Liv. V. iip

Livra de prata também começou em D. Affoníò

Henriques , e a continuarão íeus fucceííòres até El-

Rey D. Manoel : teve vários preços , até que El-

Rey D. Duarte reduzio as livras antigas a preço

de trinta e íeis reis cada huma , e as íuas
,
que elle

lavrou , a vinte e cinco reis e meyo. Livra de co-

bre tem a mefma antiguidade , e foy de tres íortes

:

humas íê chamavaõ Livras de dez Soldos
5
porque

huma tinha dez íoldos, e dez delias faziaõ huma li-

vra de ouro das de trinta e íeis reis : outras fe cha-

mavaõ Livras de dez livras pequenas , e valiaõ pou-

co mais de meyo real : e outras fe chamavaõ L/-

vras de tres livras e meya , e valiaõ pouco mais de

hum real e meyo.

Mealha , era ametade da Moeda Dinheiro , de

que já fallámos , partida com huma tiloura , ou

qualquer outro inílrumento: deílas Mealhas tomou
o nome o Mealheiro j durarão até o tempo delRey

D. Manoel.

Moeda do Engenhofo^ foy de ouro ; mandou-a

fazer ElRey D. SebaftiaÕ , e chamava-fe aííim do

Moedeiro
, que a lavrou ; valia quinhentos reis : ti-

nha de huma parte a Cruz da Ordem de Chriílo ,

com efta letra: In hoc figno vinces , e no reveríb as

Armas do Reyno com o nome do Rey na orla.

Moeda de quatro cruzados , era de ouro j la-

vrou-a D. Filippe II. de Caftella , quando entrou

nefte Reyno ; tomou o nome do preço ,
que ti-

nha j valiaõ dous mil e feífenta reis, quando ElRey
D.
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D. JoaÔ IV. no anno de 1642 as extinguio , fazen-

do lavrar outras femelhantes em feu nome com va-

lia de tres mil reis cada huma j as quaes tem de hu-

ma parte , como as outras , a Cruz de S.Jorge,

com a letra : In hocJigno vinces 5 e da outra o Ef-

cudo do Reyno com o nome do Rey na orla: ha

deftas
, meyas moedas, e quartos, e já hoje tem fu-

bido muito na valia.

Marahitinos , ou Maravediz , Moeda de ouro

taô antiga, como o Reyno: em tempo delRey D.
Sancho I. tinhaõ pouco mais , ou menos, quinhen-

tos reis de pezo , e de valia pouco mais j tinha de

huma parte a imagem do Rey a cavallo com huma
eípada nua namaõ, eem circuito efta letra : In no-

mine Patris , o" Filii , O' Spiritits S, e noreverfo o
Efcudo Real com o nome do Rey na orla.

Paragrafo VII, continua-fe a matéria das Moedas

do paragrafo precedente,

'Nomeada, Moeda de prata do tamanho de hum
meyo toftaõ, com hum Efcudo do Reyno de huma
banda , e o nome dos Reys em circuito, em humas
deD. Joaõ I. em outras de D. Duarte : no reverío

huma Cruz de S.Jorge com a letra: Dominus Ad'
jutor fortis ; corria efta Moeda em tempo delRey
D. Duarte : naõ achamos , que valia tinha.

Pataca^, Moeda de cobre
,
que lavrou ElRey

D. Joaõ III, com valia de dez reis 5 tem de huma
banda
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banda o Eícudo Real coroado, e na orla eíla letra:

Joan. III» Fortiig. ^ Algarb, da outra a letra X.

que no algarifmo Romano fignifica dez , e na orla:

J<^ex cjuintiis decimiis. Chama-íê patacao pela íe-

melhança, que tem no tamanho com os patacoens

Caftelhanos , a que chamamos patacas : deftes ha

também meyas moedas, que valiao cinco reis, epor

iííb tinhaÕ em lugar do X a letra V ,
que no alga-

rifmo Romano figniíica cinco. ElRey D. Sebaf-

tiaõ reduzio efta Moeda a valia de tres reis , e as

meyas moedas a valia de real e meyo j e nefte mef
mo preço de real e meyo as lavrou ElRey D.

Joaõ IV. no anno de 1645 , mas com diferentes

cunhos
5
porque de huma banda tem as Armas do

Reyno coroadas , e o íêu nome na orla , e da outra

a valia de real e meyo com algarifmo Berberiíco.

Também o Senhor D. Antonio quando affií^

tio em Lisboa com titulo de Rey , lavrou com o
feu nome eíles patacoens, emeyos patacoens, dan-

dolhes , e aos antigos a fua primeira valia de dez

reis, e cinco reis; mas depois D. Filippc quando íê

meteo de poííè deíle Reyno ,
prohibio os novos , e

reduzio os velhos ao valor, que lhe dera Ellley D.
Sebaftiaô , e com elle correm hoje.

Feças , Moeda de ouro ; andao na Carta do

Infante D. Pedro
,
Duque de Coimbra , liv. 2. foi.

16. Em tempo delRey D. João lí. fe desfizerao.

Fezantes , ou Vezos, Moeda de prata do tem-

po dos Mouros , de que fe acha memoria daquelles

tem-
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tempos calamitofos j dizem , que erao do tamanho

de hum toftaõ dos velhos j naõ fe íabe
,
que valor

tinha.

Pilartc , Moeda de prata , que lavrou ElRey
D. Fernando , de valia de quatorze reis: chamou- íe

Pilarte em memoria dos Pagens
,
que traziaô as Ge-

ladas, ou Barbudas dos Soldados Eftrangeiros
,
que o

vieraÔ ajudar , aos quaes o Francez chama Pi/artes.

Portiíguezes , Moeda de ouro
,
que lavrou El-

Rey D. Manoel , de valor de quatro mil reis , e

chegou no noíTo tempo a valer oito mil reis ; tem
de huma parte a Cruz da Ordem de Chrifto, com a

letra : In hoc figno vinces , da outra o Eícudo Real,

com eftas letras : E. R. P. A. C. V. A. D. G. que

queuem dizer : Emmaniiel Kex Portiig, Algarh, ce-

tra , ultra Africam Dominus Guincíej e com outras

letras por fora junto à garfila , ou orla, deíle modo:

C. C. N. E. P. I. que querem dizer : Commer^

cio
,
Coníjiíiãa, Navegação

^
Ethiopia , Arábia , P^r-

fia, índia j lavrou também efta Moeda ElRey D.
Joaõ III. íèu filho , e mudou fomente o nome de

Emmanitel em Joannes III, Lavrou também D.
Manoel Portiiguezes de prata de valia de quatrocen-

tos reis , edeftes fez meyos, de duzentos reis : efles

faõ propriamente os que agora refufcitou ElRey D.
Joaõ IV. chamados Cruzados y e Meyos Cruzados ^

como notámos acima na palavra Cruzado.

Quarto de Cruzado y Moeda de ouro do tama-

nho de hum vintém com valor de cem reis : la-

vrou-a
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vrou-a EIRey D. Manoel , e trazia-a na bolfa para

dar elmola aos pobres.

Quatro vinteis, Moeda de prata, que lavrou

EIRey D.Joaõ líl. tem dehuma parcehuma Co-
roa , abaixo delia o nome do Rey ,

que a lavrou, e

abaixo o numero de oitenta nefta fórma LXXX. e

na orla efta letra : Rex Fcrtiig. O* Alg. D. G. que

quer dizer: Rey de Portugal, e do Algarve, Senhor

de Guiné j e da outra a Cruz de S. Jorge , com a

letra: Inhocfigno vinces. Eíia mefma Moeda, mu-
dado fomente o nome de Joan. III. em hum F.

lavrou EIRey Filippe o Prudente, em quanto teve

a pofíè deíle Reyno j valem oitenta reis. Acha-íê

Iiuma Moeda deiRey D. AíFoníb V. do tamanho

deíia ; poílo que mais delgada , a qual tem de huma
parte o Efcudo do Reyno íobre a Cruz de Aviz

,

com efta letra na orla .* A/f. Dei gratia Kex Portug.

noreverío as Armas de Caftella, e Leão efquartela-

das, com a meíma letra em roda. O Senhor D.An-
tonio em quanto fe teve por Rey de Portugal , la-

vrou cni Lisboa huma Moeda de quatro vinteis de

valia, mas de menor prata ,
que as de D. Joaõ , e D.

Filippe 5 tinha de huma parte o Efcudo do Reyno
com Ccroa cerrada, e eftas letras na orla: A. I. D.
G, R. Portug. o* Algarh. queriaõ dizer : Antonio I,

por graça de Deos Rey de Portugal , e do ^4/garz'e ;

no reveríb tinha a efpada de Santiago em fgura de

Cruz , como fe coíluma , e na cercadura : In hoc

Jigno vinces.

Tom.IV. li Quã'
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Quatro reis , Moeda de cobre
,
que lavrou o

SenhoTO. Antonio, quando em Lisboa efteve com
titulo de Rey j tinha de ambas as partes os mefmos

cunhos ,
que a fua de quatro vinteis , de que acaba-

mos defallar.

Py^eal de prata, Aíoeda, que lavrou EIRey D.
Joaõ I. varias vezes

,
íempre do mefmo preço , mas

cada vez menor no pezo. Depois a lavrou EIRey
D. Joaõ III. em valia de quarenta reis , com os meí^

mos cunhos de ambas as partes ,
que as fuas Moe-

das de quatro vinteis , mudado fomente o numero
de oitenta em quarenta: a mefma Moeda lavrou no
anno de 1642 EIRey noííb Senhor D. Joaõ IV.
mudando fomente o nome de Joannes III. em Jo-

annes IV,
Rea/ , Moeda de cobre de varias layas ; huns

tinliaõ miftura de eílanho , com que ficavaõ mais

claros , e íè chamavaõ Reaes brancos ; lavrou-os EI-

Rey D. Duarte em preço de onze ceitiz : depois

os lavrou por vezes D. AíFonfo V. com o meímo
preço , mas de cada vez em menor pezo j outros

era5 de cobre puro, e íe chamavaõ Reaes pretos:

os primeiros
,
que fe fabem , valiaõ pouco mais de

hum ceitil , e depois fe fizeraõ outros
,
que valiaõ

menos de ceitil. EIRey D. Joaõ 11. para tirar tan-

ta miudeza , e confufaõ , lavrou real de cobre de

valia de íeis ceitiz , e o mefmo íizeraõ os Reys D.
Manoel , e D. Joaõ III. e eftes faõ os reaes de co-

bre
, que hoje correm, tem dehuma parte hum R.

debai-
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debaixo de huma Coroa , e da outra o Efcudo do

Reyno , com eftas letras : Emman. Kex Fortug,

Alg. Diius Giiin. os de D. João III. tem o feu no-

me: deftas Moedas lavrou também meyos reaes

EIRey D. Sebaíliaõ com valia de tres ceitiz j tem
de huma parte hum R. coroado

,
que quer dizer

Key , e da outra ,
Sebajiianus : outros tem hum S.

coroado , e da outra banda K. Seba/iianus,

Rea/ e meyo , Moeda de valia de nove ceitiz.

Veja-fe na palavra Patacaè,

Soldo
, Moeda, que fe lavrou em ouro

,
prata,

e cobre j os de ouro parecem haver íldo das Moe-
das deíle metal as primeiras

,
que houve no Reyno:

entende-íe
,
que valiaõ dezaíèis vinteis. Soldo de

prata , valia dez reis. Soldo de cobre , valia pou-

co mais de hum real e meyo dos de agora : outras

duas íbrtes de Soldos houve
,
que valiaõ huns qua-

fi hum real , e outros menos de meyo real : todas

eftas íbrtes de Soldos de cobre fe acharaÔ em tem-

po dei Rey D. JoaÕ II.

Tornezes , ou Toronezes , Moeda de prata

,

que lavrou EIRey D. Pedro j valiaõ doze reis ca-

da hum naquelle tempo 5 mas tinhaÕ de prata, em
reípeito do tempo de hoje

,
perto de meyo toftaõ

:

chamavaÕ-íe aííim pela femelhança
,
que tinhaõ com

os Turonezes, Moeda Franceza , de que ha tanta

memoria no Direito Canónico; tinhaõ de huma par-

te a cabeça do mefmo Rey com barba larga, e efta

letra : Fetriis Kcx Fortug, ^ ^Igarb, da outra o

Tom.lV. li ii Efcu-
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Efeudo das Armas do Reyno com humas letras

,

que vinhao a dizer : Deos ajiidaime, efazeims excel-

lente vencedor /obre meus inimigos j havia também
deftes ,

Meyos Tornezes com ametade da valia dos^

Tornezes : houve também outros Tornezes ,
que

bateo ElRey D.Fernando , osquaes por ferem me-

nores no pezo fe chamavao Petites , vocábulo Fran-

cez j
que quer dizer : Pequenos,

ToílaÕ , Moeda de prata
,
que propriamente fe

chamava Teílaô , nome derivado de certas Moedas
Francezas do mefmo pezo , e valia , em que eílavao

efculpidas as cabeças dos Reys , que as lavravaó

,

às quaes o Francez chsma Telle : bateo efta Moe-
da ElRey D. Manoel com preço de cem reis j tem
de huma parte a Cruz da Ordem de Chriílo com eí^

ta letra na orla : Inhoc fi^^no vinces , e no reverfo as

Armas do Reyno com Coroa , e o íeu nome em
circuito: lavrou também meyos toíloens em preço

de cincoenta reis. Continuarão em os lavrar os

Reys feguintes : os delRey D. João III. tem de

huma parte a Cruz de Aviz em lugar da de Chrif-

to. ElRey D. Sebaftiao mandou por huma Pro-

vifaô fua de 27 de Junho de 1558 , e depois por ou-

tra de 22 de Abril de 1570 , que íe naõ lavraíTe nes-

tes Reynos outra Moeda de prata mais ,
que tof-

toens, e meyos toftoens
;
vinténs, e meyos vinténs.

SaÕ Vicente , Moeda de ouro
, que bateo El-

Rey D. Joaõ I]I. em pezo de mil reis: tem de hu-

ma parte a Imagem de S. Vicente , Padroeiro de

Lisboa 3
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Lisboa , com huin ramo de palma na mao direita
,

e huma nao na efquerda, com eílas letras na orla:

Zelator Má ufi]iie ad mortem\ da outra tem o Efcu-

do do Reyno coroado , com eílas letras na circun-

ferência; Joann, III. Kex Portucr, c/ Al<rarb. deí^

tas lavrou também meyas moedas.

Vintém , Moeda de prata , que parece teve

principio em tempo delRey D. Aífonfo V. tem de

huma parte hum A. que quer dizer ^iffonfó ^ e fo-

bre elle huma Coroa , e na orla efta letra : AdjiitO'

riiim no/lrum in nomine Domi/ii ; no reverfo tem o
Efcudo Real , com eftas letras à roda : Alf. V. Ré-
gis Port, valem vinte reis de cobre , donde pare-

ce tomarão o nome de vinteis. Continuarão de-

pois com efta Moeda os Reys D. João ÍI. D. Ma-
noel , D. João III. D. Sebaftiao , os tres Filippes

de Caftella em quanto lograrão eíle Reyno , e ulti-

mamente agora os manda bater ElRey noíTo Se-

nhor D. Joaõ IV". que Deos guarde j e deftes ha

ametades, e quartos , a que chamamos meyos vin-

teis , e finquinhos,

Farte do Cap. S6 da quarta Farte da Chromca dei'

Rey D, Manoel, efcrita por Damião de Goes , e

imprejfa a fegunda vez em Lisboa por Antonio Al-

vares noanno deióip.

Mandou lavrar no anno do Senhor de 1499 os

Fortiigiiezss de ouro , de dez cruzados de valor, ca-

da
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da hum, de vinte e quatro quilates, que era amefma

ley dos cruzados , os quaes Portuguezes tinliaõ de

huma parte por cunhos a Cruz da Ordem de Chrií^

tus , e hum letreiro, que dizia : In hoc figno vinces j e

da outra parte tinhaõ o feudo das Armas doRegno
com fua Coroa , e dous letreiros , hum na garfilla de

fora ao redor , que dizia : Frimiis Emmamiel Kex
Portuga/IIíe

,
Algarhioriim citra , O* ultra in Africa y

(f Domimis Giiime j e outro letreiro ao redor das Ar-

mas
, que dizia : Concjiiiíla

,
Navegaçaí) , Co/nercia

JEthiopiíe , Arabií€ , Perji^e, índice. Mandou mais

lavrar no mefmo anno Moeda de prata de ley de

onze dinheiros do grandor dos Marcellos Venezea*

nos de feflenta e feis grãos de pezo cada hum , de

quatro mil e feifcentos , e oito grãos no marco
,
que

lâyaõ por marco íetenta peças de trinta e tres reaes

cada huma , à qual Moeda chamavaõ índios , e ti-

nha de huma parte a mefma Cruz , e letreiro
,
que

os Portuguezes , e da outra o feudo das Armas do
Regno , com o letreiro : Primits Emanuel 5 e no
anno de 1504 mandou lavrar os Portuguezes de pra-

ta de valor cada hum de quatrocentos reaes , com
os mefmos cunhos , devifas , e letreiros dos Portu-

guezes de ouro , e deftes de prata mandou fazer me-
yos, e quartos. Continuou nos cruzados do mef-

mo pezo, e ley
,
que os delRey D. Aííbnfo V. íèu

tio , e El Rey D. Joaõ 11. feu primo , fízeraõ , e

aííim nos vintes , e ceptis. Mandou fazer quartos

de cruzado de ouro , com a mefma devifa , e letrei-

ro 3
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ro , Moeda ,
que elle trazia na bolfa para dar de Tua

mao deefmola a pobres, osquaes fez depois do fa-

lecimento da Raynha D. Maria fua mulher, como
fica ditto. Mandou forjar de novo os toíloes

,
que

íaõ os quartos dos Portuguezes de prata, com ameí^

ma diviza , feudo
,
letreyro dos Portuguezes de ou-

ro, de que cada toílaô vai cinco vintes, e cada vin-

tém vinte reaes brancos. Fez meyos toftoês de pra-

ta no anno de mil e quinhentos e dezafette
,
que de

huma banda tem os cinco feudos das quinas , e da

outra huma Cruz , e dabalas badas diz o letreyro:

Primiís Emanuel R,P.O' A. D. GumíC» Fez reaes

de cobre de íeis ceptis cada real, que de huma ban-

da tinhaõ hum R. debayxo de huma Coroa , e da

outra o ícudo das Armas do Regno , e o letreyro

dambalas bandas diz ; Emanuel Kex Fortugallice ,

A. Díius Guinde , ^c. dos quaes reaes de cobre

correrão poucos ,
por o preço das coufas

, que va-

liaò hum ceptil , ou pouco mais , íè alevantar logo

no de hum real j do que fe pode ver , e aíFim do que

já di(íè dos meyos toftoês de prata, que ElRey fez,

quam pouco proveytoíb he o fazer das Moedas no-

vas , e fobre tudo o das groííàs
,
principalmente nas

de cobre , ou liga bayxa , de que fe o povo ferve

por meudo.

Capi'
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Capitulo LIX. da Chronica dcIRey D. JoaÕ HL
efcrita por Franci/co de Andrada , imprejfa no an*

no de lói^.

Sendo ElRey informado da opreíTiJo, que íèu

povo recebia pola falta, que em todos os feus Rey-
nos , e Senhorios havia de Moeda de cobre , que he

a de que o povo íe mais íèrve na compra das coufas

miúdas , e que procedia efta falta
, parte por fe nao

lavrar tanta cantidade delia como era neceííària

para o uíb do povo
,
parte porque a que fe lavrava

era neceííària para o ufo do povo
, parte porque a

que íê lavrava era de tal pezo
,
que íè levava por

mercadoria dos feus Reynos para Senhorios eftra-

nhos
,
polo ganho

,
que niíTo íè achava , defejando

atalhar ambos eftes inconvenientes, de que nafcia eíl:a

falta, e fazer mercê a feus VaíTalIos , mandou ,
que íê

bateííè na Cafa da Moeda da Cidade de Lisboa raa-

yor cantidade de cobre , do que até entaõ fe cof-

tumava bater, e íê íizeílèm de novo as Moedas íè-

guintes: Ceitis^ que cada hum tiveíle dezoito grãos,

e íeis delles valeííèm hum real , e tiveííèm de ambas
as partes osmefmos cunhos , que tinhaõ os ceitis,

que até entaõ íe lavravao , e corriaõ em íeus Rey-
nos, e Senhorios j c outra Moeda, que tiveííe de pe-

zo raeya oitava , e valeííè hum real de feis ceitis,

a qual tiveííè de huma parte , no meyo humas le-

tras
, que em breve diíTeíTem .* Joannes III. Portii'

galííç 0' KÁlgarhiQVum ^ex , e da outra hum R , e

huma
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huma Coroa por cima j e outra Moeda
,
que tiveí^

fe de pezo oitava, e meya de valia de tres reis, e de

huma parte tiveílè por breve: Joannes Tertius, e

huma Coroa por cima , e humas letras no circui-

to ,
que diííèflèm : Portiigaliíe , ^ Algarhiorum Rex

AfricíC) e da outra hum Efcudo das Armas Reaesj

e outra Moeda
,
que tiveííe de pezo cinco oitavas,

e de valia de dez reis com Coroa por cima , e ao

redor humas letras
,
que por breve diíTeíTem : Joari'

nes Tertius Fortugalliíe , ^ Algarhiorum j e da ou-

tra parte X. e ao redor : Kex qiiintus Decimus, To-

das eftas Moedas mandou ElRey
,
que correííèm

em todos os íêus Reynos , e Senhorios com as va-

lias acima declaradas , e íe recebeííèm nefla forma:

que todo o pagamento
,
que naõ paííàííè de cinco-

enta reis íe pudeííè fazer por inteiro nas Moedas de

cobre j e de cincoenta reis até duzentos naõ pudeí^

fem as partes fer obrigadas a tomar mais Moedas
novas de cobre ,

que a quarta parte do pagamento;

e de duzentos reis até mil , da mefma maneira ; e de

mil reis até dous mil e quinhentos naõ foílèm obri-

gados a tomar mais
, que duzentos e cincoenta reis;

e de dous mil e quinhentos reis até dez mil reis , to-

maííem até mil reis ; e de vinte mil reis até cem mil,

íe pudclTe dar em pagamento nas Moedas de cobre

a vintena parte ; e de cem mil reis para cima , a ra-

zão de mil reis por cada cem mil. Eíla ordem , e

uíb deílas Moedas de cobre
(
que lavrarão no fim

do mez de Agofto defte anno prefente ) mandou
Tom.IV. Kk El-
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ElRey , que íe guardaflè em todos os pagamentos

,

compras , vendas , e quaefquer outros contratos , e

mercancias , tirando os pagamentos ,
que fe fízeííèm

a Eílrangeiros
,
que trouxeííèm de fora trigo a ven-

der , e que elles mefmos por íi , ou outrem em íèu

nome vendeííèm , e tirando também pagamentos,

que íê fízeííèm das efpeciarias ,
que íê vendeííèm na

Caía da índia, e os das letras de cambio
j
porque eí^

tes mandou, que íè fízeííèm na Moeda corrente an-

tiga , e que íè nao entendeííè nelles eíla ordenação

nova das Moedas de cobre.

Memoria tirada das Noticias Chronologicas da VniveV'

/idade de Coimbra , efcritas pelo Bene-ficiado Fran*

cifco Leitão Ferreira , e imprejjas no anno de lyzp.

Os falarios annuaes dos Lentes erao mayores

,

e menores , conforme entaõ fe reputariaõ as Cadei-

ras ; a faber , ao Lente de Leys íèifcentas livras 5 ao

de (Cânones
, que iílo quer dizer a palavra Degre^

taes, quinhentas livras j ao da Medicina , a que aEí^

critura chama Fifica, duzentas livras j ao da Gram-
matica também duzentas livras ; ao de Lógica , ou
Dialedica , cem livras ; ao da Mufica feííènta , e

cinco livras, naõ oitenta, como diz Brandão j eaos

dous Confervadores da Univeríidade , a quarenta li-

vras cada hum. A eíles falarios , e outras mais def-

pezas das Efcolas , íè obrigarão o Mefíre da Ordem
de Chriílo , e íèu Convento

,
pelas rendas das Igre-

jas
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jas de Soure , e de Pombal , de que lhes tez El R ey

mercê. Satisfaziaõ-íe os ditos eftipendios cada hum
anno em duas meyas pagas , huma em Outubro,

que íè vencia aos 18, dia de S. Lucas , em que fe

elegiaõ os Reytores annuaes ; e outra a 24 de Ju-
nho , dia de S. Joaõ Bautifta.

E porque a Elcritura a traz mencionada , nao

declara a qualidade das livras, de que faz memoria
j

para fatisfaçao da curiofidade dos Leitores, que qui-

zeílèm faber a quanto chegava o falario de cada

Meítre , e mais officiaes da Univeríidade , reduzidas

à moeda Portugueza de hoje j me pareceo advertir

íbbre efte ponto, que no tempo delRey D. Diniz,

corria(5 em Portugal Moedas do fobredito nome

,

de cujo metal , e intrinfeco , ou extrinfeco valor ,

nada fe fabe agora com certeza , em razão de que

tiveraô muitos, emuy deívariados preços, pela di-

verfidade , e mudança
,
que o curfo do tempo foy

no dinheiro introduzindo , até que ElRey D. Du-
arte, provendo de remédio aodamno, que diíío re-

fultava ao publico em os contratos, foros, e empra-

zamentos, fez huma Ley acerca da valia das livras

antigas
, pela qual mandou

,
que defde o anno de

Chrifto de 1595 em diante fe pagafíèm quinhentas

livras das pequenas por cada huma livra antiga ; e

que do dito anno de 1595 para traz , íè pagaííèm

por cada huma livra , outro fim antiga , íetecentas

das pequenas.

Equiz, que aeíle refpeito, cada huma deftas

Tom.IV, Kkii livras,
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livras
,
porque mandava fc pagaíTem fetecentas , va«

leííè vinte reaes brancos , dos primeiros ,
que cor-

riaõ neííè tempo ; e que cada real branco valeííè

hum foldo , com que por eíle oríàmento , cada li-

vra das defde o anno de 1595 para traz , ficava va-

lendo vinte foldos j e que dez reaes pretos valeP

fem hum real branco ; e hum preto valeííè hum di-

nheiro. E quanto 11 livra
,
que íê havia de pagar a

quinhentas por huma , deícle o dito anno de 1595

em diante , ordenou
,
que valeííè quatorze reaes

brancos , e dous pretos , e tres quartos de hum pre-

to.

lílo nos diz a Ordenação do Reyno antiga

,

Tto 4. Uv. tit. I. Da dcclaraça'6 das livras , e de outras

moedas , cuja primeira edição fahio a luz no Reyna-
do delRey D. Manoel , e fe acabou em Lisboa aos

onze dias de Março de 1521 na Oííicina deJacobo
Crembeger, Alemão ,

Impreííbr de livros , a quem
o fobredito Rey D. Manoel mandou vir para Por-

tugal ; e por huma fua Carta, (muito antes que EI-

Rey de França Luiz XIÍ. privilegiaíTe no anno de

15 15 aos Impreííbres, e Livreiros da Univerfidade

de Pariz , como íè lê no Diccionario de Trevoux,

tom.^. coLipo in fine) lhe fez a graça , e mercê , c a

todos os Impreííòres
, que nos íeus Reynos , e Se-

nhorios ufaílèm a nobre arte da ImpreíTaõ , de que

tiveííem aquellas meímas graças , e privilégios , li-

berdades, e honras, que haviao , edeviao haver os

Cavaíleiros de fua Real Gafa, por elle confirmados,

pofto
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poí^o que naõ tiveííèm armas , nem cavallos , fe-

gundo as Ordenações \ e que por taes foílèm tidos ^

e havidos em toda a parte 5 com tanto
,
que poíTuif-

íèm de cabedal duas mil dobras de ouro , e foíTem

Chriilãos velhos , íem raça de Mouro , nem deJu-

deo , nem fofpeita de alguma herefia , nem incorri-

do em infâmia , nem em crime de lefa Mageílade.

Foy a dita Carta dada na Villa de Santarém , a vin-

te dias de Fevereiro j Alvaro da Maya a fez anno

de Noííò Senhor Jefu Chriílo de mil e quinhentos

e oito annos 5 exta no Real Archivo , donde a re-

querimento de Miguel Deslandes
,
Impreííor , foy

tresladada por mandado do Senhor Rey D, Pedro

lí. de glorioía memoria , e íelíada com as Armas de

feu Real Sello , em Lisboa aos 27 dias do mez de

Mayo. ElRey noílò Senhor o mandou por D. An-
tonio Alvares da Cunha , íêu Trinchante mor , Se«

nhor deTaboa, eOuguela, Deputado da Junta dos

Tres Eftados do Reyno , e Guarda mor , Refor-

mador do feu Archivo Real da Torre do Tombo.
Manoel Andrade Pimenta a fez , anno do Nafci*

memo de Noííb Senhor Jeíu Chriílo de 1606.

Da referida primeira edição da Ordenação do

Reyno antiga , diz o erudito Juriíconfulto Pedra

Afíoníc) de Vafconcellos , 11a i.part. De Harmonia
Kiibricariim Júris Ciinonici

,
allegando com ella , na

explicação fobre a Rubrica , De Servis non ordi'

nandis , pag, milii 22S
,
que pela fua antiguidade a

eílimava elle em muito, e lhe tece eíle elogio: Idem

habe-
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hahctitr in (juudam autlcjuiori eanmdem Régis Emma-

mieíis Oríiinatiomm editione
,
qiiam vel ob ipjam anti'

qiiitatem magni facto.

E pois que acima toquey na nobre Arte da

Impreííàõ , introduzida nefte Reyno , e nos privi-

légios concedidos então aos Impreílbres , nao dei-

xarey também de referir, que antes do dito Jacobo

Crembeger , havia já em Portugal Oííicina de im-

primir livros
j
porque o de Vita Chri/ii

,
compofto

por Ludolfo de Saxonia Carthufiano , traduzido de

Latim em linguagem Portugueza , por ordem da

Senhora D. Ifabel
,
Duqueza de Coimbra , mulher

do Infante D. Pedro, foy impreílb em Lisboa , em
folha, e letra Gothica, de matrizes muy perfeitas,

no anno de 149^. por Nicolao de Saxonia, e Va-
lentino de Moravia , cuja primeira parte íê acabou

de imprimir aos 14 de Agoílo , e a íegunda aos 7 de

Setembro , nos fins do reynado delRey D. Joaõ o
IL defte nome 5 a terceira parte aos 20 de Novem-
bro , e a quarta aos 14 de Dezembro, daquelle meí^

mo anno , eílando já no Real Throno EiRey D.
Manoel , como confta dos próprios antiquiííimos

volumes
,
que na fua feleâ:iííima , e copiofa Livra-

ria conferva o Reverendiflimo Padre D.Jofeph Bar-

boíâ
, Clérigo Regular , Chronifta da Sereniííima

Caía de Bragança , e Académico Real , cujas vigí-

lias efludiofas . e indeftííàs, tem authorizado naÔ ío

os púlpitos de mayor predicamento, mas as Aííèm-
bleas litterarias da mais eloquente, enervofa erudi-

ção,



I

^ da Caja 'Bíd Tomg. Liv.V. 137
I

çaô , de que íâõ boas teílemunhas o Prelo da Aca-

demia Real , e outros de Lisboa.

Também leyo na explicação ,
que o íbbredito

Pedro Aítbnío faz à Rubrica D& Kenunciatione , lo-

go no principio , Part.z» pao^. mihi 104 ,
que os pri-

meiros caraderes da Impreííaõ , que íè viraõ , e íèr-

viraõ em toda Hefpanha
,
depois que Joa5 Cuthem-

berg poz em exercido o íèu invento na Cidade de

Moguncia , foraõ os que eíliverao em Leiria , Pa-

tria do meímo Vafconcellos ; em honra da qual diz

elle
, que naô quiz callar eíla noticia , que lhe foy

participada por peííoas ,
que aííím o tinhaô ouvido

da própria boca do grande Pedro Nunes , Cofmo-
grafo mor doReyno, e Mathematico infigne, ede
outros homens doutos : Ut enim mihi relatum e/i ,

ex tejlimonio multorum
,

cjiii fe id a Petro Nónio , Cof
mographo Régio , máximo Mathematicorum facile

príncipe , a viris doStis aiidijUe affirmahant , <ieneas

in Lihris Jcribendisformas y Joannis Cuthemhergi in-

ventam , Leiria noíira omniiim m Hi/paniã prima avud

fe habiiit
; e fe efta memoria he verdadeira , deve-íe

reconhecer pofterior a ImpreíTaõ em Sevilha do li-

vro intitulado : F/oretum Sanóíi Matt/iíci, que íê eí^

tampou no anno de 1491 por Paulo de Colónia, e

íèus Sócios , e de que faz efta mençaõ o Dicciona-

rio de Moreri , no quarto tomo da edição noviíííma

de Pariz , a pag. 819, col. i . verbo : Imprimerie.

Tornando ao propofito das livras , além da Or-

denação do Reyno antiga , também falia nellas lar-

gamen-
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gamente o erudito Jurifconfulto Manoel Barbofa

nas Kemijoens h me/ma Ordenação
,
que feu filho o

celebre Agoftinho Barbofa , Illuftriííimo Bifpo de

Ughento, deu à luz, dizendo , ad lib.4, tit,2i,n,ioi

Livra de ouro teve muitas valias
,
conforme a diverji-

dade dos tempos , e de/de o anno de iiyS valia huma

livra vinteJoldos pretos , eduas livras^ emeya cinco-*

entafoldos ,
(jue fazia^ hum maravedi de ouro 5 de ma-

neira
, cjue valendo o loldo preto oito reaes

, ficava a

livra valendo oito vinteim \ e de/de o anno de i^p^

(deve dizer 1295) no tempo deiRey D. Diniz conta

Duarte Nunes de LeaÕ , nafua Chronica , foi. 154,
(]ue valia também os me/mos oito vinteins

j
porcjue diz,

(jue ElRey D. Diniz deixara em feu tejlamento
, que

hum Cavalkiro de hoa vida fojfeJervir na guerra da

Terra Santa contra os Infiéis dons annos , para o que

lhe deixou tres mil livras de ouro , que eraÕ mil e du-

zentos cruzados
,
que por e/ias contas ficava cada li"

vra valendo os ditos oito vinteins. Até aqui efte dou-

tiffimo Jurifta ,
fuppondo, que havia livras de ouro.

Falia outro íím nas mefmas livras o Illuftriííi-

mo Arcebifpo D. Rodrigo da Cunha , na Hiãoria

Ecckjia/iica de Lisboa, part.2. cap.20. n.25 , foi. 104.

verf col. I. efcrevendo eftas palavras : Livra , moe-

da de ouro , delia faz mença'6 Duarte Nunes na Chro-

nica delRey D. Diniz, pag, 1^45 alli efcreve ,
que

falecendo ElRey , deixou em feu teãamento tres mil

livras de ouro para hum Cavalleiro de boa vida
,
que

Jòfe fervir na guerra da Terra Santa dous annos; e

nota
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nota o Hiíloriador , que valiaÕ ejlas tres mil livras

mil e duzentos cruzados , a oito vintcins por livra

,

(jue eãe era por acjuelles annos o feu preço. E a foi.

loj dá efta noticia das de prata.

Livras , moeda de prata : He eda moeda anti^

quijfima no Reyno , e por e/la fèfaziaõ os empraza-

mentos , e contratos. De dous géneros de livras faz

menção a Ordenaça'6 velha , e chama livras antigas
;

livras
,
ponjue fe haviati de pagar fetecentas das no-

vas por cada huma ; e livras
,
porque fe haviao de pa»

gar quinhentas, ^s de /o o por huma haviao de jer

aquellas
,
que andavaÕ nos contratos , e aforamentos

até oamio de ijp^ , em que reynava ElRey D.Joaa
o I. As de quinhentas por huma , eraÕ aquellas , que

andavaÕ nos mefnos contratos , e aforamentos defde o

anno de i^p^ até o em que ElRey D. DuarteJazia

e/ia Ley , e reducçaÔ das livras antigas às modernas ,

e deJeu tempo» Vinha delia maneira a valer cada hu-

ma das livras antigas
,
porqueJe pagava^ 700 , fe-

gundo o que fe colhe da mefma Ordenação , trinta c

Jeis reis , e as porque fe pagava'6 a ^00 por huma , ^•

cava^ valendo vinte e cinco reis , e tres /etis, Efte

IlluílriíTimo Efcritor aííènta , em que havia livras an-

tigas de ouro , e prata , e em que as de ouro tinhaô

o valor de oito vinteins , defde o principio do Rey-
no até o reynado delRey D. Diniz , e as de prata

trinta e íeis reis , do dinheiro de hoje.

O eruditiíTimo Antiquário Manoel Severim

de Faria, Chantre de Évora, em as Noticias de Por-

Tom.I^^. LI tugaí.
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tiigalf Difcurfo 4. 35- P^g- ipi » diz eftas pala-

vras acerca das mefmas livras : Livra he moeda de

(jue/e acha mais antiga relaça'6 , conforme fe vê da

Ordenaqaò velha ^
liv.4»tit.i. E/la moeda parece que

era de prata ^ como ainda hoje o he em França , e Ale*

manha. E a pag.192 continua : Todas as livras ,
que

fe lavrarai) ate o anuo de i^p^ , em que reynava El-

Key D. JoaÕ o I.foraÕ da me/ma valia. For tanto

mandou ElRey D. Duarte por Ordenaça^, que pelas

hvras até efle anno , fe pagoffem vinte reaes brancos

dos primeiros , os quaes reaes brancos , como diz a dita

Ordenaça^ ,
Uv.4.tit,i, ^.17. valia cada hum dezJei'

tis , e quatro quintos dejeitil j e ajfim vinte reaes def-

tes brancos^ vem a montar ii-ú/eitis, que ajèis feith

o real y tornat) agora trinta , e Jeis reaes dos nojfos , e

tanto valia cada livra até e/le tempo»

Na5 dá noticia eíle doutiflimo Author, de

que em Portugal houveííè livras de ouro j e fuppoí^

to , que diga com alguma duvida : Efta moeda pa-

rece
, que era deprata, com tudo no ^. 22 pag. 175

in fine , eícreve : Que de/le nome houve moedas de

prata , e cobre até a de menor valia. Só vejo
,
que

o allegado Manoel Barboíà , e o Illuftriífimo D.
Rodrigo affirmaô

, que houve livras de ouro , com-
putando a oito vinteins da moeda prefente o valor

de cada huma , fundados ha authoridade de Duarte

Nunes de Leão em a Chronica delRey D. Diniz:

e porque ( fem allegar outro Author ) o citaõ a fo-

lhas 134, que he a primeira impreííàõ do anno de

1600
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1600 feita na Officina de Pedro Craesbeck j em Liít

boa , a qual tenho em meu poder , lendo eu o lugaf

por ambos accufado , naõ acho ,
que o tal Chronií^

ta diga ,
que no tempo delRey D. Diniz havia li-

vras de ouro , de valor de oito vinteins 5 maravedis

de ouro fim : tranfcreverey as palavras formaes
, que

nelle leyo.

A foi. 154, col. I. fallando no teílamento do

fobredito Rey , diz o feguinte : EiRey vendo (juc

fe chegava o feu ultimo dia
,
proveo feu teílamento

,

no (jual mandou
,
(jue feu corpofoffe fepultado no Moeí-

teiro de Odivellas. No te/lamento apartou para def-

cargo de fua alma CXL. mil maravedis de ouro, (jue

rejpondem às moedas de (juinhentos reis de/ie tempo, E
na melma folha col. 2. diz: E deães CXL. mil ma^

ravedis ordenou muitas eímollas
,
repartidas por todos

os Moelieiros
,
Hofpitaes , e Caías pias do Reyno , e

certa fomma para ca/amentos de Orfãas , e criaçaí)

de meninos engeitados. Também ordenou
,

(jue hum
Cavalleiro de boa vidafojje fervir na guerra da Ter-

ra Santa contra itifieis dous annos por elle
,
para o

(jue lhe deixou tres mil livras , ^ue era'6 mil e duzentos

cruzados de ouro.

Se deíles lugares íê collige , que houveflè li-

vras de ouro , do valor de oito vinteins da moeda
de agora , no tempo delRey D. Diniz , eu o naô

diíjíuto j mas íè devo expor o que me parece ,
he^

que Duarte Nunes reduzio o legado das tres mil

livras para o Cavalleiro , à íomma de cruzados de

Tom.IV". Llii ouroj
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ouro , Moeda muy pofterior , que com eíTe nome

mandou lavrar ElRey D. Affonfo V. quando acei-

tou a Cruzada para ir à Terra Santa , como efcre-

vem o mefmo Chronifta na Chronica dejle Key cap,

zS.pãfT. q6 yCoL í. o IlluftriíTimo Cunha mHiãoria
Ecclejia/iica de Lisboa , Part. 2. cap. 20. n. 10. pagw

105 , col. I. Severim ubi fupra ^.29. pag. 1S2 , c

defde entaô fe derivou o nome de Cruzado para

Moedas de ouro , e de prata Portuguezas : aíTim

,

que Duarte Nunes de Leaõ , nem diííè , nem deu a

entender , que havia livras de ouro.

E porque elle aponta o teílamento delRey

D. Diniz , recorri ao que efcreveo defte Monarcha
o Chronifta mór Fr. Franciíco Brandaô na 6. part,

da Monarchia Luftt. liv. 19. e notey, que fez dous

teftamentos, achando-íè enfermo j hum em Lisboa

aos 20 de Junho do anno de 1522 , de que o dito

Chronifta faz menção no cap. 50. aonde a pag. 42 j^,

col. I. eícreve , que, OJubllancial dclle , deixado o

exórdio , íe refumia , em cjiie para de/cargos de fiia

confciencia ^ efiiffrágios ^ appUcava trezentas e cinco-

enta mil livras
,

(jiic tiraria'6 do thefouro ,
c^ue tinha

na Torre Aharrãa do Caãello de Lisboa , as (jiiaes

fe depofitaria'6 logo no thefouro da Sé
,
para iicar

maes fácil a cobrança , e defpeza aos tellamenteiros.

Vay o Chronifta referindo as mandas , e deixas,

que ElRey difpunha, das trezentas ecincoenta mil

livras mencionadas , e diz a pag. 426 , col. 2. Man^
dava tres mil livras para hum Cavalleiro de boa vi'.

daj
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da^ (jiie por/ua almafojje fervir a Jer11falem naguer*

ra , havendo Cruzada para aqaella Compiida \ e na'6

a havendo^ nem achando Cavalleiro idóneo , /è difpen-

áejfem em vedir pobres envergonhados.

Do outro teílamento, com que faleceo aquel-

le Rey , falia o próprio Brandaõ no cap. 40. do
mefmo livro XIX. a pag.469 , col. 2. ad ann. 1524

pelo tlieor íèguinte : Continuou EIKeyJem melho^

ria até oJim de Dezembro , no ultimo do cjual vendo

em fi pouca e/perança de vida ,
começou afazer os

aãos neceffarios a cjuemJe ha de defpedir delia. Orde-

noufeu te/lamento , (jue fuppojlo fe elcreveo de novo

aqui em Santarém , como nelleJe declara : Feito foi

ejlo em Santarém nos Paços do dito Senhor Rey , pof-

trumeiro dia de Dezembro , Era deijóz, cjue he an-

no de Chrilio 1^24. j toda via em tudo era conforme ao

outro y quefez no anno atraz de 1^22, cujas mandas

ja relatámos j e elie por Jer o ultimo daremos no ap*

pendice tresladado j anda elle appenfo em hum Cader»

no de pergaminho aos dous , quefez a Rainha Santa

Ifabel^ que fe guardaò no Cartório de Santa Clara de

Coimbra, E acerca da fé , e verdade do primeiro

teftamento , diz a pag. 428 , col.i. in fine : Do tef-

tamento fe fizerai tres Cartas , huma dasquaes fe ha*

via de entrecrar a V^ainlia , outra ao ^Abbade de AlcO'

haça , e a outra a hum dos te/iamenteiros. Na gave-

ta dos Teãamentos da Torre do Tombo eilá hum dos

eriginaes , e outro que havia em Alcobaça falta , mas

o treslado authentico delle fe achará no livroJegunda

dos Dourados nefíe Cartono, Bem
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Bem fe infere deftas razoans rodas
,
que Fr*

Francifco Brandão vio , leo , e ponderou com miu-

deza os ditos teftamentos , o que nos naõ confta

fuccedeílè a Duarte Nunes de Lea6 , o qual nao

devia ter noticia da íêgundo teílamento , com que

faleceo ElRey , e que o mefmo Brandão dá a ler

tresladado no Appendice da 6. part. da Monarchia

Lujítana, apag. ^Szj aonde logo na pagina íeguin-

le
,
depois do exórdio , e de mandarfe íepultar no

feu Moíleiro de Odivellas , diz ElRey : E para pa-

gar , e cumprir cdc meu teílamento , filho do meu ha-^

ver movei
^
que for achado ao tempo de minha morte ^

ajjignadamente dacjuel haver que na Torre Albarram

do meu AlcaJJer de Lisboa eu /untei também
,
para

prol de minha alma, como para defendimento dos meus

Reynos , trezentas e cincoenta vezes mil libras de dl'

nheiros Portuguezes , as quaes cu mando
,
queJejáÕ da*

das j e partidas pellos meus teflamenteiros , como adi'

ante he efcrito. E individuando as mandas de varias

quantias de livras para efmolas , e outras obras pias

applicadas por fua alma , naõ fez commemoraçaõ
alguma das tres mil livras ,

que deixava para o Ca-

valleiro
, que foííè militar na Terra Santa , como ti-

nha difpofto no primeiro teílamento; íinal eviden-

te , de que Duarte Nunes ignorou eíle íegundo 5

pois íem fe lembrar delle , acaba a Chronica , e Vi-

da delRey D. Diniz com o primeiro.

E íè vio efte no feu original , ou em alguma
copia fiel , e fidedigna , dá também occafiaõ a du-

vidallo
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vidailo aquella fomma, que nomea de cento e qua-

renta mil maravedis de ouro
,
pois em ambos os íb-

breditos teftamentos declara ElRey, que reíèrvava

dofeu thefouro do Caílello de Lisboa
,
para feíatií^

fazerem as fuas mandas , trezentas e cincoenta vezes

mil livras de dinheiros Portuguezes , fem efpecifí-

car fe as taes livras eraõ de ouro , ou de prata \ e de

nao fazer femelhante efpecificaçaõ , racionavelmen-

te fe conclue , que na5 havia no íèu tempo livras

daquelles dous metaes , e que feriaõ íó de prata as

que entaõ corriaõ, do valor de trinta e íeis reis ca-

da huma , contando-íê a livras em aquelles tem-

pos, (conforme adverte Severim) qualquer quan-

tia de dinheiro, como agora contamos a reaes.

Eftando pois por efta opinião , que parece

muito verofimil , aquellas tres mil livras
,
que íe

obrigarão o Meftre da Ordem de Chriílo , e leu

Convento a pagar em cada hum anno , para fatil^

façaõ dos falarios dos Lentes , e mais defpezas da

Univerfidade de Coimbra
,
largando-felhes as Igre-

jas de Pombal , e Soure , naõ podiaÔ íèr íênaõ de

prata , as quaes reduzidas a razaÕ de trinta e feis reis

por cada huma, faziaô a fomma de cento e oito mil

reis do dinheiro de hoje ; e a efte reípeito , o Lente

de Leys , cujo falario eraõ feifcentas livras , e mayor
que o dos outros Lentes , cobrava em cada hum
anno , vinte e hum mil e feifcentos reis j o de Câno-

nes com quinhentas livras , dezoito mil reis 5 o de

Medicina com duzentas livras , íète mil e duzentos

reisj
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reis 5 o de Grammatica com outras duzentas livras

,

outros fete mil e duzentos reis j o de Lógica com
cem livras, tres mil e íeifcentos reis j o deMulica

com íeííènta e cinco livras , dous mil trezentos e

quarenta reis j e os dous Confervadores , cada hum
a quarenta livras , mil e quatrocentos e quarenta

reis
j
importavaõ eíles falarios mil íètecentas e qua-

renta e cinco livras, que refpondem agora afeííenta

e dous mil oitocentos e vinte reis ; e fícavaÕ mil

duzentas e cincoenta e cinco livras liquidas para as

mais defpezas da Univerfidade.

E íe a algum Leitor efcrupulofo parecer, que

os ditos falarios eraõ muito ténues , e que naõ con-

cordaõ com as exagerações dos Efcritores, que di-

zem
, que ElRey D. Diniz convidou para eíla fua

Univeríidade com grandes partidos , os mais cele-

bres Lentes das outras infignes da Europa 5 deve

moderar a eílranheza, com advertir, que naquelles

tempos fe vivia com mais frugalidade , e menos lu-

xo ; e os mantimentos , e outros ufuaes , valiaô a

preços muito mais accommodados j de que pudera

aqui trazer em comprovação alguns exemplos, que

naõ ignoraõ os que nas noííàs Hiftorias íaõ verfa-

dos. Efta mefma reflexaõ, e advertência fez já ha

mais de cento e íetenta e tantos annos o Illuftriííímo

D. Diogo Covarruvias de Leyva , Bifpo de Sego-

via , no íèu Tratado : Veteram Colíatio Numi/mã'
tum, cap. 6. foi. midi ^(í , col. 2, da ImpreííàÕ de Sa-

lamanca de 1575 , foi. aonde diz: Quien iiviere leydo

las
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las Coronicas de Caíiilla, y la Leyes antiguas deiKey-

no hallará , cjiie las viandas , mantinimientos , y las de

más cofas necejarias para la vida humana valian tan

barato
, y en tan haxos precios

, (jue con un real dei

pefo mefmo , (jue los de agora tienen , fe comprava , y
podia comprar lo cjite en ejle tiempo no fe podrá com^

prar con diez , ni con (jiiinze reates , ni por ventura

con veynte : ío milmo fe puede dezir dei maravedi cO'

mun, pues entonces era de mas utilidad para comprar

un maravedi, (jue agora quinze, ni veynte. E quan.

do agrade a opinião , de que havia livras de ouro

do valof de oito vinteins , e que deílas íèriaõ os fa-

larios taxados aos Lentes , naõ tomo eu tanto em-
penho, que queira porfiar fobre queftaõ, de que nao

tenho outra probabilidade, em que me funde mais,

que o que deixo referido.

E porque lendo eu no quarto diícurfo das No-
ticias de Portugal

, que o allegado Chantre Seve-

rim compoz com tanto eftudo , e erudição , a va-

riedade das Moedas antigas Portuguezas , feus no-

mes , e valias
, reparey naõ fazer memoria alguma

de Moeda
, que ElRey D. Diniz mandaíTe fabri-

car , e attribui efte filencio , a que naõ a poderia ha-

ver à ma5 , quando efcreveo aquella fua obra 5 me
pareceo dar aqui relação dehuma, que me commu-
nicou Lourenço Morgante, Bibliothecario do Illuf

triffimo , Reverendiffimo Senhor Patriarcha de Lií^

boa , e a conferva entre a abundante , e curiofa Gol-

lecçao de muitas Medalhas de Emperadores Roma-
Tom.lV. Mm nos 3
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nos , e de outros Príncipes , e de Moedas de alguns

ântigos Reys de Portugal , entrando no numero de

tantas, algumas Hebraicas , Gothicas , e Arábicas,

íèm nenhumas íèrem vaiadas , ou fingidas , de que o
dito Morgante tem bom conhecimento,

Eíla delRey D. Diniz hc de fina prata , e tena

a circunferência mayor ,
que a de féis vinteins do di-

nheiro de hoje , ou para melhor dizer , he do tama-

nho de hum Alfonfim , dos que lavrou ElRey D.
Afíoníb IV. cuja copia dá a ver o mcfmo Seve-

rim no mencionado Difcurfo
, ^. 24. pag. 177. A

íua groíTura he como a dos próprios íeis vinteins : de

huma parte tem em Cruz os cinco efcudetes das

Quinas Portuguezas , fem eftarem metidos em Eí^

cudo grande , nem em cercadura
,
que os encerre ; e

os efcudetes dos dous lados naÔ cahem perpendicu-

larmente direitos como os outros tres , mas atra-

veíTados , como íe vê no cunho do dito Alfonfim

:

em cada eícudete eftaô em afpa cinco pontos 5 à

roda fe lê eíle letreiro de caraderes , huns Latinos,

e outros Gothicos : >^ Dionifii Régis Fortugalie
,

C/ *A/garh, Da outra parte tem no meyo , dentro

de hum pequeno circulo , huma Cruz a maneira da

de Malta
, porém naÕ he farpada nos extremos,

que em cada hum forme duas pontas , como aquel-

la: além do circulo
,
que rodea a Cruz, íe vem ou-

tros dous mais , com íèus letreiros dos mefmos ca-

raderes j os do íúperior dizem aííím : Adjiitoriurn

no/lrum m nomim Domn» os do inferior continuaõ

:
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Çiúfecit celum, terram) e todas íàõ palavras do
Pfalmo 125 , verf. 8. das primeiras das quaes uíou

também ElRey D. Aííbníb V. em Moedas fuas:

Severim
, Dijciirf. 4. ^. 2p , pog, iSz , e iS^»

Os pontos dos efcudetes
, que íê vem nefta

Moeda , em ferem cinco moftrao , ao que parece

,

que naÕ foraõ reducçaõ delRey D.Joaõ o L como
fe lhe attribue, mas muito anterior, ainda que com
pouca perfiftencia até o íêu reynado 5 e Manoel de

Faria e Souíâ commentando a E/iancia ^4 do Cari'

to da Lujiada, diz, col. 82 , letra D, que elle vi-

ra Moeda de prata delRey D. Sancho 1. Con cinco

c/cudetes , de a cinco piintos cada uno^ como oy fcufa-y

a qual também differe no numero dos pontos , de

outra de ouro do meímo Rey D. Sancho
,
que tem

fó quatro em Cruz , em cada efcudete , e a fua

forma trazem eftampada o Cónego Gafpar Eftaço

nas Varias Antiguidades de Portugal, cap.
,
pag.

^2<? j e o Chantre Severim
, Difcurf. 4, ^-2^, pag.

Bem podia pois a eíla imitação ElRey D. Di-

niz , nas fuas Moedas mandar imprimir o mefmo
cunho j e poíleriormente aperfeiçoar EIRey Dom
Joaõ o I. as Reaes Armas , diminuindo nos cinco

efcudetes os dez pontos
, que nelles de antes fe eA

culpiaô 5 além de que , o próprio Gafpar Eftaço,

ubi fupra, mim,2.pag. , C0L2. diz, que vira na

maÕ de hum curiofo da Villa de Guimarães, Moe-
da de cobre delRey D. Fernando , com os mefmos

Tom.íV. Mm ii cinco
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cinco pontos , de que inferia
,
que de mais atraz

vinha eíla mudança.

Nao me confta do nome , que íe deu à dita

Moeda de prata delRey D. Diniz
, que acima deí-

crevi
;
porém íèm muito efcrupulo poderá fofpei-

tar, íêria a chamada Livra no feu tempo, e que va-

leria entaõ os trinta e feis reis do dinheiro de hoje.

Fundo-me para eíla conjedura em duas coufas 5 hu-

ma , dizer o mefmo Rey no íêu íêgundo teftamen-

to, que as trezentas ecincoenta mil livras, que dei-

xava para íê cumprirem as fuas mandas , eraõ de di-

nheiros Portuguezes ; e que mais Portuguez dinhei-

ro j que a referida Moeda ,
que elle mandou lavrar l

A outra he, efcrever o noííò Severim
, ^. 24,pag.

i/p, que a Moeda de prata , chamada A/fonfim,

delRey D. Affonfo IV. tinha de pezo quarenta

reis
, pela valia do marco de prata no tempo, em

que compunha 5 e como eíla delRey D. Diniz hc

do mefmo tamanho , e feitio nos efcudetes , e nu-

mero de pontos , me perfuado por ambas as razoens,

a que íêria a livra de valor de trinta efeis reis, de

que fazem menção a Ordenação do Reyno antiga,

e os noílos Efcritores ; e outro fim me perfuado

,

que em hum íêculo , em que Portugal nao tinha

tanta abundância de prata , como depois teve

,

aquelles falarios de livras affinados aos Lentes da

Univerfidade , eraô entaõ muy copioíbs. O extra»

do da Moeda
, que refiro acima , he o íèguinte

,

viíla de ambas as partes por hum microfcopio , ferti

cujo
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cujo auxilio , a miudeza , talhe , e uniaõ dos cara«

<5Í:eres apenas facilicaõ a fua percepção aos olhos,

que naÕ forem muito lynces , ou bem verfados na

leitura de taes antiguidades.

Varte do Cap. XXVII. das Varias Antiguidades de

Portuga/, efcritas por Ga/par E/laço-, e imprejjas

em Lisboa por Fedro Craesheek noanno dei62'y.

O acima dito contaõ os Annaes públicos deA

te Reyno , e a Hiftoria delRey D. AíFoníò Henri-

ques , naõ fomente a compofta , ou abreviada por

Duarte Galvaò , mas a Latina antiga , ainda que

rude , do tempo de efte mefmo Rey , que fe con-

íèrva no Moíleiro de Santa Cruz de Coimbra. O
mefmo diz a tradição conftantiííima da Cidade de

Lisboa , que antigamente o vio com feus olhos.

Domeímo he publico, e incanfavel pregoeiro o Ca-

bo de então para quú celebrado por fama , e nome
de S. Vicente. Teftifícaô ifto meímo as Moedas,
que alguns Reys depois mandarão bater com as Ar-

mas Reaes de huma parte , e da outra a Imagem
de S. Vicente com huma palma em huma maõ em
fignifícaçaô da Vittoria

, que elle alcançou com feu

Martyrio , e na outra huma nao em memoria da-

quella , em que foy trazido a eíle Reyno. No que

parece quizeraÔ imitar aos antigos Romanos , os

quaes para moftrar
, que Saturno viera a Itália em

tempo delRey Jano , mandarão bater Moeda , que

tinha
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tinha ce huma parte a Imagem de Jano ,
c]ue eraõ

dous roftros , e da outra a nao , em que Saturno

veyo , íêgundo o refere Ladancio no primeiro das

Divinas In/lituiç'oes , e Boccacio na Genealogia dos

Deo/ès dos Gentios , das quaes Moedas nós temos

huma de prata.

«

Capitulo XCV. da me/ma Ohra , o (jual fe intitulai

Das antigas Armas de Portugal, (jite trouxe , e de

(jue ufou ElRey D. Sancho filho delRey D. Affon^

fo Henriíjues , fegundo edao em huma Moeda de

curo , ciue o Author tem
,
cuja imagem he a leguin-

te. Eíla he a mefma ,
que vay eftampada na Col-

lecçaõ das Moedas , num. \ .

Ponhamos o Sello a eíla Obra com as Armas
antigas de Portugal

,
fegundo eftaõ em huma Moe-

da de ouro delRey D. Sancho , filho delRey D.
Aííbníb Henriques, que tenho em meu poder. Pa-

receme
,
que efte Rey D. Sancho trazia eftas Ar-

mas na forma , em que as trouxe ElRey feu pay

,

que primeiro as tomou , e ordenou. As quaes tem

algumas coufas notáveis , e diííèrentes das moder-

nas
,
cuja noticia naõ era bem ,

que íê perdeííè. Pe-

lo qual refpeito quiz fazer aqui menção delias, por-

que a Hiftoria he mais íègura depofítaria , que o
ouro , em que ellas eftaÔ , o qual tem muitos , que

, , lhe arma5 ciladas , e por iíío anda amarello , fes^un-

lium invita ipfius. do diííe graciolamente hum Inloíofo antigo.

A fa-
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A fabrica deftas Armas , como parece pela

Moeda, he afeguinte. Formou-fe hum circulo re-

dondo em campo razo , e dentro nelle quatro Ef-

trellas em quadro, afaftadas entre fí, todas de modo,

que feus rayos tocaõ a fuperfície concava do circu-

lo. Depois no centro delle ,
que he também cen-*

tro do quadrado das Eílrellas , eílá hum Efcudo íe-

melhante a huma adarga das noíTas , mas na parte

inferior muito mais pontagudo, e fobre elle outro,

e debaixo outro , e todos pontas abaixo : e ao lado

direito |do do meyo eílá outro , e ao do efquer-

do outro , ambos com as pontas viradas para o do

meyo. Com os quaes cinco Efcudos fica feita a

imagem da Cruz. E dentro em cada hum Efcudo

deftes eftaÔ quatro pontinhos, hum em cima, outro

embaixo, e dous aos lados, que também fazem hu-

ma Cruz. E no circuito da Moeda efta letra : In

n'é patris O" Mi/pt fã a. Eílas foraõ as antigas

Armas de Portugal conforme a efta Moeda d'el-

Rey D. Sancho primeiro do nome , e íègundo em
numero dos Reys defte Reyno. Da outra parte

tem efta Moeda a imagem d'efte Rey armado , e

pofto a cavallo com huma Cruz na maõ efquerda

,

e huma efpada na direita , e huma letra
,
que diz :

Sanciiis Kex Portiigalis, A fculptura naquelle tem-

po eftava taõ rude
,
que pera achar eftas couzas neí^

ta Moeda quafi naô bafta ver íêm adivinhar.

Digo que efte Rey foy D. Sancho primeiro,

porque fe fora o fegundo , declarara-fe no letreiro

pera
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Ruy dc Pina na fua pera diílèreiíça do primeiro. Além difto a imagem

de Cavalleiro armado com a efpada na maô na6

quadra a D. Sancho íègundo , homem ta5 dado a

coufas de ocio
,
que por iííò lhe foy tirado o gover-

no do Reyno. E quadra muito a ElRey D. San*

Galvão na chron. d-ei- cho pdmeiro , filho d'elRey D. Afíonfo Henriques,

úlL?:
que fendo de idade de vinte e quatro annos, foy fa-

zer guerra aos Mouros de Sevilha , de cujo fangue

tingio as aguas de Guadalquebir.

Hagora tratemos da fignificaçaõ deftas Armas.

O circulo redondo em campo razo , e eftrellado fig-

nifica o Ceo com fuás Eftrellas. Nefte painel vio

ElRey D. Affbnfo a Chrifto Crucificado , e nelle

quiz íèu filho pintar fuas memorias , falvo fe ícu

pay lhas deixou já nefta forma por ultima reforma-

ção
,
poílo que no principio as aííèntaííè no Eícudo

_ , branco de feu pay na forma
,
que efcreve Duarte

Rty,cap. I. ecap.i8. Cralvao , e Andre de Keíende. A Cruz feita dos

U 7o1

2" ^""^^^^ cinco Efcudos repreíenta a em que Chrifto lhe ap-

òiorius de rebus gef» parecco. E os mcfmos Eícudos confiderados em
cisEm.R.1.8.

quanto cinco, fignificao naÕ os cinco Reys Mou-
ros, que feu pay venceo , fenao as cinco Chagas,

que Chrifto lhe moftrou ,
que faõ as fontes , de que

manaõ as vittorias
,
quando as armas íe tomaõ por

honra defte Senhor , e por gloria de feu Santo no-

me. Quem haverá que prefuma de Rey taõ Ca-

tholico , e taõ zeloíò da honra de Deos , que qui-

zeííè antes trazer em fuas Armas a memoria de cin-

co Reys Mouros
,
que a das cinco Chagas de Chrií^

to 3



da Caja %eal Tortug. Liv» K 1$ $

to , verdadeiro Deos
,
que antes de entrar naquella

batalha , lhe appareceo Crucificado , como contaõ

ncíTos Annaes.

Os pontinhos fegundo conftante, epía tradi- UmKió,
çaõ repreíentaõ os dinheiros , porque Chrifto foy

vendido. Tinha já ElRey D. Aííòníb em fuas Ar-

mas o fim da Paixão de Chrifto nas cinco Chagas,

e quiz também ter o principio na afrontofa venda

de fua Real , e Divina pefíba , fignifícada pelos di-

nheiros
,
que lhe ajuntou

,
por ventura querendo al-

ludir ao que Chrifto diííè por fi : Egojum Alpha j Apocal.i.vcrf.8.

C Omega
5
principiam ,

^nis. Porque na verdade

fua fagrada Paixão foy o principio , e fim de todo

noíTo remédio.

Nefta Moeda nao eftaÕ mais, que vinte pon-

tinhos , ou dinheiros
,
quatro em cada hum dos Eí^

cudos , e para fahir o numero de trinta , conta-íê ca-

da quatro dinheiros juntamente com feu Efcudo , e

começando do mais alto para o mais baixo , e de

hum lado para outro lado , contando o do meyo
duas vezes , íe perfciçoa o dito numero.

Bem fey , que as noíTas Chronicas , e os Au-
thores

,
que as íeguem dizem , que ElRey D. Af^ Duarce Gaivaô,c.iS.

fonfo poz em cada Efcudo trinta dinheiros , e que
os Reys fucceííòres polo efpaço naõ fer capaz de

tantos , diminuirão efta fomma , e deixarão cinco

fomente em cada Efcudo , e quizeraÔ
,
que fe con-

taflem pola ordem , que nós hagora os contamos,

na5 metendo os Efcudos em conta de dinheiros,

Tom.IV. Nn Mas
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Mas a ido contradiz efta Moeda , na qual nao ef-

ta6 mais ,
que quatro dinheiros em cada Efcudo,

Mas poria ElRey D. Affonfo trinta , e feu fílho qua-

tro, e depois fe poriaÔ cinco.

Qiie Rey foy o que accrefcentou a eíles qua-

tro mais hum , com que fez cinco , nao me conila.

O Padre Fr. Bernardo de Brito no Elogio d'elRey

D. João íègundo, diz, que eíle Rey poz cinco di-

nheiros em cada Efcudo
,
pondo-íe dantes trinta.

Mas efta Moeda o contradiz , e muitas outras: por-

que eu tenho huma de prata delRey D. Aííoníb

quinto
, pay d'elRey D. João fegundo

,
que tem

cinco. E tenho outra de cobre delRey D. João
primeiro

,
que tem os mefmos cinco. E nas vidra-

ças antigas deíla Igreja de Guimarães , eílaõ as Ar-

mas d'eíie Rey
,
que tem cinco , as quaes vidra-

ças forao feitas no íeu tempo, e por íeu manda-

do. E no retavolo de prata da mefma Igreja fei-

to no tempo do dito Rey eftaõ os mefmos cinco.

E na mao de hum curioíb d'efi:a Villa vi huma
Moeda de cobre d'elRey Dom Fernando com os

mefmos cinco. De maneira ,
que iíto vem de mais

atraz.

Advirto finalmente
,
que cilas Armas antigas

de Portugal conílavao de tres coufas , que eraõ a

Cruz , as Chagas , e os dinheiros em reverencia , e

memoria da Santiííima Trindade , o que declara o
letreiro do circuito , que diz: In nomine Fatris , ^
Fi/ii , o' Spiritus Sanãi , Amen, O circulo, e Ef-

trelias
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trellas faô o campo , em que as Armas eílao , e fíg-

niíicaô o Ceo , lugar do Divino apparecimento.

O Doutor Fr. Lea'o de Santo Thomas na Benediâíl^

na Lufitana , imprejfa no anno de 164.4. > Tom* I.

Cap, XXIII.Jbl. ^8^ , diz oJeguinte.

No que toca à qualidade , e valia das Moedas,

pofto que houve grande variedade nefte particular,

abaixando, e levantando em divcríbs tempos, e oc-

caíioens , conforme parecia aos Reys j com tudo

no que diííèrmos ,
íeguiremos algumas Eícrituras , e

prazos antigos dos Morteiros, e a taxa das penlbens,

que fe pagavaõ , e pagaõ ainda hoje na Sé de Bra-

ga-

As mais pequenas Moedas daquelle tempo an-

tigo fe chamaõ Fretos j tres Pretos , e meyo faziaô

outra Moeda , que chamavaõ Dinheiro. Doze Di-

nheiros velhos , ou nove novos faziaô hum Soldo.

Vinte Soldos huma Livra. Vinte fete Soldos hum
Maravedi. As quaes reduzidas ao valor da Moeda,
que hoje corre, vinte e hum Pretos, que faziaô íeis

Dinheiros , tinhaô o valor
,
que agora tem hum real.

Hum Soldo dous reis, huma Livra quarenta reis , hum
Maravedi cincoenta e quatro reis. ElRey D.Manoel
(fegundo dizem) declarou depois em fuas Ordena-

ções , que o Maravedi ordinário valeííè quarenta e

oito reis , e quatro ceitis. Havia também Soldo doU'

ro ,
que valia quatrocentos reis , e Maravedi de

Tom.IV. Nnii ouro.
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ouro
,
que valia quinhentos reis. Quem achar ou-

tras contas , ou valias mais certas , emende eftas.

O Doutor Manoel Barhofa na Ohra intitulada : Re-

miíTiones Dodorum ad Ordinationem Lufitanam,

da imprejjao dc Lisboafeita por Miguel Rodrigues

no anuo de 17^2 em folha , traz nas Remijbens ao

Tit, 21, do Livro 4. da Ordenação
,
pag. ^ o , C0L2.

a noticia feguinte.

Da valia das Moedas antigas , que houve
nefte Reyno, eha na Índia.

Moedas de ouro,

I Soldo de ouro na Era de ni6 valeo oito rea-

les , íê^undo o que refere o Bifpo D. Fr. Prudencio

de Sandoval, p. i. dos Mo/leiros deS. Bento tit. do

Molleiro deS. MilaÕ ^.6$, in ^ne ^Jbl. milii 77. ver/,

E depois valeo o mefmo , que hum cruzado Cafte-

Ihano de ouro , que corre por quatrocentos e cinco-

enta reis , ita Matienf. lib,y , gloj. 6 . n.12. tit.\o,lib,^,

Kecop. e que valia tiveíle attento Codicis tempore
,

ut in L. Saneimus Cod. de Donat. 0*L.i. Cod. de Ve-
ter. numi/ni, lib. 1 1 , vide Cov, lib. i. Var, c. 1 1. «,3.

de Veter. numifm. cap.6. w.5. Gregor. lib. 9. verbo

de Oro , tit. 4. partit. 5. Gutier, deJuram. Confirm»

part. I . cap.y. n.4. Surd. con/.4^4. n.ii. P. Molin, de

Juíl, traã.2, difp. 278. verf. Dubiiun tamen eíl. D,
Chriíio-
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Clirifloph. de Faz in SchoUis ad Leges Styã à

w. I. L. 1 14. n. 12. Steph. Grat. Difcept. Forenf.

c^i.n. 14.

2 Maravedi de ouro no anno de 1245 valia cen-

to e oito dinheiros ,
que devia de fer o meírno , que

cento e oito reis , como diz Garibai in Compendio

Hi/loriali llh, 59. cap» 7. inprincip. E antigamente

neíle Reyno devia de importar hum cruzado, e neí^

ta conformidade íè haõ de fazer as contas do Cap.

Cum oíim o 2. de Frivileg. ibi : Duo mil/ia morahiti-

norum
, que falia em maravedis Portuguezes 5 e tra-

tando do teftamento delRey D. Sancho , aíTim o

diz Pedro de Mariz em os íêus Diálogos de varia

Hi/ioria
,
Dia/ego 2. Cap. 9. ad -finem, E Duarte

Nunes de Lea5 na Chronica deiRey D. Diniz , foL

154 ,
diz, que eftes maravedis erao como as Moe-

das de quinhentos reis defte noííb tempo : e da va-

lia dos maravedis de ouro Caftelhanos trataô Greg,

Lop. L. 2. verh. Diez maravedis , tit, 11. part, 5.

Dom, Cliriíi. de Faz adL. 114. Styli , Cevai/. Com-
mun. contra commun. (j.j.a n. 20.

5 Livra de ouro teve muitas valias , confor-

me a diverfidade dos tempos , e deíde o anno de

1278 valia huma livra vinte foldos pretos , e duas

livras e meya cincoenta foldos , que faziaõ hum
maravedi de ouro , de maneira , que valendo o íol-

do preto oito reis , fica a livra valendo oito vin-

téns. Edefde o anno de 1295 no tempo delRey D.
Diniz ; conta Duarte Nunes de Leaõ na fua Chro-
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nica,foi, 1^4, que valia também os mefmos oito

vinténs ,
porque diz, que ElRey D. Diniz deixara

em feu teftamento ,
que hum Cavalleiro de boa vi-

da foíTe fervir na guerra da Terra Santa contra os

Infiéis dous annos , para o que lhe deixou tres mil

livras de ouro , que eraô mil e duzentos cruzados

,

que por eílas contas ficava cada livra valendo os di-

tos oito vinténs. Da valia que teve pelos annos

ao diante declara a Ordenaçact antiga , Uv. 4. tit, i.

Gratian, Di/cept. Forenf.cap. yi. pertotum. E no

B.eyno de França Kehiiff, ad L, Etiam áureos num-

mos i^p.JF.de Verhor.Jignif.

4 Jufto , foy Moeda
,
que íê bateo no tempo

delRey D. AfFonío o V. e de D.JoaÕ o II. de ou-

ro de vinte e quatro quilates , valia íeiícentos reis,

tinha hum Rey aííentado em feu Throno Real com
dous ramos de palma de cada banda, e huma letra,

que dizia: Jujiusiit palma Jlorehit,

j Spadins, eraõ humas Moedas de ouro de de-

zoito quilates, pezavaÕ quinhentos reis, tinhaÕ hum
braço com huma efpada na maõ com a ponta para

baixo.

6 Portuguezes de ouro ,
que fe lavrarão em

tempo deiRey D. Joaõ o II. delRey D. Manoel,
e delRey D. Joa5 o III. fao de ouro de vinte e qua-

tro quilates
j
pezaõ dez oitavas menos hum quar-

to; no principio valiaõ quatro mil reis, agora anno
de 1679 pelo crefcimento da valia do ouro, valem
mais de doze mil reis, e naô os ha, addit. n.

Par-



da Cafa %eal Tortug. Liv. V. 16

1

7 Pardaos de ouro de dezoito quilates , valerão

a dezaíèis , e dezaíete vinténs.

8 Cruzados velhos de cruzeta y de ouro de vin-

te e quatro quilates, valem hoje feifcentos reis. Cru-

zado de ouro mais baixo , que chamao de Calva-^

rio, de vinte e dous quilates, e meyo, vai aopre-

íente quinhentos reis.

9 Moeda de ouro
, que tem a Imagem de Sé

Thomé , he de ouro de dezoito quilates
,
peza mil

duzentos e cincoenta reis. Na índia também as ha

com a meíma Imagem de S. Thomé , lá batidas por

mandado dos Vice-Reysj vai cada huma delias dez

tangas, que laô íêiícentos reis. Outra com a Ima-

gem de S. Vicente , de ouro de vinte e dous quila-

tes , e meyo, peza duas oitavas , e fcis grãos , e vai

ao prefente mil e cem reis. Outra com a Ciuz da

Ordem de Chriílo , de ouro de vinte e dous quila-

tes, cmeyo, peza huma oitava, etres grãos; afua

valia foy de quinhentos reis
,
agora pelo creícimen-

to da valia do ouro vai quinhentos e cincoenta reis*

10 No anno de 1562 reinando ElR.ey D. Se-

baíliaõ , fe baterão humas Moedas de quinhentos

reis ,
que chamarão do Engenhofo

,
por inventar o

engenho com que íe lavrou efta Moeda Joaõ Gon-
çalves o Engenhofo , natural da Villa de Guimarães,

o qual ordenou o dito engenho de maneira ,
que as

Moedas fahiaõ fandidas de pezo , e com hum cir-

culo ao redor para fe na5 poderem cercear , íêm

que íe viffè , e enxergaíTe. Foy hum dos notáveis

homens
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homens de engenho, que houve no Mundo j inven-

tou , e fez muitas couías nefte Reyno de muita ha-

bilidade , e efpanto ,
por fer nafcido , e creado na

dita Villa de Guimarães fem fuhir delia , falvo ao

tempo
,
que ElRey D. Joaó o III. fe quiz fervic

delle.

1 1 Venezianos , fao humas Moedas ,
que cor-

rem na índia aíTim chamadas ,
porque vem de Ve-

neza a Ormuz , e a outras partes Orientaes vai

cada huma delias onze tangas , e meya até doze

,

que fao leifcentos e noventa reis , até íètecentos e

vinte, porque cada tanga vai lá tres vinténs. Ou-
tras Moedas correm lá , a que chamaô Pagodes

j

vai cada huma delias nove tangas, emeya até dez,

que importaõ quinhentos e fetenta reis , até feis

/ toíloens.

Moedas de prata,

1 2 Soldo de prata tinha antigamente de valia

dez reis , íegundo refere o Bifpo D. Fr. Prudencio

de Sandoval p. i. dos Mojleiros deS, Bento j th. do

Mofieiro deS. Mi/a^, 1.6S. infine.

15 Leal, tinha de valia doze reis. Sinquetas,

erao humas Moedas pequenas , que valiao cinco

reis.

14 Tanga , he Moeda
,
que corre na índia , im-

porta tres vinténs. Saiares , fao humas Moedas fei-

tas na Perfia , e outras partes , e vem ter a Ormuz;
tem de valia cada huma delias noventa reis , e às

vezes
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vezes mais. Xens , a que por outro nome chamao

Baftioens , faõ humas Moedas batidas na índia por

mandado dos Vice-Reys j tem de valia cada huma
delias trezentos reis.

1 5 Marco de prata , valia nos outros tempos

dous mil e quatrocentos reis , e vai agora quatro

mil e oitocentos reis.

Moedas de cohre»

16 Real branco , e Soldo preto , tiveraõ diíFe-

rentes valias pelas diverfidades dos tempos , e mu-
dança da valia das couíàs 5 trata deílas Moedas a

Ordenação antiga
, //^.4. í/f. pen*,

17 Dinheiro ,
foy Moeda muito antiga , que

devia de valer pouco mais de hum íèpril. E em
Caílella noanno de 1245 valia hum Maravedi or-

dinário
,
que he hum real de cobre , como diz Ga-

ribay in Compendio Kiílor. lih, ^ 9- cap.y. in vrinc.

1 8 Septil fe bateo no tempo
,
que ElRey D.

Joa5 o I. tomou Cepta aos Mouros , e dahi teve

o nome de Septil ; feis delles fazem hum real de co-

bre ; já fe naô uíâ nefte Reyno , tirando na Villa

de Guimarães , aonde fe compra , e vende a linha

por íeptis.

19 Mealha (donde íê derivou Mealheiro , e

M calhar) valia meyo íêptil , e doze Mealhas hum
real de cobre. Ordin. anti(i. Ub.4.tit,i. \.fin,

20 Preto
, foy Moeda de muito pouca valia

,

Tom .IV. Oo por-
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porque dezoito Pretos faziaÔ hum real branco , la-

tijftme Ordin. anticj. diã, tit.i. ^. i. cumJc(J(J»
21 Spadins de cobre valiaõ quatro reis.

"Na pag. |. col. i . das Cã/l/gaçoes , e Addiçoes a

cila Obra do Doutor Manoel Barbo/à fe acha a addi-

ça'6 feguinte ,
que pertence ao num. S. de/la noticia

,

(jue Jica imprejja,

Adde : que os Cruzados fe começarão a lavrar

em tempo delRey D. AíFonfo V. no anno de 1455,

por D.Alvaro Gonçalves
,
Bifpo de Lamego , al-

cançar do Papa Nicolao V. a Cruzada contra os

Mouros de Africa , conforme o que diz o Padre

Joaõ de Mariana na Hifloria de Hefpanha ,
part. 2,

iib, 22. cap. I no fim.

Farte do cjuc refere Manoel de Faria e Soiifa folre as

Moedas Portuguezas , no Cap. XI. do Tomo III,

Parte IV. da Europa Portugueza, imprejfa em
Lisboa no anno de 16S0,

Defta manera íè paíío en Portugal aíla que

tuvo Reyes propios
, y los perdiò , una

, y otra

vez ; y bolviò a tenerlos con mayor duracion defde

el ano 1159 , en que fue Rey primero de los que

oy van permaneciendo , Don Alonfo Henriques.

Dél
, y de fu hijo Don Sancho íè hallan poças mo-

nedas
, y eíílis de plata

, y oro. Algunas de las defte

íè llamaron morabitines , ó maravedis
, y valia cada

uno
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uno un efcudo de oy : para que quando en Ias Hiílo-

rias fe hallare que hazian merced de 500 maravedis

fe entienda que era 500 eícudos
, y no Io que algu-

nos pienfan ignorantemente de íer maravedis de los

deoy, haziendo eípanto, ojuego deaquellas quan-

tias fm faber Ia verdad delias. Affi de fus fuceíTo-

res Alonfo II. Sancho II. Aloníò III. en cuyo ti-

empo lo que íè ilamaba libra valia quatro reales.

D. Dioniz en que las Crónicas no íè acuerdan de la

moneda , íblamente confta de algunas efcrituras que

uvo fueldos de a tres maravedis : un real blanco era

lo miímo : pretos , dineros , y ceitilcs una mifma
cofa , cada íeis valian un maravedi : tambien uvo
mealla, que era médio ceitil, preto, o dinero. Def-

de Don Alonfo IV. fuceílbr de Dioniz fe empie-

çan a acordar de fus monedas , que fueron las que

de fu nombre íè llamaron Alfonjines
, y nueve de-

lias valian un fueldo : pero lo que efte entonces va-

lia ignoramos. Sabemos que eran de diez marave-

diz en tiempo delRey Don Fernando
, y un real

en el de Don Duarte. Aparece luego el embaraço

de que un maravedi en el de Don Sancho I. como
ya diximos , era un eícudo. Mas avria maravedis

de más o menos valor , como oy vemos en los rea-

les , y doblones
,
que unos fon de a uno , otros de a

dos, otros de a quatro.

El Rey D. Pedro fuceíTor de Alonfo IV. la-

brò mucha moneda de ouro
, y plata. Las de oro

íe llamaron de 24 quilates: entravan cinquen-

Tom.IV. Ooii t%
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ta en un marco : otras tambien la mitad defte peP

fo : todas de una parte el efcudo Real , y de otra

fu emprefa ,
que fue un Rey íentado en íilla

, efpa-

da en la mano defnuda , y alta con eíla letra en con-

torno de un lado : Fedro Key de Portugal
, y de!

Algarhe j de otra : Dios ayudadme , / hazedme veti'

cedor excelente fohre mis contrários.

El Rey Don Fernando hijo de Pedro
,
quando

( mal aconfejado en eííb , como en caíi todo lo que

obro
)

pretendia la Corona Caílellana deftruyendo

la fuya con dadivas para confeguir la agena , labró

moneda en que fe vian las armas de ambos Reynos
Português

, y Caftellano
,
antecipando las fennales

de Ia poííèffion a la vitoria , que las avia de produ-

zir , aííí como lohizo defpues el Rey Don Juan 1.

de Caftilla , con Ia pretencion de Portugal
, y Don

Alonfo V. con Ia de Caftilla
, y Don Antonio con

la fuya. Aviendo-fe envadido Ia guerra Tm caudal

para fuíle itarla hizo , el Rey Don Fernando para

remédio dei Reyno , Io que fue eftrago de todos

por Ia mayor parte. Efl:o fue alterar la moneda
dandola mayor precio

, y labrar otra nueva al pró-

prio modo. Engano notable , porque al fubiríè

la moneda poco , fuben exceffivamente luego los

precios de las cofas , y pierde-fe la felicidad de ba-

ilarias por lo que valen , con aquella invencion de

poner el mstal en Io que no vale. Alfín él labró

una moneda menuda líamada dineros ( como oy en

Aragon
, y Catalluna

) y cada una vénia a fer (fe-

gun
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gun parece) un maravedi defte tiempo
,
que oy en

Português íè llama real j otras fe llamavan graves ,

y valia cada una 14 dineros : otras llamaroníè bar-

budas, y valian dos áieldos
, y cada fueldo doze ma-

ravedis : otras tenian el nombre de pilartes
, y era

de íiete dineros cada una. El origen deftes nom-

bres que oy íè hazen tan eftraíios , fue aver Tolda-

dos con una fuerte de yelmos , o moniciones a que

llamaban Barbudas y porque baxava dellos íbbre el

rofto unos como maícarones afta las barbas : otros

que en las companias llevavan pendones en unas

varas llamadas graves
, y los que las traian Filar^

tes
, y deípues Fortegraves. De coíàs tan agenas

de los eftilos Portugueíès devió íer cauía la gente

Inglefa que vino de íbcorro entonces para aquellas

guerras. Todas eílas monedas tenian de una parte

las armas de Portugal
, y de la otra , la barbuda a

quel yelmo
, y el grave aquel pendon. Màs no to-

do lo vieron los Eícritores : porque yo vi moneda
de plata defte Rey , limpia de todas eíTas cofas , ex-

celentemente efculpida al modo que oy las Segovia»

nas , con las Quinas Reales : en contorno dos or-

denes de letras : pero no me acuerdo de lo que de-

zian
,
por averlas vifto quando no peníava en efta

fuerte de Efcritos : acuerdome Tolamente de que en

el reverfo dei efcudo tenia una F. y una L. coro-

nadas
, y eran eftas de fu nombre

, y dei de Leonor

fu m.uger : era dei tamaíio de un real de a dos , y
delgada, y con mucha liga de cobre, que claramen-

te hasia bermejar la plata, El
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El Rey Don Juan I. que fucedió a Fernan-

do, tambien hizo moneda : una fue llamada reales

de ky j otra que fe llamó hlancos
, y otras que fe Ha-

maron dohlas mori/cas: deftas valia cada una 150

maravedis. Unas delias (ignoro quales) fe labraron

de la plata de las Iglefias
, que ellas voluntariamen-

te le ofrecieron para poder fuftentar la gente de

guerra. Defpues de aver fido monedas en el tiem*

po de la guerra , fueron reliquias en cl de la paz

:

porque los enfermos (mirad lo que haze la fé) acor-

dando-íè de que era plata íagrada, por aver fido de

Cruzes
, y aun de Cálices

(
que entonces poças mas

allajas de plata avia en los Templos
)
agujeravanlas,

i trainalas pendientes al cuello , i no eran poços los

que cobravan íalud. Labrò tambien el Rey en

Septa (oy Ceita en Português , i en Caílellano Ceu-

ta )
aquella monedilla menuda a que por el lugar de

la labor fe llamo Jeptiles , o ceitiles : otros dizen que

fue por el numero íèxtil, porquanto féis hazian un

maravedi : porque un real de plata Português que

vale quarenta maravedis, fe deshafia en 240 marave-

dis de cobre : eran labradas con gran primor , i dei

tamaíio de los vintenes Portuguefes , o ochavos

Caftellanos mas pequeíios , i mas delgados.

El Rey Don Duarte hijo deJuan I. tambien

labró moneda de oro , i plata: efcudos de que cin-

quenta peíTavan un marco : i ochenta i quatro los

reales llamados de ley. Vimos uno de plata con las

armas Reales de una parte , i de otra las dos prime-

ras
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ras letras de fu nombre coronadas , i en Ja circunfe-

rência: Kex Fortiigaliíe, El anadiríê la V. a Ia D.
que devia eílar fola , fue fiii duda porque no pare-

cieííè dei Rey Don Dioniz j de que vengo a infe-

rir, que las de aquel Rey permanecian a un enton-

ces, i tenian la D. coronada.

El Rey Don Alonfo V. fuceílòr de fu padre

Don Duarte labró doblas de oro que llamaron de

vanda , i valian unas 150 , otras 185 , i ocras 250

maravedis. Defpues quando el Pontífice Pio II. le

embió la Cruzada para la guerra Santa hizo nueva

moneda que en reverencia, i memoria de Ias Bulias

Jlamó Cruzada, íellandola con la Cruz de una par-

te , i efta letra notória : In hoc ftgno vinces : de la

otra el efcudo Real , i en contorno ; Alfon/us Rex
Portiigalííe j (f Algarhíi. Efta fue la primera mone-
da que en E'pana uvo con la Cruz. Verdad fea

una Cruz fon Ias Quinas Portuguefas con que íiem-

pre íè acuíia la moneda ; con que íiempre la de Por-

tugal fue fantificada. La piimera que uvo Cruza-

da parece fue la dei Emperador Conílantino : de

Balduíno Rey de Jerufalen tengo una en que de

un lado eílá la Cruz , de otra un Rey íentado con

cetro en la mano, i por remate dei la Cruz própria.

El Rey Don Juan II. hijo de Aíronfo V. la-

bró unas monedas a que llamó Juílcs j de una parte

el efcudo Real , de la otra un Rey armado
,
puef-

to en una filia , i en la circunferência : Jiiíius iit pal-

ma florehit : valian a quinze reales ; diez valian otras

a que
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a que llamò Cruzados : ocho otras llamadas e/padi^

iics por una efpada qus llevavan efculpida defnuda

,

i alta : por ventura continuado de la Orden Mili-

tar de Ia efpada que fu padre avia inftituido para la

proíêcucion de la Conquiíla Africana , i que él mu-

cho deíèó proíeguir. Eífas fueron de oro. De pla-

ta fueron reales , médios llamados vintenes
,
porque

un médio real vale veinte maravedis. Tenian de un

lado el efcudo Real : de otro eíla Y. coronada , i íi

no fupieramos que algunos entonces efcrebian bar-

baramente (i aun oy no falta quien lo haga) el nom-
bre de Juan con Ia Y. pudieramos creer que era ufa-

da alli
, por la Pitagorica demoílradora de los dos

caminos uno de los judos , otro de los eílragados

,

pues efte Rey defeoíb de íèguir el primero , lo diò

a entender en eííbtras monedas a que llamó Ju/ios.

Otra fuya é vifto de que no hallo nuevas en las Hil-

torias: era mediana: de una parte las Armas ; de otra

la I, ila L, con coronas: la primera fu nombre, la

íegunda el de fu muger Leonor. Ninguna moneda
de quantas fe labraron en Portugal afta fallecer efte

Rey corre oy en el Reyno , ni fe halla en cantidad

coníiderable ; fi no qual, iqual, por memoria. Lo
mifmo íucede en Caftilla adonde la de mayor anti-

guedad es la de Fernando Católico que fue dei mif-

mo tiempo.

El Rey Don Manoel faceííbr de Juan IL co-

mo fue el Seíior abíbluto de las riquefas de la Afia

,

labró la mas copiofa , i mas iluftre moneda que afta

oy
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oy uvo en todas Ias partes dei Mundo de que tene-

mos noticia. Fue tal la abundância de Ia moneda
de oro que con ella íe pagava ordinariamente en las

plaças , i a los oíiciales mecânicos. Una memoria

vimos de un Cavallero de entonces , i que era de

pagas a albafiires , i dezia : Afulano tantos Porta-

giiefes , / tantos afulano. Fortuguefcs es una mo-
neda de cafi la grandeza , i hechura de un real de a

ocho
,
pêro algo mas grueííà : ciene de una parte la

Cruz de la Orden Militar de Chrifto con la letra

:

Inlioc figno vinces» De la otra parte el efcudo Real

con la dei nombre , i títulos: Ema. Rex Portugalí^e

Algarhii ^c. Valia cada una 150 reales , i era tal

el peio, i el oro, que fueron fubiendo afta oy en que

cada una vale 200. Kefultò defto el p"aftar muchas

los plateros que íabeii eftender bien eftas ganâncias,

i deftruir la moneda en que las ay : i con todo efto

fue tal la copia de la labor defta moneda
,
que a un

oy permanece mucha. Algunas mugeres de Labra-

dores ufan delias como joyas , aíTi como de las de

Don Juan I. uíaron enfermos como medicinas.

Agujeranlas por una punta fobre una de Ia Cruz , i

penden^as dei cuello. Si la vanidad no uviera hecho

parte de Ias galas Ias hechuras , no eran muy n- alas

las joyas : pero ferán mas cuerdas fino fueren tan

galantes. Labró mas el Rey unas monedas llama-

das San Vícentcs
, porque tienen de una parte la

Imagen defte Mártir, i valen (pienfo) afta 26 rea-

les. Otras que valen doze , i médio
,
que llaman

Tom. IV. Pp de
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de (jiiinienúõs reis , efto es maravedis j i otras de qua-

trocientos llamadas Cruzados. Eftas fueron para tra-

erlas configo , i darias de limofna de fu mano. Dc
plata otras llamadas tambien Fortugitefes , i valian

diez reales. Fue notable la fuma que labró de las

llamadas teãones, que valen a dos i médio : alnom-

bre que íè les diò nunca hallè falida , porque los

teílones de Roma fe ilaman aíli por aver en ellos

las cabeças de los Pontífices que Ias labran , i de

te/la que en Italiano es cabeça íê dixo aííi , i en eí^

tas nueftras nunca uvo teftas , ò cabeças : como
tambien no uvo Ia te/ludo que los Griegos pufieron

en fus monedas , de donde íè llamaron teãudines.

Pero puedeíê imitar a Grécia , i a Roma en los

nombres , aunque no en las figuras. No fue menos
notable la copia que efte Rey hizo de médios realesy

ò vintenes : i efta es la que folo permanece à imita-

cion de la antigua, por averla ya labrado tal el Rey
Don Juan II. fu anteceílbr , i puío en ella de una

parte Ia M. coronada , i de otra las Armas. Otra

moneda hizo de oro Don Manuel, tan grande que

valia cada una quinientos ducados
5
aunque eftas

mas propriamente devian fer medallas. No é vif-

to algunas ; mas coníla que no poças fueron par-

te |de aquel admirable prefente
,
que embió al Papa

Leon X.

El Rey Don Juan III. hijo delRey Don Ma-
nuel profeguiò en la labor de toda eííà fuerte de

monedas copiofiííimamente j i de nuevo hizo Ias

de
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de oro que llaman de cjuatro cruzados
, que íbn qua-

renta reales. La Cruz delia es como la de Monte-

ia: aíTi lo es la de las otras de plata, que hizo de nue-

vo , unas de a cjuatro , otras de a dos reales , i otras

de a real , i otras de a ciiicjueuta maravedis , que íê

llaman médios te/iones por fer la media parte de un

teflon que vale ciento. Lo que paflo con el Duque
de Bargança al darle cuenta de que labrava efta ul-

tima
, queda en fu vida , i es cofa bien notable pa-

ra que fe entienda quanto es danofo a las Republi-

cas el alterar en la moneda con que ellas eílan en

fúíTego. Labró tambien gran copia devintencs, i

de médios vintenes, de médio deftos médios, aquellos

que llamavan ctiiíjuetas
,
porque valian cinco mara-

vedis
,
que en Português fe llaman cinco reis i deftas

no é vifto alguna : de la de dies vi algunas
,
pero ya

ay poças, (guando el Papa a fu inftancia le anexo

a la Corona el Maefírafgo de la Orden de Avis la-

brò tedones , i por memoria de la anexacion pufo en

ellos la Cruz de aquella Orden , en lugar de la de

Chrifto que afta entonces fe ponia. Los que igno-

ran efto , i tienen pereza de leer las letras defta mo-
neda , o no las entienden , creen que el Rey Don
Juan L lo hizo por fer Maeftro de Avis ,

engana-

dos tambien con ver que eíie Rey defde que Io fue

no dexò de ufar de la própria Cruz en el efcudo

E.eal. Tambien labrò el Rey Don Juan mucha
moneda de cobre , una dei tamano de un real de

a ociio mas delgada , i valia a dies maravedis ,
que

Tom.iV, Ppii llama-
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llamamos dies reis : tiene de una parte el numero

dies con la X. que paíTa por Cruz
, y de otra el ef-

cudo Real ccn Ias letras acoftumbradas : otra dei

tamano de un teflon , i valia cinco maravedis , i te-

nia de una parte eíle numero aííí , V. por valer cin-

co maravedis , ó reis 5 otra de tres con el próprio

numero III. En fu tiempo fe acabo el conocimien-

to de los ceitiles , de que íeis hazian un maravedi

,

porque fe acabo el valer las cofas a moderados pre-

cios. Deílo fueron caufa Ias abundancias de nueP

tros defcubrimientos , de menos provecho a la tem-

plança , que fama a la gente. Aííi fucediò tambieii

en Caíliila adonde ya no ay blancas que correfpon-

dian a nueílros ceitiles : que el blanco de la codicia

Ias dexò en blanco : i tan poco ay ya maravedis

,

porque ni dei , ni aun de afia tres maravedis fe haze

ya cafo en las compras, i ventas que fon de un real

arriba > todo procedido de la fubida dei vellon , o

cobre.

El Rey D. Sebaftian hijo dei Príncipe Don
Juan ,

proíèguió en la labor de toda eííà variedad de

monedas : continuando los teftones con la Cruz de

la Orden de Chrifto dexando la de Avis
,
que fu avó

avia introduzido porlarazon apontada. En los vin-

tenes pufo Ia S. coronada. Labrò tambien Ia pro-

pia moneda de cobre , i de nuevo médios maravedis

con Ia própria S. Pero como Ia codicia eftrana did

en falílficar efta moneda, apenas íe fmtiò Ia aftucia,

quando el Rey la baxó de manera que el dies que-

f I dó
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dó en tres , el cinco en uno i médio , i el tres en

uno. Refultó defto por fer la baxa exceffiva , que

menguaííè con ella eíle cobre como antes crecia

con el íobrado precio
j
porque valiendo mas efte

metal en pafta que en moneda, gaftavaííè Ia mone-
da en lo que avia gaftarfe Ia pafta. Los plateros

por fer aquel cobre muy puro confumieron gran

parte en fus ligas. Defde que en Caftilla íè levan-

taron los quartos de ocho maravedis , paílàron de

Portugal allà muchas de aquellas monedas de rnara-

vedi i médio
,
por fer dei mifmo tamano , i íeilat on-

las por ocho maravedis. Yo vi algunas aíTi tranf-

formadas
,
pareciendo a hombres que fiendo nada

en fus tierras ,
paíl^n aotras adonde con invencio-

nes medran mucho. Hizo mas el Rey D. SebaA

tian en fu Reyno mucha moneda fm hazerla. Efto

es que dando a la moneda de Caftilla mayor v^ilor

(íeis maravedis en cada real) abrió la puerta a que

allá paíTaftè en grandiííima copia. Principalmente

pafto cafi toda la moneda labrada por el r*.ey Don
Fernando el Catholico, que avia copiofiíTima aque-

lla que herradamente llamaran de Bamba por el yu«

go en ella efculpido, i el manojo de flechas en que

aquel politico , i católico Principe atendiò a dos

íuceílbs de la antiguedad
,
que en efte lugar expli-

cará otro Efcritor de los que por dar a entender

que faben una cofa, ladizen fuera de propofito. Era

efta moneda defde médio real afta ocho j médio 5

uno , dos
,
quatro , ocho

j
pero la de uno mas con

gran
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gran diílancia. Vino a gaftarfe tanto , o por el

uzo, o por la malicia, que fue neceííària condenar-

ia. Avia real que paííàva más de media. Dixoíè

que un hombre llamado Vafco la avia deftilado.

No sè fi es aííi j fé que eílos reales los vinieron a

\hmdx Vafco porlosannos 1609, i que entonces íe

extinguió. Don Fray Gonçalo de Morales , famo-

fo Prelado dei Porto fe hallava con una gran copia

delia , de que hizo labrar unos blandones , i lampa-

ras para fu gran Capilla
,
que a aquel tiempo efta-

va acabando.

Don Antonio hijo dei Infante Don Luis , que

íe Ilamou Key de Portugal , tambien labró mucha
moneda , varia , i diminuta. Permanecen algunos

teliones íuyos deíla calidad, mas nocorren.

Don Felipe I. profeguió la labor de los te/lo"

nes , dos reales , real i médio , i vintenes j i de oro

Ias de (jiiatro cruzados. Su hijo , i nieto hizieron lo

próprio : i finalmente la moneda principal de que

oy mais abunda el Reyno fon Portuguefes , i las

monedas de quinientos maravedis de oro : de plata

los teftones , i los médios , i los vintenes ; el cobre

es cafi ninguno. En Ias caías adonde fe dá limofna

ajunta de pobres íè bufca con premio : por un du-

cado dél vi dar doze , i treze reales de plata. Es
muy parecida una , i otra moneda de Portugal a la

Romana
,
que oy conocemos. Baile efto de mo-

nedas , i vamos a las antiguallas.

O Chart'
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O Chantre Manoel Severim de Faria nas 'Noticias

de Portugal , imprefas no anno de 16^^ , diz oJe»

giànte,

DISCURSO QUARTO.
^. XXII. Moedas dos Reys Portuguezes.

A primeira Caza da Moeda ,
que houve em

Portugal foy no Porto , onde os primeiros Reys
d' efte Reyno fizeraõ bater Moeda , mandando vir

officiaes eftrangeiros, porque osna6 havia no Rey-
no , e por iílo lhe concederaô tantos privilégios

,

como ainda hoje tem. Havia também Caza de ba-

ter Moeda em Valença , e em Lisboa , como tudo

íè vê doCap. 57. da Chronica d' ElRey D. Fernan-

do, e também a houve em Évora , como íêdiz na 2.

part. da Chronica d' ElRey D. Joaõ I. Cap. 5.

Por razaõ d' eftar a Caza da Moeda no Porto

,

íê vem hoje os feitis , e boa parte das Moedas anti-

gas , com humas torres por diviza , e hum rio por

baixo
,
que faõ as Armas d'aquella Cidade ; depois

paííàndo a Corte dos Reys para Coimbra , faz men-

ção muitas vezes o Conde D. Pedro , e particular-

mente no tit. 56. ^. 3. dos Moedeiros de Coimbra,

por onde parece que também alii os havia. Ulti-

mamente fe poz efta Cafa em Lisboa , onde ao pre^

fente eílá : confta efta Cafa , e íè governa por hu-

ma Meza , de que he Prefidente o Thefoureiro da

Moeda , e affiftem nella mais dous Juizes da balan-

çaj
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ça , e dous Efcrivães da receita , e defpeza 5 os ou-

tros cargos provê todos o Thefoureiro , que fao :

fundidor, affinador, enfayador , outo contadores,

outo branquidores , féis fornaceiros antigjos , e trin-

ta modernos , que acrefcentou EÍRey D. João líL

dezafeis cunhadores , dous porteiros , hum da caza

do thezouro, outro da porta. líe cfta Caza íbgei-

ía ao Tribunal da fazenda , e o Vedor da fazenda

da repartição da índia hs o que particularmente

prezide neíla Meza quando kí vay.

lílo he o que fe pode coilier do principio das

Aloedas , que baterão os Reys d' efte Reyno , ain-

da que naÕ confta , fe ElRey D. AfFonfo Henri-

ques bateo Moeda , nem os nomes particulares d'

ellas j fó coníla ,
que todas as computações

, que

antigamente fe faziao eraõ por livras 5 e que d' eíle

nome houve Moedas de prata , e de cobre , até a

de menor valia
,
porque aííim como agora nós fa*

zemos as contas por reaes, alFim íefaziaô naquelles

tempos por livras j mas como des d' ElRey D. Af^

fonfo Henriques até EIRey D. Afibníò IV. naÕ íè

pode averiguar quaes fora5 os Reys
,
que baterão

eftas livras , deixaremos aííim as mefmas livras , co-

mo as outras Moedas, que d' ellas procedem
,
para

o ultimo titulo d' efte difcuríb
,
por continuarmos

com as Moedas
,
que os Reys fizeraô atégora co-

nhecidamente.

l XXIII.
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l. XXIIL Dobras d' ElRey D.Sancho I.

A Moeda mais antiga, que Te acha nefte Rey-
no , he huma d' ouro do tamanho de dous vintes

,

e de pezo
,
que íeíTenta d'elles fàziaõ hum marco,

que vem aíer quinhentos reis da noííà Moeda j de

huma parte tinhaô efculpido ElRey D. Sancho a

Cavallo armado , e da outra as Armas de Portugal

na forma
,
que apontamos no difcurío da Nobreza»

D' eílas Moedas tenho eu huma , e d' ella fe faz

menção na 5 . part. da Monarcjiiia hufitana , a qual

he a que íê fegue. (^E/la Moeda vay na CoUecça'Oj

(jiteJe achará nofim delie Livro.
)

Outra femelhante anda efculpida nos Difcur-

fos vários do Cónego Gafpar Eftaço , e além d' eí^

tas vi já outras duas femelhantes ; eílas parece que

eraô as noflas Dobras antigas até o tempo d' El-

Rey D. Pedro , porque naõ íè achao outras Moe-
das daquelles Reys.

l XXIV. Moedas d' EIRey D. AfonfoIV.

Segundo parece do Cap. 56. da Chronica d' EI-

Rey D* Fernando , nao houve mudança na Moe-
da d' efte Reyno até o tempo d' EIRey D. AíFon-

fo IV. o qual , com confentimento do Clero , e po-

vo , fez os dinheiros Alfonfis , mandando valeífem

doze dos outros , no que ganhou muito
,
porque vi-

Tom.IV. Qq nha
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nha a fazer em cada marco de ganho quatro Livras,

e quatro Soldos j eeftas Livras ao que parece temos

agora com nome d' ElRey D. Aííonío , humas ba-

tidas em Lisboa, porque tem hum L. ao pé do no-

me d' ElRey , e outras lavradas no Porto , porque

tem hum P. em lugar de L. Deftas Moedas tenho

muitas , e para exemplo fiz aqui efculpir huma.

( Ejia Moeda vay na Colkcqa'6 ,
quefe achara no fim

de/ie Livro.
)

0 pezo que hoje tem efta Moeda de prata pe-

la prezente he quarenta reis , e efta he a mais an-

tiga Moeda de prata dos noíTos Reys
,
que tenho

vifto.

1 XXV. Moedas d' EiRey D. Pedro.

No Cap. 1 1. da hiftoria d' ElRey D. Pedro íe

diz
,
que efte Rey mandou fazer Dobras de ouro

fino , que cincoenta d' ellas fazia5 hum marco , e

cada Dobra d' eftas tinha quatro Livras , e dous Sol-

dos. Efte marco era d' ouro , e valia então íete mil

trezentos e oitenta
, porque tanto vem a montar as

cincoenta Dobras
,
que diz o Chronifta faziaõ hum

marco , contando a oitenta e dous Soldos cada Do-
bra

,
que tanto faõ as quatro Livras , e dous Soldos,

que valia cada Dobra , contando a vinte Soldos ca-

da Livra. E aííim fe tomarmos eftas Dobras con-

forme o que entaõ valia o marco de ouro , eraõ

agora da noííà Moeda cento e quarenta e íête reis

,

etres
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e tres quintos de real
5
porque valia cada Dobra oi-

tenta e dous Soldos dos primeiros ; os quaes a dez

íèitiis , e quatro quintos de feitil cada hum , vem a

fazer os dittos cento e quarenta e fete reis , e tres

quintos de real
5
porém lè fizermos a conta confor-

me a valia do marco de ouro
,
que faõ trinta mil

reis , tinha cada huma d' eftas Dobras feifcentos reis

de pezo , pois cincoenta delias pezavaõ hum mar-

co , e tanto pezaõ as Dobras d'aquelle tempo , que

ainda hoje íe confervaÕ , de que eu tenho huma.

Fez o mefmo Rey D. Pedro outra Moeda,
que chamou Meyas Dobras, e tinha quarenta e hum
Soldos, que conforme a computação acima ditta,

valiaõ íêtenta e tres e meyo , e tres décimos de realj

das quaes meyas Dobras cem faziaõ hum marco d'

ouro , e aííím teráõ hoje de pezo trezentos reis.

No meímo Cap. 11. íè diz
, que lavrou eíle

Rey huma Moeda de prata, a que chamavaõ Tor^

nezes, que feííènta e cinco faziaÕ hum marco, de li«

ga , e pezo dos reais d' ElRey D. Pedro de Caftel-

la.

Outros Tornezes fez mais pequenos
,
que en-

travaÕ num marco cento e trinta , e de huma ban-

da tinhaõ as Quinas , e da outra o rofto d' EÍRey
com Coroa , e as letras de huma parece diziaÕ : Pc'

trus Kex Portiigalliíe ^ O* AJgarhi, e da outra : Deus,

adjuva me
j
que eraÕ os mefmos cunhos , e letras

,

que tinha nas fuas Dobras. Valia o Tornes grande

fette Soldos, e o pequeno tres Soldos, e meyo. Ef»

Tom.IV, Qq" ^®
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te nome de Tornezes parece que deu ElRey D.

Pedro a eftas Moedas à femelhança de huma Moe-

da Franceza ,
que então corria por toda Europa , c

íè lavrava em Turs Cidade de França , e por iííò fe

chamavaõ Soldos Turonenfes.

Outra Moeda mandou bater ElRey D. Pe-

dro , que chamavaõ Dinheiros Alfonfms , de liga , e

eraõ do valor ,
que fizera ElRey D. Affònfo feu

pay.

^. XXVI. Dos Gentis , Barbudas , Graves , PZ/jr-

tes , e Fortes d' ElKey D. Fernando,

ElRey D. Fernando fez huma Moeda , que

chamou Gentil, que mandou valeííè quatro Livras

e meya , e depois outra que valia tres e meya , e de-

pois outros Gentis
,
que valiao tres Livras , e cinco

Soldos. Pelo que contando as Livras a trinta e íeis

reis
, porque erao das antigas , valiao os primeiros

Gentis cento e íêííènta e dous reis , e os fegundos

cento e quarenta e quatro reis , e os terceiros cento

e feííènta e dous reis , e os quartos cento e dezafeis

reis 5 e ifto porém a refpeito do pouco , que valia

entaõ o marco de prata.

Quando ElRey D. Fernando fez a guerra a

Caftella , íèrvirao a ElRey D. Henrique o l>lohre

muitos Soldados Francezes , que vinhaô armados
de celadas , a que elles chamavaõ Barbudas ; e tra-

ziaõ lanças compendoens, que chamavaõ Graves^
' ' o e tra-
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e traziaõ comfigo pagens para as celadas , a que

chamavaõ Pi/artes j e querendo ElRey D. Fernan-

do deixar memoria d' efta fua empreza
,
poz eftes

nomes , e infignias nas Moedas , que mandou lavrar

de novo.

A Barbuda era Moeda do tamanho de quatro

vinténs , ainda que mais delgada ; de huma parte

tem huma celada com huma Coroa em cima , e o
peito de malha , e à roda efte letreiro ; Si Dominus

mihi adjutor non timebo 5 e da outra parte huma Cruz
das da Ordem de Chriílo , que toma todo o vaõ 5

nos quatro cantos da Cruz quatro Caílellos , e no
meyo da Cruz hum efcudinho com as Quinas , e

a letra : Fernandus Kex Portugalliíe j como íe vê

em algumas d'eftas Moedas, que tenho em meu po»

der , de que vay aqui o exemplo.
( EJla Moeda vay

m Collecqao
, (imJe acha nofim deite Livro.

)

Era a Barbuda, Moeda de prata muito ligada,

de ley de tres Dinheiros, e ElRey lhe poz preço de

vinte Soldos
, que eraõ huma livra de noventa c

íeis reis dos noííòs.

Dos Graves cento e vinte faziaÕ hum marco,

e valiaõ qu-nze Soldos
,
que vem a fer vinte e hum

real dos noílbs , e tinhaõ por diviza huma lança íb-

bre os cunhos. Os Pilartes era6 também de prata,

de ley de dous Dinheiros , e valiaõ cinco Soldos

,

que faõ da noíTa Moeda treze reis , e dous íèitis.

Fez ElRey D. Fernando outra Moeda , que

chamou Forces
,
que valiaÕ vinte Soldos ,

que fao

vinte
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vinte e nove reis , e dous íèitis , e Meyos Fortes
;

que vaíiaô quatorze reis , e meyo , e hum feicil : af-

fim mefmo mandou bater outros Toinezes , a que

chamarão Fetites
,
palavra Franceza

,
que fignifica

pC(jueno , donde fe vê ,
que de França tomarão o no-

me , como tudo coníla do Cap. 56. da Chronica do

mefmo Rey. E aíTim lavrou outras Moedas anti-

gas, dasquaes íêconfervaõ algumas, que eu tenho

já referidas , com valores fobidos j e queixando-fe os

povos do grande preço
,
que eílas Moedas tinhaõ ,

e do pouco que pezavaô , lhe abateo a valia a mais

accommodados preços , como íè diz no Cap. 57. da

mefma Chronica , convém a faber , que os Graves

de quinze Soldos dos Dinheiros Alfoníis , naÕ valeí^

íèm mais de íète ; e a Barbuda de vinte Soldos va-

leííè quatorze , e os Pilartes de cinco valeííèm tres

e meyo , e os reaes de prata de dez Soldos valeííèm

oito. E porque ainda eíles preços eraÔ grandes

,

tornou ElRey a fazer outra baixa , e mandou que

a Barbuda, que já eftava em quatorze Soldos , va-

leííè fó dous , e quatro Dinheiros
,
que vem a íèr

quatro reis dos noííòs j e o Grave quatorze Dinhei-

ros
, que faõ dous , e dous feitis ; e o Pilarte fete

,

que he hum real , e hum feitil j e os Fortes dez Sol-

dos
, que faõ dezaíêis reis , e quatro íèitis ; e os Di-

nheiros
, que de novo lavrara , que valeííèm como

Mealhas.

l XXVÍI
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l XXVII. Das Moedas d'ElRey D.Joa^o o I.

ElRey D. João I. íêndo defeníbr do Reyno,
como fevê no Cap.49. e 50. da i. Part. defua Chro-

nica , mandou lavrar Reaes de prata , de ley de no-

ve Dinheiros
,
que íêtenta e dous d' elles faziaõ hum

marco , e depois mandou lavrar outros de ley de

feis Dinheiros , e depois outros de cinco , ficando

fempre na mefma valia , e ganhando o mais. E
com tudo iíTo o povo pelo amor ,

que tinha a El-

Rey
, refpeitou tanto efta Moeda , ainda que chea

de tanta li^a
,
que diz o Chroniíla , que muitos tra-

ziao depois eftes Reaes de prata ao pefcoço como
couza fanta

,
affirmando, que lhe valia contra as en-

fermidades.

Depois mandou o meímo Rey , íêndo ainda

defenfor , lavrar Reaes de ley de hum Dinheiro,

que valia cada hum dez Soldos , e depois d' eftes

mandou fazer outros Reaes de tres Livras emeya,
e de dez Dinheiros e meyo ; e o mefmo fe vê do
Cap. 5. da 2. Part. de fua Chronica.

Quando depois ElRey quiz tomar Ceita,

mandou lavrar os primeiros Reaes brancos, que ca-

da hum d' elles valia dez Reaes de tres Livras e

meya , e erao de ley de dez Dinheiros , e feííènta e

dous faziaÔ hum marco.

Depois que veyo de tomar Ceita , dizem al-

guns mandou lavrar os Seitis , a quem deu eíle no-

me ,
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me , em memoria do nome de Ceita
,
que entaõ

conquiftara, ainda que outros dizem
,
que por vale-

rem aíêxta parte do Real fe chamarão Sexúis , e

corruptamente Seitis»

l XXVIIL Moedas d! EIRey D. Duarte.

Depois que as Livras chegarão a grande dimi-

nuição, como adiante veremos, mandou EIRey D.

Duarte lavrar outra Moeda mais groííà
,
que cha-

marão Keaes brancos , os quaes eraõ de cobre com
iiga d' outro metal , que os fazia mais brancos do

que Íà5 os noflbs Reaes de cobre tal , e por iílb íê

chamarão brancos , como fe collige da Ord. ^. i6.

Mandou EIRey D. Duarte , que cada Real bran-

co d' eíles valeíTe hum Soldo dos antigos ; e aííim

cada hum d' elles valia trinta e cinco livrinhas , e

vinte Reaes brancos fazia5 huma Livra antiga das

íêtecentas; a efte refpeito valia cada Real d' eftes

da noíía Moeda dez Seitis , e quatro quintos de Sei-

tií
j

pois vinte d' elles valiaõ trinta e íeis
,
que he

huma Livra das mayores.

Quando o mefmo Rey mandou bater eíles

Reaes brancos parece, que mandou juntamente ba-

ter outra Moeda , a que chamou Pretos , dez dos

quaes valiao hum Real branco
;
porque já que íê

mudavaô os Soldos em Reaes brancos, pareceo con-

veniente
, que fe mudaílem os Dinheiros em pretos;

e eíle nome de preto parece
,
que foy poílo por

diffe-
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diííerença dos brancos , e deviao também fer mais

pretos
,
porque naõ teriao a liga de metal , ou d' eí^

tanho, como tinhao os brancos. Avalia, que eíles

primeiros Pretos tinhao , conforme à noíla Moeda

,

he a meíma de hum Seitil , e quatro cincoentavos

de Seitil. Porque a meírxia Ordenação diz
, que

hum Real d' eftes brancos valiaô dez Seitis , e qua-

tro quintos de Seitil 5 e como dez Pretos valiaõ hum
Real branco , bem fe infere

, que hum Preto d' ef-

tes primeiros tinha hum Seitil , e o que lhe cabia

dos quatro quintos do Seitil
,
que fao quatro cinco-

entavos de Seitil. Também eíle Rey mandou la-

vrar E/cudos d' ouro baixo.

XXIX. Das Moedas d' ElKey D. Afoiifo V.

Na Chronica d* ElRey D. Affonfo V. Cap.

15S. íe diz
,
que em tempo d' ElRey D. Duarte íe

lavrarão E/cudos d' ouro baixo, que nos Reynos eí^

tranhos fe tomavaõ com muita difficuldade. E El-

Rey D. AíFoníb quando aceitou a Cruzada
, para

ir à Terra Santa , mandou lavrar d' ouro fobido de

toda a perfeição a Moeda dos Cruzados , a qual man-
dou fobir em pezo , e naõ em preço , dous grãos íb-

bre todos os Ducados da Chriftandade ,
para affim

poderem correr em todas as partes onde elle foííè,

D' eftes Cruzados ha ainda hoje muitos , e faô buf-

cados para dourar com elles pela fua muita fineza j

e alguns, que me vieraÕ à maõj tem de huma parte

Tom. IV"» Rr huma
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buma Cruz como a de S. Jorge , com letras
, que

dizem : ^djiitorium noflrum in nomim Domini j e da

outra o Efcudo Real coroado , metido ainda na

Cruz d' Aviz , com eílas letras : Critzatiis Alfcnfi

Quinti R. O nome de Cruzado parece lhe deu por

íer feito para a empreza da Cruzada
, que aceitara.

Hum Real tenho d' efte Rey com a figura de

íua empreza ,
que era hum rodizio de hum moinho

correndo com o impeto da agua , a qual empreza

ufou em muitas partes, e principalmente no MoA
teiro de S. Francifco de Varatojo junto a Torres

Vedras , onde íe clle retirou , por fer fitio muy apra-

fivel com a vifta do mar , e muita caça da Coutada

de Cintra > aonde eíla empreza íè vê pintada em
muitos lugares da Igreja , e das officinas da Caía ; as

letras da empreza dizem o que eftava na mefina fi-

gura : He rodizio
j
porque fe prezava efte Principe

de tao comedido
,
que queria íer advertido dos erros

para fe emendar d' elles.

Fez ElRey D. AíFoníb V. humas Moedas de

cobre chamadas Efpadi/is, do tamanho de Real, que

dc huma parte tem no meyo huma mao com huma
eípada com a ponta para baixo ; e pela roda eíle

letreiro : Alphon/us Dei gratia Kex P. e da outra

parte o Efcudo Real íbbre a Cruz d' Aviz , e as le-

tras dizem : Adjiitorium noflrum in nomins Domini,

Eíla Moeda mandou lavrar ElRey D. AíFon-

íb V. em memoria da Ordem da Efpada , que iníli-

tuio para a Conquiíta de Fez ; na mais alta Torre
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da qual fe dizia
,
que eftava huma efpada engafta-

da por hum antigo Aftrologo dos Mouros , com
pronoftico

,
que quem pelo valor das armas dalli a

tiraííè , havia de íer Senhor do Mundo. D' eílas

Moedas tenho muitas, afíim de prata, como de co-

bre , como íe vê na preíênte.
(
B.^a Moeda vay na

Collecqal)
, cinefe achará no fim deãe Livro.

)

Outra Moeda ha d' efte Rey de prata do ta-

manho de hum vintém
, que de huma parte tem as

Quinas fomente , e o letreiro à roda diz : Alplionfi

Qidnti Régis Por. e da outra hum A. grande Go-
thico, que he a primeira letra do nome d'ElE.ey,

e em cima huma Coroa , e à roda : ^djiitorium nof-

triim in nomine Domini.

Outra Moeda de prata fe acha Tua do tama-

nho de quatro vinténs , mas naÕ de tanto pezo 3 a

qual de huma parte tem oEfcudo Real fobre a Cruz

d' Aviz , e o letreiro àroda diz: AJphonfiis Dei gra-

fia Kex Por. Da outra banda eílaõ as Armas quar-

teadas de Caftella , e LeaÕ , e o letreiro à roda diz

:

^Iphoiifiis Deigratia Rex Por, Eíla Moeda fe la-

vrou no tempo
,
que ElRey D. Aífonfo pretendia

o Reyno de Caftella pelo cafamento da Excellente

Senhora j e por iííb ufava das Armas de Caftella , e

do titulo do meGno Reyno.
Outra Moeda tenho fua de cobre da groftura

de hum vintém pouco mayor, de huma parte tem
hum A. Gothico grande debaixo de huma Coroa,

e o letreiro : Alphonfus Kex Portugalli^ j da ou-

Tom.lV. Rr ii tra
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tra as Quinas fomente com as letras gaftadas.

Outra Moeda fe acha de cobre do tamanho

de meyo vintém , mas de mayor groíTura, com ou-

tro A. Gothico, e huma Coroa por cima, e da ou-

tra banda as cinco Quinas em Cruz , e ambos os le-

treiros dizem : Alplion/us Kex Portugalli^.

Outra forma de Moeda ha, que de huma par-

te tem huma Cruz da maneira das Commendas de

Chriílo , com o letreiro : ^Iphonfas j e da outra os

cinco efcudetes em Cruz atraveíTados , e taÕ largos,

que os quatro fazem entrar os braços da Cruz pelo

lugar do letreiro da borda até o fim , e o letreiro

,

que vay entre os quatro efcudetes , diz : Kex For--

tiigaL Outras Moedas íe baterão em tempo do
mefmo Rey , de que adiante com as Livras íè faz

particular menção.

l XXX. Moedas d'EIRey D.Joa^ooII.

EIRey D.JoaÕ o II. mandou lavrar Moedas
novas noanno de a primeira foy huma d' ou-

ro, que chamarão /«/?í7, deley de vinte edous qui-

lates y e pezo de feifcentos reis
,
que eu tenho , e de

huma parte tem nella o Efcudo Real já com as

Quinas direitas íèm a Cruz d' Avizj e foy efta a pri-

meira vez , em que aífim appareceo o Efcudo Real
depois d' EIRey D. Joaõ o I. o qual como foy

Meílre d' Aviz
,
poz o Efcudo Real no meyo da

Cruz d' aquella Ordem , e as letras dizem : Joanncs

Secun-
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Seciinius- R. Fortug. Algar. Dominas Guine , que

lie
, Joa^o II. Rey de Portugal , e Algarvcs , Senhor

de Guiné ; o qual titulo tomou também no msfmo
anno: da outra parte eílava ElRey armado, aííèn-

tado em cadeira Real , com huma elpada na maô
,

e as letras à roda diziaõ : JuHus , ut palma Jiorehit
5

o Juílo^florecerá como a palma ^ d'eíle letreiro pare-

ce lhe derao a efta Moeda o nome de Julio,

Mandou lavrar também Efpadim d' ouro da

ley dos Juílos , e da ametade da valia, que erao tre-

zentos reis , e tinha de huma parte as meímas Ar-

mas, e titulos, que os Juílos, e da outra huma maô
com huma eípada nua com a ponta para cima j e

por letra : Dominus proteãor vitte mete, a (juo trc-

pidabo ?

Fez também Meyos Reaes de prata de ley de

onze Dinheiros , a que depois chamarão Vinténs
,

por valerem vinte reis , e fez Meyos Vmtens , e

Cin(juijihos
, que valiaõ cinco reis : também lavrou

Reaes de cobre da valia dos que agora correm. Deí^

tes Reaes ha alguns , em que eftá efculpido o Pe-

licano dando a beber aos filhos o Tangue de íeu pei-

to
, que foy a empreza d^efte Rey, com a letras

Feia Ley , e pela Grey ; dando a entender ,
que der-

ramaria ofangue em defenfaô da Fé, edeíeus Vaí^

íailos.

Outros E/padins fez bater prateados, que va-

liaõ quatro reis. Mandou lavrar Cruzados , que

valiaõ trezentos e noventa , e ElRey D, Manoel

os
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os accreícentou a quatrocentos no valor , anno de

1517.

^. XXXI. Das Moedas d' ElRey D. Manoel.

Damião de Goes aponta no Capitulo ultimo

da Chronica d' ElRey D. Manoel as Moedas , que

fez, que íàô as íèguintes.

No anno de 1499 mandou bater os Vortugiie'

%es d* ouro de vinte e quatro quilates
,
que era a meí^

ma ley dos Cruzados des do tempo d' ElRey D.
AfFoníb V. e cada hum d' elles tinha dez Cruzados

de valor , e de huma parte tinhaõ a Cruz da Ordem
de Chrifto com letras ,

que diziaô : In lioc figno via-

ces 5 e da outra o Efcudo Real coroado , e dous le-

treiros : o do circulo mayor dizia : Frimiis Emma-
mel Kex FortiigaUÍ£e

,
Algarhiorum , ckra , ultra

in Africa , Dominus Guine ; o do circulo menor :

JEthiopiíe , ArabiíC
,

Ferjiíe , Indite.

No mcfmo anno mandou lavrar huma Moe*
da de prata de ley de quinze Dinheiros

,
que íêtenta

fazia5 hum marco , e valia trinta e tres cada huma.
Efta Moeda chamarão índios , e tinha de huma par-

te a mefma Cruz, e letreiro, que os Portuguezes, e

da outra as Armas do Reyno, com o letreiro: Pri-

mus Emmanuel.

No anno de 1 504 fez os Portuguezes de prata

de valor de quatrocentos reis cada hum , com os

mefmos letreiros , e cunhos
,
que os Portuguezes d*

ouro
5
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ouro ; e d'eftes mandou fazer Meyos , e Quartos . que

faò os Toftoens , com o meímo Efcudo , e letreiro,

que os Portuguezes d' ouro. Chamaraõ-íè To/loens

à imitação d' outra íèmelhante Moeda de França y

a qual por ter por deviía huma cabeça , a que os

Francezes chamao Telle , le lhe deu o nome de

Teílao , e corruptamente Toftaõ.

Depois no anno de 15 17 fez Meyos To/loens
^

que de huma parte tem os cinco Efcudos das Qiú-

nas íèm Caftellos, e da outra huma Cruz , e de am-
bas as bandas diz o letreiro: Priwus Emmanuel R.
P. C?* A, D,G. Manoel primeiro

^
Rey de Portuga!

^

e Algarve , Senhor de Guiné,

Continuou os Cruzados do meímo pezo, e ley

d'EIRey D. AfFonfo V. e d'ElRey D.Joaõ 11, e

nos Vinténs y e Seitis.

Fez Keaes de cobre de feis Seitis cada Real,
que de huma parte tinhaÕ hum R. debaixo de hu-

ma Coroa, e da outra o Efcudo das Armas do Rey-
no, com eftas letras: Emmanuel Kex Portugaliíe^

^ A. Dominas Guine.

Teve ElRey D. Manoel por empreza a EP
phera

, que vulgarmente íè chamava então Espera,

e lha deu ElRey D.Joaõ II. como empronoílico

da Coroa. Pelo que depois de íer Rey mandou la-

vrar huma Moeda d* ouro ,
que de huma parte tem

efculpida huma Efphera , e da outra huma Coroa,

com huma letra , que diz : Mea , com que parece

quiz denotar
,
que a Efphera 3

que ElRey D.Joaõ
lhe
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lhe déra por empreza, alcançou elle por obra , def^

cobrindo , e conquiílando a índia , e o Brafil : de

maneira ,
que ficarão fendo fua Coroa as quatro

partes do Mundo ,
que comprehende a Efphera.

Pelo que alludindo a efte Senhorio , ufou da pala-

vra Mea ,
fegundo parece ,

por fer de S. Paulo
,
que

chama aos Philippenfes , a quem converteo : Gau'

dium meum , O* corona mea j e noutra parte ( i . aos

Philippenfes 2
. )

Qlií^ enim cíl noíira fpes , aut gau-

dium , aut corona glorias , mune. vo^ , O*c. Donde
parece que quiz dizer

,
que a fua gloria , e Coroa

foy o novo deícobrimento , e converfaô do Mun-
do. Na índia

,
depois de tomada Goa , mandou o

Governador Aííonfo d* Albuquerque fazer algu-

mas Moedas com o nome d' ElRey D. Manoel , aí^

fim de ouro, como de prata, e cobre, àsquaes poz
nomes Efpheras ,

porque de huma parte tinhaõ a

Cruz da Ordem de Chriílo, e da outra a Efphera,

que era a empreza d' ElRey , como já diíftmosj

pezava a Efphera de prata dous vinténs , e outra

ametade, a que chamarão Mea Efphera, neíla con-

formidade. ( Eãa Moeda vay na CoI/ecçaÕ , cjuefe
ccharà no fim dejie Livro.

)

A s Moedas de cobre poz nome Leais, e ou-

tras Dinheiros , tres dos quaes valiaõ hum Leal j e
de ouro mandou lavrar Cruzados , como fe vê nos

Commentarios d' AíFonfo d' Albuquerque, Part.a.

Cap. 26.

^. XXXII
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l XXXII. Das Moedas d' EIRey D. Joa^ o III,

Pofto que na Chronica d' EIRey D. João o
III. fe naõ faz menção mais , que das Moedas de

cobre , que elle mandou lavrar , com tudo coníla

d' outras muitas
,
que fez bater de todos os metaes,

e particularmente a Moeda d' ouro chamada S. Vi'

centc , que era de pezo de mil reis ; e de huma par-

te tem a figura de S. Vicente , com huma nao na

ma5 efquerda , e huma palma na direica, com letras

à roda ; Ze/ator Fidei u/cjiie ad mortem ; e da outra

o Eícudo Real coroado com as letras: Joannes Ter^

tius Rex Portii. ^ AL D'eíla Moeda íê lavrou ou-

tra de ametade da fua valia , e com as mefmas in-

íignias
,
que por iííb lhe chamaõ Meyos SaÕ Vicen»

tes , como fe vê da íe^uinte. ( E/la Moeda vay na

Collecçao
, que fe achará no fim deãe Livro.

)

O titulo de Zelador da Fé , que teve nefta

Moeda , ufou EIRey por lho dar o Papa Paulo III.

por o grande zelo , e inftancia , com que pedio o
Tribunal do Santo Officio da Inquifiçaõ para eíle

Reyno, e , como titulo hereditário, ufou também
d' elle EIRey D. Sebaíliaõ nas mefmas Moedas,
que em íeu tempo mandou lavrar.

Fez outra Moeda d' ouro do pezo dos Cru^

zados, a que chamarão Calvários, por terem de hu-

ma parte huma Cruz comprida pofta fobre hum
monte , como ordinariamente a pintaõ no Calva-

Tom.íV. Ss rio,
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rio , com eílas letras : In hoc figno vinces ; e da ou-

tra parte o Efcudo Real , com Coroa, e letreiro:

Joannes Tertiiis Fort, ^ AL D. Guine.

Também na índia fe bateo outra Moeda no

anno 1548 governando Garcia de Sá j era d' ouro

de vinte quilates , e hum quarto 5 entravaõ num
marco íêíTenta e fete ; de huma parte tinhaõ as Ar-

mas de Portugal , com a letra : Joannes III. Por-

tug. U Alg, Kex j e da outra parte a Imagem de S.

Thomé, com a letra : índia tibi cejjit. D' ella fe faz

menção na 6. Dec.Iiv.7. c. 2.

Também anno 155; , governando D. Pedro

Mafcarenhas , fe lavrou em Goa outra Moeda de

prata chamada Fatacao , que foy a mayor d' efte

metal
, que houve naquelle Eftado , como fe refere

na 7. Dec. cap. 6. col. 6.

Fez Keaes de prata , a que vulgarmente cha-

mamos Moedas de dous vinténs
,
que de huma par-

te tinhaõ huma Coroa , e debaixo o nome d' El-

Rey neíía cifra ; ]o, III. e por baixo XXXX. e

à roda eílas letras : Rex Portiigalliíe Al. e da outra

huma Cruz de S.Jorge , com as letras : In hocjtgno

vinces.

Fez também outra Moeda d' eftes Reaes de

prata dobrados , a que ordinariamente chamamos
Quatro vinténs , e tem as mefmas infignias, que os

outros fó debaixo do nome d' ElRey tem hum nu-

mero de LXXX. que he avalia dos oitenta reis, e

na cercadura diz: Rex PortugalliíC , Al. D. G.
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No Cap. 58. da 4. Part. da Chvomca d' E/Rey

D. JoaÕ III. fe diz
, que mandou continuar em

Lisboa no lavramento dos Seitis
,
que cada hum d'

elles tinha dezoito grãos , e com os mefmos cunhos,

que até entaô corriaô. E alíim mefmo mandou fa-

zer Reaes
, que valeííèm íeis Seitis , e tinhaõ meya

oitava de pezo cada hum , e de huma parte tinhao

no meyo letreiros
,
que em breve diziao : Joannes

Tertiiis Portugalliíe , O' Algarbiorum Rex ; e da ou-

tra parte hum R. com huma Coroa em cima
,
que

he a primeira letra do nome damefma Moeda, que

he: Real.

Outra Moeda mandou fazer de pezo d' oita-

va e meya , e tem huma Coroa por cima , e humas
letras no circuito , que dizem : Portitgalítie , ^ dU
garhiorum Rex AfricíC j e da outra hum Efcudo de

Armas Reaes.

Fez Patacoens de cobre de cinco oitavas
,
que

valia dez reis ; e de huma parte tinha o Efcudo

Real, coroado com letras
,
que em breve diziaõ:

Joannes Terúus Portugalliíe , ^ ^Algarbiorum j e da

outra parte hum X. e ao redor : Rex Qiiintus De-
cimus,

l XXXIII. Moedas d' ElRey D. Sehaãia^.

D' ElRey D. SebaíliaÕ ha varias Moedas d'

ouro , como íào as de quinhentos reis ,
que tem de

huma parte huma Cruz da Ordem de Ghriílo , com
Tom.IV. Ss ii as
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as letras : I/i hocJigno vinces , e da outra o Efcudo

com Coroa , e na cercadura : Sehafliamis I. Rex
Portuga//!^. Fez também a Moeda dos Fortiígue-

zes de dez Cruzados.

De cobre mandou lavrar os ?tíeyos Reaes , os

quaes tem hum K. de huma parte, com huma Co-

roa em cima , e da outra eítas letras : Scba/liamis,

Outros Meyos Reaes tem de huma parte hum
S. gran je debaixo de huma Coroa, e da outra eílas

letras : R. Sehaíiiams I. Mandou o mefmo Rey
por huma Provifaõ íua de 27 de Junho de 1558, e

por outra de 22. d' Abril de 1570, que íèlavraííèm

de prata fomente To/ioens, Meyos to/ioeris
,
Vinténs,

e Meyos vinténs ; e que vinte e quatro Toftoens fí-

zeííèm hum marco de prata , valendo cada Toílao

cem reis de féis Seitis o Real , e que tiveílèm as di-

tas Moedas os mefmos cunhos , e letras
,
que até

entaõ coftumavao ter as femelhantes 5 e do lavra-

mento de cada marco de prata em Moeda fe tiraf-

fem oitenta reis para os cuílos.

Também mandou abater as Moedas de cobre,

que ElRey D. Joaõ íêu Avô lavrara 5 de maneira,

que a Moeda de Dez reis
,
que chamamos Fatacaoy

valeílè fomente tres; e a Moeda de Cinco reis,, que

tem hum V. valeílè Real , e meyo.

^ XXXÍV. Moedas d' ElRey D.Joa^o o IV.

ElRey D. Joaõ o IV. quando tomou poííè

do
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do Reyno , mandou lavrar os Cruzados de prata

,

que tem quatrocentos reis , e os Meyos Cruzados ,

To/ioens, e Mcyos Tojioens, com omefmo preço an-

tigo , mas de menos pezo
j
porque como a prata ti-

nha em todas as Províncias do Norte muito mayor
valia

, que neíle Reyno , levavaÕ os Eílrangeiros

toda a prata de Portugal. E affim para fe remediar

eíle damno foy neceííàrio levantar o preço do mar-

co de prata , e diminuir o pezo das Moedas.

As Moedas d' ouro de quatro cruzados ,
que

ElRey de Caftella D. Fiiippe
,
que chamarão o

Bom , mandou lavrar neíle Reyno , fez recolher no

anno de 1642 , e batellas de novo com o íeu nome :

Joannes IIII, D. G. Rex FortugaliíC
,

^Igarh,

e da outra parte a Cruz de S. Jorge ; e nos quatro

vãos o anno de 1642 ; e à roda : In hoc figno vinces^

e mandou que valeííèm tres mil reis.

Outras fe lavrarão
,
que tem ametade d' eíle

pezo , e valor , com as meímas letras , e outras de

quarto. E porque quando levantou o preço do

marco de prata, fe naÕ pode recolher todo o dinhei*

ro
,
que então corria , e trocallo por Moedas novas,

íe mandou cunhar com o algarifmo do novo valor

,

efculpindo no Tolla'6 1 20 reis , e nos Quatro Vinténs

100, e no Meyo Tollao 60 , e nos Keaes fmgelos ,
que

chamavaõ de Dous Vinténs 50. De novo fe lavra-

rão Vinténs com hum I. no meyo, que he a primei-

ra letra do nome de S. Mageílade por cifra : e tam-

bém fe lavrarão Dous Vinténs com o mefmo nome

,

e huma
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e huma Coroa em cima , e da outra parte a Cruz

de S.Jorge. Eftas Moedas fe baterão naô fomente

em Lisboa, mas em Évora , e no Porto , nas quaes

Cidades Sua Mageílade mandou de novo levantar

Caía de Moeda.

Demos felice remate a eíla matéria com a in-

fígne Moeda
, que Sua Mageílade mandou lavrar

,

depois que fez tributário o Reyno de Portugal à

Igreja da Conceição de NoíTa Senhora de Villa-Vi-

çofa j mandou lavrar huma Moeda grande de pra-

ta de mayor circunferência
,
que os Cruzados de

prata, que de huma parte tem a Imagem deNoííà

Senhora da Conceição , com os pés na meya Lua
fobre o globo 5 e de huma , e outra parte o Sol , e

outros attributos metafóricos
,
porque he invocada

da Igreja , como faô o Sol , o Efpelho , o Horto
conclufo , a Cafa d' ouro , a Fonte íelada , a Arca
do Santuário , e as letras : Tutelam RegnI 5 e da

outra as Armas Reaes , com Coroa cerrada poílas

no meyo da Cruz da Ordem de Chrifto ; e as letras:

Joannes Quartas D. G, FortugaliíC , ^ ^Igarhi^
Rex. Péza efta Moeda quatrocentos e cincoenta

reis : outra mandou lavrar d' ouro com a meíma eí

culptura ; e letra , de valor de doze mil reis.

l XXXV. Das Livras,

Livra he a Moeda , de que fe acha mais anti-

ga relação
, como fe vê da Ordenação Velha Uv. 4.

tit. I»
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tit, I. Efta Moeda parece que era de prata , como
ainda hoje o he em França , e Alemanha, donde cs

officiaes da Moeda parece vieraÔ a efte Reyno j e

à fua imitação a deviaõ introduzir quá os noíTos

Reys , como fízeraô outras muitas coufas à íeme-

Ihança d' Inglaterra , e França j além de trazer de lá

principio o Conde D. Henrique, e muitos dos íeus

com elle ; e aíTim nos fícaraõ muitas coufas da lin-

gua , e coílumes dos Francezes. O nome de Libra

he Latino , e fignifica pezo de doze onças j d' efta

quantidade lavrarão os Romanos a primeira Moe-
da , como diz Plinio Ub, ^j, cap. e o tem Covar-

ruvias de ISumifmate ,
Gregor. Agricola , Budeu , e

Leto. Donde parece ,
que do Libra Latino íê de-

rivou o nome às Livras das outras Provincias , e a

eftas de Portugal.

Todas as Livras ,
que íè lavrarão até o anno

de , em que reynava ElRey D. Joaô L foriiô

da mefma valia. Por tanto mandou ElRey D. Du-
arte por Ordenação , que pelas Livras até efte an-

no fe pagaííèm vinte Reaes brancos dos primeiros

,

os quaes Reaes brancos , como diz a dita Ordena-

çad Hv> 4. tit, I. ^. 17. valia cada hum dez Seitis , e

quatro quintos de Seitil j e aílím vinte Reaes d' ef-

tes brancos vem a montar duzentos e dezaíeis Sei-

tis
,
que a féis Seitis o Real tornaõ agora trinta e

íeis Reaes dos noííòs , e tanto valia cada Livra até

efte tempo.

Porém vendo-íè ElRey D. Joaô 1. apertado

pelos
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pelos muitos gaílos das guerras , fez lavrar as Livras

de menor pezoj e com tudo lhe deu a meíma valia,

como também fízeraõ antigamente os Romanos,
fegundo Plinio no lugar referido

;
porque fendo a

fua primeira Livra de doze onças de pezo , e valor,

depois pelas neceíTidades da Republica as manda-

rão lavrar de duas onças de pezo , e depois de huma
onça fomente , mas todas com a valia de doze on-

ças. E aíTim ficou a Republica ganhando tanto di-

nheiro, que fe deíempenhou. O mefmo fe conta

d' El Rey D. Henrique deCaflella oNchre no quar-

to livro da fua Hiftoria
, cap. lo. Pelo que d'eíle

meyo fe quiz valer o noíío Rey D. Joaô 5
porque

valendo as Livras , como diílèmos , vinte Reaes

brancos dos primeiros
,
que fazem dos noílos trinta

e f^is Reaes ; eftas íegundas Livras
,
que mandou

bater, naõ tinhaô de verdadeiro pezo mais que vin-

te e cinco reis , e tres Seitis.

A eíles dous géneros de Livras chamaõ nas

Efcrituras do tempo d' ElRey D. Duarte para cá

,

Antigas , à diffèrença das outras
,
que depois fe la-

vrarão de muito menor valia. De maneira, que vie-

rao a tanta diminuição
,
que pelas primeiras Livras

antigas íe mandarão pagar fetecentas das livrinhas

pequenas até oanno de 1595; ed'efte anno por di-

ante íe mandarão pagar por eftas íegundas Livras

antigas quinhentas Livras das pequenas.

l XXXVL
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^. XXXVI. Das Livras de dez Soldos,

Para íè entenderem bem as efpecies das Livras

de que tratamos , havemos de prefuppor
,
que aííím

como ElRey D. Duarte mandou pagar pelas duas

diffèrenças de Livras mais notáveis , e antigas a íe-

tecentas Livrinhas por huma , e a quinhentas Livri-

nhas por outra 5 affim para entenderem bem , e evi-

tarem embaraços , reduzirão outras quaefquer efpe-

cies de Livras a efte género de Livrinhas.

Depois das Livras antigas já ditas íê lavrou

huma Moeda y que chamarão Livra de dez Soldos ,

a qual era de cobre , e tinha a decima parte da Li-

vra mayor , e mais grande de fetecentas. E affim

valiaô dez Livras de dez Soldos fetecentas Livri-

nhas: chamava-fe de dez Soldos , porque quando fe

bateo íe lavrarão huns Soldos , dez dos quaes faziao

efta Livra. Prova-íê ifto por muitas Eícrituras an-

tigas 5 e em particular pelo livro dos Anniveríàrios

velho da Sé d' Évora ,
que começou no anno de

1442 , em que eílá huma verba em 15 d' Agoílo,

que diz : l^ejle diafazem Anniverfario por N. eJa'o

para eíie Anniverfario cincoenta Soldos antigos , e oi'

to Livras de Moeda de dez Soldos j e diz o Conta-

dor embaixo , como coíluma , que por eíle dinhei-

ro recebe mil e oitocentas e dez Livrinhas. Pela

qual conta íè moftra o que temos dito
j
porque os

cincoenta Soldos antigos valia5 a vinte e cinco Li-

Tom.IV. Tt vrinhas
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vrinhas cada hum , como diremos em feu lugar. E
aííim íbmavaõ mil e duzentas e cincoenta Livrinhasj

e as oito Livras de dez Soldos , contadas a íetenta

Livrinhas cada huma, vem afazer quinhentas e (eC-

íenta Livrinhas
,
que com as mil e duzentas e cin-

coenta dos Soldos antigos já ditos , vem a íomar as

mil e oitocentas e dez Livrinhas , que o Contador

diz, que recebeo.

Reíla averiguar quanto valia eíla Livra de

dez Soldos a refpeito da noííà Moeda hora corren-

te , que facilmente íè moílra da valia
,
que temos

provado acima na Livra grande de fetecentas. Por-

que fe a Livra grande valia trinta e feis reis ; efía

que he a fua decima parte valeria a tres , e meyo

,

e tres quintos de Real.

^. XXXVIL De outras Livras
, (jue vaUa'6 dez

LivrinhasJomentc.

Confta também por Efcrituras antigas , que
havia outras Livras , cada huma das quaes valia fo-

mente dez Livrinhas das pequenas. O que íè vê

claramente do livro das contas dos Anniveríârios da

Sé d' Évora
, que fervia no anno de 1464 na addi-

çao de 9 de Setembro ; e aííim fícavao valendo ef-

tas Livras , conforme a noííà Moeda , cada huma
meyo real , e feis íètimos de Seitil.

Outra Moeda havia de cobre chamada ^tTres

Livras e meya d' eílas de dez Livrinhas
,
que agora

diíTe-
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diííèmos. E aííim valia eíía Moeda trinta e cinco

Livrinhas das pequenas. Neíla Moeda fallaÔ mui-

tas Efcrituras antigas , e em particular o livro das

contas dos Anniverfarios do Cabido d' Évora no lu-

gar acima referido de 9 de Setembro de 1464, e ou-

tro em 17 de Dezembro, em que diz íè davao para

aquelle Anniverfario oitenta Livras de tres Livras

,

e meya} e diz o Contador abaixo , que recebeo por

eftas oitenta Livras duas mil e oitocentas Livrinhas.

Pelo que confta, que valia cada huma d'eílas, trin-

ta e cinco Livrinhas , como fica dito. E affim fí-

cava5 valendo da noíía Moeda hum Real , e meyOj

e hum Seitil , e quatro quintos de Seitil.

As ultimas, emais pequenas Livras foraÔ eA
tas a que chamamos Livrinhas. Eílas foraõ taõ di-

minutas , e de taõ pouco valor
,
que como fica di-

to , mandou ElRey D. Duarte , que fe pagaíTem

fetecentas d' eílas por huma das mais antigas até o

anno de 1595 , e quinhentas por cada huma das Li-

vras antigas do dito anno por diante. O que cada

huma d' eftas Livrinhas valia a refpeito do noííò

Real , íe pôde provar d' efta maneira. Setecentas

d' eftas valia5 huma Livra antiga , que diftemos ti-

nhi trinta e féis reis da nofl^à Moeda
;
logo he ne-

ceííàrio , que repartamos trinta e íeis reis por fete-

centas partes , e o que vier a cada parte, iííb ferá o
que valia cada Livrinha. Para efta repartição fe

fazer mais commoda , faremos primeiramente cada

Real dos trinta e feis em vinte partes , que montão
Tom.IV. Ttii fete-
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fetecentas e vinte parces. Eftas partidas por fe-

tecentas Livrinhas , vem a cada huma vinte par-

tes de Real , e dous fetentavos de vinte partes de

Real. Efta he a valia
,
que tinhao , nem he de eí^

pantar haver Moeda taõ miúda ,
pois havia Mea-

lhas , cOiTio adiante veremos
,
que valiaõ meyo Sei-

til 5 e aííim hum Real valia doze Mealhas. E além

d' iííb pode bem fer , que no pezo foíTem tamanhas

como Seitil, ou Mealha , e a valia foííè efta fomen-

te , ou o que mais he de crer, eftas Moedas moder-

nas foraõ as que crefceraõ na valia , fendo de pe-

queno pezo. Eftas Livrinhas parece que já as naõ

havia em tempo d' ElRey D. Duarte; porém para

mor commodidade , reduziaõ a ellas todas as con-

tas , como hoje fazemos dos Reaes , naõ havendo

já quaíi nenhuns entre nós. E affim durou contar-

íê por ellas muitos annos adiante.

l XXXVIII. Dos Soldos.

Havia antigamente, antes do anno de 159^,
outra Moeda mais miúda , a que chamavao Soldos

,

vinte dos quaes valiaõ huma Livra antiga de trinta

e íeis reis ; o que fe collige da dita Ordenação ^. i.

em que íe diz, que ElPvey D. Duarte mandou pa-

gar vinte R.eaes bran:os por efta Livra mais anti-

ga , e mandou que cada Real branco valeííè hum
Soldo. Bem fe infere logo

,
que vinte Soldos era

huma Livra. O meííiio confta do livro primeiro

das
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das fizas , em que ElRey diz

, que lhe pagarão de

fiza dous Soldos por Livra. E na addiçao d' ElRey
D. Affoníb V. fe explica logo

, que efta conta vem
a íêr a decima parte ,

por quanto huma Livra tinha

vinte Soldos. Valia eíle Soldo da noííà Moeda
hum Real , e quatro Seitis , e quatro quintos de Sei-

til.

Também havemos de prefuppor
, que as ou»

tras Livras
, que fe íorao lavrando , como foy a Li-

vra antiga de quinhentos , e a Livra de dez Soldos

,

tiveraõ também feus Soldos ao meímo reípeito. E
affim quando íè lavrou a Livra de quinhentos , fe la-

vrarão os fegundos Soldos
,
que também era5 vinte

por Livra. O que íe prova por muitas Eícrituras

antigas, particularmente da Sé d' Évora do anno de

1442 , e do de 1462 , nos quaes íê conraõ todas as

Livras antigas a razão de quinhentas Livrinhas , e

os Soldos a razaõ de vinte e cinco Livrinhas ; e af-

fim vinte d' elles fazem as quinhentas Livrinhas , e

valiaõ eíles Soldos da noíía Moeda hum Real , e

dous fetimos de Real.

Depois íe lavrarão outros Soldos , que valiaõ

íète Livrinhas fomente. E aííím porque dez d' el-

les valiaõ a terceira efpecie de Livras de fetecentas

Livrinhas , chamavaõ à dita terceira efpecie de Li-

vras , hivra de dez Soldos , os quaes Soldos valiaõ

da noíía Moeda dous quintos , e hum vigeíimo de

Real , que vem a fer quafi meyo Real.

Eíle nome Soldo fe tomou dos Latinos , os

quaes
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quaes chamavaõ Solidam
,
àquillo ,

que era total-

mente perfeito 5 e por iííb deraô efte nome a certo

género de Moeda, que tinha na valia aquillo
, que

verdadeiramente pezava. Eíla Moeda correo por

todo o Império com as outras de Roma. E aííim

S. Ifidoro nas Ethymologias moftra
,
que corria em

Heípanha no feu tempo. Em França ainda hoje ha

Moeda d' eíle nome
,

poílo que de diffèrente me-
tal , e pezo ; e d' efte principio nos devia de ficar o

nome Soldo,

^. XXXIX. Dos Dinheiros,

O nome Dinheiro íê corrompeo de Denarcus,

Moeda Romana , a quem íè deu efte nome por va-

ler dez Aífis. E ainda hoje em Heípanha ha em
Valença certa Moeda, que chamaõ Dinheiro, vin-

te e tres dos quaes valem hum Real de prata Cafte-

Ihano. Eíles noííbs de Portugal antigos valiaõ até

o tempo d'EIRey D. Joaõ I. doze d' elles hum Sol-

do d' aquelles
, que vinte faziaô a Livra mais anti*

ga , como confia da Chronica d EIRey D. Fernan-

do cap.^^. Nem obíla o que diz a Ordenaça^ já

dita 17. em que affirma, que o Soldo valia dez

Dinheiros , e vinte e qu itro quintos de Dinheiro,

porque a Ordenação falli pouco mais, ou menos;

e naõ havia para que íe fízeííè Moeda miúda , que
ao jufto naõ vieííè a montar o Soldo em onze , ou
doze , ou quatorze. Pelo que íè vê claramente,
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m

que mais haviaõ de ler os Dinheiros
,
que dez j e

pela Chronica já dita coníla
,
que eraõ doze , e af-

lim meffno dos livros das contas dos Anniverfarios

do Cabido d' Évora a 20 de Novembro de 1464.

De modo
, que o jufto preço d' eíle Dinheiro era

hum Seitil menos hum decimo.

Houve outros Dinheiros , doze dos quaes va-

liaÕ hum Soldo de vinte e cinco Livrinhas , como
fe prova pelas Efcrituras antigas , e cada Dinheiro

d' eíles valia duas Livrinhas , e hum duodécimo de

Livrinha j e aíTim doze Dinheiros d' eftes valiao

hum Soldo de vinte e cinco Livrinhas , e na noííà

Moeda valia efte fegundo Dinheiro meyo Seitil, e

hum quadragefimo íègundavo de Real.

Houve outra Moeda chamada Dinheiro Al-

Jvnfim, pela mandar bater ElRey D. Affonfo o IV.
como íe vê da Chronica d' El Rey D. Fernando

Cap. erefere-fe no mefmo lugar, que ElRey
D. AfFonfo mandou

,
que nove d' eíles Dinheiros

valeííèm hum Soldo , e vinte Soldos huma Livra

das mais antigas de trinta e feis. Efies Dinheiros

eraõ do mefmo pezo
,
que os velhos , mas na valia

lhe levavao os velhos ventagem , pois nove d' elles

mandou ElRey , que valeíem hum Soldo ; e dos

velhos doze valiaõ hum Soldo. Suppoílo ifto, po-

demos dizer, que eftes Dinheiros Alfonfis , le os

confiderarmos íêgundo o pezo , valerão da noííà

Moeda hum Real menos hum decimo ; porém fe

os tomarmos fegundo a valia , que lhe ElRey deu

,

vale-



2 IO Hijloria (genealógica

valeriaõ da noííà Moeda hum Real , e hum quinto

de Real
j
porque todo o Soldo antigo vai , como fi-

ca dito, dez Seitis , e quatro quintos de Real ; que

faô cincoenta e quatro quintos j os quaes repartidos

por nove vem a cada hum féis quintos
,
que he hum

Real , e hum quinto de Real ^ e tanto he a fua juf-

ta valia, conforme à noíTa Moeda. Efta Moeda pa-

rece que naô correo mais
,
que em tempo d' El-

Rey D. Aífònfo IV. e que tornarão logo a valer

doze d' eftes Dinheiros hum Soldo
;
porque a efte

preço os mandou pagar ElRey D. Duarte até íèu

tempo.

Depois d'iílo noanno de 1446 fe baterão ou-

tros Keaes brancos , além dos que temos dito
, que

bateo ElRey D. Duarte , os quaes ainda que ti-

nhaÕ a mefma valia , era5 de menor pezo , e quan-

tidade de metal.

E no de 1455 fe baterão outros Reaes brancos

de menor pezo, que os primeiros, e fegundos, mas

da mefma valia.

E finalmente no anno de 1462 íe fízeraÕ outros

Reaes brancos
, que tinhaõ a mefma valia ,

que os

acima ditos , fendo de muito menor pezo ,
que os

primeiros
, fegundos , e terceiros. D' efta diverfida-

de de Reaes naíceraõ grandes queixumes ,
porque

as peíToas
, que tinhaô contratado antes do anno de

1446 , diziaô
, que íè lhe naõ fatisfaziaÕ os Reaes

brancos, que lhedeviaõ porquaeíquer outros Reaes
brancos modernos dos fegundos , ou terceiros , ou

quar-
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quartos, porque íêmpre fe lhe ficava desfraudando a

divida. De maneira
,
que íè hum homem tinha afo-

rado noanno de 1440 humas cafas por vinte Reaes
brancos, naõ queriaó aceitar no anno de 1465 vin-

te Reaes brancos dos últimos
5
dizendo, que quan-

do elle aforara por vinte Reaes , erao outros
, que

pezavaõ mais. Querendo ElRey D. AíFonfo V.
acudir a eftas duvidas, ordenou em Évora noanno
de 1475 ,

pelos primeiros Reaes brancos fe pa-

gaíTem a razão de dezoito Pretos
,
que entaõ cor-

riaõ , os quaes Pretos valiaõ tres quintos de Seitil
j

e aííim vinha a ter cada Real d' eítes brancos dea

Seitis , e tres quartos de Seitil , como temos dito.

Pelos fegundos Reaes brancos mandou El-

Rey pagar quatorze dos últimos , com que vinha a

ter cada hum d' eftes dous Reaes brancos a valia

de hum Real , e dous Seitis , e dous quintos de Sei-

til.

Pelos terceiros Reaes brancos mandou ElRey
íê pagaííèm doze Pretos dos últimos 5 e aífim valia

da noíTa Moeda cada hum d' elles hum Real, e

hum Seitil , e hum quinto de Seitil j o que fe acha-

rá multiplicando os tres quintos de Seitil
,
que di-

zemos vai cada Preto
,
pelos doze Pretos , que vai

cada Real , viraÕ a montar trinta e feis quintos, os

quaes feitos em Seitis , vem a íbmar íète Seitis , e

hum quinto de Seitil
, que he o que temos dito.

Pelos quartos , e últimos Reaes brancos man«

dou ElRey pagar fomente dez Pretos, que vem a

TomIV. Uu moU'
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montar féis Seitis 5 e aííím tinhao a mefma valia

,

que hoje tem hum Real dos noííòs
;
porque mul-

tiplicando dez vezes tres quintos de Seitil
,
que va-

liaõ aquelles Pretos , ílio trinta quintos de Seitil , os

quaes feitos em Seitis , fazem feis Seitis ,
que he o

que vai o noííb Real , que agora corre.

Paflados alguns annos , mandou ElRey D.

João o II. lavrar outros Rcaes de cobre fem liga

alguma ; e aííim perderão o nome de Brancos , e

íè chamarão Kcaes correntes 5 e eftes faô os que ao

prefente correm nefte Reyno, que cada hum d'el-

les vai leis Seitis.

Com os íègundos Reaes brancos íè baterão

também fegundos Pretos , dez dos quaes valiaõ hum
dos Reaes brancos íègundos.

Prova-fe ifto
,
porque ElRey D. Afíoníb V.

mandou pagar dezoito Pretos por hum Real bran-

co primeiro , e fe duraííèm os primeiros pretos , nao

íê podia ordenar eíla Ley
,
pois o feu primeiro pre-

ço foy valerem dez d' elles hum Real branco pri-

meiro. Por efta razaõ íê coliige
,
que houve ou-

tros Pretos de fegundos , e terceiros Reaes brancos;

porém eíles , conforme o que íica dito , naõ eraô

Reaes taÕ bons , como os primeiros. E aííim os

dez Pretos dos primeiros vaíeriaõ mais , que hum
P»^eal branco d' eíles fegundos , e terceiros ; c dez

Pretos d' eíles quartos, e últimos, naõ chegavaõ k

valia d' eíles fegundos , e terceiros Reaes brancos

;

e por iííò mandou ElRey pagar eíles Reaes a ra-
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zaÕ de quatorze , e doze Pretos d' eíles últimos.

Logo de força havemos de dizer
,
que aflím como

íè batiao novos Reaes brancos , fe batiaõ logo no-

vos Pretos. Refta agora reíblver
, que valia cada

Preto d* eftes , conforme a noflâ Moeda. Ifto fi-

ca claro pelo que diílemos , que cada Real d' ef'

tes tinha. Os primeiros Reaes valiaõ dez Seitis , e

quatro quintos de Seitil j os íêgundos Reaes bran-

cos valiaõ oito Seitis, e dous quintos de Seitil, por

onde o íeu Preto valia quatro quintos de Seitil , e

dous cincoentavos de Seitil 5 os terceiros Reaes

brancos valiaõ íete Seitis , e hum quinto de Seitil

,

e por eíTà razaõ valiaõ íêu Preto , tres quintos de

Seitil , e féis cincoentavos de Seitil. Os quartos , e

últimos Reaes brancos valiaõ íeis Seitis
j
pela qual

razaõ valia o íêu Preto tres quintos de Seitil , co-

mo atraz diííèmos.

\, XL. Das Mealhas,

Coníla do Cap. ^6. da Chronica d' EIRey D.
Fernando j em que fe falia de muitas Moedas, que

dos Dinheiros últimos , em que já temos fallado, íe

fízeraõ as Mealhas \ de modo que quem queria fa-

zer Moeda mais pequena
, que eíles Dinheiros

,
par-

tia hum Dinheiro pela ametade com huma thefou-

ra , ou com qualquer outro inftrumento , e ametade

d' efte Dinheiro chamavaõ Mealha ^ ou Pogeja, e

compravaõ com cila alguma coufa meuda. E aíTim

Tom.IV. Uuii que
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que Mealha nao era Moeda cunhada per fi , mas

era ametade do dito Dinheiro , e com tudo a dita

Ordenação falia nella dizendo
,
que valia meyo Sei-

til , o que he conforme temos dito ; porque fe hum
Dinheiro d' aquelles valia hum Seitil, e a Mealha,

que era ametade do Dinheiro , bem fe infere ,
que

teria ametade de hum Seitil
j
poílo que a Ordena-

ção falia, pouco mais , ou menos
j
por quanto o feu

verdadeiro he dous quintos, e hum vigefimo de Sei-

til
,
que he ametade do que diííèmos ,

que valia o
dito Dinheiro.

XLI. D' outras Moedas E/lrangeiras
^

(jiie cor-

riao no Key/w
,
coriforme a Ordenação,

Além das Moedas Portuguezas
,
que temos

referido , diz a Ordenaçaô velha ,
que também cor-

riaõ outras , ainda que Eílrangeiras
,
pela bondade

do ouro , e pezo
,
que tinhao , e nomea , alem das

Mouriícas
,
que diííèmos , as Dobras de Sevilha , as

de LeaÕ , ou Maravedis Leonezes , as Dobras da

Banda , as de D. Branca.

As Dobras de Sevilha fe diziaõ Sevilhanas
j

por ElRey D. AíTonfo o Sabio as mandar lavrar em
Sevilha, nasquaes eílava efculpido ElRey armado
a Cavallo , com a efpada na maõ , com huma letra à

roda
, que dizia : Dominas mihi adjittor, e da outra

as Armas de Caftella , e Leaõ , e à roda : Alphonfus

Dei Gratia Kex Caf. Efta pezava quafi tanto co-

mo
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mo a Dobra da Banda , íègundo confta de huma,
que tenho em meu poder.

As de Leão , ou Maravedis Leonezes
,
pezaÕ

hoje íêifcentos reis , como fe vê de dous de ouro

,

que tenho , de huma parte com hum Leaô efcul-

pido , e as letras
,
que dizem : Petriis Dei Gratia

Kex Legiouis 5 e da outra hum Caftello , com as

mefmas letras j e parece que, ou pela efculptura y ou

por ferem batidos em Leão fe chamarão Leonezes»

As Dobras da Banda eraõ Caftelhanas , e cha-

mavaÔlhe affim
,
porque de huma parte tinhao as

Armas Reaes de Caílella , e Leaõ
,
quarteadas em

Cruz , e da outra hum Eícudo com huma Banda,

que o atraveííava do canto direito para o efquerdoj

que foy a empreza d' ElRey D. Aífonfo XL de

Caftella, chamado das A/geziras, como já diííèmos

nos Andrades , que trazem a mefma Banda por Ar-

mas. Efta Moeda valia entaÕ cento e vinte reis

brancos dos primeiros
,
que conforme a noíTa Moe-

da , fazem duzentos e dezafeis
j
porém o ouro da

Moeda
,
íègundo o valor , que tem o marco

,
peza

mais de íêifcentos , como íe vê por experiência em
duas d' eRas Dobras

,
que tenho em meu poder , hu-

ma que fe achou na Villa de Alhandra no anno

de 621 j e outra junto a S. Manços em huma her-

dade, que chamao 3. Me/guita, as quaes tem asin-

íjgnias já ditas , e de huma parte diz : Joannes Dei
gratia Rex CaãelU e da banda do Efcudo : Joan*

nes Dei gratia Rex Legionis.
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As Dobras de D. Branca íê batiaÔ em Sevi-

lha, e fe chamavaõ Dobras Cruzadas de D. Branca

,

porque dizem íè fízeraÕ com o dote da Rainha D.
Branca de Borbom

,
que ElRey D. Pedro engei-

tou. D' eftas fe faz menção nocap. ii. da Chroni-

ca d' ElRey D. Pedro j e valiaõ tanto como as Do-

bras inteiras , e que o mefmo Rey D. Pedro man-

dou lavrar ,
que como diílèmos pezao íeifcentos

reis.

Outras mandou bater o mefmo Rey ,
que pe-

zavaõ ametade menos , como fe vê de huma , que

fe achou em Évora, que eu tenho eículpida, de liu-

ma parte com o roílo do mefmo Rey com Coroa
,

fem barba, e da outra com hum Caílello, as letras

do primeiro circulo faô : P. D. G, R. L. e da outra

P. D. G. R. L.

O Arcehifpo D. Rodrigo da Cunha na Hi floria Ec-

clefiaílica da Igreja de Lisboa, Fart. II. impref-

fa em Lisboa por Manoel da Syha no anuo de 164.Z,

diz o /èguinte.

CAPITULO XX.

Moedas
, que correrão , e fe lavrara^ em Portugal da

tempo delRey D, ^Affonfo Henriques ate o anno

de 164.0 y [eus preços , e valias.

Na Carta
,
que acima referimos , em que El-

Rey D. Sancho o Primeiro faz couto as cafas , e

paços
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paços dos Biípos de Lisboa , andaô póílos quinhen-

tos Soldos de pena a todos , os que contra ella vie-

rem. Acharemos aílim mefmo pelo difcurfo daHií^

toria em vários teílamentos, e doações, outros vá-

rios géneros de Moedas , em cujos preços nos feja

neceííàrio reparar a cada paííò , como muitas vezes

nos aconteceo nas que eícrevemos das Igrejas do

Porto , e Braga. Por fahirmos de huma vez de tra-

balho taõ importuno , e cortarmos , quando na5

defatarmos, efte nó mais que Gordiano, quizemos

Jançar nefte Capitulo , e no feguinte , quanto nos

foy poíTivel defcobrir , aííim pela liçaõ de noíTàs

Chronicas , como pela de Authores Portuguezes,

que íàõ os que fó nelle nos podem dar luz
,
que os

Eftrangeiros , como de ordinário íe declaraõ , e ex-

plicaô no valor das fuás Moedas , dobraõ-nos a ccn-

fufaõ pela pouca noticia
,
que de ellas temos , ain-

da quando aconteceííè ( o que íuccede a poucos

)

atinarem com o valor das noííàs.

A antiguidade dos annos , o deícuido dos paí^

fados , e fobre tudo a variedade ,
que na Moeda

houve entre nós
, veyo a deixamos em huma quaíi

irremediável ignorância de íêus preços , e valias.

Conjedurando mais
,
que diffinindo , he neceííàrio

interponhas íèu juizo os que nefta matéria hou-

verem de efcrever
,
porque tudo nella he incerto

,

mormente até os tempos do Reynado de ElRey
D. Manoel de glorioíà memoria

,
que por lhe dar

algum remédio fez particular declaração de algu-

mas
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mas Moedas antigas, reduzindo-as ao valor das pre-

íèntes , mas taô embaraçada , e intrincada
,
quanto

experimentará quem a ler.

Mas porque noíTo intento he remetermonos

depois em muitos lugares a efta noíTa diligencia , nos

pareceo ir fallando das Moedas , naõ pelo metal

,

em que foraõ lavradas, nem pela ordem dos Reys,

que as mandarão lavrar, mas pela que guardao en-

tre fi as letras do Alfabeto , com que íe efcrevem ,

porque aíFim ficará mais fácil o dar com ellas. Os
preços , que lhe dermos , naô feraÕ tanto ao jufto,

que naô tenhao humas pouco mais , outras pouco
menos

,
porque naõ efcrevemos para fe averiguarem

por eíla noííà curiofidade pezos , mas para fe en-

tenderem efcrituras : e neftes termos bafta o raíle-

jarmos com a verdade , ainda que de todo a naÕ al-

cancemos.

A.

^Ifoiífins , Moedas de cobre ; chamavaõ-fe

vulgarmente, Dinheiros Alfo/ifins , lavrou-os ElRey
D. Aílonfo o IV. e deíle tomarão o nome 5 valiao

pouco mais de hum Real de cobre , dos que hoje

correm , tinhaõ de huma parte a figura do mefmo
Rey, e da outra o Efcudo do Reyno.

B.

Barhudã , Moeda de prata baixa , do tamanho
de Quatro vinteis

,
pouco mais delicada , lavrou-a

ElRey
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ElRey D. Fernando 5 tem de huma parte huma
cellada com huma Coroa em cima , e o peito de

malha , e pela orla efta letra : «Si Domimis mihi ad-

jutor , non timebo mala j no reverfo as Armas do

Reyno , no meyo de hum Eícudo a Cruz de Chrif

to com quatro Caftellos nos quatro cantos dos bra-

ços , com a letra : Fernandiis Kex Fortug. Algar-

hioriim j valiaõ vinte Soldos (ifto he trinta e féis reis)

chamara 6-fe Barbudas ,
porque aífim fe chamavaõ

as Celladas naquelle tempo.

C.

Calvários , veja-íê a palavra Cruzados,

Ceitil f Moeda de cobre , lavrou-a ElRey D.

Joaô o I. em memoria da Cidade de Ceita
,
que to-

mou aos Mouros , íeis fazem hum Real : continua-

rão em os lavrar os Reys feus fucceííores até El-

Rey D. Sebaftiaõ.

Cincjuinhos , Moeda de prata , de valia de cin-

co reis , he a quarta parte de hum vintém j lavrou- os

ElRey D.Joa6 o II.

Coroa , Moeda de ouro ; houve- as de varias

caíías : a Ordenação d' ElRey D. Manoel faz men-

çaÔ de Coroas velhas, e de Coroas de França, e diz

valiaõ no tempo d' ElRey D. Duarte duzentos e

dezaíeis reis. Outros dizem , valiaõ no tempo d'

ElRey D. Manoel cento e vinte reis , e eíle preço

confervaraÕ no d' ElRey D.Joaõ o III. O Conde

de Villanova D. Martinho de Caílelbranco deu em
Tom.iV. Xx dote
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dote a fua filha D. Guimar de Távora , com D.

Rodrigo de Sá , Alcaide môr de Moura , nove mil

Coroas , a fora veftidos da íua pefíba
,
que vinha a

íêr pouco mais de hum conto : tanta mudança fez

a vaidade entre nós do anno de 1507 , em que efte

contrato fe celebrou, até noííòs tempos.

Cruzados , Moeda de ouro 5 lavrou-os primei-

ros de ouro de vinte e quatro quilates ElRey D.
Aííbníb o V. chamaõ-fe ou Cruzados velhos , ou

de Cruzeta j tem de huma parte a Cruz de S.Jorge

com a letra : Adjutoriiim no/lriim in nomine Domini
,

e da outra o Efcudo Real coroado, metido ainda na

Cruz de Aviz , com eíla letra : Cruzatiis Alfonfi

(juinti R. deu-lhe o nome , quando aceitou a Cru-

zada para a guerra contra os Turcos 5 valiaõ entaô

ainda menos de quatrocentos reis , depois valerão

leiícentos reis , e ultimamente feifcentos e quaren-

renta : lavrou-os também ElRey D. Joaõ o II. e

ElRey D. Manoel.

Cruzados , a que chamavaõ Calvários de ouro

de vinte e dous quilates; lavrou-os ElRey D. Joa5
o III. chamaraõ-fe Calvários por terem de huma
parte huma Cruz comprida íòbre hum monte Cal-

vário , na roda a letra : In hoc figno vinces : da ou-

tra o Efcudo Real com Coroa , e na cercadura

:

Joan. III, Port, ^ ^Ig, K. D. Gitin. valiaô no

principio quatrocentos reis , agora feifcentos.

Dinhei-
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D.

Dinheiro , Moeda de cobre pequena j valiaõ

até o tempo d' ElRey D.Joaõ o I. doze, hum Sol-

do 5 mas o feu jufto preço , era hum Ceitil
,
pouco

menos. Outros houve
,
que valiaô meyo Ceitil.

Dos Dinheiros Alfonfins diííèmos na palavra Alfons

Jins. Faz mençaô dos Dinheiros a Ordenaçaõ ve-

lha 3 defta Moeda tomou o nome o Dinheiro.

Dobra , Moeda de ouro , havia varias cafías

delias , humas Portuguezas , outras Caílelhanas

,

outras Berberifcas : das Portuguezas , humas cha-

mava© Cruzadas , outras d' ElRey D. Pedro : as

Dobras Cruzadas valiaÕ duzentos e íètenta reis ; as

d' ElRey D. Pedro valiaõ cento e quarenta e íète

reis, e as Meyas Dobras, que também lavrou , ame-

tade defta quantia
j
hoje pezaráõ feiícentos reis. Das

Dobras Caftelhanas , humas chamarão Vakdias , ou

da Banda , e aíTim lhe chama a Ordenaçaõ velha

Vakdias
,
porque valiaõ , e corriaõ em Portugal

:

da Banda, porque foraÕ lavradas por ElRey D.Af-
fonfo XI. de Caftella , o que venceo a batalha do

Salado, e tinhaõ de huma parte a Banda ,
infignia

da Ordem Militar, que o mefmo Rey inftituio, de

quem faltámos nos nofibs Commentarios ao Decre-

to; valiaõ entaõ duzentos e dezafeis; outras íè cha-

mavaÕ de D, Branca lavradas em Sevilha 5 valem as

que hoje íe confervaõ íeifcentos reis. Outras fe di-

ziaõ Sevilhanas^ mandou-as lavrar em Sevilha , don-

Tom.IV. Xxii de
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de tomarão o nome , EIRey D. Aífonfo o Sabio

;

tinha de huma parte EIRey armado a cavallo com
a eípada na maõ , e letra

,
que dizia : Dominas inihi

adjutor , e da outra as Armas de Caftella , e Leaõ

,

com letreiro: Alfonf.K. Ca/lellíe, ^ Leg. pezaõ o

mefmo ,
que as Dobras da Banda. A's Berberif'

cas chamavaõ propriamente Mouri/cas, valiao du-

zentos e fetenta reis
,
hoje pezaráò feifcentos reis.

E.

E/cudo , Moeda de ouro baixo , lavrou-a EI-

Rey D. Duarte j cincoenta e quatro faziaô hum
marco de prata. Na Chronica d' EIRey D. AfFon-

íb o V. íè diz
,
que os tomavaô mal as nações Ef-

trangeiras
, pela muita liga , com que eraÕ lavrados.

Eípadins, Moeda de prata, pouco menor, que

Dous Vinteis , lavrou-os EIRey D. Aífonfo o V.
tem de huma parce hum braço com huma efpada

na maõ , virada a ponta para baixo , que era a em-
preza , ou infignia da Ordem da Efpada ,

que o mef-

mo Rey inftituio, de que fallaremos na terceira par-

te defta hiftoria , e da eípada dcviaõ chamarfe efpa-

dins. Tem defta mefma parte o letreiro: Alf. Por-

tug, ^ Algarh, K, e da outra o Efcudo Real com
letras, que dizem : ^idjutorhim no/lrum ^c. Ou-
tros Efpadins prateados lavrou EIRey D. Joaõ o
II. em preço de quatro reis.

E/padins, Moeda de ouro, lavrou EIRey D.
Joaõ o II. tinhaõ as mefmas infignias , e letreiros

,

fenao
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íènaõ que a eípada eftava com a ponta para cima,

e naô para baixo, como os efpadins de feu pay .* pa-

rece valeraô no principio huma Pataca , ainda que

outros affirmao valerem quinhentos reis.

F.

Fortes^ Moeda de prata, lavrou-as ElRey D.
Diniz , e juntamente Meyos Fortes 5 tem de huma
parte a Commenda de Chrifto com a letra : Diony-

fius Rex Portugal , cr Algarb, da outra as Armas
do Reyno , e letra : *Adjutoriiim nofiriim in nomins

Domim y valiao dous vinteis ; o Meyo Forte hum
vintém. Outros Fortes , e Meyos Fortes , aílim

meímo de prata , lavrou ElRey D. Fernando , em
preço de vinte e nove reis , os quaes depois abai-

xou a dezaíêis reis.

G.

Gentil, Moeda de ouro, lavrou-a EIRey D.
Fernando , e foraô em tres caftas

,
porque os primei-

ros valiaõ quatro Livras , e meya das antigas j ou-

tros tres Livras , e meya j outros tres Livras e cin-

co Soldos : o certo deftes preços havemos de to-

mar do valor das Livras antigas , e primeiras , de

que logo fallaremos na palavra Livra.

Grave , Moeda de prata , pouco menor , que

hum Meyo Toftaõ , mas de menos prata , por íer

mais fingela : tem na primeira face hum F. antigo

metido em hum Efcudo, que reprefenta hum R^
gran-
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grande , a primeira letra do nome d' EIRey D. Fer-

nando, que a mandou lavrar; fobre oF. tem huma
Coroa ; de hum , e outro lado do Efcudo eftá hu-

ma Cruz da Milicia de Chrifto , e debaixo hum
Ao Efcudo , e F. atraveííà hum remeííàõ com feu

pendão na ponta , a que os Francezes chamavaõ

Forte , e daqui tomou o nome ; a letra da orla diz:

Si Domimis milii adjutor ; na outra face tem a Cruz

de S. Jorge metida em hum Efcudo , e o Efcudo

entre quatro Caftellos com a letra : Fer/iandus Rex
Portug, valia5 vinte e hum reis dos noílòs.

I.

índios , Moeda de prata de ley de onze Di-

nheiros ; lavrou-a EIRey D. Manoel, fetenta fàziaô

hum marco ; e pelo que entaõ valia o marco de pra-

ta , ficava cada hum em preço de trinta e feis reis;

tinhaõ de huma parte a mefma Cruz , e letreiro

,

que os Portuguezes , e da outra : Frimus Emma-
juisl.

Jiiílos , Moeda de ouro de vinte e dous quila-

tes : bateo-a EIRey D.Joaô o II. tinhaõ de huma
parte a imagem d' EIRey armado com a efpada na

mao aííèntado em hum throno entre dous ramos de

palma com a letra : Juãus iit palmaJiorehit ; e pa-

rece que defle letreiro tomou o nome : da outra ti-

nha o Efcudo das (guinas do Reyno íêm a Com-
menda de Aviz , com a letra : Joan, II. Kex For-

tiig. Alg, Domimis GuinCíC , valiaõ feifcentos reis.

Leaes^
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L.

Leaes , Moeda de prata, bateu-a ElRey D.

Joaô o II. em memoria dos que lhe fora5 leaes nos

diígoftos
,
que teve com íèu cunhado o Duque de

Vifeu D. Diogo , naõ faz porém a Chronica men-

ção de tal Moeda ; valia doze reis.

Livra f
Moeda de ouro: delia faz mençaÔ Du-

arte Nunes na Chronica d' ElRey D. Diniz: alli íê

efcreve ,
que falecendo ElRey , deixou em feu tef-

tamento tres mil Livras de ouro para hum Cavallei-

ro de boa vida ,
que foííê íervir na guerra da Terra

Santa dous annos: enota oHiftoriador, que valiaõ

eftas tres mil Livras , mil e duzentos cruzados , a oi-

to vinteis por Livra ,
que efte era por aquelles an-

nos o feu preço.

ElRey D. AíFonfo o III. pay d' ElRey D.
Diniz , nas Cortes , que fez em Guimarães , no

Março da Era de 1299 ,
que fao annos de Chriílo

126
1 , ordenou

,
que ío em dous cafos pudeííèm os

Ricos Homens vir à Corte : o primeiro , a chama-

do d' ElRey : o íêgundo , quando tiveíTem algum

negocio de importância , que tratar com elle ; ac-

creícenta: Todo o Rico Homem
, que tiver finco mil

livras , venha a cas d' ElRey comJinco Cavalleiros

,

e o que tiverJeis mil livras , venha com/eis , C^í;. e

deíla quantia naô paííà, pelo que parece era amayor

fazenda de hum Rico Homem , dous mil e quatro-

centos cruzados , contando a oito vinteis por Livra.

:^ío
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No tempo d' ElRey D. João o I. já valiaõ

muito menos, porque queixando-fe o Clero de Bra-

ga ao Summo Pontífice dos damnos, e perdas ,
que

do mefmo Rey recebia , diz em htm dos artigos:

Item o dito Senhor mudou muitas "vezes as mcedas in

(jiiantitate , ^ valore
,
pondo certas efiimaçdes as moe-

das antigas , nas cjuaes mcedas erc^Jeitos cs contratos

das herdades das Igrejas y e Mofleiros , eJcra'ò ta'ò

abaixadas
,

(jue onde havia cem livras de moeda anti'

ga
, (]ue eraõ (jiiatro marcos de prata a vinte e cinco

livras o marco, por as ditas e/limaç^es das ditas moe-

das novas , e por eãimaçaÕ de/ias
,
tornaje pouco mais

de marco e meyo de prata , e affim Jad defraudadas

(juaft em deus marcos , e meyo , ^c. Valia então o

marco de prata de ley de onze Dinheiros 2U028
reis , ficando por efta conta o preço das Livras an-

tigas pouco mais de oitenta e dous reis.

Pelo contrato
,
que o Eifpo do Porto D. Gil

fez com ElRey D. Joaõ o I. em 15 de Abril de

1406 lhe largou o Bifpo a jurifdicçaô da Cidade,

porque ElRey lhe deu de renda cada hum anno

tres mil Livras das antigas, que ElRey D. Manoel
lhe mandou pagar anno 1505, em duzentos feten-

ta e féis mil e feifcentos reis , ficando defta maneira

a Livra a pouco mais de noventa e hum reis. Affim

que o preço da Livra de ouro
,
foy do principio do

Reyno até o Reynado d' ElRey D. Diniz oito

vinteis 5 de D. Diniz até ElRey D. Pedro de no-

venta e hum reis , e nefte Rey parece acabarão as

Livras de ouro. Li-
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Livras , Moeda de prata 5 he efta Moeda anti-

quiíTima no Reyno , e por ella fe faziaô os empraza-

mentos , e contratos. De dous géneros de Livras

faz mençaô a Ordenaça5 velha , e chama Livras

antigas : Livras
,
porque íè haviaõ de pagar íêtecen-

tas das novas por cada huma ; e Livras
,
porque íê

haviaõ de pagar quinhentas : aílim mefmo das no-

vas por cada huma: as de íètecentas por huma, ha-

viaõ de fer aquellas
,
que andavaõ nos contratos , e

aforamentos até o anno de 1595 , em que reynava

ElRey D. Joaõ o L as de quinhentas por huma,

I

eraõ aquellas ,
que andavaõ nos meímos contratos

,

e aforamentos defte anno de 1595 até o em que El-

Rey D. Duarte fazia efta Ley, e reducçaÕ das Li-

vras antigas às modernas , e de feu tempo ; vinha

defta maneira a valer cada huma das Livras anti-

gas
, porque fe pagavaõ íètecentas

,
fegundo o que

íè colhe da mefma Ordenação , trinta e íèis reis j e

1)
as porque fe pagavaõ a quinhentas por huma , íica-

vaõ valendo vinte e cinco reis , e tres Ceitis : e ca-

da huma das modernas
, porque íè faziaõ os paga-

mentos de taõ pouca valia , que repartindo hum
Ceitil em tres partes

, efcaçamente vinha a ter hu-

ma , e meya.

Livra de dez Soldos , era de cobre , e tinha a

decima parte da Livra antiga de trinta e íèis reis

;

valia tres reis , e meyo, e tres quintos de real : cor-

ria muito pelos annos de 1442 : chamavaõ-fe âC-

íim, porque quando íè lavraraõ, fe baterão junta-

Tom.lV. Yy mente
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mente Soldos , dez dos quaes faziao huma Livra.

Livra de dez Livras pequenas , era de cobre

,

valia meyo Real , e feis íêtimos de Ceitil j ha delia

grande menção pelos annos de 1464 j chamava-íê

de dez Livras pequenas ,
porque dez delias faziao

efta Livra.

Livra de tres Livras , e meya , Moeda de co-

bre , valia Real , e meyo , e hum Ceitil , e quatro

quintos de Ceitil : chamava-fe de tres Livras , e

meya
, porque tantas tinha das Livras

,
que dez fa-

ziao huma , em que acabamos de fallar : corriaÕ pe-

los annos 1464 j ifto he o que com mayor probabi-

lidade fe pode dizer das Livras , e fuás efpecies , e

preços reduzidos à noííà Moeda.

CAPITULO XXL

Continua a matéria do Capitulo pajjado.

M.

Mealha parecerá Moeda cunhada, Íêna5

que da Moeda , a que propriamente chamavaõ D/-

7ilieiro , de cujo preço já diííèmos fer pouco menos
de hum Ceitil

5
partindo-a com qualquer inftrumen-

to em duas partes iguaes , a cada huma delias fica-

vaõ chamando Mealha , como fe colhe da Chroni-

ca d' ElRey D. Fernando: a Ordenação velha lhe

dá valia de meyo Ceitil. Da Mealha tomou o no-

me o Mealheiro.

Moeda
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Moeda do Engenho/o , era de ouro , mandou-a

lavrar ElRey D. Sebaítiaõ anno 1562, valia qui-

nhentos reis : tem de huma parte a Cruz da Or-
dem de Chrifto com letras

,
que dizem : In hoc íig-

no vinces j e da outra o Real Efcudo com Coroa,

e na cercadura : Seba/i. I. Kex Fortiig. Chamaraõ-

íê eftas Moedas do Engenhofo
,
por fahirem perfei-

tas do engenho da Moeda , em que as lavrava Se-

baftiaõ Gonçalves Engenheiro , natural de Guima-
rães , homem de grande habilidade naquelles tem-

pos.

Moeda de {juatro Cruzados , de ouro , lavrou-a

EIRey D. Filippe o II. de Caftella quando entrou

nefte Reyno : tomou o nome do preço 5 lavrou del^

tas , meyas Moedas, e quartos , ao refpeito no pre-

ço j tinhaô de huma parte a Cruz de S. Jorge com
a letra : In hocJtgno vinces \ da outra o Eícudo do

Reyno com o nome do Rey
, que as lavrou ; an-

davaõ ao prefente em dous mil e íeíTenta reis.

Moeda de tres reis
j
veja-íê a palavra Pataca^.

Morahitinos , ou Maravediz , Moeda de ouroj

falla-fe nelles nas primeiras Efcrituras do Reyno , e

no teftamento d' EIRey D. Sancho o I. Valeriaô no
pezo quinhentos reis , e efte preço lhe demos em
vários lugares de noííàs hiílorias da Igreja do Por-

to , e Braga : o mefmo lhe dá Duarte Nunes de

Leaô na Chronica d' EIRey D. Diniz , e Ruy de

Pina na d' EIRey D. Sancho o I. Tinhaõ os que

mandou lavrar EIRey D. Sancho o I. de huma
Tom.IV. Yyii parte
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parte a Tua imagem a cavallo com a efpada deíem-

bainhada namao, com letra, que dizia: Innomine

Fatris , O* F/7// , ^ Spiritiis SanÔíi j na outra o Ef-

cudo doReyno, ena orla: Sanchis Rex Portugal,

Barbofa diz
,
que no anno de 1 245 valiaõ cento e

oito Dinheiros, que deviaõ fer cento eoito reisj e

allega Garibay no feu Compendio Hiftorial , mas

parece , que os de que falia Garibay eraõ Caftelha-

nos. Accrefcenta Barboía ,
que os defte Reyno

deviaõ importar hum Cruzado.

P.

VatacaÕ , Moeda de cobre , lavrou-a ElRey

D. João o III. tem depezo cinco oitavas, valia dez

reis 5 tem de huma parte o Efcudo Real coroado

,

na orla : Jcan. III. Fort, ^ A/g. da outra hum X.

e na orla: Rex cjuintiis decimiis ; o X. denota o pre-

ço de fua valia: chama-fe Patacaõ pela femelhança,

qiie tem com os Patacoens de prata Caftelhanos:

ElRey D. SebaftiaÕ reduzio efta Moeda a preço

de tres reis , e defte preço fe chama também Moe-
da de tres reis. O Senhor D. Antonio no tempo

,

que aífiftio em Lisboa com titulo de Rey , tomou
os Patacoens , e Reaes ao preço de dez reis , e cin-

co reis , mandandolhe cunhar hum Açor.

Feças , Moeda de ouro , andaõ na Carta do
Infante D. Pedro, Duque de Coimbra.

FUarte, Moeda de prata , lavrou-a ElRey D.
Fernando , era de ley de dous Dinheiros , e valia

cinco
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cinco Soldos
, que fao de noíía Moeda treze reis e

dous Ceitis: chamavao-fe Piíartes, por terem hum
remeílào , que em Latim fe chama Pi/um j outros

dizem
, que em memoria dos Pagens , que trazia6

as celladas, ou barbudas dos Soldados Eíírangeiros

,

que o vieraÕ ajudar, os quaes o Francez chama Pi-

íartes.

Portugiiezes , Moeda de ouro de vinte e qua-

tro quilates , lavrou-os ElRey D. Manoel : valiao

quatro mil reis de principio
j
agora pela bondade

do ouro valem dobrado j tem de pezo dez oitavas

menos hum quarto : tem de huma parte a Cruz da

Ordem de Chrifto , e letreiro : In lioc figno vinces
j

da outra as Quinas com as letras feguintes r E. R.
P. A. C, V, A. D. G. dizem : Emmamiel Kex Por*

tugal. C/ Algarh. citra , ultra Afric, Dominus Guí-

ncíC y outro letreiro por fora junto à garfila , ou or-

la: C. C. N, E, tA. P. I, querem dizer : Commer-
cio

,
Conçuijia

,
Navegação

,
Ethiopia , Aralia , Per-

fia , índia ; lavraraõ-fe no anno de 1499. Conti-

nuou em os lavrar feu filho ElRey D. JoaÕ o III.

no mefmo preço , e ley , e com os mefmos letreiros,

mudando fó o nome de Emmamiel em Joan, III.

Portugiiezes , Moeda de prata , lavrou-os El-

Rey D. Manoel , no anno 1 504 em valia de quatro-

centos reis com os mefmos cunhos , e letreiros, que

os de ouro j deftes mandou fazer meyos , e quartos,

ifto he, Dous Toíloens , e Toftaõ.

Pretos
, veja-fe a palavra Keal preto.

Quarto
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Q:

Quarto de Cruzado , Moeda de ouro , do ta-

manho de hum Vintém , lavrou-a ElRey D. Ma-
noel depois' da morte da Rainha D. Maria fua mu-
lher , e a trazia na bolfa para dar aos pobres j valia

cem reis.

Quatro vhiteis , Moeda de prata , lavrou-a

ElRey D. Joaõ o 111. Tem de huma parte huma
Coroa, e debaixo o nome de ElRey nefta cifra:

Joan. III. e mais baixo o numero de oitenta, nefta

forma LXXXj na cercadura; Rex Portuga/. A/g.

D. G. Rey de Portuga/ , dos A/garves , Senhor de

Guiné j valem oitenta reis ; acha-fe huma Moeda
do tamanho de Quatro vinteis d' ElRey D. AíFon»

íb o V. mas naõ tao groça , a qual de huma parte

tem o Eicudo Real íobre a Cruz de Aviz, e à ro-

da: Aifonfus Dei Gratia Rex Portuga/, da outra as

Armas ef^uarteladas de Caftella , e Leaô , e à roda:

Aifonfus Dei gratia Kex Port. O Senhor D. An-
tonio , Prior do Crato , no tempo

,
que fe teve por

Rey , lavrou huma Moeda quafi do tamanho , e

preço de Quatro vinteis , mas em menos pezo ; ti-

nha de huma parte a Cruz de Santia£;o , na orla : In

hoc figno vinces , da outra parte oEfcudo Real com
Coroa cerrada , e letras: A. I. D. G. R. Port. ^
A/g. Antonio I, por graça de Deos Key de PortU'

Rea!
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R.

Rea! de prata de ley de nove Dinheiros , de

que fetenta e dous faziaõ hum marco , mandou la-»

vrar ElRey D. Joaõ o I. fendo ainda defenfor do
Reyno , depois mandou lavrar os íegundos em ley

de íeis Dinheiros , e os terceiros em ley de cinco

,

ambos na mefma valia dos primeiros , tomando os

ganhos para íiia fazenda ; e diz fua Chronica
, que

o amavaô , e eílimWaô tanto fcus povos
,
que ao

peícoço traziao penduradas , como imagens fagra-

das eíla íbrte de Moedas , affirmando
,
que eraõ pro-

veitoíâs para todas as enfermidades. Ultimamente

íêndo ainda defeníbr , lavrou os Reaes em ley de

hum Dinheiro , e preço de dez Soldos ; e depois deí^

tes mandou fazer outros Reaes de tres Livras e

meya , e de dez Dinheiros e meyo. Depois de Rey
mandou lavrar os primeiros Reaes brancos de ley

de onze Dinheiros , de que feílènta e dous faziaõ

hum marco.

Os Reaes de prata Portuguezes, ou Dous vin-

teis , que hoje mais correm , faõ os d' ElRey D.
JoaÕ o III. tem de huma parte huma Coroa com o

feu nome na forma íêguinte ; Joan. III. e por bai-

xo XXXX. que he a nota dos quarenta reis
,
que

valem. A' roda as letras ; Rex Fort. Alg. e da ou-

tra huma Cruz de S.Jorge com letras : In hoc figno

vinces*

Real branco
f Moeda de cobre , com alguma

miílu-
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miílura deeílanho, que o fazia mais esbranquiçado,

que fe fora de cobre tal. Quatro fortes de Reaes

brancos achamos correrão em Portugal , lavrados

em cobre: os primeiros bateo ElRey D. Duarte, e

vinte delles faziaõ huma Livra das de trinta e feis

reis, como acima diíTemos, e aíTim íicavaõ valendo

na noííà Moeda dez Ceitis , e quatro quartos de

Ceitil. ElRey D. Aífonfo o V. anno 1446, lavrou

os íegundos Reaes brancos , na mefína valia , mas

em menor preço: bateo aíTim mefmo os terceiros,

e quartos nos annos 1455 , e 1462 , de cada vez em
menor pezo , mas íempre na valia primeira dos d'

ElRey D. Duarte , até que no anno de 1475 >

Cortes de Évora , fe lhe abaixou o preço a todos

refpedtivamente ao pezo, que tinhaô, porque pelos

primeiros d' ElRey D. Duarte íe mandarão pagar

dezoito Reaes pretos , dos que entaõ corriaÔ , os

quaes cada hum valiaô tres quintos de Ceitil , e aí^

íim ncavao pagando-fè a dez Ceitis , e tres quartos

de Ceitil. Os fegundos íè mandarão pagar a qua-

torze Pretos, iílo he a hum Real, edous Ceitis, e

dous quintos de Ceitil. Os terceiros a doze Pre-

tos
, que faziaõ íète Ceitis , e hum quinto de Ceitil.

Os quartos a dez Pretos
,
que montavaõ feis Ceitis:

nrden3ç.veihaLiv,4. ^^do íê colhc da Ordcuaçao velha no lugar namar-
Tic.i.§.i5. allegado.

Rea/ preto , Moeda de cobre , chamava-fe af-

lim para difTerença do Real branco , em que havia

de eíianho. Bem fufpeitaraos , que affim como hou-

ve
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ve quatro diííerenças de Reaes brancos , aííím hou-

ve outras tantas de Reaes pretos : os primeiros,

que refponderao aos primeiros brancos, valiaô hum
Ceitil , e quatro cincoentavos de Ceitil : os íegun*

dos
,
que refpondiaõ também aos fegundos brancos,

valiaõ quatro quintos de Ceitil , e dous cincoenta-

vos de Ceitil : os terceiros refpondentes aííim mef-

mo aos terceiros , valiaõ tres quintos de Ceitil e féis

cincoentavos de Ceitil : os quartos , e últimos va-

liaõ tres quintos de Ceitil j e ainda que pareça dif^

ficultofo haver Moeda taÕ meuda , nem por iíío nos

parecem leves eftas noíTas fufpeitas.

Rea/ , Moeda de cobre, he a que hoje entre

nós corre, e vale féis Ceitis. ElRey D.Joaõ o II.

parece foy o primeiro
, que os lavrou por tirar o

embaraço , e meudeza dos Reaes pretos j lavrou-os

aííim meímo ElRey D. Manoel, e íeu fílho , efuc-

ceíTor ElRey D. Joaõ o III. Tem de huma face

hum R. com huma Coroa por cima , e da outra

hum Efcudo das Armas do Reyno com eftas letras

:

Emman. Kex Fort, Alg. Díius Gidn. Os d' ElRey
D. Joaõ o III. tem o nome do mefmo Rey. La-

. vrou também ElRey D. Sebaftiaõ meyos Reaes

de tres Ceitis : tem huns de huma face hum R.
com Coroa em cima , e da outra : Sehaãianus j ou-

tros hum S. grande com Coroa em cima , e da ou-

tra : K. Sehaílianus,

Keal e meyo , Moeía de cobre , lavrou El-

Rey D.Joaõ o lil. Tem de huma parte hum V.
Tom.lV. Zz por*
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porque Te íígnifíca o preço ,
que de principio íê lhe

deu , que faõ cinco reis , que efte numero vale na

conta Latina a letra V. ElRey Dom Sebaftiaõ

mandou naõ valeííè mais , que nove Ceitis
,
que

he Real e meyo , e daqui tomou o nome.

S.

Soldo , Moeda de ouro
,
por tal a conta Ma-

noel Barbofa
,
allegando a Fr. Prudencio de Sando-

val , e diz foy das primeiras , que deíle metal cor-

rerão no Reyno , e em preço de dezaíêis vinteis

:

mais temos para nós , que confundirão eíles dous

Authores o Soldo com o Maravedi , de que falía-

mos acima.

Soldo , Moeda de prata j valia dez reis , con-

forme o mefmo Barbofa , e Fr. Prudencio. Tam-
bém duvidamos fe foy Moeda Portugueza, porque

os Soldos Portuguezes parece foraõ fó de cobre.

Soldo , Moeda de cobre , efta foy a primeira

Aloeda
,
que encontrámos nefta fegunda parte , e

que nos deu occafiaõ ao difcuríb , em que himos

:

faziaõ vinte delles luima Livra de trinta e feis reis

,

e por efte computo valia cada hum dez Ceitis , e

quatro quintos de Ceitil j e eftes íãÕ os que andao

nas Eícrituras até o tempo d'ElRey D. Duarte.

Parece houve a fora efta forte de Soldos , ou-

tras duas diííerenças delles, a faber , os Soldos, por-

que fe pagavaÕ as Livras de quinhentas por huma

,

de que acima fallámos , e valia cada huma feis Cei-

tis j
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tis , iílo he , hum Real , e dous fetimos de Real.

Erao os terceiros os porque fe contavaõ as Livras

de dez Soldes , valia cada hum dous quintos , e

hum vigefimo de Real
,
que vem a íer quafi de

meyo Real. Veja-lè a palavra Livra,

T.

Torneies , Moeda de prata , mandou batella

ElRey D, Pedro, e parece, que à imitação dosTz/-

ronen/es , de que ha tanta memoria nos Sagrados Câ-

nones. Tinhao de huma parte a cabeça do meímo
Rey com barba larga , e efta letra : Petrus Rex
Portiíg, Algarh, da outra o Eícudo do Reyno com
letras, que vinhaÕ a dizer: Deos ajiidaime, eJazei-

me exceUente vencedor fobre meus inimigos j vai ia6

íete Soldos dos de dez Ceitis , e quatro quintos de

Ceitil , cada hum ,
que íèriaÕ doze reis dos noííos,

e fete décimos de Real
j
porém reípeitando ao que

fubio a prata , e ao que tinhaõ de pezo , valeriaõ

hoje dous vinteis. Lavrou aííim meímo ElRey D.
Pedro Meyos Tornefes com as mefmas iníígnias, e

letreiros em ametade do preço dos Torneies : havia

outros Torneies y que ElRey D. Fernando mandou
lavrar , e chamavaõ-fe Petites

,
palavra Franceza

,

que quer dizer pequenos ; do preço nos naõ coní^

ta
,
poderá bem fer foííe o meírno, que dos primei-

ros , ainda que o pezo , e forma defta Moeda fofie

mayor.

Toãoensy Moeda de ouro, lavrou-a ElRey D.
TomVI. Zz ii Ma-
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Manoel, anno 1517 , tinhao o preço do quarto dos

Portuguezes ,
fegundo parece a Chronica naõ lhe

affina algum particular.

Tõãoens , Moeda de prata , lavrou ElRey D.

Manoel em preço de cem reis j tem de huma parte

a Cruz da Milícia de Chriílo , com a letra : In hoc

jigno vinces j da outra o Eícudo do Reyno coroado,

com o feu nome à roda. Lavrou também Meyos

Toãoens em preço de cincoenta reis. Perguntando

o mefmo Rey ao Duque de Bragança D. Gemes

,

que lhe parecia defta fua Moeda
j
refpondeo

,
que

eftava muito mal com ella , porque humas luvas

,

que até alli lhe cuftavaõ hum vintém , lhe cuftavaS

agora Meyo Toftaõ : continuarão em os lavrar os

Reys feguintes. Os de ElRey D. Joaõ o III. tem
de huma face a Commenda de Aviz. ElRey D.
Sebafliaõ mandou por huma Provifao fua de 27 de

Junho de 155 S, e por outra de 22 de Abril de 1570,

que íe nao lavraííe neíles Reynos outra Moeda de

prata mais que Toftoeus , e Meyos Toíloens , Vin-

íeis , e Meyos Vinteis. Chamara6-íê Toftoens por

íè parecerem com outras Moedas de prata do mef-

mo pezo , e valia , Francezas , em que andavaô as

cabeças dos Príncipes, que as baterão, que naquel-

la língua íè chamaÕ Te/ie.

U.

5. Vicente^ Moeda de ouro, mandou-a lavrar

ElRey D, Joaõ o IIL em pezo de mil reis j tem de

huma
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Iiuma parte a Imagem de S. Vicente, com huma
nao na maõ efquerda , e hum ramo de palma na di-

reita com eftas letras àroda: Zclatcr fidei u/cjue ad

mortem 5 e da outra o Efcudo Real cotoado com
letras

, que dizem •* Joan. III. Rex PortiigaL ^
Algarh. lavrou também deftas

,
meyas Moedas com

as meímas infígnias , a que chamaõ Meyos S. Vi-

centes.

Vintém^ Moeda de prata: ElRey D. AíFon-

íò V. parece lavrou os primeiros : tem de hiima

parte hum A. grande Gótico
, que he a primeira

letra do íèu nome , e em cima huma Coroa, e à ro-

da : ^djutorium no/írum in nomine Díil 5 da outra

parte o Eícudo Real , com letras
, que dizem : AI-

Jonf. V. Régis Port. Lavrou-os aílim mefmo El-

Rey D. JoaÔ o II. ElRey D. Manoel
,
ElRey D.

Joaõ o III. D. Sebaftiaõ , &:c. todos em preço de

vinte reis de cobre, donde tomarão o nome; lavra-

rão também Meyos Vinteis D. Joaõ o II. D. Ma-
noel , D. Joaõ o III. D. Sebaftiaô , &c. Outras

Moedas houve de prata , e cobre Portuguezas , de

que temos boa copia , mas por lhe naÕ fabermos o

nome , nem os preços , as na6 pomos aqui.

Pelo que atégora fomos efcrevendo fe vê cla-

ramente
, que fortes de Moedas correrão de princi-

pio neí^es Reynos ; e como as Livras , Soldos , e

Maravedis , Dinheiros , Mealhas , e Coroas faõ as

mais antigas
,
porque efcaçamente podemos alcan-

çar quem primeiro as lavraílè , e parece tem raza6

o Au*
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o Author da Chronica de ElRey D. Pedro para

dizer, que dos tempos dogloriofo Rey D, Affonfo

Henriques até o reynado d' EIRey D. Affonfo o

IV. naõ houvera mudança nas Moedas defte Rey-
no

,
quanto nos preços , e nos nomes : daqui adiante

íèintroduzio toda a variedade, que vimos nos Tor«

nefes , e Coroas d' EIRey D. Pedro j nos Gentis,

Baibudas, Graves, Pilartes, e Fortes de EIRey D.
Fernando; nosReaes de ley de dez, nove, cinco,

feis , e hum Dinheiros d' EIRey D. João o I. e nos

Ceitis
,
que de novo bateo. Na grande variedade

,

com que deu novos preços ks Livras antigas , e aos

Soldos EIRey D. Duarte: nos Efcudos, que fez de

ouro baixo , e outras mudanças , que fe vem bem
no 4. livro das Ordenações d' EIRey D. Manoel.

Seguio-fe EIRey D. Aííònfo o V. íèu filho
5

lavrou depois os Cruzados de ouro fino, os Vinteis

de prata , os Quatro vinteis , os Efpadins de cobre,

e outras Moedas do mefmo metal , de que temos

algumas.

EIRey D.Joaõ o 11. lavrou osjuílos, Efpa-

dins , e Cruzados de ouro
,
Meyos Vinteis , os Cin-

quinhos de prata: os Efpadins de cobre prateados,

em preço de quatro reis.

EIRey D. Manoel os Portuguezes, os índios,

e Toíloens de ouro , os de prata , com meyos, e

quartos ; os Meyos Toftoens. Continuou os Cru-

zados de ouro no mefmo pezo , e ley dos Reys D.
Afíbníò oV. e D.Joaõ o 11. o que também fez nos

Via.
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Vinteis , e Ceitis j lavrou aííim mefmo o Real de

cobre de íeis Ceitis.

D. Joaõ o III. os S. Vicentes , e Meyos S.

Vicentes de ouro: os Cruzados, Calvários, osDous
vinteis , e Quatro vinteis , os Reaes e meyos , e Pa-

tacoens de cobre. Continuou nos Portuguezes de

ouro j nos Toftoens , e Meyos Toíloens de prata
j

nos Reaes de cobre , e Ceitis.

D. Sebaíliaõ fez as Moedas de ouro do En^e-

nhoíb , os Meyos Reaes de cobre : reduzio a preço

de tres reis os Patacoens , e o Real de cinco reis a

Real e meyo. Continuou com os Toíloens , Me-
yos Toftoens, e Vinteis.

O Senhor D. Antonio , Prior do Crato , no
tempo

,
que efteve em Lisboa , depois da morte d'

ElRey D. Henrique , fez bater algumas Moedas
próprias , como a de prata

,
que fe parecia com os

Portuguezes , e valia dous Cruzados. Outra no ta-

manho, e preço, mas naõ taÔ groííà, como os Qua-
tro vinteis

,
que lavrou , eftando na Ilha Terceira,

e tinha a fórma , e cunho , que diííèmos na palavra

Quatro vinteis j mandou continuar nos Toftoens , e

Meyos Toftoens , nos Reaes e meyos , e Patacoens

de cobre
,
que com a fua marca do Açor tornarão a

valer cinco , e dez reis. Porém prohibios ElRey D.
Filippe porProvifaÔ fua de 4 de Fevereiro de 15S1.

Os preços
,
que a Mageftade d' ElRey D. JoaÕ o

IV. deu às Moedas d' ouro , e prata , lavradas pelos

Reys íêus anteceftx)res 5 e quantas mandou lavrar

em
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em cada marco, feverá dasLeys, que diííò fepaííà-

rao no anno de 1641 , e 1642, eandao eftampadas.

Sehaliíao da Rocha Pitta na Hiftoria da America

Portugueza, Livro VIII. mm. 10, Impreffa em
Lisboa no anno de i/^o , traz a noticiaJeguinte,

Anno de 1594. Fabricou-íe a Gafa da Moeda , e ficou enno-

brecendo grande porção de huma das quatro faces

da praça , na parte
,
que já declarámos na defcripçao

da Cidade. Difpuzeraô-fe as officinas , e fe aííènta-

raÕ os engenhos para o feu lavor. Haviaô feito re-

petidas conferencias o Governador , e Capitão ge-

ral D. Joaõ de Lancaftro, o Chanceller Superinten-

dente João da Rocha Pitta , eJofeph Ribeiro Ran.

gel , Juiz da Moeda , fobre os géneros , forma
, pe-

zo , e valor intrinfeco , e extriníèco
,
que havia de

ter , ouvindo peíToas intelligentes , e praticas nefta

matéria
,
que foy íêmpre de muitas confequencias

nos Impérios , e de que coílumaõ reíiiltar nao pou-

cas alterações nos Povos
5
porém diícutidos os pon-

tos , e apuradas as circunílancias para fe obviarem

os prejuizos , e inconvenientes , íe mandou recolher

à Cafa da Moeda toda a que íè achava na Bahia

,

muita prata em barras , e outra lavrada em peças

,

e feitios antigos , que íèus donos quizerao mandar
desfazer , e reduzir a dinheiro pela conveniência,

que achavaô no valor ,
pelo qual fe lhes pagava o

marco.

Lavra-



da Cafa ^al Tortug. Uv. V. 243
Lavravaõ-íè féis géneros de Moeda de prata

na fórma femelhante , e differentes no pezo , valor

,

e tamanho j de duas patacas, de huma, de meya , de
quatro vinteis , de dous , e de hum : as de duas pa^

taças tem de pezo cinco oitavas , e vinte e oito

grãos, valor, e cunho deíeifcentos etjuarenta reisj

as de pataca , duas oitavas , e cincoenta grãos , va-

lor , e cunho de trezentos e vinte reis j as de meya
pataca , huma oitava, e vinte e cinco grãos, valor,

e cunho de cento e feííènta reis ; as de cjiiatro vinténs

t

quarenta e oito grãos e meyo , cunho , e valor de

oitenta reis j as de dous vinténs , vinte e quatro grãos

e hum quarto , cunho , e valor de quarenta reis j e

as de vintém , cunho , e valor de vinte reis , e pezo

de doze grãos e hum oitavo.

Tem eftas Moedas de huma parte a Esfera

( empreza do Senhor Rey D. Manoel ) no meyo da

Cruz da Ordem de Chriílo , de que foy GraÕ Mef-
tre j e entre os claros dos braços da Cruz eftas pala-

vras : Suh (j. fign. nata. Hah. d' outra parte o Efcu-

do das Armas Reaes Portuguezas : no lado direito

o cunho , no efquerdo humas flores , no alto entre

a Coroa , e o Efcudo a Era em que foraõ lavradas

,

e pela roda da fua circunferência as íeguintes letras

;

Vetrus 11. D. G. Fort. Kex ^ Braf. D.
Fizeraõ-fe também pela mefma ordem moe-

das , meyas moedas , e (juartos de ouro , do que fe

trazia da Cofta de Africa , e do que íè coftumava

colher da lavagem na Região de S. Paulo , e de va-

Tom.IV". Aaa rias
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rias peças antigas de feitios inúteis
,
que feus donos

mandarão desfazer. As primeiras tem de pezo duas

oitavas e vinte grãos , com o valor , e cunho de

quatro mil reis j as fegundas , huma oitava e dez

grãos , com o valor , e cunho de dous mil reis ; as

terceiras , e ultimas , com o cunho , e valor de mil

reis , e pezo de quarenta e hum grãos. Tem de

huma parte as Armas Reaes ; no lado direito o cu-

nho , no ef^uerdo as flores , e em torno da circun-

ferência as letras : Petrus II. D. G. Portug. Rex j

da outra parte huma Cruz fem lifonjas , rodeada de

hum circulo em forma de Cruz rematado com el-

las , e pela circunferência as letras : Et Brafiliíe Do*

mimis ) e os annos em que forao feitas.

Neila forma , e com efte valor intrinfeco , e

extriníêco fe lavrarão as Moedas de prata , e ouro

Provificiaes no Brafil^ ílihindo nas de prata o marco
lavrado em dinheiro a fete mil e feifcentos reis , e

dando-f; às partes a razão de fete mil e quarenta reisj

nas de ouro o marco feito em moeda, a cento e do-

ze mil e íeifcentos e quarenta reis , levando-o as

partes pelo preço de cento e cinco mil e feifcentos

reis. Os quinhentos e íeííènta reis ,
que íícavaõ de

mais na prata, e os fete mil e quarenta reis no ouro,

erao para a fabrica , e fallarios dos Oííiciaes
,
que

pelos feus Regimentos fe lhes pagava , dimittindo

de fi ElRey a fenhoriagem , em benefício dos feus

Vaííàllos do Braííl
, por na5 haver nelle tanta copia

de prata, nem cerem ainda naquelle tempo abunda»
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do as enchentes de ouro

,
que hoje inundaô por to-

do eíle Eftado , e fazem as fenhoriagens importan-

tiííimas à fazenda Real.

As Provindas do Rio de Janeiro , e de Per-

nambuco , naõ querendo arrifcar o feu ouro , pra-

ta , e dinheiro na hida , e volta das viagens da Ba-

hia, naõ íb pelo perigo das tormentas do mar, mas
também pelo dos Piratas levantados , que infefta-

vaô as Coílas do Brafil
,
querendo obviar o naufrá-

gio , ou roubo
,
que podia acontecer

,
repreíentaraô

a El Rey, que por efcufar àquelles Povos alguma

ruina neftes juftos receyos, que fe deviaõ prevenir,

foííe fervido concederlhes Cafa da moeda ,
para lá

fe lavrarem.

Attendendo Sua Mageílade ao Jufto temor do
prejuizo

,
que podiaõ experimentar aquelles fubdi-

tos na remeííà dos feus cabedc^es à Bahia , mandou

,

que fechada nella a Cafa
,
paíTaííèm as fuas fabricas

ao Rio de Janeiro , e depois a Pernambuco , orde-

nando ao Chanceller Superintendente , mandaííe as

inftruccÕes, e ordens neceííàrií s para fe governarem
os Miniftros

,
que haviaô de fer Juizes Confervado-

res da Moeda naquellas duas Provincias; o que ex-

ecutou depois de reduzidos a nova moeda provin-

cial o dinheiro antigo
, prata , e ouro

,
que houve

para íè desfazer na Bahia , e fe fechou a Cafa noan-

no de mil e feifcentos e noventa e oito , tendo labo-

rado quatro.

PaíTou Jofeph Ribeiro Rangel , Juiz da Moe-
Tom.IV. Aaaii da,
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da , com todos os Officiaes , engenhos , e inílru-

mentos da fabrica delia, para o Rio de Janeiro,

onde foy Juiz Coníèrvador o Deíêmbargador Mi-

guel de Sequeira Caftellobranco j e lavrado o di-

nheiro antigo , prata , e ouro
, que naquella Provin-

cia havia para fe reduzir à nova forma , fe trans-

portarão os officiaes com a fabrica à de Pernambu-

bo , fendo Juiz Coníèrvador da Cafa
(
que fe aíTen-

tou no Recife ) o Ouvidor geral, e Juiz da Moeda
Manoel de Soufa , que fora Enfayador na Bahia , e

no Rio de Janeiro, porfe haver embarcado Jofeph

Ribeiro Rangel da Praça do Rio para Lisboa.

Todo o dinheiro velho
,
prata , e ouro

, que

pode desfazeríe em Pernambuco , íè reduzio à nova

moeda , e todas as que íè lavraraõ nas duas referi-

das Provindas, tem a meíma forma, pezo, cunho,

e valor das da Bahia : pondo-felhes de huma parte

nas do Rio de Janeiro hum R. , ehum P. nas de

Pernambuco} e concluido no Brafil eíle lavor, íè

fecharão nelle as cafas do Moeda , até que com os

novos defcobrimentos das Minas de ouro do Sul , íè

mandarão outra vez abrir no Rio , e na Bahia , co-

mo em feu lugar diremos.

O mefmo Author no Livro X. num. p, pag. 6o ^ diz

mais o (jue fe legue,

Anno de 17 14. Com a vinda do Marquez ( era o de Angeja)

mandou ElRey abrir de novo a Cafa da moeda na

Bahia,
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Bahia , fó para as de ouro , como alguns annos an-

tes havia mandado laborar íègunda vez a do Rio
de Janeiro ,

porque a liberal producçaõ defte me-
tal puro , e de muitos quilates nas abundantes , e ri-

cas Minas do Sul , enchendo eftas Províncias , fazia

preciíb efte expediente , com o qual íè fícilita em
Portugal , e no Brafil a compra de huns géneros , e

a remsííà de outros, pela grandiííima copia de Moe-
das ,

que fe remettem ao Reyno , e correm por to-

do o Eílado. Enviou por Provedor delia a Eugé-

nio Freire de Andrade , que tem moftrado zelo no

íèrviço de Sua Mageftade.

Ajudado pelo Marquez Vice-Rey o Prove-

dor da Moeda fez ,
que em pouco tempo a Caía

principiaííè a fua operação , a qual continúa com
grande utilidade das partes , e da Fazenda Real

,

porque naõ dimittio Sua Mageftade agora rendas

taô importantes à fua Coroa , quaes faõ as fenho-

riagens das Moedas das duas Cafas
(
que haõ de ter

muita exiftencia , ou íêr perpetuas) pofío que as di-

mittiílè nas primeiras
,
que concedeo ao Brafil por

tempo limitado , em quanto fe lavraííè a prata , e

ouro ,
que no Eftado houveíle para fe reduzir a di-

nheiro. Começou a Cafa da Moeda da Bahia a la-

borar fegunda vez em 14 de Novembro do anno de

17 14. havendo chegado os Officiaes , e a fabrica

aos II de Junho do nnefmo anno.

O ouro íe poem na Ley de vinte e dous quila-

tes ,
que tem todas as Moedas do Reyno. Paga-íê

às
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às partes pelo que toca ,
por íèr mais puro , e íbbi-

do, e ter vinte e dous , vinte e tres , e algum vin-

te e quatro quilates
,
fuperior ao de que fe lavrarão

as Moedas Piovinciaes mais baixo, porfer daCof-

ta de Africa , e do que fe colhia em S. Paulo de la-

vagens, antes que abertas as Minas, o déííèm mais

acendrado , e fino , havendo também Sua Magefta-

de attençaõ na mayoria do preço
, que agora per-

mitte à ventagem das arrobas
,
que os Mineiros ac-

crefcentaraÕ ao tributo
,
que da lavra defte metal lhe

pagavaô, em que aquelies fubditos naÔ contribuiao

com a importância dos quintos, que devem de direi-

to à Real Fazenda , intereííando elles a mayor par-

te do que pertence ao noííb Monarcha nos theíòu-

ros, que a natureza poz nefta Regiaô , deícuber-

ta pelos feus VaíTalIos, c dominada do íèu Auguílo

Sceptro.

Fazemfe tres géneros de Moedas, na forma,

nas letras , e no Efcudo como as Provinciaes , com
a novidade de rematarem as pontas da Cruz

, que

tem de huma parte , com lifonjas como a da Or-

dem , e Cavallaria de NoíTo Senhor Jefus Chrifto

;

porém difíèrentes no valor intrinfeco, eextrinfeco,

porque
(
póftas todas na Ley de vinte e dous qui-

lates ) tem a mayor de pezo tres oitavas com qua-

tro mil e quinhentos reis de valor intrinfeco , cor-

rendo por quatro mil e oitocentos. A meya moeda

oitava e meya ,
que importa dous mil e duzentos

e cincoenta , e vale dous mil e quatrocentos. O
(juarto
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quarto peza cincoenta e quatro grãos

, que valem

mil e cento e vinte e cinco , e corre por mil e du-

zentos , ficando de íènhoriagem na primeira trezen-

tos reis , na íêgunda cento e cincoenta , e na tercei-

ra íètenta e cinco.

No Rio de Janeiro íàõ dos mefmos tres gé-

neros as moedas , e tem os próprios vinte e dous

quilates da ley , o mefmo pezo , valor intriníêco , e

extrinfeco , fórma , e valor das da Bahia , havendo

entre ellas fó a diííèrença de terem em cada franco

da Cruz , as da Bahia hum B. e as do Rio hum R.
Das fenhoriagens fe fazem em huma , e outra Cafa

as defpezas das fabricas , íê pagaÕ os ordenados , e

íâl!arios aos Officiaes , e o remanecente
,
que íê re-

mete aoConíèlho Ukramarino, importa (cor forme

o ouro ,
que nas duas Gafas da Moeda entra hum

anno por outro
)

groííà íbmma de dinheiro , e íê

tem já lavrado nellas hum coníideravel numero de

milhoens. Em quanto aos Eftatutos , fe governaô

ambas pelo regimen , que lhes dera o Chanceller

Superintendente Joâô da Rocha Pitta.

APPEN-
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APPENDIX.
O Reverendi/Jtmo Padre Fr. Manoel dos Santos

,

Monge de S, Bernardo , e Chronijla de Sua Ma-
geliade , na Hiftoria Sebaftica pag, 4S8 , traz a

noticia feguinte , que por de/cuido na'õfoy na pag,

177. delle livro y aonde pertencia.

Mandou lavrar
(
ElRey D. SebaftiaS ) eftas

Moedas : Ducatoens de ouro , da valia de quarenta

mil reis , outros de trinta mil reis , para quando foy

a Guadalupe 5 outra Moeda de ouro de valia de

dez cruzados^ outra da valia de quinhentos reis: de

cobre mandou fazer Meyos Reaes de tres Ceitis ca-

da hum , e os Reaes Caãelhanos levantou de trinta

e feis reis a quarenta reis.

CAPt
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CAPITULO V.

Contém dherfas memorias , ^ue fe conferva"

vaÕ mamfcritas ,
que trataÕ das Moedas

Tortugue^^af antigas y e modernas»

Noticia extrahida do livro ElRey D»

Duarte
,
que eftá no Mofteiro da

Cartuxa d' Évora.

E/las fa^ó as ligas de Bolhoens , e Moedas correntes

,

aftm d' ouro , como prata»

REaes de dez reis d'avantagem, 75 peças peiam

marco , faõ de ley dez dr.°' ê 275 peças deve

marco de prata de ley de 1 1 dr.°'

Barundas 45 peças pefam marco , faô de ley de

dr.**' ê 198 peças a marco de prata de 11 dr."

Maravedis d'ouro a 1.*^ reis.

Maravedis comus a 26 reis.

Graves 112 peças peiam marco , &6 de ; dr.°*

de ley ê 41 1 peças a marco de prata de 1 1 dr."

Pylartes 148 peças peíàm marco, íàõ de 2 dr.*"

de ley ê 814 peças a marco de prata de 11 dr.°*

Dr.°* alfoníis faõ de ley hú dr.° 54 pp- 2 ;
pefam

TomIV, Bbb mar-
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marco ê iS lib. 14 pp. a marco de prata de ley de

12 dr.''^

R? de 20 pp. de letra íeca do Porto , e d' Évora

forao lavrados de ley de 2 dr.*** ejf peças ê marco.

Rf de ío pp. de ponto dr.^° forao lavrados da ley

de hum dr.° e m.**, è de 75 peças em marco.

R! de 10 pp. de ponto travefo forao lavrados de

ley de i dr.° r e de 75 peças em marco.

Rf de 10 pp. de letra feca de Lisboa 75 peças pe-

fam marco, fam de ley de 2 reis ê 41 j p. ha mar^

CO de 1 1 dr.*"'

R' de 10 PP . correntes foraÕ lavrados de ley de

I dr.°, e de 90 p. em marco , eftes fe achaô 94 p.

em marco , e de ley de 20 g/
R! de 20 Íà6 cruzetas foraõ lavrados de ley de i:^

g.' e 92 p. em marco , eíles íè achaõ de 96 peças é

marco, e de ley de 1095.

Rf de 5 lib. 5 dos velhos foraô lavrados de ley

de 5 6 g.' e de 90 p. em marco , eftes fe achaõ de ley

de 30 e de 92 p. em marco.

Meos reaes cruzados mefturados com coroa ar-

cada foraõ lavrados de ley de 24 g.% e de 120 p. em
marco , ora faõ achados de ley de iS g.* , e de 124

p. é marco.

Meos reaes cruzados íêg.* íàõ de ley de 7 g-S e

de 1 24 peças em marco.

Rf de Caftella faõ de ley de 68 p. em marco.

Rf delRey D. Fernando de ley de p. ê

marco.
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Dr.*" alFonsis faõ de ley de 4 g-S e 54 pp. ~ de-

vem pelar marco.

E em xóiij lib. xó pp. deve haver marco de pra-

ta fegundo a ley, e talha a q foraõ lavrados , e por o

gram tempo que há que foraõ feitos naõ íê achao

d'elle pezo , e ora igualmente ê 20 lib. há marco de

prata.

¥.jÍQSJao as Vigas , e pefos d' ouro amoedado
,
que

hora he curfavel Era de 142^ amos.

Nobre velho d' Inglaterra , pezaÕ 29 peças mar-

co, íàõ de liga 25 quilates r, e pezam cada hua peça

1 50 j[r.' pequenos dos da Ôça d'ouro fino 9 g.* f-; dos

de lear que íaõ dos g.' pequenos da onça 155 g/
-f

devem valer de r.' de 10 r.* de 75 peças e marco,

e de ley de i. dr.° 245 r."

Nobre novo d' Inglaterra, pezam
5
peças marco,

e faõ de ley de 25 quilates, deve pezar cada huma
peça 14S de grãos pequenos em que há d' ouro

fino 8 g/ j dos de lear, que faõ dos da onça 142 g.'

deve valer dos dittos r.' de 10 r.' 224 r.'

Nobre d' ouro de Flandes dizem que 28 peças \

pefam marco , e faõ de liga 22 quilates , e devem
pezar cada huma peça 161 g.' r pequenos ê que ha

d' ouro fino 9 dos de lear, que faõ dos da onça

148 g.* I \ Deve valer dos dittos r.' dex. r.* 255

r.' ; e de coroas velhas 58 peças pezaõ marco, faõ

de liga de 25 quilates, devem pezar cada huma 79
Tom.lV. Bbb ii
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g.' , em que ha d' ouro fino 4 g.' de lear de g.' d'

onça 76 g/7, deve valer 120 reis.

Coroa nova 6 1 peças pezam marco , fam de ley de

22 quilates, pefa cada huma 74 g/ ê que há d' ouro

fino 4 g.* \ de lear que faõ dos da onça 96 g.' í j eí^

tas faõ das que fizeraô em Tornay p. muitas , deve

valer 90 reis.

Francos d' ouro de França faÕ 60 peças e marco,

e faõ de ley de 22 carantes , deve de pezar cada hCí

76 g.' \ ê que há d' ouro fino 4 g.' \ dos de lear que

faõ da onça 7 g.* deve valer 1 1 reis.

Ha ahy outros francos de liga de 25 quilates, e

faõ 75 peças em marco
,
peza cada hCi 61 g.':, em

que ha d' ouro fino 5
g.' dos de lear, que íaõ dos

da onça 58 g.' deve valer 94 reis.

Ha ahy emvito velho de França 52 pezam marco;

e faõ de liga de 25 quilates, e pefa cada hú 88 grãos

r em que há d' ouro fino 5 g.* dos de lear
,
que faõ

dos da onça 85 g.* deve valer 155 reis.

Dobras vaiedis velhas 49 pezam marco, e faõ de

liga de 22 quilates, peza cada hú 94 g.' ^ ê que há

d' ouro fino 5 g.' H dos de lear, que faõ dos da onça

89 g.*-; deve valer 218 reis.

Dobras valedys novas 49 peças pezam marco,

íãõ de liga de 20 quilates
,
peza cada húa 94 g.' 17 ê

que há douro fino 4 g.' ~\ de lear, que íàõ da onça

78 g.* ^ deve valer

Dobras ceytys velhas , e novas , e dobras bodis

,

todas eílas pezam 49 peças marco, ecada hua peça

peza
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peza 94 g/ 77 j eftas Ía6 de dezvayradas lex

, por-

que íe fazem ê dezvayrados lugares, ed'ellas faô

de liga dei6,ei7,ei8,e2o,e2i, 622,625 qui-

lates , nao podem conhecer íenaõ pacimento , por-

que por toque muitas vezes he falfo.

Em Portugal igualmente marco d' ouro vai dez

de prata , e quintal de cobre marco de prata.

Ga/par Correa na Hiíloria da índia m. f. cjue fe con."

ferva na Livraria da Cafa do Marquez de Niza

Cap. 16. da Armada de Vafco da Gama.

Refere, que efle diííèra a ElRey de Quiloa,

que cada Moeda das que íè chamaõ Portuguezes

,

valia por dez cruzados de ouro.

Sobre o referido achey da letra do Marquez de

Abrantes D. Rodrigo Anes de Sá a obfervaçaÕ fe-

guinte.

Do que íe tira ,
que cada cruzado era de hu-

ma oitava, e que o valor intrinfeco da Moeda deí^

de o anno de 1498 até o prefente, tem fubido qua-

trocentos por cento : pois os Portuguezés tinhaõ

dez oitavas, e hoje huma oitava importa mil eíêif-

centos reis : e também he de reparar a diffèrença

,

porque o ouro dos Portuguezés he de vinte e qua-

tro quilates , e o dos Efcudos de vinte e dous qui-

lates.

Tapei
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Papel , (jue fez João Pinto Ribeiro
,
De/èmhargador

do Paço y (jue viveo no tempo do Senhor K ey D.

JoaÕ o IF. no qual trata do valor das Coroas,

Os Senhores Reys defte Reyno naõ fó dota-

vaõ as donzellas
,
que ferviaõ em fua Caía de qual-

quer forte ; mas ainda os homens. O que naÕ fó

confta dos livros , mas das doações dos dotes , e da

Ordenação de ElRey D, Manoel. Eftes dotes eraõ

conforme à qualidade das peíroa*?. Porque às vezes

os Reys fe achavaÕ impoíTibilitados a fatisfazer de

contado os dotes mayores , confinavaõ fobre fuas

rendas , e almoxarifados os rendimentos delles ,
que

fe pa^avaõ aos dotados, até por outra via ferem ía-

tisfeitos. Deftes empenhos veyo a Coroa Real a

fentir j»ravame , que obrigou a ElRey D. Joaõ o

SeGjunJo a fazer ley fobre as tenças
,
que fe chama-

rão Separadas
,
que erao as que fe pagavaõ aos do-

tados.

Receberão eftes dotes alterações , conforme

aos tempos, vontades dos Reys, e tenções dos Mi-

niftros
, que os taxavaõ. Com tudo ifio naõ falta»

vaõ duvidas , até que ElRey D. Manoel as remo-

veo , e declarou o que cada hum havia de haver,

fegundo fuas moradias 5 concedendo às mulheres a

fexta parte mais do que fe dava aos homens. De-

clarou
,
que o dote naõ paíTaria de quatro mil Co-

roas , e que fó às filhas dos Condes fe pagariaõ qua-

tro
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tro mil e quinhentas pela Ordenança. Dote gran-

de para aquelles tempos
,
hoje muito differente.

Porque, ou valeííèm as Coroas a 216 fazia

6

íbmma de 864Ureisj ou valeííèm a \6i reis, va-

liaõ as 4U Coroas 672U reis , ou a 144 reis , va*

liaô 4U Coroas 576U reis
j
poílo que também acho

Coroas a 120 reis 3 taÕ vario foy o preço, que íe

lhe deu.

Porém no tempo de ElRey D. João o Ter-

ceiro receberão eíles dotes variedade , e alteração.

Pagava6-íè os dotes, que os Reys davao de fua fa-

zenda per Alvarás expedidos pela mefa delia 5 e fe-

gundo entendo foraÔ os dotados accommodados
com outras mercês particulares. Outras eraõ as

mercês
,
que faziaÕ as Senhoras Rainhas às donzel-

las, que caíàvao , conforme a qualidade , e aííeiçaõ,

que tinhaÕ a cada huma delias.

Quanto às honras
,
que os Reys faziaõ às Da-

mas , que cafavaÕ no Paço , eraÔ a refpeito da obri-

gaça5 , em que fe achavaô , e à que lhe queriaô fa-

zer. Porém fempre aííiftiaÕ a feu recebimento , e

erao íeus Padrinhos , íenaÕ occupaííèm eíle lugar

os Príncipes , e Infantes
,
por os Reys aíTim o orde-

narem ; o acompanhamento era arbitrário , e regu-

lado pela obrigação , e aííèiçaô.

Quando o Senhor D. Theodoíio primeiro ca-

iou , íe recebeo nos Paços dos Eftaoos , aonde hoje

eílá a Inquifiçaõ
j
ElRey Dom Joa5 o Terceiro o

veyo efperar ao caminho ^ e o encontrou na rua dos

Efcu«
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Eícudeiros , e depois levou os noivos até à embar-

cação , acompanhado dos Infantes. No meímo Pa-

ço íè recebeo D. Maria de Menezes com o Avô de

D. Antaô de Almada. ElRey fahio acompanhan-

do-aj ella a cada porta da cafa a que ElRey fahia,

íè meíiirava
, parecendolhe ,

que alli parava a honra,

que ElRey lhe fazia
5
por ventura advertida

, que

alli paravaõ as que às outras Damas fazia j com tudo

ElRey chegou até à porta da rua , aonde ella íe

ajoelhou com as mefmas cortezias, que vinha fazen-

do a cada porta j entaõ lhediííè ElRey, que ainda

paffàva adiante , como nas mais portas dizia. El-

Rey atraveflòu o rocio com ella até chegar à es-

quina das caías , que fica defronte da porta de S.

Domingos
;
porque como as Damas naquelle tem-

po ainda íabiaõ andar a pé , hia ella para íúa caía a

pé. Chegada ella à aquella efquina , de que appa-

rece as cafas dos Almadas , ElRey lhe diííè : ÍDoti'

na Maria , até aqui chegitey por vos mo/irar as vojjas

cafas ,
porque vos na'õ enganajjem 9 e vos levajfent

a outras j e apontando para as caías accreícentou

:

AquellasJàÕ ; Deos vos deixe lograr 5 com outras

palavras de honra , e de favor , que entaõ fe lhe of-

fereceraõ,

Ifto he o que na matéria íèy , e aprendi dos

que deftas matérias íàbiaô alguma couía. A eíle

exemplo poderá V. Mageftade agora ufar da mer-

cê , e honra com as Damas , que mais houver por

íèu ferviço. Joa'6 Finto Ribeiro.

Me.
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Memorial das Moedas de ouro
,
prata , e cohre

,
que /è

tem lavrado neíie nojjo Reyno de Portugal, defde o

feu principio até o prefcnte ,
compoílo pelo Revê*

rendijjinio Padre Fr, Franci/co de Santa Maria
,

Religiofo Eremita de Santo Agodinho , Lente Juhi'

lado na Sagrada Tlieologia, Bibliothecario do Mon-

teiro de Nofa Senhora da Graça de/ia Corte, ^c»

Nos tempos mais antigos , como tem Arido^

teles no Liv,^. das Politic, naõ fe faziaõ as compras

com Moeda alguma , mas fim com fazendas , trocan-

do humas por outras. Deile modo íè conta , dei-

xando as mais Nações , que uíavnõ os noííbs Lufi-

tanos antigos
;
pois delles diz Strabo no Liv. ^. e o

obfervou Alex. ab Alex. no Liv, 4. dos Geniais, que

davaô hum grande pezo de prata , ou cobre por

aquillo
, que compravaõ. Também dariaô ouro

^

de que entaô havia grande copia neftas noííàs ter-

ras , como íè deixa ver do tributo
,
que em cada

hum anno pagava aos Romanos efta noíTa Lufita-

nia com Galliza , e Afturias, que , como diz Plinio

no feu 3 . Liv, naõ era menos de vinte mil libras de

ouro
, que fazem quinze mil arrates , ou cincoen-

ta arrobas. Naõ confta
, que antes da entrada dos

Romanos houveíTe neílas partes Moeda alguma cu-

nhada , íe bem
,
que fundamento temos para prefu*

mir
,
que dos primeiros inventores da Moeda a par-

ticiparão logo os noííbs antigos Lufitanos
5
porque.

Tom.IV. Gcc íè
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fe he verdade o que diz o mefmo Strabo citado , fe-

tem os Eleos
, povos do Peleponefo lá na Grécia

,

os inventores do dinheiro , cunhando-o Fedonio pri-

meiro entre elles j fendo eftes mefmos Eleos os fun-

dadores da noííà Braga , como quer Plinio Liv. 4,

Cap,2o. onde diz: Conventiis Bracharum Eleni Gr<e'

corum foholes , nao he fora de razaÕ o prefumirfe,

que delles participaííèm efte invento os Lufitanos

antigos. Porem a mais antiga Moeda , de que ha

noticia fer cunhada nefte noflo território , he huma
do famofo Sertório Romano natural de Niza em
Itália

,
que contra os feus naturaes íê refugiou na

noííà Évora no anno de 85 antes do Nafcimcnto de

Chri-lo. Neila Moeda de Sertório fe deixa ver de

huma banda o feu rodo com huma vifta menos , c

da outra parte huma Cerva, que era a fua diviíà:

he de prata , e do tamanho de hum toíl?iô dos noí^

fos , como a ofíerece eftampada Severim nas 'Nod*

cias de Portugal diícurf.4. ^.2. Mas nao nos demo-
rando em inquirir as Moedas, que nefte noílb dif-

trido cunharão os Romanos , os Suevos , Alanos

,

Godos , e ainda os Mauritanos
,
que por ultimo a

fenhorearaõ
, paífemos a examinar as Moedas

,
que

fízeraõ lavrar os noííòs Reys j e para procedermos

com mais clareza
, feo^uiremos , naõ a ordem dos

tempos , em que fe cunharão, mas fim a ordem das

mefmas Moedas pelo Alfabeto,
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X

Alfonfvis.

He Moeda
,
que mandou lavrar ElRey D.

Atíonfo IV. de prata huma , outra de cobre. A de

prata tinha de huma banda íbbre o nome Alfo. hu-

ma Coroa , e na orla a letra : Adjutorium nollrum in

iwmine Domim j e da outra banda os cinco Efcudos

do Reyno em Cruz com a meíma letra. Era do ta-

manho de hum toftaô , mas com o pezo de pouco

mais de meyo j e he efta a Moeda mais antiga de

prata
,
que íê acha dos noflbs Reys , como diz Se-

verim citado ^. 24. Valia neííè tempo hum marco

de prata , como tem Fernaô Lopes na Chronica dei-

B^ey D. Fernando
, quatorze libras

, que eraõ em
Moeda quinhentos e quatro reis

, por valer cada li-

bra vinte Soldos ,
que faziaõ trinta e íeis reaes a ra*

zaõ de doze Dinheiros cada Soldo , ou hum Real
quatro Ceitis , e quatro quintos j e aííim naquelle

tempo valeria a tal Moeda pouco mais de dez reis

dos Reaes agora correntes. O Alfoníim de cobre

tinha o mefmo cunho de huma , e outra banda ) va-

lia a nona parte de hum Soldo.

Áureo,

Com eíle nome fe cunhou emRoma a primei-

ra Moeda de ouro no anno 190 antes do Nafcimen-

to de Chrifto. Também neíle noííò Reyno cor-

reo Moeda de ouro chamada Áureo no tempo del-

Rey D. Sancho II. como achamos em Efcrituras

Tom.IV. Cecil publi"
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publicas dos annos de 1240 , e 1244 j tal vez foíTem

aquellas Dobras antigas de ouro
,
que fez lavrar El.

Rey D. Sancho I. com a fua figura a cavallo , e a

letra : Sanchis Kex FortiicralUs de huma banda , e

da outra huma Malta com a letra: In nomlne Paíris,

^ Filií , o' Spiritiis SanSíi. Amen j de que faz men-

ção a Monarch. hiifit, p. Uv, 10. cap.j. E a íèr

ta valeria entaõ pouco mais de cento e vinte reis

da noíía Moeda corrente
,
pois entravao feílènta

delias em hum marco de ouro , que valia então fe-

te mil trezentos e oitenta reis.

Barbuda.

Chroniccap. 55. Moeda de prata
,
que fez lavrar EiRey D. Fer-

nando , do tamanho de hum Toftaõ 5 tinha de hu-

ma parte em hum Efcudo a Cruz com quatro Caí^

tellos nos quatro topos dos braços , e na orla a letra:

Ferdinandits Kex Portiijr. ^' Algarb, e da outra par-

te huma Coroa fobre huma celada , e peito de ma-
lha com a letra : Si Domimis mihi ad/utor , non ti^

meho. Valia entaõ o marco de prata novecentos e

íetenta e dous reis, valor decincoenta e tres deOas

Moedas, anaõ terem ademafiada liga, que tinhaôj

pois mandou eíle Rey
,
que de cada marco de pra-

ta íê fizeííèm cento e noventa e cinco Barbudas.

Valia então cada huma trinta e íeis reis, ou vinte

Soldos de ley de tres Dinheiros
j
depois abaixou eí^

ta Moeda o mefmo Rey D. Fernando a quatorze

Soldos.

Calva-
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Calvários,

Moeda de ouro, que mandou lavrar ElRey Barbof. à Orden. Iiv.4,

D. Joaô III. com o valor de quatrocentos reis. Ti- "^•"•"•'s.

nha de huma parte a Cruz (obre o monte Calvário,

com a letra : In hoc ítgno vincesj e da outra parte o

Efcudo Real coroado, com a letra: Joan. Fort, ^
Algar!? . R. D. Giiin,

Ceitil,

Moeda de cobre
,
que lavrou ElRey D.Joaô

I. em memoria da Cidade de Ceita, que tomou aos

Mouros. Valia a íèxta parte de hum Real de cobre.

Lavraraô-na os Reys fucceílòres até ElRey D. Se-

baftiao.

Celada.

Com efte nome corria também a Moeda Bar-

buda por fe achar nella efculpida a celada. V. Bar-

buda.

Conceição.

Moeda de ouro
,
que mandou lavrar ElRey

D. Joaô IV. com o valor de doze mil reis , valen-

do entaô o marco de ouro trinta mil reis. Tinha

de huma parte a Senhora da Conceição com os íym-

bolos defte myfterio nos lados , e da outra banda as

Armas Reaes em cima da Cruz da Ordem de Chrif-

to. Lavrou-as também de prata comomefmo cu-

nho.
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nho , e com o valor de quatrocentos e cincoenta

reis , valendo entaô o marco de prata dous mil e

íeifcentos reis. Tinha da parte , em que eftava a

Senhora da Conceição, a letra; Tiitelaris Regni-, e

da outra a letra : Joanncs IlII, D. G. Fortugaliíe^

O* Algarbi(C Kex.

Coroa,

Ordcn.iiv. 4. tít. I, Moeda de ouro
,
que lavrou ElRey D. Duar-

te com o valor de duzentos e dezafeis reis. Lavrou-a

também ElRey D. Manoel, porém com o valor

de cento e vinte reis fomente. Era efta Meya Co^

roa. Também correo efta Moeda nos tempos dos

primeiros Reys , naô confta com que preço.

Cruzado,

MoeJa de ouro , e também de prata. A de

Chronic.cap.58. ouro lavrou-a ElRey D. AfFonfo V. e ElRey D.

Joa5 IL Valia quatrocentos reis. Tinha de huma
parte a Cruz de S.Jorge com a letra: ^djutorhmi

no/lrnm in nomine Domini 5 e da outra banda o Eí^

cudo do Reyno com huma Coroa íbbre a Cruz de

Aviz , e a letra : Cruzatiis Alphonfi V. Regts. Su-

birão eftes Cruzados ao valor de quinhentos reis , e

como taes coriiaô nefte Reyno no anno de 1561.

Filippe II. os fez íbbir ao valor de quinhentos e

quinze reis j e lavrou Moeda de ouro de quatro deí^

tes Cruzados com valor de dous mil e feííenta reis.

Mandou recolher efta Moeda ElRey D- João IV.

logo



I

da Cafa ^al Tortug. Lh. V. 2.6$

logo depois da fua acclamaça5 , e fahio com outra

do meímo pezo , porém com o valor de tres mil

reis , de que fez também Meyas Moedas com o va-

lor de mil e quinhentos reis , e Quartos com o va-

lor de íetecentos e cincoenta reis , correfpondendo

eftes Quartos no pezo aos Cruzados antecedentes

,

ainda que fobidos no valor, que naô parou aqui
5

porque EIRey D. Afíòníb VI. levantou os Quar-

tos a mil reis , e o mefmo fez EIRey D. Pedro II.

que por ultimo deu aos mefmos Quartos a valia de

mil e duzentos reis , ainda que pelo pezo naô che-

ga bem a valer mil reis. A tanto fobiraõ os Cru-

zados de ouro nefte noílb Reyno, refpeitando ao

valor do ouro
,
que também foy fobindo

,
pois va-

lendo ainda no tempo delRey D. Joaõ IV. o mar-

co de ouro trinta mil reis , ao prefente vale oitenta

e nove mil e feifcentos reis.

Outros Cruzados ha de ouro , e faõ os que ao

prefente correm com o valor intrinfeco de quatro-

centos reis , mas na eílimaçaõ commua de quatro-

centos e oitenta. Lavrou-os o noííb Rey D. Joa6
V. que Deos guarde , para fupprir com elles a fal-

ta dos Cruzados de prata , de que eígotaraõ a eíle

noílò Reyno os Eftrangeiros.

O Cruzado de prata lavrou-o EIRey D. Joaõ
IV. com quatrocentos reis de valia, e também M^-
yos Cruzados com o valor de duzentos reis. Eftes

íbbiraÕ depois a duzentos e cincoenta reis, affim co-

mo os Cruzados ao valor de quinhentos j como po-



206 Hijloria genealógica

rém nem ainda aílim paravaÕ no Reyno , por faze-

rem ainda aíIim conta aos Eftrangeiros , ElRey D.
Pedro II. levantou os taes Cruzados ao valor de

feiícentos reis , e ao de trezentos reis os Meyos Cru-

zados ; o que naô baftou a ter maÓ nelles
,
pois he

já rariíTima nefte Reyno efta Moeda.
Outros Cruzados de prata lavrou ElRey D.

Pedro II. com o valor de quatrocentos reis j mas

naÕ obftante o ferem diminutos no pezo para a fua

extracção , levantou-os ao valor de quatrocentos e

oitenta , e nem ainda affim eícaparao deferem le-

vados para fora , como nem os Meyos Cruzados ^

ainda que íbbidos de duzentos reis a duzentos e

quarenta.

IDhiIielro.

Moeda de cobre antiga nefte Reyno. Até
OrJcn.liv.4.tit.i.§.i7. ElRey D.Joaõ I. valia hum Ceitil menos hum de-

cimo , e doze deftes faziao hum Soldo daquelles

,

de que vinte faziaÔ a Livra antiga de trinta e íeis

reis. Houve outro menor Dinheiro , que valia mcyo
Ceitil, ehum quadrageíimo fegundavo de Real, e

deftes doze faziaÔ hum Soldo de vinte e cinco Li-

vrinhas. Tinha de huma banda a Cruz da Ordem
de Chrifto com duas Eftrellas , e duas meyas Luas

entrepoladas nos vãos, e a letra: A. Kex Portugal-

lide 5 e da outra banda as cinco Quinas do Reyno
com a letra : ^Igarhii,

Doira.
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Dobra,

Moeda de ouro de varias caftas: humas fedi- Barbofafopr,num.24'

ziao Fortiiguezas j outras Caíielhanas^ e outras Mou^

rifcas. Das Portuguezas humas íè chamavao Cn/-

zadas , e as lavrou ElRey D. Diniz: feílenta fa-

ziaõ hum marco. Outras fe chamavao DeiRey D.
Pedro com a valia de cento e quarenta e fete reis e

tres quintos de hum Real ; cincoenta deftas faziao

hum marco , e cada huma tinha quatro Livras e

dous Soldos. Valia entaõ o marco de ouro íête mil

trezentos e oitenta reis.

Das Caãelhanas humas íè chamavao âaBan* Orden.dt.

da, porque tinhaõ huma, que era a iníignia da Or-

dem da Banda em Caftella j ou Valedias
,
porque Chronica dc D. Pedro

valiao , e corriaõ nefte Reyno com o valor de du-

zentos e dezafeis reis. Outras íe chamavao de D.
Branca^ e outras Sevilhanas , todi^s da mefma va-

lia. As Moiiri/cas tinhaõ a valia das Portuguezas

delRey D. Diniz.

Fez também ElRey D. Pedro 1. Meyas Do-
iras de quarenta e hum Soldos cada huma , e valia

íètenta e tres reis e meyo, etres décimos de Real,

e cem delias faziaõ hum marco de ouro.

imitação deftas Meyas Dobras fez o noílb

Rey D.Joaõ V. que Deos guarde, a Moeda cor-

rente de oitocentos reis, duplicando-a na Moeda de

mil e feifcentos
, quadruplicando-a na de tres mil e

duzentos
, que tornou a duplicar na de féis mil e

Tom.IV. Ddd qua-
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quatrocentos ,
que também quadruplicou na de do-

ze mil e oitocentos reis
,
compondo-fe efta de de-

zafeis das ditas dobras de oitocentos reis.

Engenho/o,

Moeda de ouro
, que fez lavrar EIR ey D.

Sebaftiaõ no anno de 1562 com o valor de quinhen-

tos reis. Tinha de huma banda a Cruz com a le-

tra: In hoc figno vinces j e da outra banda o Efcudo

do Reyno com a letra : Sebaãiamis I. Kex Portug,

Dizia-fe Engenhojo eíla Moeda , porque a inventou

Joaõ Gonçalves o Engenhojo natural de Guimarães.

Efcudo.

Moeda de ouro
,
que fez lavrar ElRey D,

Duarte j das quaes cincoenta e quatro faziaõ hum
marco. Valia cada huma noventa reis, porém ti-

nha muita liga, enaõ era bem aceita aos Eftrangei-

ros ; razaõ porque a mandou desfazer ElRey D.
Manoel.

Efpadlm.

Moeda de ouro
, que fez lavrar ElRey D.

Joaõ II. valia trezentos e vinte reis. Sobio ao va-

lor de quinhentos em tempo delRey D. Manoel.

Tinha de huma parte o Efcudo do Reyno com a

letra Adjutoriim no/irum in nomine Domini ; e da

outra parte huma efpada empunhada com a ponta

para cima, e o nome do Rey na orla. Bateo tam-

bém
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bem eíle Rey Efpadins de cobre prateados com o

valor de quatro reis.

Efpadins de prata lavrou ElRey D. Aííòníb

V. do tamanho de hum Meyo Toftaõ dos defte

tempo. Valiaõ vinte e quatro reis. Eraõ cunhados

como os de ouro, fó com a diflèrença de ter a efpa-

da a ponta para baixo.

Forte.

Moeda de prata , que lavrou ElRey D. Di-

niz com o valor de quarenta reis , e Meyo Forte

com o de vinte reis. De huma parte tinha o habi-

to de Chrifto com o nome do Rey na orla , e da

outra parte o Eícudo Real com a letra : Adjiitorium

noftriim innomine Domini. ElRey D. Fernando fez chronic.£ap.j/.

bater também eíla Moeda de Meyo Forte com o
valor de vinte Soldos , que faziaõ vinte e nove reis

e dous Ceitis ,
que depois abaixou a dezafeis reis.

Frizante.

Moeda de prata ,
que principiou com o Re} *

no , mas naÕ fe fabe ,
que valor tinha , nem qual

era a fua efcultura.

Gentil.

Moeda de ouro
,
que lavrou ElRey D. Fer*»

nando de quatro caftasj a primeira, que fe dizia de

hum ponto , valia quatro Livras e meya , ou cen-

to e feííènta e dous reisj aíègunda, que íe dizia de

Tom.lV- Dddii dous



270 Hifloria Çeneahgka

dous pontos mais pequenos , valia quatro Livras,

ou cento e quarenta e quatro reis a terceira valia

tres Livras e meya , ou cento e vinte e íeis reis j a

quarta tres Livras , e cinco Soldos , ou cento e de-

zafeis reis.

Grave.

Moeda de prata quaíi do tamanho de Meyo
Toftaô dos defte tempo com a valia de quinze Sol-

dos, ou vinte e hum real dos de agora. Deílas Moe«
das cento e vinte faziaõ hum marco. Lavrou-a El-

Rey D. Fernando j tinha de huma parte a letra F.

inicial do íêu nome , e fobre ella huma Coroa den-

tro em hum Efcudo , em os lados delle duas Cru-

zes com a letra na orla : Si Dominus mihi adjutor
;

e da outra parte a Cruz de S.Jorge fobre hum Ef-

cudo rodeado de quatro Caftellos , e o nome do

Rey na orla. De hum marco de prata de Icy de

onze Dinheiros
,
que entaõ valia vinte e fete Li-

vras , fazia entaÔ efte Rey trezentas e fete Livras

nefta Moeda , ganhando nella duzentas e oitenta

Livras.

índios.

Moeda de prata , que fez lavrar ElRey D.
Chronic. de D. Manoel -rt 1 r j ^ • ^ ^
4.part.cap.85. Manocl com a valia detrmta etres reis em memo-

ria do defcubrimento da índia. Tinha eíla Moeda
de huma parte o Efcudo Real com a letra : Trimiis

Emmamiel , e da outra a Ciuz da Ordem de Chriílo

com
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com a letra : In liocfigno vinces. EntravaÕ feten-i

ta deftas Moedas em hum marco de prata.

Judo.

Moeda de ouro de vinte e dous quilates
, que

lavrou ElRey D. Joaõ II. com o valor de feifcen-

tos reis. Tinha dehuma parte oEfcudo doReyno
com o nome do Rey na orla , e da outra parte a

imagem do mefmo Rey , armado com huma efpada

na maõ , aííèntado em hum throno entre dous ra-

mos de palma, com a letra: Jiijius itt palmaJlorehit,

LeaL

Moeda de prata de valia de doze reis, que ba^

teo ElRey D. JoaÕ 11. Tinha de hunia parte a le-

tra: Leal por baixo dehuma Cruz, e da outra parte

o Efcudo do Reyno com o nome do Rey na orla.

Livra.

Moeda de varias íbrtes : de ouro a lavrou o pri-

meiro Rey de Portugal D. Affònfo Henriques , e

alguns dos feus defcendentes. Em tempo delR^ey

D. Aííonfo líl. e feu filho ElRey D. Diniz valia

cada huma cento e feííenta reis : íeííènca delias fa-

ziaõ hum marco.

Livra de prata , também começou em tempo

delRey D. Aííonfo Henriques , e feus fiicceílbres a

continuarão até ElRey D. Manoel 5 teve vários

preços 5 as que íè lavrarão até o anno de 1395 man^

dou-as
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dou-as correr ElRey D. Duarte com o nome dc

Livras antigas , e preço de trinta e íeis reis. As que

o meímo Rey lavrou no mefmo anno , e fe conti-

nuarão a lavrar depois , valiaô a vinte e cinco reis

e meyo.

Livra de cohre , tem a meíma antiguidade , e

foy de tres fortes j huma fe chamava Livra de dez

Soldos
j
porque valia outros tantos , e vinte delias

faziaõ huma Livra de prata das antigas de trinta e

íeis reis. Outras fe chamavaÔ Livras de dez Livras

peíjiienas , e valia cada huma meyo Real e íeis leti-

mos de Ceitil. Outras íe chamavaõ Livras de tres

Livras e meya
j
porque cada huma delias valia tres

Livras e meya das antecedentes Livras de dez Li-

vras pequenas , ou Livrinhas. Deílas Livras valia

cada huma hum Real e meyo e hum Ceitil e quatro

quintos de Ceitil. Corriaò eílas commummente no
anno de 1407.

As ultimas mais pequenas Livras foraõ as qu3

chamarão Livrinhas. Eftas eraõ ta6 diminutas , e de

taõ pouco valor ,
que mandou ElRey D. Duarte,

que íe pagaíTem íètecentas delias por cada huma das

Livras de prata mais antigas de trinta e feis reis , e

que fe pagaíTem quinhentas delias por cada huma
das Livras de prata de vinte e cinco reis e meyo def*

de o anno de 1595 por diante.

O que cada huma deftas Livrinhas valia a ref-

peito do noílb Real, pôde conílar neíla forma : íè-

tecentas delias faziaõ huma Livra antiga de prata
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de trinta e íeis reis da noíTa Moeda : repartamos pois

trinta e íeis reis por fetecentas partes , e o que vier
^

a cada parte íêrá a valia de cada huma deftas Livri-

nhas : repartamos pois cada Real em vinte partes

vem a caber em trinta e íeis Reaes fetecentas e vin-

te partes de Real^ eílas repartidas por fetecentas Li-

vrinhas vem a cada huma huma parte das vinte par-

tes do Real , e dous íêtentavos de vinte partes do

Real. Nao ha que efpantar, que houveííè Moeda
taõ miúda

,
pois havia a que fe íègue ainda menor

,

a Mealha,

Maravedim,

Moeda de ouro , e também de prata. A de Barbor.àOrden.liv.4.

ouro ainda era mais antiga do que o melmo Rey-
no

j
porque foy participada dos Mouros Almoravi-

des , que a introduziraõ em Hefpanha. A que cor-

ria em tempo deiRey D.Sancho I. tinha de huma
parte a imagem do Rey a cavalio com a efpada nua

na ma6 , e a letra : In nomine Patris , O* F/7/V
,

Spiritus Sanãi ; e da outra parte o Efcudo Real

com o nome do Rey na orla : e efta era a difíèrença,

que tinhaõ os Maravedins Portuguezes dos Mou-
riícos , em que naÕ havia figura alguma, mas fomen-

te letras, que de huma parte diziao o nome deDeos
com alguns dos feus attributos , e da outra o nome
do Príncipe, que a mandara bater com o nome tam-

bém de algum dos feus afcendentes 5 e em quanto

ao pezo erao iguaes os Maravedins de ouro Mou-
rifcos,
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rifcos, eos Portuguezes , porque aíTim de huns, co-

mo de outros feíTenta faziaõ hum marco : eraõ do

tamanho de hum Toftaò , mas taõ delgados
, que

naõ pezavaõ mais do que o noíío Meyo ToftaÔ.

Maravedins de prata também correrão neíle Reyno
naquelle tempo com o valor de vinte e fete reis ca-

da hum , por valer cada hum quinze Soldos , dos

quaes cada hum valia hum Real e quatro Ceitis e

quatro quintos de Ceitil. Cem defles Maravedins

de prata faziaõ o Soldo do Efcudeiro Vaííàllo dei-

Rey em cada hum anno, que vinha a fazer dous /

mil e fetecentos reis da Moeda corrente.

Mealha.

Ordenação velha Jiv.4.
Moeda de cobre naõ cunhada por fí , mas ame-

tade da Moeda Dinheiro , de que a traz fe faz men-

ção
j
porque hum Dinheiro partido pelo meyo com

theíoura, ou faca, fazia duas Mealhas, que também
íê diziaõ Pogejas , e cada huma deftas Mealhas valia

ametade do Dinheiro , e como naõ fó houve Di-

nheiro, que valia hum Ceitil menos hum decimo,

mas também outro menor, que valia meyo Ceitil,

e hum quadragefimo fegundavo de Real, efte par-

tido pelo meyo , e reduzido a Mealhas correfpon-

dia a cada huma das duas o valor de hum quarto de

Ceitil, e hum vigefimo fegundavo de Real, e co-

mo a hum Real dos noíTos por conftar de íeis Cei-

tis
,
correfpondem vinte e quatro quartos de Ceitil,

vinha a correíponder a cada huma das fobreditas

Mea-
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Mealhas pouco mais da vigeíima parte do nofib

Real. Deftas Mealhas veyo o nome Mealheiro , e

durarão até o tempo delRey D. Manoel.

'Nomeada.

Moeda de prata do tamanho de hum Meyo
Toílaõ dos noííbs

,
que lavrou ElRey D. Joaõ I.

e feu filho ElRey D. Duarte. Tinha de huma ban-

da a Cruz de S.Jorge com a letra: Dominus adjutor

Jortis 5 e da outra banda o Efcudo do Reyno com
o nome do Rey na orla. Naõ coníla quanto valia.

Tataca^*

Moeda de cobre de cinco oitavas
,
que lavroil

ElRey D. Joaõ III. com a valia de dez r eis. Tinha

de huma banda o Efcudo Real coroado , e na orla

a letra : Joan, III. Portiig, O* Algarb, e da outra a

letra X, ena orla; Kex (jiiintus decimus, ElRey D.
Sebaíliaõ reduzio efta Moeda ao valor de tres reis-

Pé terra.

Moeda de ouro
,
que lavrou ElRey D. Fer-

nando com o valor de íeis Livras , e valendo cada

huma deftas trinta efeis reis ) valia o Pé terra du-

zentos e dezaíèis reis.

Tílarte.

Moeda de prata , que lavrou ElRey D. Fer-

nando de dous Dinheiros de Ley ; havia no marco

TomIV. Eee cento
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cento e noventa e oito , cada huma valia cinco Sol-

dos y que eraõ da noííà Moeda treze reis e dous

Ceitis j e de hum marco de prata de onze Dinhei-

ros lavrava duzentas e tres Livras , ganhando nellas

cento e fetenta e íeis. O mefmo Rey abaixou de-

pois eftes Pilartes ao valor de tres Soldos e meyo , e

ainda depois os abaixou mais ao valor de íète Di-

nheiros cada hum.

Portuguezes.

Moeda de ouro de vinte e quatro quilates, que

mandou bater ElRey D. Manoel no anno de 149(7

com o valor de dez cruzados , ou quatro mil reis , e

com o pezo de dez oitavas menos hum quarto. De
huma parte tinhaÔ aCruz da Ordem deChriílo com
a letra : In hoc figno vtnces , e da outra parte o Eí^

cudo Real coroado , e dous letreiros com a letra

:

Primits Emmamiel, e todos os mais titulos dos Reys
deíle Reyno cifrados nas primeiras letras de cada

hum delles. Lavrou também eíla Moeda feu filho

D. JoaÕ IIL com o mefmo valor.

Também fez Portiigiiezes de prata o meíjuo

Rey D. Manoel no anno de 1504 do valor de qua-

trocentos reis cada hum , com os mefmos letreiros

,

e cunhos
, que os Pcrtuguezes de ouro , e deíles

mandou fazer Meyos , e Quartos na mefma forma.

Eftes Portuguezes de prata refufcitou depois ElRey
D. JoaÕ IV, e feu filho D. Pedro ÍI. chamando os

Cruzados
f como notámos acima mi^Sihyrã Cruzado,
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Quatro Vinténs,

Moeda de prata ,
que lavrou ElRey D. Joaõ

III. Tem de huma parte huma Coroa , e debaixo

delia o nome do Rey , e logo o numero de LXXX,
reis , e na orla a letra : Rex Fortug. O* A/garh. D.
G. e da outra parte a Cruz de S. Jorge com a le-

tra : In liocJigno vinces.

Real.

Moeda de prata , e também de cobre. A dei

prata lavrou-a EIRey D. Joaõ I. varias vezes, íêm-

pre com o mefmo preço , mas cada vez menor no
pezo : dos primeiros , que lavrou , íetenta e dous

fàziao hum marco , e eraõ de prata de ley de nove

Dinheiros j os fegundos
,
que lavrou , eraÔ de prata

de ley de feis Dinheiros. Lavrarão a mefma Moe-
da os Reys fucceííbres até EIRey D. Manoel , em
cujo tempo corriaô Reaes de prata com o valor de

vinte reis , dos quaes entravaõ cento e dezafete

no marco de prata de ley de onze Dinheiros , que

valia entaõ dous mil e trezentos e quarenta reis.

Também corriao entaõ Reaes de prata com o va-

lor de trinta reis , como coníla de huma Eícritura

publica feita em Aldeã Gallega em dezafete de Ou-
tubro de 150 1 por Diogo Ferreira, Efcrivaõ da Pro-

vedoria , declarando fer o Real de prata a trinta

reis de feis Ceitis ao Real.

Lavrou também efta Moeda ElRcy D.Joaõ
Tom.lV, Eee ii IlL
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III. com a valia porém de quarenta reis , com os

mefmos cunhos de ambas as partes ,
que tinhaõ as

fuas Moedas de Quatro Vinténs , mudado fomen-

te o numero de 80 em 40. A meíma Moeda la-

vrou no anno de 1642 ElRey D. Joaõ ÍV. e vem
a fer o Meyo ToliaÕ

,
que ainda ao preíènte corre.

Real de cobre lavroufe de varias fortes. Huns
tinhaõ miftura de eftanho , com que fícavao mais

claros , e fechamavaõ Keaes brancos , lavrou-os El-

Rey D. Duarte , e íeu filho D. Aííonfo V. Os que

fe lavrarão antes do anno de 1446 valiaÔ dez Cei-

tis e tres quartos de Ceitil. Os que fe lavrarão de*

pois até o anno de 1455 valiaÕ hum Real e dous

Ceitis e dous quintos de Ceitil. Os que íe lavraraíS

defde entaõ até o anno de 1462 valiaõ hum Real

hum Ceitil e hum quinto de Ceitil. Os últimos f

que defde entaó fe lavrarão , valiaõ feis Ceitis , 011

hum Real.

Outros Reaes eraõ de cobre puro , e íê cha-

mavaõ Keaes pretos. Os primeiros de que ha no-

ticia , valiaõ pouco mais de hum Ceitil
;
porém os

que íe lavrarão no anno de 1475 valiaõ fomente tres

quintos de Ceitil. ElRey D. Joaõ 11. para tirar

tanta confufaÕ de Reaes lavrou Real de cobre de

feis Ceitis : o mefmo fizeraõ feus fucceííòres até

ElRey D. Joaõ III. Tinhaõ de huma parte hum
R. debaixo de huma Coroa , e da outra o Efcudo

do Reyno com o nome do Rey na orla. Deílí

Moeda lavrou também Meyos Reaes ElRey D.

Sebaí^
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SebaftiaS com a valia de tres Ceitis : tinhao de hu-.

ma parte hum S. coroado , que quer dizer : Seba/^

tianus , e da outra hum R. entre dous pontos no
alto , e Sehajlianus I, Real e meyo he também Moe-
da do mefmo Rey D. Sebaftiao.

Sincjuinho,

Moeda de prata, que lavrou ElRey D. JoaÕ ^^^í^^^^^^^

II. e depois ElRey D. Manoel. Valia cinco reis.

O delRey D. Manoel tinha de huma parte os cin-

co Efcudos do Reyno em Cruz com a letra : Em^
manuel P.K, ^ Al. da outra huma Malta com a

mefma letra. Também lavrou Sinquinhos de pra*

ta ElRey D. JoaÕ IV.

Soldo,

Moeda antiga deíle Reyno, que feacha cor-

rente nelle defde o feu principio até o tempo del-

Rey D. JoaÕ 11. Lavrou-íe em ouro, em prata, e

em cobre. As de ouro , e prata tanto íè deíconhe-

cem , que fe naõ íàbe o que valiaõ. Sandoval na

í . part, dos Moãeiros de 5. Bento ^. ^8, diz , que o
Soldo de ouro no anno de 1 1 1 6 valia oito reales , e

o de prata dez reis. Somente Matienzo hlv.y. Glof.

6. n. 12. tit, 10. tem que valeo depois o Soldo de

ouro o mefmo
, que o Cruzado de ouro Caílelha-

no.

O Soldo de cobre , que íê lavrou até o anno

de 1395 valia hum Real e quatro Ceitis e quatro

quin«
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quintos de Ceitil. Deíles Soldos era determinada

o falario dos Tabaliães até o anno de 1390 por

Carta de compra , venda , ou emprazamento , qua-

tro Soldos
;
por Carta mandadeira, dous Soldos

j por

Carta de ametade , ou prazo, pofto em regiílo , cin-

co Soldos j indo fora quatro Soldos por legoa , dous

por ida , e dous por vinda , dandolhe befta j como
porém a Moeda era febre, ou delgada, que vem a íèr

o mefmo , ordenou ElRey D. Joaõ I. neííè anno,

que levaííèm os Tabaliães cinco Soldos por hum
em quanto duraííè a Moeda febre. ElRey D. Du-
arte no anno de 1455 mandou

,
que valeííè o Soldo

de cobre o mefmo ^ que o Real branco. Deftes Sol-

dos vinte faziaõ a Livra antiga de trinta e íeis reis.

Outros houve depois
,
que valiaô hum Real e dous

ferimos de Real , e íê áizid.6 Soldos de vinte e cinco

hivrinhas. Depois íê lavrarão outros Soldos
, que

valiaÕ dous quintos , e hum vigeíimo de Real , e íè

diziaõ Soldos deJete hivrinhas,

Tornezes.

Moeda de prata
,
que lavrou ElRey D. Pe-

dro I. Tinha de huma parte a cabeça do Rey com
barba comprida , e a letra : Petrus Rex Portugal/ia:,

^ A/garhii; da outra parte tinha o Eícudo do Rey-
no , e na orla a letra : Deus adjuva me. Valia íetc

Soldos , ou treze reis. EntravaÕ feííènta e cinco no
marco de prata

,
que valia então oitocentos e qua-

renta e cinco reis. Houve também deftes Meyos

Torne-
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Tornezes com o mtímo cunho, e meya valia. EI-

Rey D. Fernando fez Tornezes de oito Soldos.

To/laÕ,

Moeda naõ fó de prata , mas também de ou-

ro , que propriamente fe chamava Te/ia'6 da pala-

vra Telie Franceza ,
que quer dizer cabeça , nome

de certas Moedas Francezas domefino preço, e va-

lia, em que eftavaõ efculpidas as cabeças dos Reys.

Huma , e outra , affim a de ouro , como a de prata

,

cunhou ElRey D. Manoel, a de ouro no anno de

1517, e era o quarto de ouro dos Portuguezes : del-

ia íè lembra Goes na 4. part, da Chronica deãe B^ey

cap.20, A de prata era do valor de cem reis 5 tinha

de huma parte a Cruz da Ordem de Chriílo com a

letra : In hoc Jigno vinces , e da outra parte as Ar-
mas do Reyno com Coroa , e o nome do Rey na

orla. Lavrou também Meyos Toíloens com os meí^

mos cunhos, e letras no valor decincoenta reis. El-

Rey D. Sebaftiaõ em 27 deJunho de 155S , e em
22 de Abril de 1570 mandou, que fe naÔ lavraííè

nefte Reyno outra Moeda de prata mais do que

Toíloens , e Meyos Toíloens , Vinténs , e Meyos
Vinténs , e que vinte e quatro Toíloens entraííèm

no marco , tirando-fe delles oitenta reis para os cuí^

tos do lavramento da Moeda. Valia entaõ o mar-

co de prata dous mil e quatrocentos.

5. r/.
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S. Vicente.

Moeda de ouro, que lavrou ElRey D.Joaõ
III. com o valor de mil reis. Tinha de huma ban-

da almaíxem de S.Vicente com huma nao namao
efquerda , e hum ramo de palma na direita com a

letra : Zelator Fidel ufijiie ad mortem \ da outra ban-

da o Efcudo Real com a letra : Joan. III. Rex
Portugal. ^ Algarh. Lavrou também Meyas Moe-
das deftas com o meímo cunho , e letras , e com o
valor de quinhentos reis. Corriaô ainda eílas Moe-
das no anno de 1561.

Vintém,

Moeda de prata ,
que teve principio no tem-

po delRey D. AíFonfo V. Tem de huma parte

hum A. que quer dizer AfFònfb , fobre elle huma
Coroa com a letra : ^djutorhmt noftrum In noinlnc

'Domlni 5 da outra parte o Efcudo Real com o no-

me do Rey na orla. Valia vinte reis de cobre,

donde tomou o nome de Vintém. Continuarão

com efta Moeda todos os fucceííòres , ainda que
lhe mudarão a forma , e afigura. ElRey D. João
IV. lavrou também Meyos Vinténs^ t Slnqiímhos.

Memoria
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Memoria
,
que fez hum xAnonymo das Moedas

,
que

Je lavrarão neíla Cidade de Lishoa ,Juccejjtvas às

de que dá noticia o ^rceli/po D. Roãrigo da Cu-

nha j a qual fica imprejja dejdc apag.216.

EIRey D. Sebaíliao fez Toãoens de prata de Annos
I \ Dinheiros de 26 peças c -i-

no marco
5
pezava ca- 1 5 6 6»

da huma 7 e 29 grãos e a efte refpeito os Meyos

Toãoens , e Vinteis,

Neftes annos íè fízeraõ Moedas de To/loens de I 5 o 7*
prata de 1 1 Dinheiros de 27 peças no marco , de

pezo de T e 6 grãos ~ cada huma.

As Moedas Philippinas forao de 22 quilates,

e pezo 7 e 50 grãos. Valiao entaõ dous mil e du-

zentos reis pouco mais , ou menos.

EIRey D. Joaõ o IV. fez Moedas de ouro de 1 6^2.
22 quilates de pezo de -| e 30 grãos , e valor tres mil

reis , e a efte refpeito as Meyas , e Quartos.

Fez também Moedas deprata de quatrocentos i •

reis de pezo de
-f-

e 28 grãos cada huma, de ley de

I I Dinheiros , e a efte refpeito as deduzentos reis

,

cem reis , oitenta reis
, quarenta reis , e vinte reis

,

ou vintém , ou de cruzado 5 fez também Moeda
de cobre de valor de dez reis , cinco reis , tres reis

,

ereal emeyo.
EIRey D. Aííòníb VI. fez Moeda de ouro de

22 quilates de pezo de-? €24 grãos , de valor de

quatro mil reis j e a efte refpeito as Meyas Moedas^

Tom.IV. FfF e
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e Quartos. Fez também Cruzados de prata de 1

1

Dinheiros , de pezo t e 8 grãos cada hum , e valor

quatrocentos reis , e a efte refpeito as de duzentos

reis , e cem reis : fez também Moedas de oitenta

reis ,
quarenta reis , e vinte reis.

Mandaraõ-íê marcar as Moedas de quatro mil

reis em quatro mil e quatrocentos.

ElRey D. Pedro II. fendo Regente fez Moe-

das de ouro de 22 quilates de pezo de t e 24 grãos,

valor quatro mil e quatrocentos reis , e a efte refpei-

to as Meyas Moedas , e Quartos,

Nefte anno teve principio a fabrica nova da

Moeda , fendo ElRey D. Pedro II. Regente, e fez

as qualidades das Moedas íêguintes.

Por o marco de prata de 1 1 Dinheiros íe dava

às partes cinco mil e cem reis , e fe fez em dinheiro

cinco mil e trezentos e cincoenta , fícavaõ duzentos

e cinconenta reis para a fabrica ; e aíTim em Moedas
de Cruzado entravaõ em cada marco 1567,6 pe-

zava cada huma 7 e 59 grãos e 7; , e a efte refpeito

as mais, que fez de duzentos reis, cem reis, oiten-

ta reis , cincoenta reis, quarenta reis, e vintém , ou
vinte reis.

Fez também na dita fabrica nova de impreníâ

Moedas de ouro de 22 quilates , comprando o ouro

de 22 quilates por mil e duzentos e cincoenta reis a

oitava , 6 fez Moedas de pezo de t cada huma , e

valor quatro mil reis , e a efte refpeito Meyas , e

Quartos.

Fez
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Fez também o dito Senhor Moedas de cobre Annos,

vaiadas ( com alguma mefcla ) de dez reis , cinco

reis , tres reis , e real e meyo.
Em 4 de Agofto de 1688 mandou por Ley 1^88.

ElRey D. Pedro IL levantar de preço a prata, e

ouro vinte por cento mais além do que valia até

entaô , e ficou no valor feguinte.

Pagava-íê o marco de prata de 1 1 Dinheiros a

feis mil reis , e delle fe faziaõ Cruzados de t e 57
grãos e 7 de pezo cada hum , que valerão , e va^

lem quatrocentos e oitenta reis j entravaõ no mar-

co 15 e-r, eaefte refpeito toda amais cafta de Moe-
da acima dita.

As Moedas de ouro do melmo pezo de r di-

to , e valor quatro mil e oitocentos reis, e asMeyas
dous mil e quatrocentos , e os Quartos mil e duzen-

tos , pagando-fe às partes o ouro de 22 quilates a

mil e quinhentos reis a oitava.

FfTii Relã"
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Kelação do dinheiro
,
(jus fefabricou no Reyno de Por*

tugal de/de o tempo delKey D. JoaÕ IV, até o

cnno de 1/^4, dada por Francifco da Cojia Sc/ano,

Cavalleiro do habito de Chriflo , Contador do Tri*

lunal dos Contos , e Thefourelro da Cala da Moeda
da Cidade de Lisboa,

ELREY D. JOAÕ IV.

Dinheiro de ouro da ley de vinte e dous qui-

lates, que mandou fabricar nas Caías da Moeda de

Lisboa, Porto, e Évora.

Ouro, Moeda de— 5U000 reis em pezo de i« »^

Meya de— lUjooreis »^

Quarto de— U7 5 o reis — <^

Somente na Caía da Moeda de Lisboa.

Dinheiro de prata de onze Dinheiros.

Trata, Moeda de—
Moeda de—
Moeda de—
Moeda de—
Moeda de—
Moeda de—
Moeda de—

U400 reis em pezo de ^
U2 00 reis

»̂ gr.

U 1 00 reis ^ a
8 gt.

U080 reis ^
« gr-

Uoçoreis • ^ ^
/ gr.

Uo4oreis >

U020 reis -r

pinheí-
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Dinheiro de cobre. Coíre.

Moeda de 10 reis.

Moeda de 5 reis.

Moeda de 3 reis.

Moeda de i

No anno de 1640 íê lavrou na Caía daMoeda
de Lisboa Moedas de ouro , e prata , com pezo de

huma onça , tanto humas , como outras , com a

Imagem da Virgem Santiííima Noííà Senhora da

Conceição de huma banda com féis attributos , tres

por cada parte , e a infcripçaõ à roda : Tiitellarà

ELREY D. AFFONSO VI.

Dinheiro de ouro de vinte e dous quilates

,

que mandou fabricar nas caías da Moeda de Lisboa

fomente.

Moeda de— 4U000 reis

Meya de— 2U000 reis

Quarto de — lUooo reis

No anno de íè mandarão marcar as Moe-
das de 4U000 em 4U400 reis.

Ouro.

Dinhel-
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Dinheiro de prata da ley de onze Dinheiros.

Trata. Moeda de— U400 reis ^ ^
Moeda de— U200 reis ^
Moeda de — U 100 reis -r -fr

Moeda de— Uogoreis-^ -r ^
Moeda de— U040 reis —
Moeda de— U020 reis r.

ELREY D. PEDRO IL

Dinheiro de ouro
,
prata , e cobre , que íê fa-

bricou nas Caías da Moeda do Reyno de Portugal.

Na Cafa da Moeda de Lisboa íe lavrarão de

ouro da ley de vinte e dous quilates de Cruz pela

forma dos de prata.

Ouro» Moeda de— 4U400 reis ^ ^
Meya de— 2U200 reis ^
Quarto de— lUioo reis

No anno de 1677 teve principio a fabrica no-

va do dinheiro de ouro da ley de vinte e dous qui-

lates , e íê fabricou

Ouro, Moeda de 4U000 reis ^ ^
Moeda de 2U000 reis ^ »^

Moeda de lUooo reis

Dinhel
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Dinheiro de prata de ley de onze Dinheiros,

que íê fabricou de huma parte com a Cruz da Or-

dem de Chriílo com a infcripçaõ: In hocJigno viu'

ces , e da outra parte Armas Reaes , com o valor

,

e Era , em que íe fabricou , e em roda a infcripçaõ ;

Petrus II. Dei Gratia Fort. ^ Alg. Kex \, e na Ca-

fa da Moeda do Porto namefma fórma, e entre os

vãos da Cruz a letra P.

Moeda de— U40oreis ^42. Trata»
1 8 gr.

Moeda de— U2 00 reis ^ ^
Moeda de— U 100 reis ^
Moeda de— Uogo reis ^ »^

Moeda de— U050 reis—'

Moeda de— U040 reis —
Moeda de — U 20 reis — «r.

Dinheiro de cobre por varias vezes fabricado

de diííerentes cunhos
,
porém do mefmo valor.

Moeda de 10 reis. Coíre.

Moeda de 5 reis.

Moeda de 5 reis.

Moeda de i -r

Fabricou-fe Dinheiro Provincial
, que fomen-

te no Brafil , e Angola corre.

De prata de ley de onze Dinheiros , de huma
parte a Cruz da Ordem de Chriílo, no meyo a Ef-

féra, e em roda a infcripçaõ : Subcj. fignata /lah, e

da outra parte as Armas Reaes com a Era em que

fe
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ÍQ fabricou , com a infcripçaô em roda : Petrus II.

Dei gratia Port. Kex , ^ BraJ\

Trata. Moeda de— U64oreis 4..^

Moeda de— U52oreis ^
Moeda de— Ui 60 reis f
Moeda de— Uogoreis— — fr

Moeda de— U040 reis — 7:

Moeda de— U020 reis —

De ouro de ley de vinte e dous quilates , de

huma parte Armas Reaes com a infcripçaô em ro-

da : Petrus II, Dei grat» Port, Rex 5 e da outra a

Cruz , e em roda : Et Brajtliíe Domimis , e a Era

do anno em que íè fabricou.

Ouro. Moeda de— 4U000 reis ^ 41

Meya de — 2U000 reis >^

Quarto de— lUooo reis 1^

De cobre , de huma parte as Armas Reaes
com a infcripçaô em roda : Petrus II. D. Gr. Port.

Kex , ^ JEthiopice 5 e da outra a tarja do valor com
a inícripçaô : Moderato /plendeat ufu , e a Era em
que foy fabricado.

Cobre, Moeda de 20 reis.

Moeda de 10 reis.

Ouro, Fabricaraõ-fe Medalhas de ouro em a Caía da

Moeda de Lisboa de pezo de huma onça e fete oi-

tavas de ley de vinte e dous quilates , que confor-

me
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me o pezo a razaõ de mil e íèiícentos reis a oitava

,

correfpondente ao dinheiro no tempo prefente , va*

le 24U000 reis , tendo de valor intrinfeco vinte e

dous mil e quinhentos reis por íêr a mil e quinhen-

tos reis a oitava. Eftas Medalhas de huma banda

faõ com o retrato , e em roda com a infcripçaõ : Pe-

triís Dei Grat. Fortiig, O* Algarh. Frmceps , e da

outra banda as Armas Reaes , e em os lados , e fins

delias a Cruz da Ordem de Chrifto com ainícripçao

em roda : In hoc ftgno vinces : refpiciam , O* videbo,

ELREY D. JOAÕ V. N. S.

Dinheiro de ouro, prata , e cobre, qualidades

delle
, que íê tem fabricado nas Gafas da Moeda do

Reyno de Portugal , e fuas Conquiftas no tempo
do Senhor Rey D. Joaô o V. até o anno prefente

de 1754 , que corre.

Lavrou-fe na Caía da Moeda da Cidade de

Lisboa dinheiro de Cruz de huma parte , e da ou-

tra as Armas Reaes.

Moeda de 4U8ooreis com ouro de OurO,
vinte e dous quilates , que vale a mil e quinhentos

reis a oitava , e cem reis de íênhoriagem.

Meya de 2U400 reis ^ ^
Quarto de iU2ooreis ^
Cruzado novo de- U48 o reis ^

Tom.IV. Ggg Di-
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Dinheiro de ouro de vinte e dous quilates pe-

lo dito valor intrinfeco , e extrinfeco na fórma refe-

rida , nao obftante fer de retrato
,
que teve princi-

pio a íè fabricar na Gafa da Moeda da Cidade de

Lisboa em o anno de 1722. De huma parte tem o

retrato delRey , e da outra as Armas Reaes.

Oitro» Dobra de % Efcudos de — 1 2U800 reis

Dobra de 4 Efcudos de — 6U400 reis

Dobra de 2 Efcudos de — 5U200 reis

Efcudo de— iU6ooreis v»'

Meyo Efcudo de — U800 reis

Lavrou-íê na dita Caía da Moeda de Lisboa

Portuguezes de ouro no anno de 17 18, tendo de hu-

ma parte a Cruz com o letreiro : In hoc Jigno vin-

ces j e da outra dous circulos de letras , com o letrei-

ro: Joamies V, 0'c. com pezo de huma onça e qua-

tro oitavas , da ley de vinte e dous quilates
, que

pelo valor , que tem o dinheiroJa^ dezanove mH e

duzentos reis
,
que foraô para íè deitar nos aliceííès

da Real Igreja de Santo Antonio da Vilia de Ma-
fra , que o Senhor Rey D. Joaõ V. mandou fabri-

car,

Lavrou-íè na mefma Caía da Moeda de Lií^

boa Medalhas de ouro no anno de 1721 , e outras de

prata na nrsefrna fórma em cunho, por ordem de Sua

Mageílade
,
pela occafiaõ de inílituir a Academia

Real da Hiftoria Portugueza , com o retrato do

mefmo Senhor.

Lavrou-
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Lavrou-íe outras Medalhas de ouro , e prata

pela meíma forma , tendo de huma banda o retra-

to do Senhor Rey D.JoaÔ V. e da outra difFeren-

íes cunhos.

Dinheiro de prata da ley de onze dinheiros

,

que íè fabricou na Cafa da Moeda de Lisboa , e fe

fabrica com Cruz de huma banda , e letreiro : In

hoc/tgno vinces , e da outra as Armas Reaes, na for-

ma lèguinte.

Cruzado novo de - U4S0 reis ^ 4^ T^rata*

Moeda de U240 reis

Moeda de — U120 reis

Moeda de Uioo reis—

—

Moeda de U 60 reis

Moeda de U 50 reis

Moeda de U 20 reis

4?.

g'-

Dinheiro de cobre.

Moeda de— 10 reis. Cobre,

Moeda de 5 reis.

Moeda de 3 reis.

Moeda de i -f<

Tom.lVi Ggg ii Lavrou*
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Lavrou-fe na Cafa da Moeda da Cidade do

Porto dinheiro de ouro, e prata na forma do da Ca-

fa da Moeda de Lisboa , com a diíFerença íómente

de ter da parte da Cruz nos quatro vãos delia a letra

P, efoy

r Moeda de 4U800 reis.

Ouro, ^ Moeda de 2U400 reis.

C Moeda de iU2ooreis.

U480 reis.

U240 reis.

U120 reis.

U 100 reis.

Ucóo reis.

U020 reis.

Lavrou-fe na Caía da Moeda da Cidade da

Bahia dinheiro de ouro na forma do da Cafa da Moe-
da de Lisboa , com differença nos quatro vãos da

Cruz a letra B , a faber dinheiro de Cruz.

Ouro» Moeda de 4U800 reis.

Meya de 2U400 reis.

Quarto de— 1 U200 reis.

E no anno de 1727 íè começou a fabricar di-

nheiro de ouro de retrato como o de Lisboa com
diíièrença nas Armas Reaes , e da outra banda por

baixo do retrato a letra B , e defta he que fe uíâ.

Lavrou-

r Moeda de

V Moeda de

Trata. } Motà^ de

Moeda de

Moeda de

Moeda del
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Lavrou-fe dinheiro de cobre Provincial} Qus

corre no Brafil , e Angola.

Moeda de 20 reis. Cohre.
Moeda de i o reis.

Lavrou-íê na Caía da Moeda do Rio de Ja»

neiro dinheiro de ouro , como o da Cafa da Moeda
de Lisboa com diffèrença , nos quatro vãos da Cruz

a letra R , a faber dinheiro de Cruz.

Moeda de— 4U800 reis. OuTO»
Meya de 2U400 reis.

Quarto de 1U200 reis.

Cruzado novo de — U480 reis.

E no anno de 1727 íê começou a fabricar di-

nheiro de retrato como o de Lisboa , com a diííèren-

ça nas Armas Reaes , e da outra banda por baixo

do retrato a letra R , e deíle he que íe ufa.

Lavrou-íê na Cafa da Moeda das Minas em
Villa Rica dinheiro de ouro de vinte e dous quila-

tes pelo da Cafa da Moeda de Lisboa , com a difíe-

ren^a de que nos vãos da Cruz tem a letra M.

Dobrão de 24U000 reis ^ ^ CurO,
Meyo Dobrão de— i2Uoooreis ^ ^
Moeda de 4U8ooreis

Meya de 2U4ooreis

Quarto de iU2ooreis 7:
^

Cruzado novo de— U4S0 reis t. t
Dinhei-
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Dinheiro de ouro de retrato , que teve princi-

pio no anno de 1727 , e he do que le fabrica.

Ouro, Dobra de SEfcudos 12U800 -1,

Dobra de4Efcudos 6U400 a
Dobra de 2 Efcudos 3U200 ^
Efcudode 1U600 ^
Meyo Efcudo de U800 ^
Quarto de Efcudo U400 ^

Lavrou-íè dinheiro de cobre no anno de 1722,

que corre fómente nas Minas.

Cobre, Moeda de U040 reis.

Moeda de U020 reis.

Kelaçào das Moedas ,
que fe fabricarão nas Mi/ias

por ordem de Sua Mageílade
, pajjada pelo Confe*

lho Ultramarino no anno de lyii,

Fizera6-íê Dobroens de vinte e quatro mil

reis, e Meyos Dobroens de doze mil reis.

Os Dobroens tinhaõ de pezo quinze oitavas

de ouro de vinte e dous quilates
,
que pelo feu va-

lor intriníèco importa vinte e dous mil e quinhen-

tos , aos quaes juntos mil e quinhentos da fenhoria-

gem , e braçagem , importa vinte e quatro mil reis,

que he pelo que correm.

Os Meyos Dobroens tinhaÕ de pezo íête oi-

tavas e meya de ouro de vinte e dous quilates ,
que

impor-
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importa de valor intrinfeco onze mil duzentos e

cincoenta , aos quaes íè juntaó íêtecentos e cinco-

enta dos direitos da fenhoriagem , e braçagem , e fi-

caô valendo doze mil reis.

Por Provifaô do Coníèlho Ultramarino de 20

de Março de 1727, que fe mandou às Minas , fe or-

denou, que conforme a Ley de 4 de Abril de 1722

fe fabricaílè a Moeda , que corre de Dobras de oi-

to Efcudos do valor de doze mil e oitocentos

,

que tem de pezo huma onça , que vale doze mil

reis , aos quaes íê juntaô oitocentos reis da íènhoria-

gem , e braçagem ,
que fazem doze mil e oitocen-

tos.

Dobras de quatro Eícudos , tem de pezo qua«

tro oitavas ,
que valem íeis mil reis , aos quaes jun-

tos quatrocentos reis da fenhoriagem , e braçagem

,

fazem feis mil e quatrocentos porque correm.

Dobras de dous Efcudos , tem duas oitavas de

pezo ,
que valem tres mil reis , e juntos duzentos

reis dos direitos da fenhoriagem , e braçagem , fa-

zem tres mil e duzentos.

Efcudo , tem huma oitava de pezo, que vale

quinze toftoens , a que fe ajunta cem reis dos di-

reitos da fenhoriagem , e braçagem , faz o valor de

dezaíèis toftoens porque corre.

Meyo Efcudo, tem meya oitava de ouro de

pezo
, que vale íêtecentos e cincoenta reis , e com

cincoenta reis dos referidos direitos ,
importa oito

toftoens pelo que corre.
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Por Carta de Sua Mageftade de S de Feverei-

ro de 1750 , efcrita ao Governador , e Capita5 Ge-

neral das Minas D. Lourenço de Almeida , fe man-

dou fabricar na Gafa da Moeda quartos de EfcLi-

do.

O quarto de Efcudo tem de pezo dezoito

grãos de ouro de vinte e dous quilates , que valem

trezentos e íètenta e cinco reis , aos quacs ajuntan-

do-íe vinte e cinco reis dos direitos referidos , im-

porta em quatrocentos reis ,
que he o valor por-

que corre.

Re/açao das Moedas da Afia , que correm na Indta

Portugiieza , e das (jiieJaÒ próprias do mcfmo EJ-

tado.

Rupia.

Ha Rupias de ouro , e de prata. Huma , e

outra he Moeda do Mogol , e tem o diâmetro de

Meya Moeda de ouro , porém muito mais groííàs,

e de huma , e outra parte vários caraóleres Mogo-
res, que contém vários attributos de Deos. Ha
Rupias de ouro

,
que valem treze mil e quinhentos

reis , e Meyas Rupias também de ouro
, que valem

feis mil e íeifcentos reis. Também ha Rupias de

prata, que correm por feiícentos reis, e Meyas Ru«
piás

,
que correm por trezentos reis. Eftas Rupias

as fabricaõ hoje os Inglezes em Bombai , ainda que

com alguma liga
, por cuja cauíà naõ correm muy

livre-
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livremente em Surrate, e em outras partes donde as

conhecem.

Tima^ , ou Toman.

He huma Moeda imaginaria da Perfía
>
qud

vale doze mil reis.

Sào Thomê.

Eíla Moeda he do Eftado: he do tamanho dô

hum Qiiartinho , tem de huma parte a Imagem do

Apoftolo S. Thomé , e da outra as Armas de Por-

tugal. Ha varias caftas defta Moeda ;
porque ha hu«

mas
, que valem tres mil reis 5 ha outras y que va-

lem mil e quinhentos , e ha Meyos Saô Thomés
,

que valem fetecentos e vinte reis. O S. Thomé ,

a que na índia chamao dobrado, tem dez Pardáosj

o S. Thomé fingelo tem cinco Pardáos 5 e o Meyo
S. Thomé tem dous Pardáos e meyo. Eíla Moeda
bate-íe em Goa , e em Dio ; ultimamente gover-

nando o Eftado da índia Joaô de Saldanha da Ga-
ma , íè baterão eftes S. Thomés com a Cruz de hu-

ma parte , e com as Armas de Portugal da outra.

Tagode.

He de ouro; Verdadeiramente naõ tem figu-

ra circular , mas he hum bocado de ouro do tama-

nho de huma ervilha. Tem por cunho hum ídolo

,

que por iííb tem o nome de Pagode ,
que na índia

he o meímo
, que ídolo. No tempo , que efcreveo

Tom.IV, Hhh Dio.
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Diogo de Couto, diz mDec./. lih.i. cap.ii.fol.i^

C0L4, que o Pagode de ouro, Moeda do Balagate,

valia quinhentos reis
j
porém hoje os Pagodes va-

lem muito mais : ordinariamente correm por dezoi-

to toíloens até dous mil reis : fabrica-fe efta Moeda
no Cannará , e em outras partes ao Sul de Goa. Em
Calicut , e outras terras do Sul correm por mil c

oitocentos reis.

Pardáa , ou Xerafim.

Ha Pardáo de ouro , e de prata , e hum , e ou-

tro valem trezentos reis. Cada Pardáo tem cinco

Tangas. Hoje ha duas caftas defta Moeda ,
por-

que ha Pardáo dobrado , a que vulgarmente cha-

mao dous Pardáos , e valem íeiícentos reis 5 e ha

Pardáo , que vai trezentos reis , como já diílemos.

Ha também Meyo Pardáo , que vai cento e cinco-

enta reis. Todas eftas Moedas fe fabricarão no
tempo do Vice-Rey Joaõ de Saldanha da Gama,
e tem de huma parte o retrato deiRey , e da outra

as Armas Reaes de Portugal. Os Pardáos de ou-

ro já hoje fe naõ fabricaõ , e os que ha laô todos

antigos , e faõ do tamanho de hum Vintém.

Pardáos de Moeda.

Efta Moeda he imaginaria , e ufa-íè delia nas

Feitorias do Norte
, principalmente nas de Baçaí.

Os Pardáos de Moeda faõ de quatro Latins ,
que

importaõ trezentos e vinte.
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Bdibo,

He huma Moeda imaginaria, de que íê uíâ

nas terras do Norte , e também na Província de Sal-

íête de Goa j vale hum Rubo noventa e nove reis.

Mámiide,

He huma Moeda pequena de prata da Períía

,

e da Arábia , mal feita , e com caraderes Arábicos

de huma , e outra parte 5 valem cento e vinte reis.

Lhrim.

He também Moeda da Períia
5 parece , que

por fabricaríè na Cidade de Lar , que na índia dize-

mos Lara , he que tomou o nome de Làrim ; vale

oitenta reis.

Fana'5.

Efta Moeda he de prata, corre em toda aCof
ta de Coromandel , e vale cincoenta reis.

Tanga.

He de prata , e vale íèflènta reis ; tem de hu-

ma parte o retrato delRey , e da outra as Armas de

Portugal j também íè fabricou em tempo do Vice-

Rey Joaõ de Saldanha da Gama.

TomIV. Hhh ii Meya
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Meya Tanga,

Também he de prata , e vale trinta reis , e tem

o meímo cunho da Tanga.

Gage.

He Moeda de cobre do Cannará.

Hum Vintém,

Naõ he efta Moeda inteira , mas ha Meyos
vinteins. Cada Vintém tem quinze Bazarucos, ou

doze reis j he efta Moeda compofta de huma miftu-

ra de Calaim , Tutenaga , &c. Ha alguns Vinteins

antigos de cobre
,
que tem de huma parte o num.

XV. e da outra as Armas de Portugal.

Meyo Vintém,

He da mefma miftura , e do tamanho de huma
Moeda de cinco reis 5 tem de valor fete Bazarucos

e meyo , ou íeis reis 5 de huma parte tem hum I. e

hum V. e por baixo deftas letras o feguinte t e da

outra as Armas de Portugal.

Cinco Bazarucos,

He da mefma miftura , e he do tamanho de

huma Moeda de tres reis ; tem de huma parte hu-

ma Cruz , e da outra as Armas de Portugal j vale

quatro reis.

Huma
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Huma Roda,

Tem dous Bazarucos e meyo
,
que correípon-

dem a dous reis. As antigas tem de huma parte a

roda de S. Catharina , e da outra as Armas de Por-

tugal 5 as modernas tem huma Cruz , e as Armas de

Portugal.

Bazaruco,

He huma Moeda da meíma miílura , e de taõ

pouco valor , que fetenta e cinco Bazarucos valem

três vinteins , ou feíTenta reis. Efta Moeda já hoje

íênaÔ bate, e fomente ha alguns dos antigos
, que

cem de huma parte a roda de Santa Catharina , e da

outra as Armas Reaes de Portugal.

Sapeca.

He Moeda imaginaria
5
porém fegundo a mi-

nha lembrança huma Roda tem cinco Sapecas , e

por efta Moeda fe vende ainda hoje à gente da ter-

ra.

Outra Relaça^ de Moedas , çue correm nos Ef-

tados da índia.

China»

Na China naõ ha Moeda ; tudo íè vende a pe-

zo de prata
,
pelos pezos íèguintes.

Caxa» Dez Caxas fazem hum Condri.

Condri,
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Condri. Peza fete grãos e f do graÕ dos pe-

zos de Portugal , e aííim vale quatro reis de Por-

tugal.

Mas. Tem dez Condris
,
peza huma oitava

quatro grãos e f mais da Tanga.

Taeh Tem dez Mazes , peza huma onça duas

oitavas e r dez grãos r, correm por doze Tangas,

que fa5 dous Patacoens , ou doze Reales de Heí^

panha. Hum Tael tem onze Tangas e -r

Por efte modo de pezos fe vende ouro , e pra-

ta, e pedraria.

Os Reaes de a ocho , que vaÕ à China , quan-

do os queremos gaftar , tudo íè faz a pezo 5 e íê

queremos gaftar dous Condris , corta6-nos de hum
Real de a ocho , e pezaô-nos , e naô ha outra

Moeda.
O ouro he mercadoria como as outras j fazem-

no em pães
;
peza hum paô dez Taeis

, que faõ

pelos noí?bs pezos hum marco e meyo huma onça

duas oitavas trinta e quatro grãos e 7 de graõ. No
anno de 1 627 pezava o paô treze onças.

Vale hum pa5 de ouro na China cem Reales

de a ocho pouco mais , ou menos.

As outras mercadorias vendem-íè por Cates

,

e Picos.

Hum Cate peza huma libra tres onças quatro

oitavas e t

Fico. Saõ cem Cates , peza cento e vinte e

duas libras oito onças quatro oitavas e dous grãos.

Malaca,
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Malaca,

Cruzado. He Moeda de ouro com as ArmaS
de Portugal de huma parte , e S. Thomé da outra

;

vale quatro Laris.

Mas de ouro dos Reys Comarcãos , he do ta-

manho dos Cruzados. Vale quatro Laris.

Dinaras, He o meímo que Mas,

Jaoa,

Naõ tem Moeda íènao de cobre , do tamanho

de hum Maravedi de Portugal 5 chamaô-lhe Caxa
;

andaõ enfiadas em hum fio j vale cada huma meyo
real de cobre de Portugal , que he meyo Maravedi.

Baçaim,

'Xerafim vale j 00 reis»

TatacaÕ de 6 Tangas— 360 reis.

Pardáo de ouro he o meímo ,
que

Patacaô.

Pardáo de 4 Laris 560 reis.

Pardáo de 4 Laris e meyo 405 reis#

Larin , he Moeda , que fóbe ,
e

baixa , e vale commummente -- 90 reis.

CAPI



jctf Híjloria Çeneahgka

CAPITULO VI.

Contém diHribuidas por ordem Chronologica as

Léys 5
^í4e tratao das Moedas Tortu-

gue^as.

Titulo primeiro do Livra quarto das Ordenações an-

tigas delRey D. Manoel , em cjue declara a valia

das Livras j e outras Moedas : dadas a e/lampa nef*

ta Cidade de Lisboa em vinte eJete do mez de Ju*
lho de mil e quinhentos e vinte e feis por Germam
Galharde.

[I Eralmente em os tempos antigos fe coí^

\jr tumavaõ fazer os contratos dos empra-

zamentos , e aforamentos por Livras , e Soldos , e

outro fi as contias das portagens , e alguuns outros

dereitos , e penas
, que poios antigos foraes dados

aas Cidades , Villas , e Lugares de noííòs Reynos
íè devem arrecadar: íbm em ellas poftas por Livras,

Soldos , Dinheiros , e Mealhas : e porque as Livras

teveraõ muitas , e defvairadas valias pola muita di-

verfidade das Moedas novas , e valia , e bondade

delias
,
que defpois por defvairados tempos foraa

lavradas : as quaes vieraô a tanta demenuiçao
,
que

depois de muitos preços lhe íêrem póílos , íegundo

o curfo dcs tempos , e mudança das outras Moedas,

íoraÔ
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foraõ reduzidas as Livras antigas a dous preços fo-

mente , convém a faber : por alguma das ditas Li-

vras antigas íe mandava pagar fetecentas Livras por

huma, e por outras quinhentas Livras porhuma Li-

vra antigua. E porque em certo íe podeííè faber

,

por quaes Livras íè deveria pagar a íêtecentas , e

por quaes a quinhentas por huma , quando por as

palavras do contrato naõ foííè declarado : foy por

EiRey Dom Duarte meu avô da louvada memoria

feita Ley acerca da valia das Livras antigas : porque

declarou , e determinou ,
que de todos os contratos

de emprazamentos , e em as pagas de quaefquer fo-

ros , ou rendas de que íè houveííè de fazer pagamen-

to a reípeito de Moeda antigua
, que foííem feitos

ou inovados da Era de Noííò Senhor Jefu Chriílo

de mil e trezentos e noventa e cinco em diante , íè

pagaííè quinhentas Livras por cada huma Livra

,

que foííèm obrigados pagar da Moeda antigua. E
dos contratos feitos da dita Era de Noílb Senhor

Jefu Chriílo de mil e trezentos e noventa e cinco

pera traz
, pagaííèm por cada huma Livra fetecen-

tas por huma : e quiz que por eííè refpedo humá
deftas Livras (porque mandava pagar íêtecentas

por huma ) valeííè vinte Reaes brancos , que a eííè

tempo corriaÔ , e huú Real branco valeííè huú Sol-

do , e dez Pretos huíi Real branco , e huu Preto

valeííè huú Dinheiro : o que geralmente mandou

,

que íè guardaífe afíi nas fuas rendas , como da Rai-

nha , e Infantes
, Igrejas , e Moeíleiros , e doutras

Tom.íV. lii qua-
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quaefquer peílbas , e por eííè refpeito a Livra , que

íe havia d' pagar a quinhentas por huma , vaHa em
aquelle tempo quatorze Reaes e dous Pretos e tres

quartos de Preto.

2 ^ E fendo depois ElRey Dom AfFonfo meu
tio da muito louvada , e efclarecida memoria , na

Cidade Devora , no anno de Noíío Senhor Jefu

Chrifto de mil e quatrocentos e fetenta e tres rer

querido por alguCis grandes , e muitas outras peííoas

deíles Reynos
, que lhes quizeííè prover acerca do

damno , e perda , que recebiaô em o pagamento de

íêus foros , e rendas
,
por nom íèrem pagas as Moe-

das antiguas em íêu verdadeiro , e intrinfeco valor,

ordenou , e poz por Ley com acordo de ília Corte,

e determinou , que todos os foros , tributos
, cenfus,

portages , penfoens de Tabaliaes , Chancellarias

,

carcerages ,
midiçôes

,
moyaçoes aforadas por Li-

vras, ou por outra maneira , e quaefquer outros tri-

butos d' qualquer calidade , e antre quaefquer pef-

foas, que forem contratados, eílabelecidos por Li-

vras antigas , ou correntes , ou por ouro , ou prata,

ou Reaes de tres Livras e meya , ou por Reaes
brancos , ou Maravedis , ou Moeda outra qualquer

que feja de quaefquer tempos , ata o primeiro dia

de Janeiro de Noííò Senhor Jefu Chrifto de mil e

quatrocentos e quarenta e íeis annos , os foreiros, e

cenfuaes paguem dezoito Pretos por cada hum Real
branco

, que ante pagavaõ , de que vem aa Livra

:

pola qual por convença das partes pofta nos contra-

tos,
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tos , ou por a dita Ordenação delRey D. Duarte íe

devia pagar fetecentas por huma trinta e íeis Reaes
brancos , e vem aa Livra porque pagavao quinhen-

tas Livras por huma , vinte e cinco Reaes e tres

Ceptis , e ao marco de prata mil e duzentos e feten-

ta Reaes , e a Dobra valedia , ou de banda , e Co-
roa velha , ou de França , duzentos e dezaíèis , e

ao Efcudo da noííà Moeda duzentos e cincoenta e

dous , e a Dobra cruzada duzentos e íètenta Reaes.

5 ^ E nos contratos da foramentos feitos , ou
inovados des o dito primeiro dia de Janeiro de qua-

trocentos e quarenta e íeis annos até o primeiro dia

de Janeiro de quatrocentos e cincoenta e tres , pa-

guem quatorze Pretos por cada huú Real branco,

que ante pagavaô , de que vem aa Livra
,
que por

convença das partes poftas nos contratos fe pagava

íetecentas por huma vinte e oito Reaes , e aa Li-

vra porque íè pagava quinhentas por huma , vinte

Reaes , e aa Dobra valedia , Dobra de banda , Co-
roa velha , ou de França , cento e faííènta e oito

R eaes , e ao Eícudo de noííà Moeda cento e noven-

ta e feis Reaes , e aa Dobra cruzada duzentos e dez

Reaes , e ao marco de prata novecentos e oitenta

Reaes.

4 ^ E nos contratos dos aforamentos feitos , ou
inovados des o dito primeiro dia deJaneiro de qua-

trocentos e cincuenta e tres até o primeiro dia de

Janeiro de quatrocentos e faííènta e doug
,
paguem

doze Pretos per cada huu Real, que ante pagavao,

Tom. IV. liiii de
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de que vem aa Livra (de que por convença das par-

tes pofta nos contratos pagavao fetecentas por hu-

ma) vinte e quatro Reaes : e aa Livra de que paga-

vao quinhentas por huma , dezefete Reaes e huu

Freto , e aa Dobra valedia , de banda , e Coroa ve-

lha, ou de França, cento e quarenta e quatro Reaes,

e ao Efcudo de noíTa Moeda cento e feííènta e qua-

tro Reaes , e aa Dobra cruzada cento e oitenta

Reaes , e ao marco de prata oitocentos e quarenta

Reaes.
• 5 ^ E nos contratos dos aforamentos feitos , oit

inovados des o primeiro dia de Janeiro de quatro-

centos e íêííènta e dous para cá ,
poílo que íéjao

feitos por Livras, ouro, ou prata, paguem feis Cep-
tiis por Real branco , e vinte Reaes dos ditos Cep-
tiis ao Real por cada huma Livra.

6 ^ E nos cafos em que por foraes , e Ordena-

ções, ou determinações houverem algumas peííòas

de pagar quaefquer tributos , ou dereitos por Li-

vras , ou Reaes por refpeito da contia das Livras

,

ou Reaes
, que em íèus bens teverem j aíllm como

íè accrecentaÕ os Reaes dos tributos a dezoito Pre-

tos por Real, aííim íe accrecentaráõ os Reaes da

contia
, por cujo refpeito os tributos fe houverem

de pagar. Pode-fe poer exemplo. Quando neftes

Reynos havia Judeos , os que tinhaô bens ,
que va-

leííèm mil Reaes , haviao de pagar de tributo cento

e vinte Reaes : fe eíles Reaes deíle tributo fe acere

-

centavaõ a dezoito Pretos por Real , aíTi os Reaes

da
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da fazenda
(
por cujo refpeito o dito dereito paga-

vaô) íê haviaÕ de contar a dezoito Pretos por Real.

E íê nos pagamentos das portag£ns , ou de quaeí^

quer tributos , e dereitos íè fezerem pagas , tanto

polo meudo
,
que convenha decer a Pretos , e que

elles por conto fe partaô , fe a paga cheguar a dous

terços de Preto , todo o Preto fe leve , e onde a el-

les naõ chegarem , nom íê leve, eíique com aquel*

le, que houver de pagar.

7 <^ E quanto he aos que tem jurifdicções por

foraes , ou Ordenações , ou Cartas efpeciaes , aíTi co-

mo Concelhos, Corregedores
, Juizes , e outras pef-

íbas, que podem julgar íêm appellaçaõ, eaggravo

até certa contiaj e aííi as penas, que por foraes, ou

leys em quaefquer cafos , e de quaefquer tempos

,

até o primeiro dia de Janeiro do anno deNoíIb Se-

nhor Jefu Chriílo de quatrocentos e quarenta e íeis

a traz poPcas , ora fejao por Livras , ora por Reaes

,

eílas íê paguem a dezoito Pretos por Real ; e aííi fe

contem
, quanto aas jurifdicções , e poder de jul-

gar fem appellaçaõ , e aggravo a dezoito Pretos por

Real.

8 ^ E os outros devedores de quaefquer outros

contratos , ou quaíi contratos
, tranfauções ,

eftipu-

lações
, fentenças

, compras , vendas , teílamentos ,

efcambios , onde houver torna de dinheiro
,
prata

,

ou ouro , ou quaeíquer avenças , e outras obriga-

ções feitas, oucaufadas, em que os ditos devedores

faÕ obrigados em Livras de Moeda antigua , ou em
Livras
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Livras d'Reaes de três Livras emeya, ou emReaes

brancos , ou em ouro , ou em prata ,
paguem as di-

tas Livras , dinheiros , ouro
, prata ,

fegundo nos

contratos dos aforamentos acima temos determina-

do
, fegundo as deferenças , e declarações , que dos

fobreditos tempos laõ feitas.

9 ^ E efto íè nao entenda nos devedores ,
que

forem obrigados por contratos de empreftidos , on-

de o fenhorio das coufas empreftadas naõ paílòu aos

que a receberão , e fomente paííòu ouíb delias, que

em dereito íe chama comodatum , que prata , ou ou-

ro receberão. E nos devedores ,
que em guarda

,

ou íècrefto , ou em confinaçao , ou em penhor,

prata , ou ouro receberão j e nos que d' furto , ou
roubo prata , ou ouro houveraõ , ou receberão j e

nos tutores , curadores , moordomos , procuradores,

feitores
, que prata , ou ouro receberão

j porque eí^

tes
, que prata , ou ouro receberão em efpecie , faõ

obrigados a entregar a mefma coufa , que recebera6,

e fe a nom teverem , devem pagar outro tanto ou-

ro , ou prata , e feitio , e douramento , e intereííè

,

que nas ditas couíàs houver , e fe em Moeda de ou-

ro, ou prata receberão, em Moeda douro, ou pra-

ta entreguem , ou tanto como valer comummente
de vendedor a comprador ao tempo da paga.

10 ^ E os devedores , que prata, ou ouro em-
pregado receberão , em que o íènhorio das couíâs

paííòu aos que a receberão: e os maridos , que em
fuas dotes prata, ou ouro receberão j e os herdeiros

teíla-
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teílamenteiros dos finados ,
que prata , ou ouro em

íêus teftameiitos ieixaraô, e aos tempos defuas mor-

tes prata , ou ouro teverao : e os que por erro pra-

ta , ou ouro receberão dos que penfavaõ , que lho

deviaÕ , e na6 era devido : e os que prata , ou ouro

receberão por bem d'alguús contrados, que por de-

reito , ou por convença das partes foraõ julgados

por nenhíís , ou que fe desfezeííèm , paguem em ou-

ro , ou prata o que aííi receberão , ou outro tanto

ouro , ou prata como receberão , e na maneira , fei-

tio, e douramento, em que os receberão: e feem

Moeda douro , ou de prata receberão , em Moeda
douro , ou prata paguem , ou outro tanto como va-

ler de vendedor a comprador : e íe em Reaes rece-

berão paguem a dezoito Pretos , e a quatorze , e a

doze por Real , e a Real por Real
,
fegundo as dif-

ferenças dos tempos , como nos contratos dos em-

prazamentos , e aforamentos he declarado.

11 ^ Pero alguús creedores
, que íeus dinhei-

ros empreftaraô , e prata , ou ouro em penhor rece»

beraõ , haverão fe quezerem , ou defcontaráo tanta

prata , ou ouro do dito penhor em pagamento dos

dinheiros ,
que empreitarão , quanto pelos dinheiros

empreitados haver poderão aos tempos , que feus

dinheiros empreitarão.

12 % Outro fi determinou o dito Senhor Rey
Dom Afíònfo

, que efte accrecentamento nom hou-

veílè lugar nas dividas
,
que elle deveííè de dotes , e

cafamentos , e tenças , que prometidas teveííê em
ouro

,
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ouro ,
prata , ou dinheiro , a homens , ou molheres

feus moradores , ou da Rainha , ou da Infante fua

filha , nem em as dividas de Prelados fidalgos , e ou-

tras quaefquer peííòas ,
que em dinheiro ,

ouro, ou

prata deveííèm de dotes, cafamentos , ou tenças a

aquelles, que com elles viverão , nem as dividas,

que o dito Senhor deveííè , ou os fobreditos de di-

nheiro, ouro , ou prata de puras mercees , ou doa-

ções , as quaes mandou , que fe pagaííèm , como íê

ante pagavaõ , fem outro accrecentamento , nem
inovação íê fazer no preço dos Reaes

,
prata , ou

ouro , nem íè fezeílè nellas mudança pola valia do

ouro , ou prata , ou baixura da Moeda.

1 5 ^ E outro fi mandou ,
que na valia dos Reaes,

ouro , ou prata dos ditos dotes , caíàmentos , e ten-

ças , que o dito Senhor , ou os outros fobreditos di

em diante prometeííèm: e das doações , e puras mer-

cês , que ao diante fezeíTem , íe naõ fezeílè innova-

çaõ , nem mudança , nem accrecentamento alguíi

falvo fe outra couía nas efcrituras for expreflamente

declarado.

14 ^ Mandou mais o dito Senhor, edefendeo,

que di em diante peílòa alguua de qualquer eftado ,

e condição
, que íêja , naõ fezeííè contrato de afo-

ramento, nem de emprazamento , nem arrendamen-

to , nem de venda , nem de compra , nem de em-
preftido , nem dote , nem cafamento , nem doaçaÕ

,

nem de tranfauçaõ , nem d' eílipulaçaõ , nem de

permudaçaõ, nem doutra qualquer convença, nem
trato

,
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trato

,
que antre homens íê poíTa fazer de quaeíquer

coufas que fejaõ , por Livras da Moeda antigua

,

nem por Livras doutra qualquer Moeda j mas que

os façaô por ouro , ou prata , ou Reaes , ou por

qualquer outra Moeda
,
que em eíles Reynos cor-

rer. E os que taes contratos fezerem lêjaô obriga-

dos pagar o ouro , ou prata , que íè obriguaraõ , ou
fua verdadeira , e dereita valia como valer de com-

prador a vendedor ao tempo da paga : e eílo fem

embargo das Ordenações , que em contrario eraõ

feitas : e os contratos , e quaeíquer outras conven*

ças, que por Livras forem feitas, fejaõ nenhumas: e

os Tabaliães, que taes efcrepturas fezerem ,
perca6

osofficios: as quaes Ordenações viftas por nós man-
damos, que fe guardem como nellas he contheudo*

15 ^ E por quanto os Reaes brancos , e pre^

tos
, porque íè as ditas Livras , e Soldos polas ditas

Ordenações mandavaõ pagar , íe naõ lavraõ já , nem
faõ em ufo , e a Moeda mais miúda ,

que hora em
noíTos Reynos , e Senhorios corre , he Moeda de

cobre fem outra ligua , nem meftura , a que chamaõ
Ceptiis, de que feis delles fazem huú Real correntes

dos quaes Reaes correntes vinte delles fazem huú
Real de prata , a que ora chamaõ Vintém : dos

quaes Reaes de prata chamados Vinténs , cento e

dezafete fazem huú marco de prata de ley de on-

ze dinheiros , tirados os cuftos do lavramento da

Moeda , e dos íbbreditos Ceptiis cento e vinte pe*

zaÕ huú marco.

Tom.lV. Kkk E
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i6 % E por quanto por a dita Ley delRey D,
Duarte meu avo he determinado

,
que huú Soldo

valeííè huu Real branco , e huu Preto valeííè huu
Dinheiro , valendo dez Pretos huíí Real branco. E
em a dita Ley delRey D. Affonfo he contheudo

,

que por cada huu Real branco , que pagavaõ ante

do anno de quatrocentos e quarenta eíeis , pagaílèm

dezoito Pretos por Real. E depois ElRey Dom
JoaÕ meu primo mandou

,
que o Real corrente va-

leííè íeis Ceptiis : e íè nom fabia em certo quantos

Ceptiis fe deria pagar por cada huíl Soldo, ou Rea!

branco , de que fe mandava pagar dezoito Pretos

:

para que eílo declaradamente íè podeííè poer em os

foraes
, que mandamos novamente correger, e de^

clarar , e íè faber o que das portagens , e outros de-r

reitos fe deve arrecadar : mandamos viir de todas as

Comarcas de noílbs Reynos procuradores enlegidos

por todo o povo , com procurações abaílantes , com
os quaes mandamos eílar , e entender por noíTa par-

te , e Coroa de noílbs Reynos, certas peííoas , e of-

ííciaes noílbs
, que para iílo nos parecerão neceííà*»

rios : por os quaes feita verdadeira conta , e exame

,

foy acordado
,
que huii Soldo , ou huu Real bran«

CO ( de que íè mandava pagar dezoito Pretos poc

Real , ou por Soldo ) valeííè dez Ceptiis e quatro

quintos de Ceptil , que valem outros dez Dinheiros

e quatro quintos de Dinheiro
,
que fazem dezoito

Pretos ; e acordarão
,
que o nome do Dinheiro íè

miidaííè em Ceptil, pois tem apropria valia: eque

, por
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por Soldo , ou Real branco fe paguem onze Ceptiis:

pofto que nos ditos onze Ceptiis entraííè mais huií

quinto de Ceptil , do que per verdadeira conta vai o
dito Soldo

j
porque por íèr taÕ meudo , íê naõ pode

fazer mais certa conta : e efto porém íè guardaíTe

até cinco Soldos, que fazem arazaÕ de onze Cep-

tiis , cincuenta e cinco Ceptiis
j
porque por hir mais

em cada Soldo huú quinto de Ceptil , e nos ditos

cinco Soldos hirem mais cinco quintos
, que fazem

huú Ceptil inteiro: o qual íèpóde bem tirar, íè íe

tirar da copia dos ditos cinco Soldos o dito Ceptil

inteiro j e aííím fica juftamente cincuenta e quatro

Ceptiis por cada cinco Soldos, que he íiia verdadei-

ra valia : e que efta maneira íè tenha daqui para ci-

ma em toda a fomma , em que íè poder tirar o dito

Ceptil inteiro.

17 ^ E acordarão mais
, que a Mealha de que

alguns foraes fazem mença5 , íè contaííè por meyo
Dinheiro : e por eíle refpeito duas Mealhas fezeí^

fem huú Ceptil , e que onde naÕ houver mais que

huúa em fim de qualquer conta , íè pague por ella

huú Ceptil inteiro : a qual determinação , e juílifi-

caçaÕ de Moeda mandamos , que fe guarde para

fempre , íèm fe fazer acerca delia outra mudança.

Tom.IV. Kkk ii hey
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Ley do anno de 1^41 pela qual fe prohihem as Do-»

hras de ouro , Meyas Dobras , e Quartos dos

Xarifes , ^c.

Ordenou ElRey D. Joaô III. que dahi em
diante as Dobras de ouro , e meas Dobras , e Quar-

tos das terras dos Xarifes de Marrocos , e de Sus

,

nao correííèm em preço algum pela defigualdade

delias na Ley , e no pezo , nem fe deílèm , nem to-

maííèm em pagamento de coufa alguma , aííim por

feus officiaes , como por peílba alguma , íbb pena

de quem as recebeílè , ou déííè em pagamento , íèn-

do íèu official de recebimento , perder o officio

,

que tiveííè , e toda a Moeda ,
que aííim recebeílè

,

ou déííè em pagamento , e pagar cincoenta cruza-

dos por cada vez
,
que niííb foílè comprendido,

ametade para quem o accufaílè , e a outra para os

Cativos. E fendo qualquer outra peíToa
, que per-

deííè as ditas Dobras , e pagaílè a dita pena de cin-

coenta cruzados pela mefma maneira. E que as

peííòas
,
que tivcííem as ditas Moedas , as podeííèm

mandar fundir , e desfazer em qualquer lugar de íèus

Reynos
, que quizeífem , ou as podeííèm mandac

levar aas Gafas da Moeda de Lisboa , e do Porto

,

para hi fe haverem de fundir , e lhe fer paga a juíla

valia delias em Moeda corrente. Pela Ordenação
do primeiro de Fevereiro de iJ4lt

X^ey
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Ley do anno de i^^S de (jue modoJè haí) defazer a$

Moedas deprata ^ e decjue qualidades hao dejer.

D. Sebaíliaõ por graça de Deos ,
Rey de Por-

tugal , e dos Algarves ,
daquem , e dalém mar , em

Africa Senhor de Guiné , e da Conquiíla , navega-

ção , commercio de Ethiopia , Arábia , Perfia , e da

índia , &c. Hey por bem , e ordeno ,
que da pu-

blicação defta em diante de toda a prata , que em
meus Reynos le houver de lavrar em Moeda , íè

façaõ Toftoens
,
Meyos Toftoens , e Vinténs , e de

cada marco da dita prata , fendo da ley de onze

dinheiros , como íê até ora lavrou nos ditos meus
Reynos , íê faraõ dos ditos Toftoens vinte e qua-

tro peças , que valerá cada huma cem reis de feis

Ceitis o Real , e terá de huma parte a Cruz da Or-

dem de Noflb Senhor Jeíii Chrifto , e humas letras

ao redor
,
que digaÔ : In hoc figno vinces j e da ou-

tra parte o Efcudo das Armas Reaes , com a Coroa

em cima , e ao redor humas letras
,
que digaõ : 5^-

hajliamis Primus Rex Portug, O* Algar, E dos

Meyos Toftoens fe faraõ de cada marco de prata

quarenta e oito peças , que valerá cada huma cin-

coenta reis , e teraõ de huma parte huma Cruz

,

com outras taes letras ao redor , como mando , que

tenhaÔ os Toftoens , e da outra parte as cinco Qiii-

nas das Armas Reaes , e em cada huma das ditas

Quinas cinco pontos , e humas letras ao reclor ,
que
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digaô : Sehafllanus Prlmus Rex Fortug. E os Vinténs

íè faraõ de cada marco de prata cento e vinte peças>

que valerá cada huma vinte reis , e terá de huma

parte hum S , com huma Coroa por cima , e humas

letras ao redor , que digaÕ : Seha/ilanus Primus Rex-,

e da outra parte o Efcudo das Armas Reaes , com
a Coroa por cima , e humas letras ao redor ,

que di-

gaô : Fort, ^ AL D. R. E pela dita maneira va-

lerá cada marco de prata feito em Moeda à parte,

que a der a lavrar , dous mil e quatrocentos reis

,

fomente tirando de cada marco os íèííènta reis
,
que

íe defpendem no feitio, e lavrar da dita prata. As
quaes Moedas hey por bem , e mando ,

que corraõ,

e íê recebaô e,m meus Reynos , e Senhorios , e que

peílba alguma as naô engeite pelos ditos preços,

nem as dê por outros mayores, íbb as penas que em
minhas Ordenações fa5 poftas aos que engeitaõ mi-

nhas Moedas , e nas meímas penas encorraÕ os que

as derem por mayores preços, Ôcc. Dada em Lií^

boa a vinte e íete de Junho. Francifco Lopes a

fez , anno do Naícimento de Noflò Senhor Jefu
Chrifto de mil e quinhentos e cincoenta e oito. Eu
Bertholomeu Froes a fiz ejcrever.

Ley
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I^ey doanno de jj^S do valor daprata
j

cjue fe lavrar

em Moeda , e cjiie corrao as Moedas de prata deU

Key D.Joaõ III, com o mefmo preço, (jue tinhaÕ,

Dom Sebaíliaõ por graça de Deos , Rey de

Portugal 3 e dos Algarves , daquem , e dalem mar

,

em Africa , Senhor de Guiné, e daConquifta, na-»

vegaça5, commercio deEthiopia , Arábia, Per fia,

e da índia , &:c. A quantos eíla minha Carta de

Ordenação virem , faço faber
,
que eu mando per

outra minha Ordenaçaõ feita no dia, mez, eanno,

em que efta he paííàda ,
que de cada marco de pra-

ta , que da publicação delia em diante fe lavrar em
Moeda em meus Reynos , fe façaõ para a parte

,

que a der a lavrar dous mil e quatrocentos reis , ti^

rando-fe de cada marco os feílènta reis , que íe deC

pendem no feitio , e lavrar da dita prata , como
mais largamente na dita Ordenação he declarado

,

a qual mandey ,
que íe publicaílê em todos meus

Reynos, e Senhorios. E porque fazendo-íê a dita

Moeda pela dita maneira fíca de mais pezo , do

que íaô as Moedas de prata
,
que fe até ora lavra-

rão : hey por bem , e mando ,
que fendo as taes

Moedas de prata
,
que antes da publicação deíla íê

lavrarão, daley , epezo, que ElRey meu Senhor,

e avô, que fanta gloria haja, per fuás Ordenações

mandou
,
que tiveílèm , corrao , e fe recebaô em

meus Reynos , e Senhorios , na valia que pelas di-

tas
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tas Ordenações he mandado ,
que tenhaõ ; e que

peííòa alguma as nao engeite pelos ditos preços,

íbb as penas
,
que em minhas Ordenações èõ pof-

tas aos que engeitaõ minhas Moedas ; e ifto íêm

embargo da dita Ordenação ,
que ora mando fazer,

de que neíla faz mençaõ , &:c. Francifco Lopes a

fez em Lisboa a vinte efete de Junho anno doNaí^

cimento de NoíTo Senhor Jefu Chrifto de mil e qui-

nhentos e cincoenta e oito. Eu Bertholomeu Froesf

a fiz efcrever,

Ley do anno de i^^S fohre o valor
, que hao deter

CS Reaes de prata Callellianos*

Eu ElRey faço faber a quantos eíle meu AI-*;

vara virem
, que por alguns juftos refpeitos

,
que

me a iílò movem. Hey por bem , e nos praz ,
que

os Reaes de prata Caftelhanos
,
que forem da ley , e

pezo, de que íêaté ora lavrarão nosReynos deCaf-

tella , valhaõ em todos meus Reynos , e Senhorios,

trinta e feis reis e dous ceitis cada hum j e a refpei-

to da dita valia corraõ , e fe recebaõ nos ditos meus
Reynos , e Senhorios , íèm peílòa alguma nelles os

engeitar pelo dito preço , nem os dar por outro ma-
yor , íbb as penas

,
que em rainhas Ordenações íào

poílas aos que engeitaõ minhas Moedas , ou as daí5

por mores preços do que mando valhaõ : e para ifto

a todos íèr notório mando aoChanceller môr, que

publique efta minha provifaõ na Ghancellaria, &ic-

Fran-
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Francifco Lopes o fez em Lisboa a vinte e íète de

Junho de mil e quinhentos e cincoenta e oito. Eu
Bartholomeu Froes o fiz efcrever.

Ley do anno de 1^60 , (^ue manda fe pezem as MoC'
das de ouro , e declara o pezo

, que haíj de ter.

Manda EIRey noííò Senhor , que toda a Moe-
da de ouro feita nas Caías da Moeda deftes Regnos
fe peze todas as vezes ,

que fe deer , e receber. E
que peííòa alguma naô dee , nem receba , fem fer

pezada primeiro , Ibb pena de a perder o que a der

,

e o que a receber pagar ametade da valia delia. E
que da pena íèja ametade para quem accufar , e a

outra metade para as defpezas do Coníèlho. E ac-

cufando o que tiver cargo da balança do tal lugar

,

haverá toda a pena.

E manda que dehi em diante a Moeda
, que

lê fizer nas ditas Caías
,
que íèrá de quinhentos reaes

foomente , corra por pezo
,
pofto que cada peííà

peze menos hum graõ. E a parte ,
que a tal Moe-

da deer, fatisfará aa parte, que a receber, avalia do

dito graõ. E naô chegando a falta a meyo graõ , íê

dará, e tomará fem íâtisfaçaõ de tal falta. E a Moe-
da ,

que for feita antes deíla Ley correrá fempre,

f. a de mil reaes pofto que tenha falta de dous grãos,

e de quinhentos pofto que de hum graõ , as quaes

faltas fatisfará a peíToa
, que a der , naÕ íêndo a fal-

ta de meyo graÕ para baixo. E fendo a falta mayor

Tom.IV. LU de
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de dous grãos até íête na Moeda de mil reaes , e de

hum graõ até tres e meyo na de quinhentos , cor-

rerá por o dito pezo por tempo de hum anno
,
que

correrá de tres mezes depois da publicação deíla

Ley, naõ paííàndo adita falta dos ditos grãos, eno
Cruzado de tres grãos. E fendo a falta mayor nas

ditas Moedas
,
pofto que cerceada naõ íêja , naõ

correrá fob pena de a perder , ametade para quem
o accuíar , e a outra metade para a redempçaõ dos

Captivos. A qual Moeda fe cortará todas as ve-

zes , que for achada com as ditas faltas , fem fe tor-

nar aa maõ da peííba , que a deer ; e a tal peflòa a

poderá mandar fundir , e fazer em Moeda de pezo.

Item , que as Moedas
,
que íè ao diante fize-

rem fejaõ todas de quinhentos reaes , e de huma par-

te tenhaÕ o Eícudo das Armas Reaes , e da outra

huma Cruz do habito de Chrifto com eílas letras;

IN HOC SIGNO VINCES. E que os Thefou-

reiros, e Officiaes das Caías da Moeda provejaõ
, que

no lavrar da Moeda íè ponhaõ os ditos fmaes , fob

pena de perderem os officios , e fob a mais pena

,

que S. A. houver por bem. E que logo façaõ fa-

zer os ferros neceííàrios , e desfazer os ferros com
que atégora fe cunhava a dita Moeda. E que ao
quebrar, e desfazer os ditos ferros , íèjaõ prefentes

na Cafa da Moeda de Lisboa o Feitor da Caía da

índia , e Mina com o Thefoureiro , e Officiaes da

Caía da Moeda. E na Cafa da Moeda do Porto

,

o Contador da fazenda da dita Cidade com o The-

íòurei-
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íburelro , e Officiaes da dita Cafa , fazendo-fe diííb

auto pelos Efcrivaes das ditas Cafas affinado per to-

dos.

Item declarou o dito Senhor , para íè faber o
pezo , de que haõ de fer as ditas Moedas , que haô

decorrer, que o Portuguez de ouro de 24 quilates

peza huma onça e huma oitava e íèííènta e quatro

grãos e meyo , e vale cada hum graõ íete Reaes e

hum terço de SeptiL

E o Cruzado de ouro de 24 quilates peza fcC-

íènta e hum grãos e hum quarto de graõ j vale ca-

da graõ fete Reaes e hum terço de SeptiL

E os Cruzados , que fízeraÔ de Cruz pequena

de ouro de 22 quilates e cinco oitavos , ha5 de teec

íetenta e hum graõs e hum quarto de graÕ , e vale

cada graõ féis Reaes emeyo efete oitavos de Sep-

tiL

E os Cruzados de Cruz de monte Calvário de

ouro de vinte e dous quilates e hum oitavo , haõ de

ter de pezo cada hum fetenta e hum grãos e meyo
e tres quartos de oitavo de graõ , e vale cada graõ

íeis Reaes e meyo.

E aMoeda deS.Thomee, que vaie mil Reaes,

e he de ley de 20 quilates e meyo , ha de pezar duas

oitavas e quarenta e nove grãos e hum quarto de

graõ , e vale cada graõ feis Reaes e tres partes de

dezaíêis partes de Septil.

E a Moeda do cunho de S. Vicente ,
que vale

mil Reaes , e he de ley de 22 quilates e hum oita-

Tom.lV. Lllii VO3
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vo , ha de teer de pezo duas oitavas de onça e nove

grãos e meyo , e vale o grao féis Reaes e meyo.

E a Moeda de quinhentos Reaes de ouro de

22 quilates e hum oitavo, que ora corre, ha de teer

cie pezo duas oitavas de onça e quatro grãos e féis

oitavos de grao, evale cada graõ íeis Reaes e meyo.

E cada trinta Moedas de mil Reaes , e cada feííèn-

ta de quinhentos Reaes, que íe fizerem de ouro dei-

ta ley , haõ de pezar hum marco. E as Moedas de

ouro de fora do Regno correráõ pelo preço , que

agora correm.

Item manda o dito Senhor
,
que peílba algu-

ma
,
por dar , receber , ou trocar as ditas Moedas

polo que juRamente valerem , naô leve ganho , ou
intereílè, fobpena de perder avalia da dita Moeda,
ametade para quem o accufar , e ametade para a re-

dempçaõ dos Captivos , e de dous annos de degre-

do para Africa. E que os que engeitarem a Moe-
da cunhada por eíla Ley , encorrao nas penas da

Ordenação do Liv. 4. Tit. 55. A qual fe comprirá

no que a eRa naõ for contraria. E que eíla fe cum-
pra , fem embargo da outra Ordenação , que S. A.
fez a 19 deSeptembio doanno de 1559, que fena5

iiílirá. Porém nos lugares , em que houver cambio

publico ordenado per Provifoens de S. A. a peíiíba
,

que o tiver
, poderá levar o que íèu regimento lhe

ceer. E naô teendo regimento , naô levará couíâ

alguma até lhe fer dado , fob as penas acima ditas.

Item manda , que qualquer Corregedor , ou

Juiz 5
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Juiz , aííi do Civel , como Crime , naõ querendo

abumas peílbas tomar as ditas Moedas por manti-

mentos, ou outras couíâs moveis
,
que vendaõ , ou

efcambem pelo miúdo , pelo pezo , e valia fobredi-

to , tomem diíío conhecimento fummario: e logo

verbalmente as façao tomar fem appellaçaõ , nem
aggravo. Eque nao íe achando taesJulgadores pre-

fentes , o mefmo poíI:i5 fazer qualquer Vereador

,

Almotecee
, Juiz de Aldeã , Meirinho , Alcaide

,

Quadrilheiro, Vintaneiro, ouJurado, que preíente

íe achar , nao paííàndo a valia de mil Reaes. E paf-

fando delles , fe poderáõ foccorrer as partes dos Cor-

regedores, ou Juizes ordinários. E íèndo as com-
pras, ou contratos de bens de raiz, ou coufas mo-
veis

, que fe naÔ comprarem pelo miúdo
,
poderáo

as partes requerer aas juftiças , a que o conhecimen-

to pertencer. As quaes conheceráo ordinariamente,

cfaraÕ o que for juíliça, affi no fazer receber as di-

tas Moedas , como na execução das ditas penas deí^

ta Ley.

Item manda o dito Senhor, que em cada hu-

ma das Cameras de todos íèus Rep^nos , e Senho-

rios, haja padrão de hum marco ao menos, para o
pezo da dita Moeda de ouro

,
que teerá todolos

pezos pelo miúdo até oitavo de graõ. E que haja

mais em cada Camera duas balanças , huma em que

fe poííà pezar até hum marco, e outra pequena pa-

ra íê pezarem as Moedas de rail Reaes para baixo

:

que ferao afiladas pelos padroens , e marcas da Ci-

dade
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dade de Lisboa , e do Porto , e ftaráô na arca dd

Concelho. E haverá mais em cada Lugar huma ba-

lança pequena, com feus pezos miúdos de onça pa-»

ra baixo com grãos de lataÕ até vinte e quatro
^

em que haverá hum graõ , meyo graô , dous quar-

tos de grao em duas peças , e huma peça de dous

grãos , e outra de quatro , c outra de leis , e outra

de doze , e outra de vinte e quatro. As quaes ba-

lanças , e pezos feraõ concertados , e afilados pelo

padrão
,
que ha de eftar na arca do Concelho : e os

teerá huma peííba
,
que os Officiaes da Camera

para iííò elegeráô em cada hum anno , que more
em lugar publico , e conveniente

, para facilmente

poderem ir pezar. A qual peílba íêrá conftrangida

a pezar , ou leixar pezar a dita Moeda pelos ditos

pezos , íêm por iííò levar coufa alguma. E ferá cí^

cuíb no anno em que aíTi for eleito , de fervir em
todolos officios , e encargos do Concelho , ainda

que fejaô dos quatro da Ordenação. E alUm pode-

rá haver as ditas penas
,
que por efta Ley lhe fao

applicadas. E naô deixando pezar pelas ditas ba-

lanças , e pezos , ou levando por iííb alguma coufa,

pagará mil Reaes por cada vez, ametade para quem
o accuíar , e a outra para as defpezas do Concelho.

E em cada Aldeã , e Lugar do Termo das Ci-

dades , ou Villas , em que o Corregedor com os Of^

ficiaes da Camera ordenar , com aííènto
, que íê dií^

ío fará nos livros das Cameras , haverá outras taes

balanças , e pezos afilados pelo padrão da Camera,

e íla-
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e ftaráõ em poder de hum morador da tal Aldea

,

que cada anno ferá elegido pelos Officiaes da Ca-

mera
,
que outro fi deixe pezar fob as ditas penas

,

e íèrá efcufo dos encargos do Concelho.

E manda o dito Senhor ,
que os Vereadores de

cada hum Lugar, da publicação defta Ley a íeis

mezes
, façaõ comprar aa cuíta dos Concelhos , e

rendas , as balanças , e pezos
,
que haõ de eftar na

arca do Concelho , afilados pelos padroens de Lií^

boa , ou do Porto. E aííi mefmo as que haõ de eí^

tar fora da arca , em poder das peíToas acima ditas

,

e nas Aldeãs. E naõ comprindo , pagará6 os Ve-
readores dos Lugares , em que houver mil vifinhos

no Lugar, e feu Termo , dous mil Reaes, e os dos

Lugares em que houver de quinhentos até mil vi-

finhos
,
pagaráô mil Reaes. E os dos outros Luga-

res de menos vifmhos encorreráo nas penas da Or-

denação do Tit. de Almotace moor , dos que naõ

teem os pezos , que faõ obrigados. E quando íe o

padraõ dos ditos pezos meter na arca do Concelho,

íè íàrá diílò aflènto pelo Efcrivaõ da Camera no li-

vro delia, em que eftaõ aííèntados os beens , e eícri-

turas do Concelho aííinado pelos Officiaes da Ca-

mera. E pela mefma maneira ,
quando íè entrega-

rem as balanças aas peííbas ,
que as haÕ de teer , íè

fará aílènto aíTinado pelo Efcrivaõ da Camera, e pe-

la peííòa a que forem entregues. E acabado o an-

no , a peííòa , que tiver a balança , a virá entregar

na dita Camera , e nella íe entregará a outra ,
que

para
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para o anno Teguinte for elegida. E íèraÕ os ditos

pezos então afilados pelo Afiiador do Concelho pe-

rante os Officiaes da Camera , e de tudo fe fará af-

Tento. E affi feraÔ afilados em cada hum anno no

tempo , que a Ordenação manda afilar os pezos , ti-

rando os das Aldeãs
,
que foomente íèraõ afilados

huma vez. Salvo fe pelos Almotacees , fazendo

correição , fe acharem faltos
,
porque entaÔ feraõ afi-

lados, e concertados. E íê os Concelhos naõ tive-

rem renda, para íè comprarem as ditas balanças,

lançaráõ finta com parecer do Corregedor , ou Ou-
vidor da Comarca, fem mais licença de S. A. guar-

dando na finta a forma das Ordenações.

Item manda S. A. a todos íèus Theíbureiros

,

Almoxarifes , e Recebedores , afii íêus , como de

quaefquer peílbas , que tenhao pezos de quarto de

gra5 até hum marco, que naô íejao dobrados , tu-

do afilado , e marcado na Corte pelo padrão do AI-

motacee moor , e em Lisboa pelo da Cidade: e nos

outros Lugares , pelo padrão do Lugar
,
que for

cabeça de correição , ou Almoxarifado. E em cada

huma das Ilhas , e dos Lugares de íèus Senhorios

,

pelo padrão da Cidade , ou Villa principal.

E toda peííba poderá teer os ditos pezos , e

balanças , fendo afilados pelos padroens do Conce-
lho. Porém nenhuma balança das publicas, como
das peííòas privadas , íerá quebradiça , nem teerá

contrapezos , nem alguma coufa , que íè pofl!à mo-
ver , e tirar , íbb pena de encorrer na pena da Or*

dena-
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denaçaô no Tit. do Almotacee moer

,
pofto que íè

naõ prove
, que pezou com as taes balanças. E pe-

zando haverá a pena da Ordenação do Liv. 5. Tit.

87. E os Almotacees faraó correição duas vezes

em cada anno, conforme aa dita Ordenação, e pro-

veráõ as ditas balanças , e pezos das Moedas , afíi

dos ourivezes , como de quaefquer outros officiaes

mecânicos , que fàô obrigados aas teer , e cumprao

niííò íêu regimento.

Item manda o dito Senhor aos Corregedores,

e Ouvidores, que em cada hum anno, quando fize-

rem correiçaÕ , faibaÕ fe os Officiaes da Camera
teem as ditas balanças , e pezos na maneira fobre-

dita. E íê deixa5 pezar livremente as Moedas , que

cada hum quer, e le defpenderaÔ o dinheiro das-fín-

tas para as balanças em outras couíàs. E que dêem
as penas defta Ordenação aa execução. A 2. de

Janeiro de 1560.

hey do anno de 1^64 , em que (e prohthem as Moedas

Jeitasfora do Reyno , com declaração das penas ,

(jue teriaõ os culpados , e premio dos denunciantes*

Ha ElRey noííò Senhor por bem ,
que qual-

quer peílòa ,
que defcobrir , ou moftrar navio , ou

caía em que a Moeda , que vem de fora do Regno,

do cunho de S. A. íè poííà tomar , e achar , ou pro-

var
,
que alguma peílba a trouxe , ou mandou tra-

zer , ou a iííò deu favor , ajuda , e confelho , ou for

Tom.IV. Mmm dello
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dello fabedor , e o nao defcobrir , ou que nella tra-

tar por qualquer maneira , que íêja 3 de lhe fazer

mercê de tudo , o que per fua induftria for achado

,

e defcoberto , ou provado , e aífi da metade da fa-

zenda , e beens , e de quaefquer outras coufas , que

por o tal cafo fe perdem por bem da Ordenação do

Liv.5. Tit.6. dos que fazem Moeda falfa. E aíTi ha

por bem de lhe perdoar a culpa , que tiver , e pena

em que encorrer , ou teem encorrido por qualquer

malefício , ou delido ,
que tenha commettido , naÔ

íèndo cafo de morte natural , ou Civel , ou de refií^

tencia feita a official de Juíliça : e eílo naÕ tendo

parte nos ditos caíbs. E para que com menos re-

ceyo fe pofla defcobrir , manda às fuas Juftiças , a

que le fizer a denunciaçaõ , que o tenhaõ em lêgre-

do. E que tanto
,
que alguma peííba lhe defcobrir

o que dito he , ou lhe quizer dar alguma prova dií^

fo
,
logo com muita brevidade lha tomem , e tirem

inquirição do caíb , e façaÕ todas as diligencias para

le a dita Moeda achar , e íè defcobrirem as peííbas

,

que nos ditos cafos forem culpadas. Aos quaes fa-

raó logo efcrever , e íèqueftrar íuas fazendas , e os

prenderáÓ , e procederáô contra elles conforme aas

Ordenações. Por hum Alvará de 1 5 de Janeiro de

mil e quinhentos e íèíTenta e quatro.

Ley
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Ley doamío de 1^64 porcjue fe prohihem as Vata-

cas de Alemanha falfificadas.

Manda ElRey noííò Senhor , que por as Pa-

tacas de Alemanha
,
que tinhaõ tres toftoens de pe-

zo , fe lavrarem hora falíifícadas , e de menos pezoj

pela qual razaõ íaõ defezas nos Eftados de Frandes

,

e pola dita defeza fe podiaõ trazer a eftes Regnos
para íê gaílarem

,
daqui em diante as ditas Patacas fe

naõ recebaõ , nem corraõ , nem tenhaõ valia algu-

ma em íèus Regnos. E os que delias mais ufarem,

e deípenderem , e de qualquer maneira nellas trata-

rem, encorraÕ nas penas da Ordenação do Liv. 5.

Tit.6. dos que uíaõ de Moeda falfa. Porém as peí-

foas , que tiverem a dita Moeda de Patacas , a po-

deráô mandar desfazer , e fundir , e reduzilla aa va-

lia , e ley em que a prata deíles Regnos corre , fem

embargo da dita Ordenação ,
que defende , que a

Moeda de prata íe nao desfaça
,
poRo que feja de

fora do Regno. Per hum Alvará de 9 de Feve-

reiro de 15Ó4,

luey do amo de i^jo folre o valor das Moedas de

prata , e de que (jiiaUdades hao de fer.

Eu ElRey faço faber aos que efte Alvará vi-

rem , que íèndo eu informado do pezo , e valia das

Moedas de prata , que fe ora lavrao na Cafa da

Tom.íV. Mmm ii Moe-
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Moeda da Cidade de Lisboa
,
mandey

, que os De-

putados da Meíà da Coníciencia , e outros Letra-

dos , que com elles fe ajuntarão ,
praticaíTem , e viP

íem o que nefte negocio íè devia fazer. E haven-»

do refpeito ao que lhes niííb pareceo y fegundo vi

per hum aííènto por elles aííínado , e conformando-

me também com o que ordeney fobre o lavramen-

to das ditas Moedas per huma Ordenação feita a

XXVII. deJunho de M. DLVIIÍ. Ey por bem , e

mando
,
que da feitura defte em diante , de toda a

prata
,
que ao prefente ha na Cafa da Moeda da Ci-

dade de Lisboa , e de toda a mais prata
,
que ao di-

ante entrar nas Cafas da Moeda de meus Reynos,

para íe lavrar em Moeda fe façao Toftoens , e Me-
yos Toftoens , Vinténs , e Meyos Vinténs. E de

cada marco da dita prata , íêndo da ley de onze di-

nheiros , que he a de que fe té ora lavrou , e lavra

em meus Reynos, fe faraó de Toftoens vinte e qua-

tro peças
,
que valerá cada huma cem reis de feis

Ceitis o Real. E de Meyos Toftoens quarenta e

oito peças. E de Vinténs , cento e vinte peças. E
de Meyos Vinténs duzentas e quarenta peças , ao

dito refpeito. De modo ,
que cada marco de pra-

ta feito em Moeda pela dita maneira , valha dous

mil e quatrocentos reis. As quaes Moedas teraõ

outros taes cunhos , e letras como tinhaÕ as Moe-
das da prata das ditas fortes , que íè até ora lavra-

ra5 , tirando fomente de cada marco oitenta reis

,

que pela informação
,
que mandey tomar do The-

íburei-
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Toureiro , e Officiaes da Cafa da Moeda da dita

dade de Lisboa , íê achou , que íe podia defpender

nos cuílos , e lavramento da dita prata. Notifíco-o

aííi aos Thefoureiros , e Officiaes das Cafas da Moe-
da de meus Reynos, e mandolhes , que toda a prata,

que nas ditas Caías houver, e ao diante nellas entrar

para íè haver de lavrar em Moeda , a façaõ lavrar

nas ditas Moedas pela maneira contenda nefta Pro-

vifaõ. E a cumpraõ , e guardem inteiramente co-

mo fe nella contém , fem embargo de quaefquer ou-

tras Provifoens
,
que em contrario haja. E regiílar-

ícha nos livros de minha fazenda , e das ditas Cafas

da Moeda para fe faber como aíTi o houve por bemj

e valerá como fe foflè Carta feita em meu nome , e

paííàda pela Chancellaria , íem embargo da Orde-

nação do fegundo Livro y Tit. 10, que defende

,

que nao valha Alvará cujo eííèito haja de durar

mais de hum anno. E mando ao Chanceller môr,
que faça publicar efía ProviíàÔ em minha Chancel-

laria , e paílàr o treslado delia em Cartas em meu
nome, eaííinadas por elle fegundo Ordenaçaõ, pa*

ra todos os Corregedores , e Ouvidores de meus

K eynos , a fazerem outro íi publicar nos lugares de

íuas Correições , e Ouvidorias para a todos fer no-

tório. Lopo Soares a fez em Salvaterra a xxii dias

de Abril de M. D. LXX. E eu Miguel de Mou-
ra a fobfcrevi.

Ley
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Ley do atino de i^Si para (jus na^o valha a Moeda

f

(]iie fe lavrou em nome de D. Antonio , e que fe

corte , e entregue na Moeda,

Eu ElRey faço faber aos que efte Alvará vi-

rem
, que eu fou informado ,

que D. Antonio Prior

do Crato no tempo , que íè levantou uíurpando no-

me de Rey , mandou lavrar Moeda com feu no-

me , e com os cunhos de minhas Armas Reaes da

Coroa deites Reynos, de muito menos pezo do que

as Leys , e Ordenações delles permittem : e porque

a dita Moeda naô podia , nem devia correr , ainda

que fora de jufto pezo , e valor ,
por fer mandada

lavrar por peííba ,
que para iííb nao tinhi poder,

nem authoridade. Hey por bem , e mando
,
que

da publicação deíle Alvará em diante a dita Moe-
da naõ corra mais em meus Reynos , e Senho-

rios; e toda a que houver lavrada em nome do dito

D. Antonio íèja de nenhuma valia : e as peílbas em
cujo poder eftiver, a entregue dentro de quinze dias,

convém a faber: os moradores da Cidade de Lisboa,

eíeu Termo, ao Thefoureiro da Moeda da dita Ci-

dade , e os moradores nos outros lugares de meus
Reynos aos Executores, ou Recebedores de minhas

rendas , aos quaes mando , que lha receba5 , e lhe

paguem o pezo, e valia da prata , ou ouro delia, e

a corte lo^o : e mando ao Thefoureiro , ou The-

loureiros , a que os ditos Executores forem obriga-

gados
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gados acudir com o dinheiro de íêu recebimento,

que llie tomem a dita Moeda contada em pagamen-

to da quantia , que pezar , e a carreguem íobre íí

em receita , e lhe pafle delia conhecimentos em for-

ma para fuás contas, e a entreguem ao dito The-

íòureiro da Moeda da dita Cidade de Lisboa aííi

cortada , ao qual íè carregará em receita para a fa-

zer lavrar em Moeda da Ley, e pezo
,
que antes íè

lavrava na dita Caía como ora mando , que fe la-

vre 5 e aos ditos Executores paííàrá conhecimento

em forma para fuás contas , e qualquer peííba , afli

natural , como eftrangeira ,
que paítado o dito ter-

mo for achado com a dita Moeda , ou que delia

uíâr , encorrerá em todas as penas em que encor-

rem os que lavraõ , e uíào de Moeda falíâ. Noti-

fico-o aíIi ao Regedor da Cafa da Supplicaçao , e

ao Governador da Caía do Civel , e a todos meus

Deíèmbargadores ,
Corregedores, Ouvidores

, Jui-

zes , e Juftiças , Oííiciaes , e peííbas a que o conhe-

cimento defta pertencer, e lhes mando, que em tu-

do cumpraõ , guardem , e façaõ inteiramente cum-

prir , e guardar eíle Alvará como fe nelle contém

,

e ao Chanceller mor
,
que o faça publicar na Chan-

cellaria , e envie logo Cartas com o treslado delle

fob íèu final , e meu Sello aos Corregedores das Co-

marcas , e Ouvidores das terras , em que os ditos

Corregedores naô entrao per via de correição , aos

quaes Corregedores , e Ouvidores , mando outro fi,

que o façaõ publicar em todos os lugares de fuas

Cornar-
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Comarcas , e Ouvidorias ,
para que a todos íèja no-

tório : e efte Alvará hey por bem ,
que valha como

fe foílè Carta feita em meu nome ,
por mim affina-

da , e paíTada por minha Chancellaria , Tem embar-

go da Ordenação do Livro fegundo , Titulo vinte

em contrario j o qual íê regiftará nos livros das ditas

Relações das ditas Cafas da Supplicaçaõ , e do Ci-

vel , em que fe regiílaõ as femelhantes Provifoens.

Bauptifta da Guevara o fez em Elvas a quatro dias

do mez de Fevereiro de mil quinhentos oitenta e

hum. Eu Nuno Alvares Pereira o fiz efcrever.

Ley do anno de i^Sz para que na Ilha da Madei-

ra , e Porto Santo valliaõ os Reaks de prata.

Eu ElRey faço faber aos que efte meu Alva-

rá virem , que por fer informado, que na Ilha da

Madeira , e Ilha do Porto Santo , naÕ correm os

Reales de prata , nem fe tomaõ pela valia
, que va-

lem neftes Reynos , o que he grande prejuizo do

commercio , e trato das ditas Ilhas , e das peííbas ,

que nella negoceaõ , e querendo niíTo prover. Hey
por bem , e mando

,
que daqui em diante valhaÔ nas

ditas Ilhas da Madeira , e Porto Santo os Reales de

prata fmgellos a dous vinténs cada hum , e as Moe-
das de dous Reales a quatro vinténs , e os de qua-

tro Reales oito vinténs , e meyo Real de prata hum
vintém j e ifto em quanto eu afíim o houver por

bem, e naÕ mandar o contrario: pelo que mando a

toàos
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todos os moradores das ditas Ilhas , e peííbas , que

nellas negoceao , e tem feu trato , e commercio

,

que daqui em diante tomem as ditas Moedas nas

valias acima declaradas , e nas mefmas valias com-
praráô, íêm niííb haver duvida alguma. E aquelles,

que aílim o naÔ cumprirem , e naõ quizerem tomar

as ditas Moedas nas ditas valias , e as engeitarem.

Hey por bem ,
que encorraõ nas penas , em que por

minhas Ordenações encorrem aquelles
,
que engei-

taÕ, e naõ querem tomar as Moedas deíles Rey-
nos , as quaes penas fe daraõ à execuçaõ nas taes

peílòas cada vez
,
que nellas encorrerem. Pelo que

mando ao Licenciado Joaõ Leitaõ do meu Defem-

bargo ,
Deíêmbargador da Caía da Supplicaçaõ ,

que ora eftá na Ilha da Madeira , entendendo nas

couíâs da Juíliça , e de minha fazenda
, que tanto,

que lhe eíle meu Alvará for aprefentado , o faça lo-

go publicar , e apregoar na Cidade do Funchal pe-

los lugares públicos delia , e das mais Villas , e Lu-

gares da dita Ilha , e Ilha do Porto Santo , e fixar

o treslado por elle aíTinado nas portas da Caía das

Cameras dos taes lugares para vir à noticia de to-

dos , e íe faber como aííim o tenho mandado. E
aííim mando a todas minhas Juftiças das ditas Ilhas,

que o cumpraõ , e façaõ inteiramente cumprir , e

guardar , como nelle íè contém , e procedaõ contra

as peííbas , que contra elle forem , e o naÕ quizerem

cumprir na forma das ditas Ordenações , e confor-

me a ellas. Eíle Alvará quero, que valha, e tenha

Tom.IV. Nnn força 3
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força , e vigor , como fe foíTe Carta feita em meu
nome, por mim affinada, e paílada por minha Chan-

cellaria , fem embargo da Ordenação do fegundo

Livro , Tit. 20. que diz
, que as couías cujo efíèi-

to houver de durar mais de hum anno ,
pafíèm por

Cartas , e paííàndo por Alvarás nao valhao. Anto-

tonio Rodriguez o fez em Lisboa a 25 de Novem«
bro de 1582. SimaÕ Borralho o fez efcrever.

Ley da anno de 1^84 /obre as Moedas de ouro
,
(jue fe

liaviao lavrar na Cafa da Moeda dejia Cidade

de Lisboa.

D. Filippe por graça de Deos , Rey de Por-

tugal , e dos Algarves , daquem , e dalém , mar em
Africa , Senhor de Guiné , &c. Faço faber aos que

eí^a virem
, que por alguns juílos refpeitos conveni-

entes ao bem , e proveito de meus povos defte

Reyno de Portugal. Hey por bem , e me praz

,

que da publicaça5 delia em diante fe naõ lavre nas

Cafas da Moeda do dito Reyno as Moedas de ou-

ro , que fe até hora lavrarão , e que do ouro , que

veyo do Caílello de S.Jorge da Mina
,
que trouxe

o GaleaÔ S.Mattheus, que íe entregou na dita Ca-
ía da Moeda nefte mez de Fevereiro do anno pre-

fente de quinhentos oitenta e quatro , fe faça rres íbr-

tes de Moeda , convém a faber : huma de Cruzado
de preço de quatrocentos reis de íeis Ceptis o Real,

a qual terá de pezo feiTenta e hum graÕ e hum fete

doza-
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dozavo de graÕ , e terá de huma parte o Efcudo

das minhas Armas Reaes deftes Reynos com huma
Coroa cerrada em cima , com huma letra ao redor

,

que diga : Fhilippiís Dei gratia Fortiig. e da outra

banda terá huma Cruz de Chrifto como a tinhaÕ

os Cruzados
, que antigamente íe lavravao na dita

Moeda , com huma letra ao redor , que diga : In
hocJigno vinces 5 e de cada marco de ouro íe faraõ

das ditas Moedas de Cruzado fetenta e cinco peças,

que valem trinta mil reis a refpeito do pezo, e Ley
acima declarado. E a fegunda forte de Moeda fe-

rá de dous Cruzados
,
que pezará huma oitava cin-

coenta e hum grãos e hum íèiímo de graõ , de pre-

ço de oitocentos reis de leis Ceptis o Real , com as

melmas Armas , Cruz , e letras , e da meíma Ley
j

e de cada marco fe faraõ vinte e íète peças e meya,
que valem os ditos trinta mil reis. E a terceira

forte de Moeda terá quatro Cruzados
, que peza-

rá tres oitavas e trinta grãos e dous íèifmos de graõ

de preço de mil e íèifcentos reis de feis Ceptis o
Real , com as meímas Armas , Cruz , e letras , e

da mefma Ley 5 e de cada marco íè faraó treze pe-

ças e tres quartos de peça
,
que valem os ditos trin-

ta mil reis. E hey por bem
,
que os dous terços do

ouro
,
que íe lavrar pela maneira acima declarada,

íêjao os dous terços em Moedas de Cruzados fingel-

los , e do outro terço as duas partes em Moedas de

dous Cruzados , e a outra em Moedas de quatro

Cruzados ; as quaes Moedas de ouro correráõ , e íê

Tom.IV. Nrui ii rece-
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receberáo em meus Reynos , e Senhorios 5 e peííòa

alguma as naô engeitará pelos ditos preços , nem as

dará por outros mayores fob as penas em minhas

Ordenações declaradas : e para ifto fer a todos no-

tório mando ao Chanceller môr ,
que faça publicar

efta Carta na Chancellaria , e envie logo Cartas

com o treslado delia , aífinadas por elle , e afelladas

com o meu Sello, aos Corregedores das Comarcas,

e aos Ouvidores das terras , em que os ditos Corre-

gedores naõ entraõ por via de correição j aos quaes

mando
,
que as façaõ publicar em todos os lugares

de fuas Correições , e Ouvidorias , e a cumpraõ , e

guardem, e façaô cumprir, e guardar inteiramente

como fe nella contém. E affim mando ao Theíòu-

reiro , e Officiaes da Cafa da Moeda deíla Cidade

de Lisboa , que a façaõ regiftar nos livros delia on-

de íe regiftaõ as ta es Cartas , e façaõ lavrar o ouro,

que daqui em diante na. dita Cafa da Moeda entrar

nas Moedas , e pela maneira
,
que fe nefta contém.

Joaõ de Torres a fez em Lisboa a dezoito de Feve*

reiro , Anno do Nafcimento de Noííò Senhor Jefu

Chrifto de mil quinhentos oitenta e quatro. E eu

Diogo Velho a fiz efcrever.

Ley do anno de 1611 para (]iie na'õ corrao ReaksJin-
gelos /èm ferem examinados , e cunhados de novo.

Eu ElRey faço faber aos que efte Alvará vi-

rem, que eu íbu informado, que nefte Reyno tem

entra-
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entrado muitos Reales fingellos cerceados , e faltos

de pezo j e porque convém muito a meu ferviço , e

bem de meus Reynos atalharfe ao grande damno ,

que diííò lhes refultaõ , e querendo ora prover com
o remédio neceííàrio. Ey por bem , e mando, que

todas as peííòas de qualquer qualidade , e condição,

que Íêja5 , que neíle Reyno tiverem Reales fmgel-

los, íêndo moradores nefta Cidade de Lisboa, e íeu

Termo , os levem à Cafa da Moeda defta Cidade

dentro em quatro dias. E pelo Reyno às Villas ,

e Cidades das cabeças das Comarcas , e feraõ entre-

gues ao Thefoureiro da dita Cafa da Moeda nefta

Cidade. E pelo Reyno aos Theíoureiros
, que os

Corregedores das Comarcas , e Ouvidores dos Mel^

trados ordenaráo, cada hum emfua Comarca, para

que o dito Thefoureiro da Moeda, com osOfficiaes

da dita Cafa para iííb deputados , e pelo Reyno
com as peíToas

,
que os Corregedores , e Ouvidores

ordenarem , fe façaõ os exames neceíTarios para íè

verificar, e determinar quaes faõ os Reales cercea-

dos : e os que forem achados faltos de pezo , íejaô

cortados diante de íêus donos , querendo-fe achar

preíèntes, a quem feraÕ entregues. E os que tive-

rem o pezo feraõ cunhados na dita Cafa , com huns

cunhos pequenos de minhas Armas Reaes
,
para

íê faber
,
que os taes Reales haõ de correr , o que

nefta Cidade fe fará antes de íêrem entregues às par-

tes. E pelo Reyno feraÕ entregues a feus donos

com obrigação ,
que dentro de vinte dias os tragao

à dita
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à dita Caía da Moeda aonde fe porá a dita marca ,

e fem iííò naõ poderáô correr. E da publicação

defta Ley nefta Cidade, e nas Comarcas defte Rey-
no no dia

, que em cada huma delias fe apregoar,

naõ fe ufará mais da dita Moeda em maneira algu-

ma, fem primeiro íè fazer o que por ella mando,

fob pena , que a peííòa ,
que a naô depofitar dentro

no dito tempo , a perca, E outro fi íê ufar delia ,

com o quatro dobro
,
que hey por bem de applicar

para Captivos , e accufador : e íê naõ poderá tirar

por nenhuma peíToa deíla Cidade , nem de cada hu-

ma das Comarcas , Moeda alguma
,
que nellas eíli-

ver , nem mandar para fõra fem fer examinada , e

cunhada na forma íobredita , fob pena de incorrer

na dita pena do quatro dobro pelo dito modo. E
mando ao Prefidente , e Defembargadores do Paço,

Regedor , e Governadores das Cafas da Supplica-

çaõ, e do Porto, e Reyno do Algarve
,
que façaõ

regiílar eíla Ley nos livros do Deíembargo do Pa-

ço , e das Relações das ditas Caías , onde as feme-

Ihantes íè coílumaÕ regiílar: e ao Chanceller mór,

que a publique na Chancellaria , e envie logo Car-

tas com o treslado delia , íbb feu íinal , e meu Sel-

lo , e aos Corregedores , e Ouvidores das Comar-
cas , e aííí aos Ouvidores das terras , em que os di-

tos Corregedores naõ entraÕ por via de Correiçaõ
5

aos quaes Corregedores , e Ouvidores ntando ,
que

a publiquem nos lugares onde eíliverem , e a íàçaõ

publicar em todos os lugares de fuás Comarcas , e

Ouvi-
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Ouvidorias , e regiílar nos livros das Cair.eras dei-»

las para que a todos feja notório , e fe cumpra , e

guarde inteiramente o contheudo nella
,
que hey

por bem, que valha , e tenha força de Ley. Anto-
nio Martins de Medeiros o fez em Lisboa a vinte

e feis de Janeiro de mil eíeiícentos e doze. E eu

Pero Sanches Farinha o fiz eícrever.

REY.

LiCy do anno de 1612 pela (jiial fe ordena ,
(jue dos

Keaks fingellos valha o marco a dons mil c

Jeifcentos e vinte reis»

Eu ElRey faço laber , aos que eíle meu AI--

vará virem , que eu fuy informado da muita vexa-

ção, e perda , que o povo recebia na troca dos

Ivcales fingellos , que pela Ley , que ora fe publi-

cou
,
mandey , que naõ correílèm , e íê manifeílaf»

fem às Juíliças dentro de quatro dias , particular-

mente os pobres , que naÕ podem efperar
, para

que os que entregarem na Caía da Moeda , íé con-

vertaõ em Moeda corrente defte Reyno 5 ou que

por naõ terem taÕ pequena quantia delles os nao

podem converter em outro uíò , e ferlhe forçado

vendellos a pezo ; e vendo as informações ,
que fe

tomarão fobre a valia dos ditos Reales vendendo-

íe como prata quebrada. Hey por bem ,
que ne-

nhuma pefíòa de qualcjuer qualidade , condição

,

que



34^ Hifioria (genealógica

que feja ,
compre os ditos Reales fingellos por me-

nos preço de dous mil e feifcentos e vinte reis o

marco, íbb pena de quem o contrario fizer fer con-

demnado em tres annos de degredo para hum dos

lugares de Africa , e toda fua fazenda perdida appli-

cada para minha Camera. E aíTi hey por bem de

prorogar mais quinze dias além dos quatro conce-

didos pela dita Ley
,
para dentro nelles íè manifeí^

tarem àsjuíliças os ditos Reales fingellos, e man-
do , que logo fe lancem pregoens neíta Cidade , do

que nefte fe contém para vir à noticia de todos , e

ao Dt:rembargador Damião de Aguiar do meu Con-
felho , e Chanceller mor deíles Reynes

, que envie

logo o traslado delle fob meu Sello , e ícu final , &:c.

Duarte Correa de Souíà o fez em Lisboa a 6 de

Outubro de 1612.

Ltey do anno de 16ij "acerca da forma , e tempo
f

em (jue fe haviaÕ lavrar os Bazarucos na Ci'

dade de Goa.

Eu ElRey faço faber aos que efte Alvará vi-

rem
, que eu fuy informado em como por cauíà dos

Bazarucos, que íè lavra5 na Cidade de Goa, rece-

beo o povo notável perda , porque como os metaes

de que íe fazem , aííim cobre , como calaim , ou tu-

tunaga , faÕ fazendas
,
que tem altas , e baixas , con-

forme a quantidade
, que ha delias , naõ pode dei-

xar de haver grande confuíâo , e detrimento , cau*

íãdo
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fado tudo pelos Vice-Reys do Eílado da índia , e

meus Miniftros ordenarem lavrarfe efta Moeda por

muito mais preço do que o metal anda j e affim man-

dando-a fazer pequena pelo muito intereííè
, que

recebem , e os Mouros da outra banda da Ilha da

Cidade de Goa lavrarem o meímo metal ainda em
muito mais pequena Moeda , e metendo na dita

Ilha muita quantidade , ficando com o ganho ; e

como ha muitos Bazarucos na terra, vem logo a le-

var muitos farafagens , e darem por hum Xarafim

mais de Bazarucos a quarta , e quinta parte , e por

efta razaõ alteraÕ os preços a todas as coufas 5 e por-

que convém prover nefta matéria de remédio con-

veniente para que íê poííà atalhar a que nao paííè

adiante , e o povo naõ receba perda , nem moleA
tia. Hey por bem ,

que o Vice-Rey da índia naõ

poííà mandar bater Bazarucos fenaõ quando a ne-

ceíTidade o pedir , e depois que for faltando quanti-

dade
,
que ha delles

,
porque entaÕ fe bateráõ , e o

metal de que fe fizerem , por nenhum cafo feja de

calaim, nem de outro algum metaJ, íènaô de cobre,

porque delle fomente fe haÕ de lavrar eftes Bazaru«»

cos j e hey por meu ferviço , que as ordens
,
que

houver , e Alvará
,
que íe paííbu no anno de feif-

centos e cinco íbbre o Vice-Rey da índia nao po-

der dar licença para fe baterem Bazarucos na Moeda
de Goa fe obferve , e guarde inviolavelmente. Pe-

lo que mando ao dito meu Vice-Rey , ou Gover-

nador das partes da índia, que ora he , e ao diante

Tom.IV. Ooo foig
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for , e aos Vereadores de minha fazenda em ellas^

cumpraõ , e guardem efta Provifao , e as ordens, e

Alvará referido , e nas refidencias , que fe tomarem

a todos os Vice-Reys , e Governadores ,
que forem

daquelle Eílado , íè perguntará fempre fe as íizeraõ

cumprir , os quaes Bazarucos fe na5 poderáo trazer

da terra firme para Goa , íbb as penas contheudas

na Provifao
,
que o Vice-Rey D. Francifco Maf-

carenhas mandou paííàr no anno dc oitenta e tres

,

que confirmo para eRe eírèito, e efte valerá como
Carta

,
pofto que feu effeito haja de durar mais de

hum anno íem embargo das Ordenações do íègun-

do Liv. Tit. 59. e 40. que diípoem o contrario, a

qual fepaííòu por tres vias. Manoel Ribeiro ofe3

em Lisboa a vinte de Março de mil feiícentos e de-

zaíéte. Diogo Soares o fez efcrever.

Ley do anno de 1Ó4X fohre o acerefcentamento

da Moeda de prata.

Dom JoaÕ &c. faço faber aos que eíla minha
Ley virem, que eu mandey ver com particular at-

tenção , e confideraçaõ , do que mais convém ao

meu ferviço , e bem commum de meus Reynos , e

Vaííàilos , e à continuação , e facilidade do com-
mercio , o que íe devia ordenar fobre o valor da

Moeda corrente deftes Reynos
, que peias ditas

confiderações pedia haver nellas alteração , e mu-

dança 5 prevenindo-fe os damnos, e inconvenientes

,

que
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que íè experimentavao , havendo de correr no va-

lor
, que de preíênce tem , e feito fobre tudo dili-

gencia , e exame , e tendo também refpeito ao va-

lor das Moedas , de que uíaõ as Nações Eílrangei-

ras
,
que neftes Reynos commerceaõ. Houve por

bem refolver
,
que daqui em diante fe faça de cada

marco de prata de ley de onze dinheiros trinta e

quatro Toíloens , e dos Febres ordinários , e que

deftes íe dem , e paguem às partes , donos da prata

,

por cada marco
,
que entregarem , e íèndo prata de

ley , vinte e nove Toíloens , em lugar dos vinte e

íère , que até agora fe lhe davaõ , e pelo marco dc

prata lavrada em Toíloens , que íè tornarem a fun-

dir, tres mil reis , e que de huma , e outra couía íe

façao aííèntos íeparados , e receitas ao Theíbureiro,

para que abatidas as defpezas
, que íè íizerem da fa-

brica, que fe fuppriráo dos Febres, íique para a mi-

nha fazenda o reílo liquido y que ferá na prata em
paíla quinhentos reis , e na de Moeda quatrocentos

reis , e que íè poííã fundir todo o {^enero de Moe-
da deíles Reynos , ou dos de Caílella , fem embar-

go de quaefquer Leys , ou Proviíbens , que haja em
contrario , e o Thefoureiro , e Officiaes da Moeda
rccebaõ para eíle eííeito toda a prata, ou Moeda,
que fe lhes entregar para íè lavrar em outra nova

,

na forma, que íica dito , e que aefte refpeito dan-

do-fe à nova Moeda de prata de ley de onze dinhei-

ros valor de vinte por cento mais do que pezar

,

íè lavrarem Toftoens , Meyos Toíloens
,
Quatro

Tom.IV. Ooo ii Vin.
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Vinténs , Dous Vinténs , Vinténs figellos
, Meyos

Vinténs , e Sinquinhos com o meu cunho , e nome
na forma coftumada , accreícentando fomente em
todas as Moedas o anno , em que íè lavraráô , ao

pé da Cruz com que fe cunhaÔ , e que paííàdos feis

mezes da publicação defta Ley
,
que concedo para

fe gaftar a Moeda , que atégora corria , naõ poíTa

correr , nem valer neftes meus Reynos , outra algu-

ma de prata majs que aquella , que na forma íbbre-

dita fe lavrar de novo com o meu cunho , e no-

me , tirado os Reales Caftelhanos de oito , e qua^

tro , como na dita íejaô os que tem por cunho

:

P/us ultra , e jugo , e íèttas , os quaes naõ valeráô

,

nem correráo ; e por quanto os Reales Caftelhanos,

que chamao Cerceados , e Vinténs Navarros , e

Bambas , fao de muito menos pezo , e as peííòas

,

que os tiverem perderão muito em os fundir , e la-

vrar de novo. Ordeno , e mando
, que dos que íê

trouxerem à Cafa da Moeda para íe lavrarem , íe

reíponda às partes com o íèu dinheiro íem ganho al-

gum para minha fazenda , e a fabrica deíla Moeda
íe pagará dos Febres : pelo que mando ao Thefou-

reiro da Cafa da Moeda , que nefta conformidade a

lavrem , e fundão , da publicação deíla Ley em di-

ante em minha Chancellaria ; e mando ao Regedor
da Cafa da Supplicaçaõ , e o Governador da Caía

do Porto , e aos Defembargadores das ditas Cafas,

e aos Corregedores do Crime da minha Corte , e

aos Corregedores , e Juizes do Crime deíla Cidade.

de
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Lisboa , e a todos os mais Corregedores , e Ou-

vidores do Meftrado , e Juizes de todas as Cidades,

Villas , e Lugares de meus Reynos
, que cumpraõ,

e guardem , e façaõ cumprir , e guardar efta Ley

,

como nella íê contém. E mando outro fi ao Dou-
tor Fernão Cabral do meu Coníèlho , e Chancelkr

môr dos ditos Reynos , a faça publicar na Chan-

cellaria , e envie logo Cartas com o treslado delia

íob o meu Sello , e feu final aos ditos Corregedores,

e Ouvidores das Comarcas , eaos Ouvidores das ter-

ras de Senhores , em que os Corregedores na6 cn-

traõ por Correição , para que a façao publicar em
todos os lugares de fuas Comarcas , e Ouvidorias

,

para que a todos feja notória \ e efta Ley íè regií^

trará no livro da Mefa do Deípacho dos meus Deí^

embargadores do Paço , e no Confelho de minha

fazenda , e nos da Cafa da SupplicaçaÕ , e do Porto,

em que le regiftraÕ femeihantes Leys. Balthafar

Rodrigues de Abreu afez em Lisboa a i. deJulho

de 1641.

ELREY.

J^ey do amo âe 1642 para (jiieJè cunhem novamente

as Moedas de prata com mayor preço.

Dom JoaÕ por graça de Deos , Rey de Por-

tugal, e dos Algarves, daquem , e dalém , mar em
Africa, Senhor de Guiné, &:c. Faço faber a todos

os que efta minha Ley virem ,
que eu mandey pu-

blicar
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blicar huma Ley por Decreto de vinte fete de Ju-

nho do anno paftado de feifcentos quarenta e hum

,

fobre a fabrica da nova Moeda corrente de prata

deftes meus Reynos
,
para fe haver de fundir toda

de novo , e com o cunho de minhas Armas 5 e pof-

to que nelle fe teve toda a confideraçaõ a fe haver

de ajuftar com a razaô , e conveniências do bom go-

verno, e confervaçao deftes meus Reynos, e con-

forme ao que fe ufa nos outros da Europa , com tu-

do por a Moeda ,
que atégora corria fabricada antes

deílanova, e particularmente osToftoens, eMeyos
ToRoens

, Quatro Vinteis , e Dous Vinteis Por-

tuguezes terem a mefma valia intrinfeca , que íâo

intriníècamente , íèndo da prata da Ley íe levaõ pa-

ra fora com grande preça pelo ganho , que delia íe

fegue , tirando-fe a meus Vaífallos , e à minha fa-

zenda as utilidades , que da redução da Moeda an-

tiga à nova fe lhes haviaõ de íeguir^ por naõ fer poí^

fivel em tempo breve lavrarfe de novo toda a co-

pia da Moeda antiga , que ha neftes Reynos , nem
íe oííèrecer outro meyo para fe atalhar eíFediva-

mente damno taô irreparável j havendo communi-
cado , e conferido a matéria com toda a circunfpec-

çaÕ
5 que a qualidade, e importância delia fe reque*

re , e reípeitando principalmente , que vem a fer o
mefmo valor hum Toílaõ novo cinco Vinteis

, pe«

zando ellc quatro
,
que hum Toftaõ antigo

,
que

peza cinco Vinteis valer feis , e que com dar à

Moeda antiga o valor a efte refpeito , íica toda em
hum
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hum mefmo eíiado igual , e com a brevidade , que

le requere íe poderá toda reduzir a elle , cerrando a

porta a que fe leve para fora , e recebendo as partes,

e minha fazenda o meíino ganiio, que tem na Moe-
da

,
que fe vay lavrando de novo. Hey por bem

,

e mando , que em toda a Moeda antiga de Toí^

toens , Meyos Toftoens
,
Quatro Vinteis , e Dous

Vinteis da Moeda Portugueza , fe ponha hum no-

vo cunho , no qual fe declare com figura de algarií^

mo, que os Toíloens valem Seis Vinteis , e os Me-
yos Toíloens Tres Vinteis , as Moedas de oitenta

reis Portuguezas cinco Vinteis , e as de Dous Vin-

teis Meyo Toftaô , e que da Moeda antiga ,
que

aííi íê cunhar de novo fe dê a íèus donos a dous per

cento de ganho , como agora íè faz da nova Moe-
da , e o mais nque para minha fazenda

, para íe em-

pregar na defenfa deftes Reynos ; e porque íèm di-

lação , nem moleftia confideravel das partes fe exe-

cute , ordeno , e mando fe ponhaõ algumas cafas

,

cm que efta Moeda íe cunhe em alguns lugares dss

Comarcas deftes Reynos, guardando-fe em tudo o

mais o Regimento , que mandey fazer fobre eíla

nova fundição
,
que irá aíTinado por Francifco de

Lucena do meu Confeího , e meu Secretario de Eí^

tado; e mando ao Regedor da Gafa da Supplicaçao,

Governador da Gafa do Porto , e aos Defembarga-

dores das ditas Cafas , e a todos os Corregedores

,

Provedores , Ouvidores , Juizes, e mais Juíliç^s de

meus Reynos, e Senhorios, que cumprao, e guar-

dem 1



2 54 Hífloria Çenealogka

dem, e façaõ cumprir, e guardar efta minha Ley
como fe nella contém : pelo que mando ao meu
Chanceller môr a faça logo publicar na Chancella-

ria na forma ,
que em ella íê coftumaô publicar fe-

meíhantes Leys , e fob íeu final , e meu Sello man-

dará paílàr a copia delia aos Corregedores , Prove-

dores , Ouvidores , Juizes, e mais Juftiças dos ditos

meus Reynos , e Senhorios , aos quaes mando ,
que

tanto
, que a receberem a façaõ publicar em fuas

Comarcas , e diftridos
, para que poíTa vir à noticia

de todos , a qual íè regiííará no livro do Defembar-

go do Paço , Confelho da íàz^nda , Caía da Suppli-

caçaõ , e Relaçaõ do Porto , onde íêmelhantes Leys

íè coílumaÕ regiftar. Dada em Lisboa aos tres de

Fevereiro. Balthefar Gomes de Figueiró a fez , An-
no de mil feifcentos quarenta edous. Balthefar Ro-
drigues de Abreu a fez efcrever.

REY.

Ley do anuo de folre o valor
,
que ha de ter

o ouro , c cjue as Moedas de ouro valhao tres

mil reis , O*c.

Dom Joaõ por graça de Deos
, Rey de Por-

tugal , e dos Algarves
,
daquem , e dalém , mar em

Africa y Senhor de Guiné , e daConquiíla, navega-

ção , commercio de Ethiopia
,
Arábia, Períia , e da

índia , &:c. Hey por bem , e mando
,
que todo o

ouro em Moeda de qualquer género
,
qualidade , e

preço,
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preço , que feja , fe leve a Cafa delia , e fe lavre de

novo nella em Moedas Portuguezas de Quatro Cru-

zados , e Meyas Moedas, e Quartos, eque íèjao

do mefmo pezo , e tamanho , que as velhas tem 9

que fao tres oitavas e trinta grãos , íèndo cada oi-

tava de íètenta e dous grãos , accrefcentandolhe fo-

mente o meu nome , e a declaração do anno , em
que forem feitas ao pé da Cruz , com que fe cu-

nhaõ, eque as taes Moedas, que aííim de novo íè

lavrarem tenhao , as de quatro Cruzados valia ex«

triníêca de tres mil reis , mil e quinhentos a Meya ,

e íêtecentos e cincoenta reis o Quarto delia , cor-

reípondendo-íê aos donos
, que as levarem à Caía

da Moeda a razaÕ de dous mil e quinhentos reis por

cada huma , ficando os cinco toftoens reílantes pa-

ra minha fazenda, fahindo os gaftos da nova fabrica

dos Febres
,
que feraõ os menores

,
que for poíTi-

vel 5 e as peííòas
,
que levarem à Cafa Dobroens

,

ou Moedas de mais , ou menos íbbido quilate , fe

lhe correfponderá ao dito refpeito , feita a conta pe-

los Officiaes delia j e as que entregarem ouro em
paíla , peças , ou barras para íè lhe tornarem Moe-
das , fe lhe dê fatisfaçaõ com o crefcimento referi-

do ,
entregando-o ellas na ley de vinte e dous qui-

lates 5 e aos que levarem a vender à Cafa da Moeda
ouro em barras

, peças , ou paftas , fe lhe compre

com o dinheiro na maô
,
pagando-íèlhe a razaõ de

íèiícentos e íeííènta reis por oitava , com mais tres

por cento , para que com eíle proveito fe difpo-

Tom.IV. Ppp nhaõ
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nhaô ao vender com melhor vontade j e por efia

preíênte hey por revogadas todas as Leys
, que em

contrario haja , com declaração ,
que do dia em qus

fe publicar em diante valerá o marco de ouro de

vinte e dous quilates ,
que he o em que ha de cor-

rer geralmente , quarenta e dous mil duzentos e

quarenta reis , a feifcentos e feílènta por oitava , fi-

cando o creícimento a íèus donos
,
por lhes fazer

graça , e mercê ; aíTim o hey por bem , &c. Dada
em Lisboa aos vinte e nove dias do mez de Mar-
ço. Baltheíâr Gomes a fez , anno do Nafcimento

de Noííò Senhor Jefu Chrifto de mil feifcentos qua-

renta e dous. Balthefar Rodrigues de Abreu a fez

efcrever,

REY.

Ley do anno de 1644 para que as Fatacas falidas^

e cerceadas corra'o pelo cjue pezarem.

Eu ElRey faço faber aos que eíla minha Ley
virem

,
que eu fou informado , que íèm fe levanta-

rem as Patacas ao preço , que fuy fervido reíolver,

fe metem no Reyno grande quantidade delias cer-

ceadas , e falidas , com menor pezo do que deverão

ter , íègundo fua verdadeira eílimaçaõ 5 e porque

convém atalhar damno taô prejudicial a meu fervi-

ço , e bem commum do Reyno. Hey por bem , e

me praz, que nenhuma peííba de qualquer eftado,

e condição
, que for. feja obrigada a aceitar Pataca,

' que
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que naõ feja de pezo, falvo fe for pelo que ella juí^

tamente pezar , e valer a refpeito do novo creíci-

mento da Moeda , e as que tiverem efte pezo cor-

rerá© livremente, eíèraõ todos meus Vaííàllos obri-

gados a aceitallas , e os que o contrario fizerem do

que por efta minha Ley ordeno , encorreráõ em
hum caio , e outro nas penas da minha Ordenação

;

e mando aos Defembargadores ,
Corregedores, Pro-

vedores , Juizes , Juftiças , Officiaes , e peíToas de

. meus Reynos , e Senhorios
,
que aííi a façaÕ execu-

tar , e cumprir inteiramente como nefta minha Ley
he declarado , a qual para vir à noticia de todos , e

íê executar pontualmente , lem fe poder allegar ig-

norância , le regiftará nos livros do Defembargo do
Paço y e nos das Caías da Supplicaçaõ , e Relação

do Porto , onde íêmelhantes Leys íè coílumaÕ re-

giftar , e ao Chanceller mor
,
que a faça publicar na

Chancellaria , e enviar Cartas com copia delia fob

meu Sello , e feu final aos Corregedores das Comar-
cas , para fe cumprir inteiramente como nella íê

contém. Antonio de Moraes a fez em Lisboa a vin-

te e feis de Fevereiro de mil feifcentos quarenta e

quatro. Balthefar Rodrigues de Abreu a fez eícre-

ver.

Tom.lV. Ppp ii Ley
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Ley doa/mo de 1646 fohre as Moedas de ouroy para

(jiie corra'Ò os Dohroens a wil ejei[centos reis , e as

Moedas de tres mil reis a tres mil e (juinhentos ^c.

Eu ElRey faço faber aos que efte Alvará vi-

rem, que havendo confideraçaõ ao muito excefíb a

que fobio o ouro amoedado contra minhas Leys,

em grande prejuizo do commercio , e bem com-

mum de meus VaíTallos , e que ifto pede remédio

prompto. Hey por bem , que neftes meus Rey-
nos , e Senhorios de Portugal poíTao correr os Do-
hroens a mil e íêifcentos reis , e as Moedas de tres

mil reis a tres mil e quinhentos reis , e a efte reí^

peito as mais Moedas de ouro da mefma qualidade

mayores , e menores , e que os Thefoureiros , Al-

moxarifes , e Recebedores, as poíTaõ receber , e pa-

gar pelos ditos preços pelas conveniências
, que nií^

to fe confíderaraô , e que íe naÕ poííàõ alterar a di-

ta eftimaçao , e que quem o contrario fizer pague

anoveada a quantia do dinheiro, que der , e receber,

as duas partes para minha fazenda , e a outra para o
denunciador , e vá fervir às Fronteiras à fua cufta

até minha mercê j e mando , que efte meu Alvará

fe cumpra , e guarde nefta Cidade em fendo paftàdo

pela Chancellaria , e nella publicado , e nos mais lu-

gares do Reyno , e que outro fi íè cumpra , e va-

lha
, pofto que o effeito delle haja de durar mais de

hum anno íêm embargo da Ordenação em contrario.
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Luiz da Cofta o fez em Lisboa a dezanove de Mayo
de mil íeifcentos quarenta e leis annos , e eu Joaõ
Pereira de Betancor o fiz efcrever.

JLey do amo de 16^1 em que fe manda , que as Moe-
das da Imagem da Conceiça'6 valeffem as de ouro

doze mil reis , e as de prata feis to/ioens.

Eu EIRey faço faber aos que efte Alvará vi-

rem , que eu hey por bem , e me praz ,
que as Moe-

das da Imagem de Noílà Senhora da Conceição,

que ora houve por meu ferviço mandar fe lavraf-

íèm , tenhaõ de valor extriníeco , as que forem de

ouro , doze mil reis cada huma , tendo de pezo

doze oitavas , e as que forem de prata íeis toftoens,

pondo-fe pelo molde mais groífo , e tendo cada hu-

ma de pezo huma onça , e que nefta forma poflã

correr em meus Reynos , e Senhorios como a mais

Moeda ufual , vifta a informação do Juiz , eThe-
foureiro da Cafa da Moeda defta Cidade. Pelo que

mando aos Vedores , ôcc. Luiz da Cofta Correa

o íèz em Lisboa a nove de Outubro de mil feiícen-

tos cincoenta e hum. Francifco Guedes Pereira o

fez eícrever.

Ley



3^0 Hijloria genealógica

Ley doanno de 1662 para que fe ciinhaffem com mayor

valor as Moedas de ouro , que então corriaõ,

D. AíFonfo por graça de Deos
,
Rey de Por-

tugal , e dos Algarves ,
daquem 9 e dalém , mar em

Africa , Senhor de Guiné , e da Conquiíla ,
navega-

ção , commercio de Ethiopia , Arábia , Perfia , e da

índia , ôcc. Fuy fervido reíolver, com parecer do

meu Confelho de Eílado , que em todas as Moedas
de ouro defte Reyno

,
que hoje correm por tres mil

e quinhentos reis , fe ponha em a Cafa da Moeda
defta Cidade huma nova marca da forma , e modo,
que vay na margem defte , com que fiquem valendo

quatro mil reis cada huma ; e que nas Meyas Moe-
das , e Quartos íê ponha a mefma marca refpedliva-

mente ao valor das Moedas inteiras
,
para que dos

cinco toftoens ,
que pela maneira referida fóbe o

valor de cada Moeda , fe dê hum ao dono delias de

mais dos tres mil e quinhentos reis, que até agora

valiaÔ , e os quatrocentos reis fiquem para minha fa-

zenda applicados à defpeza da guerra. Pelo que

hey por bem , e mando a todas as peílbas de meus
Reynos , e Senhorios, de qualquer qualidade, efta-

do , e condição
, que fejaÕ

,
que do dia ,

que efte

for publicado a dous mezes primeiros feguintes , le-

vem à dita Cafa da Moeda as Moedas , e Meyas
Moedas , e Quartos

, que tiverem , para nella fe

marcarem como dito he, &c. Luiz daCofta Cor-

rea
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rea a fez em Lisboa a vinte de Novembro de mil é

íêifcentos feflènta e dous annos. Manoel Guede§
Pereira a fez elcrever.

Ley do amo de para çuefecimhq{jem com mayof

preço as Moedas de prata , eJe hvrajjem ou»

tras de novo»

D. Affòníò por graça de Deos, Rey de Por-

tugal, e dos Algarves, daquem , e dalém , mar em
Africa, Senhor de Guiné , e da Conquifta

, navega-

ção , commercio de Ethiopia, Arábia, Perfia , e da

índia , &c. Hey por bem , e me praz mandar le-

vantar toda a Moeda de prata deíle meu Reyno , e

fuas Conquiftas , vinte e cinco por cento no valor

extriníêco mais do que hoje vai 5 de modo , que as

Patacas , que hoje correm a Quatrocentos e oiten-

ta reis , valhaõ Seis Toíloens , os Cruzados Cinco

Toftoens , e reípedlivamente toda a Moeda mais 5

a qual para efte eííèito íè marcará com a marca

,

que vay à margem deíle. E porque aos Toftoens

toca valerem cento e vinte e cinco reis j os Meyos
Toftoens feíTènta e dous reis e meyo j os Vinteins

vinte e cinco reis , e os Meyos Vinteins doze reis e

meyo , numero extraordinário , e com pouca conta

para a Moeda corrente : mando que efta íê funda

,

como também as Moedas de tres , e feis Vinteins, e

fe lavre em Toftoens, Meyos Toftoens, Dous Vin-

teins , Vinteins , e Meyos Vinteins da nova Moe-
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da , tendo nos cunhos , e Cruzes a diíferença
, que

também vay à margem defte. E dos vinte e cinco

por cento
,
que fóbe a Moeda no valor extriníèco

,

mando ,
que fe dem aos donos do dinheiro a cinco

por cento , ficando os vinte para as neceffidades pre-

íêntes das defpezas da guerra taõ neceííàrias na oc-

cafiaÔ
,
que fe efpera. E outro fi , ôcc. Luiz da

Cofta Correa a fez em Lisboa a vinte e dous de

Março de mil e feifcentos íèííènta e tres annos. Ma-
noel Guedes Pereira a fez efcrever.

Ley do amo de lôóS fobre o levantamento das Mos*

das de ouro de cjuatro mil reis a (juatro mil e qua-

trocentos, o'c,

D. Affoníb por graça de Deos
,
Rey de Por-

tugal , e dos Algarves , daquem , e dalém , mar em
Africa , Senhor de Guiné , e da Conquifta

, navega-

ção , commercio de Ethiopia , Arábia , Perfia , e da

índia , &:c. Hey por bem mandar levantar as Moe-
das de ouro , que hoje no valor extrinfeco correm

por quatro mil reis, a quatro mil e quatrocentos reis,

e as Meyas Moedas , e Quartos ao refpeito , ficando

hum ToílaÕ de cada Moeda para os donos delias ,

e os tres para minha fazenda e que para iííò fe lhe

ponhaõ marca na Caía da Moeda do dito valor

,

com a qual o terão , e em quanto nao eíliverem mar-

cadas correráõ pelos quatro mil reis as Moedas,

por dous as Meyas Moedas, e por mil reis os Qyiar-

tos,
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tds , como até agora corriaõ , e eílao correndo

,

com declaração
,
que nenhuma peííoa de qualquer

qualidade
, que feja

, poderá dar , nem receber as

ditas Moedas
, Meyas Moedas , e Quartos , antes

deeftarem marcadas, por mais dos ditos quatro mil

reis, dous, e dez Toftoens, e fazendo o contrario

íeraÔ perdidas para minha fazenda 5 e além diílb pa-

gará à peíJba , ou peííòas
,
que as paílàr , e receber,

duzentos cruzados depena, de que poderáo haver

denunciaçÕes perante os Juizes de minha fazenda ,

a quem mando as recebaô 5 e para que a marca fe

execute com brevidade , para com ella fe evitar o

damno referido ,
fignallo dous mezes de tempo pa-

ra ella
,
que começará a correr do dia da publicação

defte em diante , o qual íèrá publicado nas partes

publicas defta Cidade , e nas cabeças das Comarcas

do Reyno para chegar à noticia de todos, &c. Ma-
noel Dias do Amaral o fez em Lisboa a doze de

Abril de mil feifcentcs feííènta eoito annos. Ma-
noel Guedes Pereira o fez eícrever.

"Ley ãoanno âe lÓS^ pela qual fe prolúlc
,
que corra

Moeda de ouro , ou prata cerceada.

Eu ElRey faço íâber aos que eíla Ley virem,

que a experiência tem moílrado, que defenaô ata-

lhar no principio o cerceo das Patacas , e Moedas

de ouro , e prata da fabrica velha , crefceo com tan-

ta fokura , e dcmafia
,
que já fe começa a fentir o

Tom.IV. Qfiq )mef-



mermo damno nas Moedas de prata , e ouro da fa-

brica nova. E porque em quanto fe naõ toma refo-

luçaõ ,
que comprehenda todo o damno , de que

fe eílá tratando com a attençaô , que pede matéria

taô grave , e convém acudir com remédio promp-

to , e efiicaz
, para que nefta parte naõ pafíe adian-

te o damno , e ruina do Reyno , e VaíTallos. Hey
por bem , e mando , que nenhuma Moeda aííim de

ouro, como de prata da fabrica nova corra, nem fe

aceite íèndo cerceada j e a peílba , ou peííbas ,
que

forem comprehendidas no crime de cercearem qual-

quer eípecie de dinheiro , do que corre nefte Rey-
no , além das penas impoílas pela Ordenação a efte

delicio , encorreráõ em todas as impoílas no crime

de Moeda falfa. E porque o cerceo da Moeda da

fabrica nova he fácil de conhecer pela forma em que

he lavrada , toda a peííba de qualquer qualidade , e

condição , que feja , que uílir da dita Moeda fendo

cerceada , ou lhe for achada em fua mao , encorrc-

rá em pena de quatro annos de degredo para Afri-

ca , e além do perdimento da Moeda, em cem mil

reis , de que ferá ametade para o denunciante , e

outra para o fifco , e Camera Real 5 e as peííbas

,

que íê acharem com a dita Moeda cerceada feita na

fabrica nova
,
para evitarem o incuríb da dita pena

,

dentro de oito dias depois da publicação deíla Ley
neíla Cidade , e feu Termo, a iraõ manifeftar à Ca-

fa da Moeda , aonde fe lhe pagará pelo valor intrin-

feco 5 e pelo pezo j e nas mais partes do Reyno , no

mefmo
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mefmo termo de oito dias depois de publicada nas

cabeças da Correição , íêráõ obrigadas a fazer o ma*
nifefto diante dos Corregedores , ou qualquer outro

Miniftro de Juftiça , ou Fazenda da mefma terra : e

para que fique mais fácil o caftigo , e averiguação

defta culpa , as denunciações fe daráõ neíla Corte

diante do Juiz Commiííàrio a que eftá encarregada

efta matéria 5 e nas mais partes do Reyno diante

dos Corregedores , ou Provedores das Comarcas 1

os quaes procederáò contra os culpados , e os íèn-

tencearáõ dando appellaçaÕ, eaggravo para a Caía

da Supplicaçaõ , e Juizes nella deputados para efte

negocio : e mando ao meu Chanceller mor faça pu-

blicar efta Ley na Chancellaria na forma ,
que nel-

la íè coftumaô publicar femelhantes Leys > envian-

do Cartas com o treslado delia íbbre leu íinal , e

meu Sello , aos Corregedores , Provedores , e Ouvi-

dores das Comarcas , para que a publiquem , e fa-

çaô publicar nos lugares aonde eftiverem , e nos

mais de fuás Comarcas 5 e para que íeja notório a

todos , íê regiftará nos livros da Mefa do Delêmbar-

go do Paço , e nos da Cafa da Supplicaçaõ , e Re-
lação do Porto. Francifco Pereira de Caftel-branco

a fe:5 em Lisboa a dezaíète de Outubro de mil feií^

centos e oitenta e cinco.

Tom.IV. Qqq li Ley
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Ley do anuo de i6Só para queJe levem a Cala da

Moeda as Moedas de ouro dafabrica antiga

para fe lhe por marca , e cordaõ.

Dom Pedro por graça deDeos ,
Rey de Por-

tugal , e dos Algarves
,
daquem , e dalém , mar em

Africa , Senhor de Guiné , e daConquifta, navega-

ção , commercio de Ethiopia , Arábia , Períla , e da

índia , ôcc. Faço faber aos que efta minha Ley vi-

rem , que pedindo a neceffidade publica do Reyno
remédio prompto ao damno do cerceo , e na5 íèn-

do poííivel a execução dos meyos , que íè tem offe-

recido íèm a dilaçaõ , que traz com figo o mefmo
eííeito delles : tem moftrado a experiência , que ef-

te damno crefce com mayor exceÃb nas Moedas de

ouro da fabrica velha 5 e porque nos mayores dam-

nos he conveniente acudir com remédios
,
que os

acautelem na cauíâ , ainda que os naõ poííà livrar

de todo , e me íèr prefente , que pondo-íè cordão

,

e marca em todas as ditas Moedas da fabrica anti-

ga , le naõ poderáõ cercear as que eftlverem livres

do cerceo, nem poderá crefcer nas que eftiverem

cerceadas
; defejando prevenir qualquer dos prejui-

zos públicos por todos os meyos poííiveis , houve
por bem mandar fazer efta Ley

, pela qual mando,
que todas as peííbas

,
que tiverem nefta Corte Moe-

das de ouro da dita fabrica antiga , cerceadas , ou
por cercear, as tragao dentro em quinze dias da pu-

blica-
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blicaçaõ deíla Ley em diante àCaíà da Moeda, pa-

ra fe lhe pôr o tal cordão , e marca , e fem iíTo naõ

corrao j e que todas as peíloas , que as tiverem nas

mais partes do Reyno , dentro do termo
,
que lhe

for declarado nos Editaes de cada huma das Comar-

cas , as poííào trazer à meíma Cafa da Moeda , ou
levar às cabeças das Comarcas , e entregar nellas à

ordem dos Provedores , e Ouvidores das terras da

Rainha, que nellas fervem de Provedores
,
que as

enviaráô com toda a brevidade , e íègurança à di-

ta Cafa da Moeda defta Corte , para nella fe lhe

pôr igual cordão , e marca , fem o que naõ corre-

ráô j e tanto em huma , como em outra parte , íè

tomará6 por pezo
, para fe tornarem a entregar por

elíe às peííbas a que pertencerem ; nefta Corte , lo-

go, que fe fizer a obra do cordaô , e marca , e nas

Comarcas ,
logo que a ellas poderem chegar depois

de fe lhe pôr a dita marca , e cordão , fem que íè

lhes diminua o cufto da condução das que íè leva-

rem às cabeças das Comarcas , nem o que todas hao

de fazer na Cafa da Moeda porque eftes hao de

correr por conta , e defpeza de minha Real fazen-

da ; e íem que poííà haver confufao nos nomes

,

quantidade das Moedas , e pezo delias , pela clareza

com que íe hao de fazer , com diílinçaõ dos aííèn-

tos , que forem de cada huma das peííòas ,
que as

entregarem nefta Corte , ou nas Comarcas 5 e todas

as Moedas de ouro antigas
,
que paííàdo o dito ter-

mo de quinze dias depois da publicação defta Ley
nefta
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nefta Corte; e que paííàdo o termo dos Editaes, de-

pois da publicarão delia , em cada huma das terras

das Comarcas , íe acharem íêm o dito cordão , e

marca, lera5 perdidas para oFifco, e Camera Real,

e íè dará metade do intereííè delias às peííòas , que

as denunciarem ; com declaração ,
que todas as que

forem cerceadas depois de terem o cordaô , e mar-

ca , fícaráõ na dirpofiçaÕ da Ley ,
que prohibe , e

caftiga o crime do cerceo : e aos ditos Provedores

,

e Ouvidores íê encarregará façaÕ logo nas Comar-

cas das Cidades , ou "Villas cabeças de Comarca

,

eleição de Thefoureiros para receberem as ditas

Moedas 3 e que juntamente a façaõ das peílbas mais

praticas , e intelligentes
, para as haverem de pezar

perante elles , e os ditos Theíòureiros , e Efcrivães

dos Almoxarifados , que o feraô deíla diligencia,

nas Comarcas onde os houver , e em falta por efte,

ou qualquer incidente , os Efcrivães das Provedo-

rias j e faraó os taes Efcrivães os ditos aíTentos das

Moedas, epezos, que ellas tiverem, em livros
, que

para iííò ha de haver, que todos aííinaráõ j e com o
theor de cada hum delles íè paííàráo conhecimentos

às partes , feitos pelo dito Efcrivaô , e aííínados pe-

los ditos Theíòureiros , para que poífao procurar a

reílituiçaõ das ditas Moedas
,
que entregarem na

forma fobredita. E que outro fim tenhao grande

cuidado, e vigilância, em que os ditos Oíficiaes nao

levem às partes algum falario , dadiva , ou peita

,

com o pretexto , e caufa de feu trabalho : e mando
fazer
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fazer as deípezas dos livros , e as mais , que forem

preciíâmente neceííàrias
,
pelos rendimentos dos bens

dos Concelhos , e me daráo conta do que cada hum
dos ditos Officiaes merece , para o mandar fatisfazer

por outra via : e mando ao Regedor da Caía da

Supplicaçaô , e ao Governador da Relação da Cafa

do Porto y e aos Deíembargadores das ditas Caías

,

e a todos os Corregedores , Provedores , Juizes

,

Juftiças , e Ofíiciaes , e peílbas deíles meus Reynos,

que a cumpraõ , e guardem , e façaô inteiramente

cumprir , e guardar como nella fe contém. E aííim

mando ao Doutor Joaõ de Roxas e Azevedo , do

meu Coníêlho , Chanceller môr deftes meus Rey-
nos , e Senhorios , que envie logo Cartas com o
treslado delia , fob meu Sello , e íeu íinal y a todos

os Corregedores , Ouvidores das Comarcas deíles

Reynos , e aos Ouvidores das terras dos Donatários

( em que os Corregedores naõ entraô por Correi-

ção) para que a todos feja notório: a qual íè regif-

tará nos livros do Deíêmbargo do Paço , e no das

Caías da SupplicaçaÕ , e Relação do Porto, onde

femelhantes Leys íè coí^umaô regiftar : e eíla pró-

pria íè lançará na Torre do Tombo , fendo primei-

ro publicada na Chancellaria. Francifco de Siquei-

ra a fez em Lisboa a nove de Agoflo de mil feif-

centos e oitenta e feis. Francifco Galvaô a fez ef»

crever.

'No
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No 'Regimento da Ca/à da Moedafeito no amo de

i6S6 , eimpreffo no de i6S/
,
ocjual EiRey D. Fe»

dro II, mandou guardar por Ley , e principia ajfim.

Dom Pedro por graça de Deos , Rey de Por*

tugal , e dos Algarves
,
daquem , e dalém , mar em

Africa , Senhor de Guiné , e da Conquifta
,
navega-

ça5, commercio deEthiopia, Arábia, Perfia, e da

índia , &:c. Faço faber, que íendo eu informado

de quanto convinha dar novo Regimento à Caía

da Moeda
,
por eftar hoje impraticável o antigo por-

que ella atégora íè governava , tanto pelas altera-

ções do tempo, como pela nova forma, que fe deu

ao lavramento do dinheiro : ordeney ao Conde da

Ericeira , Védor de minha fazenda , que com ou-

tros Miniílros , e peííòas praticas por mim nomea-
das , fízeíTem novo Regimento para melhor difpo-

fiçaõ, e governo da Caía da fabrica, e augmento do
dinheiro em meus Reynos ; e vifto tudo por efpa-

ço de muito tempo comattençao, que pede maté-

ria taõ grave.

Fuy fervido mandarlhe efte Regimento
,
que

daqui em diante quero , e mando fe guarde inviOiti-

velmente na Cafa da Moeda , ficando extindo , e

de nenhum vigor , o que atégora teve.

Se contém , entre outros ^ os Capitulos íeguintes^

(jue vao neíia CollecqaÒ
,
por pertencerem a matéria i

de que tratamos,

CAP.
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CAP. III. Por quanto na qualidade do dinheiro

coníííle a fé publica das Cafas da Moeda , affim de

meus Reynos, como nos eftranhos , fendo geral em
todos fazerfe Moeda de ouro de vinte e dous qui-

lates 5 e a de prata de onze dinheiros. Ordeno
, que

efta Ley íê guarde inviolavelmente , íêm que nella

fepoííà admittir difpenfaçaõ alguma, eque na igual-

dade do dinheiro haja muito particular cuidado , pa-

^

ra que naõ defira huma Moeda da outra ,
pelo gra-

' ve prejuizo
,
que do contrario fe fegue a meu fei vi-

1 CAP. IV. Quando fucceda, que alguma Moe-
da obrada na nova fabrica naÕ faya bem cunhada,

ou tenha qualquer outra imperfeição , que faça deí-

luzir as mais , naÕ fahirá da Caía da Moeda , antes

íe cortará logo , e a tornaráÕ a fundir , no que man-

do fe tenha todo o cuidado.

CAP. V. Tem de poucos annos a eíla parte

fcbido o valor do ouro , e prata a mayor preço do

que por minhas Leys eftá ordenado. Em quanto

mo faço outra em que reíblva o que mais convém
a meu ferviço : Quero , e mando ,

que na Caía da

Moeda íê naõ altére o eftado prefente
,
que decla-

rao os Capitulos XXXVI. e XXXVII. dede Re-
gimento ^ e de toda apeííòa, que a ella levar para

vender , ou para íê reduzir a Moeda nacional ouro

,

ou prata , fe lhe pague por aquelles preços
,
que por

Provifoens minhas tiver ordenado , em ordem a íè

augmentar , e coníêrvar a fabrica na dita Cafa.

Tom.lV. Rrr CAP.
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CAP. XXXVI. No Capitulo V. defte Regi-

mento íê tem dado forma em que fe ha de pagar às

partes o ouro , e prata
,
que for de Ley ; e aííim íè

dará o pezo da Moeda de ouro a refpeito do valor,

porque mando pagar o marco , e na conformidade

delle feraõ osPadroens, porque os Juizes da Balan*

ça proveráõ as Moedas de ouro. Affim como va-

lendo o ouro a mil e duzentos ecincoenta reis a oi-

tava , huma Moeda de ouro de quatro mil reis terá

de pezo tres oitavas , a de dous mil reis oitava e

meya , e a de Quarto de valor de mil reis, meya oi-

tava e dezoito grãos: e viráô a caber nefta forma

em hum marco de ouro vinte e huma Moedas , c

hum Quarto , que fazem pezo de íêílènta e tres oi-

tavas e meya e dezoito grãos , que valem íêtenta e

nove mil íêiícentos oitenta e cinco reis e meyo, em
que vem a faltar para as feílènta e quatro oitavas,

que entraõ em cada marco, dezoito grãos, que va-

lem ao dito refpeito trezentos e dezoito reis e meyo.
E importará quando íè compre o marco de ouro

por oitenta mil reis , o que fica para a fabrica , e

deípezas , cinco mil trezentos e doze reis e meyo
em cada marco, fem entrarem dezoito grãos, que

íicaô por lavrar , e refpeâiivamente fem rendimen.

to , e valendo o ouro mais , ou menos , fe fará a

Moeda a efte mefmo refpeito.

CAP. XXXVII. De cada marco de prata

quando valer por cinco mil e cento , fe ha de fazer

em dinheiro cinco mil e trezentos j a faber em Moe-
das
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das de Cruzados treze Cruzados , e hum Quarto

^

que terá de pezo cada hum quatro oitavas e meya
e vinte e tres grãos. Em Moedas de dous Toíloens

vinte e féis e meya ,
que pezaráo cada huma duas

oitavas e vinte nove grãos. Cincoenta e tres Moe-
das de Toílaõ com pezo cada huma de hum oitavo

e quatorze grãos. Seííènta e féis Moedas e hum
quarto de quatro Vinténs , que pezaráõ cada huma
feííènta e nove grãos. Cento e íeis Meyos Toí
toens com pezo cada hum de quarenta e tres grãos.

Em Moedas de dous Vinténs cento e trinta e duas

e meya , com pezo de trinta e quatro grãos. E da

mais Moeda , que he a de Vintém , íè fará de cada

marco duzentos e íêflenta e cinco Vinténs , e terá

cada hum dezaíete grãos , e nefta forma virá5 a fi-

car por repartir alguns grãos por quebrados de me-
yos oitavos , ou dezaíeifavos , de que havendo no-

me naô ha pezo 5 e fuccedendo valer a prata por

mayor, ou menor preço, fe fará a Moeda refpedi-

vamente a íèu valor ,
íeguindo eíla formalidade con-

forme eu ordenar , como fica declarado no Cap.V.

O (jiial Regimento acaha na maneirafegidnte.

Pelo que mando aos Vedores de minha fazen-

da y e Confelheiros delia
, que cumpraô , e guardem

efte Regimento
, aííim, e da maneira, que nelle íe

contém, e o façaÕ cumprir, e guardar ao Provedor,

Efcrivâes , e mais Officiaes da Caía da Moeda , e a

todos os mais a quem tocar , íêm embargo de qual-

Tom.IV. Rrrii quer
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quer Ley, Ordenação , Alvarás ,
Provifoens, e Re-

gimentos , que haja em contrario ; e fendo cafo

,

que íè paííè Provifaõ , ou Carta aífinada por mim

,

que encontre o diípoflo nefte Regimento. Hey por

bem fe naô guarde , falvo fe fe fizer expreíTa men-

ção do Capitulo , ou parte
, que fe derogar 5 e man-

do ,
que depois de aíTinado por mim fe imprima , e

me praz , que tenha força , e vigor como fe foííè

Carta paílàda em meu nome ,
poílo que nao paííè

pela Chancellaria , íèm embargo das Ordenações em
contrario Livro 2. tit.59. 40. e 44. em que ordeno íè

faça por Carta , ou Alvará , que nao feja paííàdo

pela Chancellaria. João Soares Homem o fez em
Lisboa a 9 de Setembro de 1686 annos. Martim
Teixeira de Carvalho o fez efcrever.

REY.

Conde da Ericeira.

Ley do anno de 16S6 fohre opezo ^ que haviao ter as

Fatacas , e porque valorfe haviaò receber na

Cafa da Moeda as cerceadas.

Eu EIRey faço íàber aos que eíla minha Ley
virem

, que attendendo aos irreparáveis damnos , e

prejuizos
, que refultaõ a meus Vaílàllos , e ao com-

mum de meus Rcynos na introducçaõ do abuíb de

correrem nelles as Patacas , fem refpeito ao íèu juí^

to valor intriníèco , contra o eftylo , e pratica uni-

verfaí
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veríàl dos mais domínios eílrangeiros , de que naf-

ceo a occafiaõ de vir de fóra copia defte género de

Moeda , vifivelmente viciado em pezo , e qualida-

de , e íêrvir de incentivo aos malfeitores para cer-

cearem animoíamente todas as Patacas de Ley
,
que

entravaõ , ou fe achavao neftes Reynos com tal for-

ma , e com tal oufadia, e temeridade
,
que as redu-

ziaõ a menos de ametade de íèu juRo valor 5 e por-

que naõ baftaraÕ as repetidas devaças , que por todo

o Reyno mandey tirar fobre eíle particular , nem o

exemplo do caftigo para atemorizar , e reprimir os

delinquentes , mandando confiderar eíla matéria

com a circunípecçaô , que a fua importância pedia,

fliy íervido com o parecer dos do meu Coníèlho

mandar íòbeftabelecer efta Ley
, pela qual prohi-

bo , e mando , que da publicação delia em diante

naÔ corrao neíles meus Reynos as Patacas de me-
nos pezo

,
que de íète oitavas e meya j e as que fo-

rem da fabrica de Segovia poderáõ correr fem reí^

peito ao pezo, nao fendo cerceadas, e nefta forma

fe regularáÕ as mais Patacas , e mais Moedas de

prata miúdas defte género 5 e os que contratarem

,

ou venderem em logeas , ou fuás cafas por groílb

,

ou por raiudo , feraÕ obrigados a ter balança para

efte fim
, porque íèm íèrem primeiro pezadas as nao

poderão aceitar 5 e todas as Patacas ,
que forem

cerceadas , e diminutas do feu pezo , íè levaráõ à

Caía da Moeda em termo de quarenta dias peren-

torios depois da publicação deíia Ley , aonde por

fazer
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fazer mercê a meus Vaííallos feraõ aceitas todas as

que tiverem ao menos opezo de quatro oitavas e

meya , e fe lhe pagaráõ pelo valor de féis toftoens

,

íèndo toda a mais perda por conta de minha fazen-

da Real j e as Patacas , que tiverem menos de qua-

tro oitavas e meya, íê pagaráõ pelo pezo, que ti-

verem , e as meyas Patacas íê aceitaráõ com refpei-

to ao pezo com que íê haõ de receber as Patacas

,

e as peíToas
,
que forem comprehendidas naprohibi-

ça5, ou prohibições deíla Ley, incorrerá© na pena

de tres annos de degredo para o Eílado do Mara-

nha5 irremeííívelmence , e na pecuniária de cincoen»

ta mil reis , e perdimento da Moeda , ametade pa-

ra o denunciador, e a outra para asdefpezas da Ca-

ía da Moeda. E mando ao Regedor da Cafa da

Supplicaçaõ , e ao Governador da Relaçaò do Por-

to , e aos Deíêmbargadores , e a todos os Correge-

dores , Provedores , Juizes , Juíliças , Officiaes , e

peííòas deftes meus Reynos ,
que a cumpraÕ , e

guardem , e façaÕ inteiramente cumprir , e guardar

como nella íê contém. E ao Doutor João de Ro-.

xas e Azevedo , do meu Coníelho , Chanceller átí-

tes meus Reynos, e Senhorios a faça publicar, e

enviar logo a copia delia , fobre meu Sello , e íêu

final , a todos os Corregedores , Ouvidores das Co-
marcas deíles Reynos , e aos Ouvidores das terras

dos Donatários , em que os Corregedores na6 en-

trao por Correição, para que a todos feja notório:

a qual fe regiftará nos livros do Defembargo do Pa-

ço ,
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ço , na Cala da Supplicaçaô , e do Porto , onde fe-

melhantes Leys íè coílumaõ regiftar : e a própria le

lançará na Torre do Tombo. Miguel Vieira a fez

em Lisboa a vinte e íeis de Outubro de mil feiícen-

tos e oitenta e íeis. Franciíco Galvaô a fez efcre<

ver.

REY.

Ley do amo de 16Sy folre o preço dasFatacas de Se^

govia , Meyas Fatacas , Keaes dobres , eJm-
gellos.

Eu ElRey faço íâber aos que efte virem
,
que

eu fuy íêrvido mandar paílir Ley em vinte e íeis

de Outubro do anno paílàdo de mil íèifcentos oi-

tenta e feis , pela qual houve por bem , que da pu-

blicação delia em diante naõ correííèm neíle meu
Reyno as Patacas de menos pezo , que de íète oi-

tavas e meya, e as que foílèm fabricadas na Caía da

Moeda de Segovia pudeílèm correr por íeis toíloens,

fem fe haver refpeito ao pezo, naÕ fendo cortadas j

e parecendo haveria a meíma razaô para também
correrem as Patacas , que agora novamente íè la-

vraõ na meíma Caía de Segovia 5 com tudo man-

dando eu eníàyar na Caía da Moeda deíla Cidade

a Ley deíle novo género de Moeda íè achou íèr de

menos pezo , e de diíFerente cunho , e ter cada Pa-

taca onze dinheiros e quatro grãos , que conforme

ao valor intriníèco devem correr a cinco Toíloens

:

pelo
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pelo que fuy fervido refolver em obíêrvancia da

meíma Ley , por atalhar os inconvenientes ,
que do

contrario fe podem feguir
,
que a reípeito do dito

exame , e a experiência
,
que mandey fazer , corraõ

daqui em diante neíles meus Reynos cada Pataca

da dita fabrica nova de Segovia a cinco Toftoens

fem íèr a pezo , e naõ íêndo cerceada ; e do mefmo
modo as Meyas Patacas a duzentos e cincoenta reis,

e os Reaes dobres , e fingellos a íête a efte refpei-

to ; e aífim mando a todos os Miniftros , Deíèmbar-

gadores, Corregedores, emais Officiaes dejuíliça,

a quem o conhecimento defta pertencer , cumpraô,

e guardem , e façaõ cumprir inteiramente , e guardar

efte Alvará
, que terá força de Ley , como íê nelle

contém. E para que venha à noticia de todos o
que por elle ordeno , mando ao meu Chanceller

môr o faça publicar na Chancellaria , e enviar a co»

pia delle , fobre meu Sello , e íèu final , às Comar-
cas do Reyno para aífim íê ter entendido , e fe re-

giftar nos livros doDefembargo do Paço, Cafa da

Supplicaçao, e Relação do Porto, onde femelhan-

tes Leys fe coílumaõ regiftar. Franco de Sequeira

a fez em Lisboa a doos de Julho de mil feifcentos

oitenta e íete. Francifco Galvaô o fez efcrever,

REY.

Ley
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Ley doanno de i6Sjfohre apreço porque havía!õ coV"

rer as Patacas defete oitavas , C?*c.

Dom Pedro por graça deDeos , Rey de Por-

tugal , e dos Algarves
,
daquem , e dalém , mar em

Africa ) Senhor de Guiné , da Conquiíla
, navega-

ção , commercio de Ethiopia , Arábia, Perfia , e da

índia , &:c. Faço faber aos que efte Alvará virem,

que eu fuy fervido mandar paííàr Ley em vinte e

fcis de Outubro de mil feifcentos oitenta e feis , pe-

la qual houve por bem ,
que da publicação delia

em diante naõ correílèm neftes meus Reynos as Pa-

tacas de menos pezo
,
que de íète oitavas e meya

,

e por haver moílrado a experiência
,
que para ma-

yor facilidade do negocio , e commercio íerá con-

veniente , que neíle Reyno corraõ as Patacas
,
que

tiverem fete oitavas de pezo por preço de feis Toí^

toens , que he a que correfponde o íèu valor intrin-

íèco : fuy fervido refolver com o parecer dos do

meu Confelho, que de hoje em diante todas as Pa-

tacas ,
que chegarem a ter íète oitavas de pezo

,

corraõ por feis Toftoens , e as Meyas Patacas
,
que

tiverem tres oitavas e meya por tres Toftoens , e os

Reaes de prata dobrados , e íingellos a efte reípei-

to. E aííim mando a todos os Miniftros , Deíêm-

bargadores , Corregedores , e mais Officiaes de Juí^

tiça , a que o conhecimento pertencer ,
cumpraô , e

guardem eíle Alvará
, que terá força de Ley , como

Tcm.íV. Sss nelle
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nelle fe contém , e para que venha à noticia de to-

dos o que por elle ordeno , mando ao meu Chan-

celler mor o faça publicar na ChanCellaria , e en-

viar a copia delle fob meu Sello , e feu final , às

Comarcas doReyno, para affim íè ter entendido,

e íe regiftará nos livros do Defembargo do Paço

,

Ca^ da Supplicaçaõ , e Relação do Porto , onde

femelhantes Leys íè coftumaõ regiílar. Antonio

Vaz de Miranda o fez em Lisboa a dez de Dezem-
bro de mil feifcentos oitenta e fete. Francifco Gal-

vão o fez efcrever.

REY.

Ley doanno de lóSS fohre a avaliação daprata, que

viejje a Fortaleza de Dio , e (jiie delia fe lavraí-

Jem os Xarajfins iguaes , e femelhantes aos da Ci-

dade de Goa.

Dom Pedro por graça deDeos, Rey de Por-

tugal, e dos Algarves, daquem , e dalém , mar em
Africa , Senhor de Guiné , &:c. Faço faber aos que

eíla minha Ley virem
,
que íèndo informado , que

na Fortaleza de Dio tinhaô os Xarafins de prata dif-

ferente valor, do que tem na Cidade de Goa, e nas

mais terras fugeitas ao meu Eftado da índia , de que

reíuítaõ grandes inconvenientes
, pois íêm elles naõ

podem os homens de negocio exercitar feu commer-
cío de humas para as outras terras , por fer infallivel

a perda fendo defígual o valor da Moeda, a cujo reí^

peito
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peito padece também o povo por comprarem aííím

em humas terras mais caros os mantimentos , e ar-

verias
,
que vem das outras , e attentando a que o

principio defte inconveniente íâõ asexceííivas avalia-

ções
,
que na Alfandega da dita Fortaleza íê fazem

da prata
,
que a ella vem de Meca , nao o encon-

trando , antes procurando-o os meímos mercadores,

donos da dita prata por coníiderarem ,
que no creí^

cimento delia tem mais utilidade nos avanços
,
que

lucraõ, do que detrimento nos direitos, que paga 6,

e querendo eu a tudo prover de remédio conveni-

ente. Hey por bem, e mando, que daqui em di-

ante íe nao faça na Alfandega da dita Fortaleza

avaliação da prata, que a ella vier por mais exceí^

íivo valor , do que corre , e ao diante correr na Ci-

dade de Goa 5 e que aefte refpeito fe lavrem osXa-
rafíns com o mefmo pezo , qualidade , e valor , que

tem na dita Cidade fem alteração alguma , fob pe-

na de quem o contrario fizer , fendo algum dos Of-

fíciaes da Alfandega, encorra em íuípeníao de feu

officio até nova mercê , e em dous annos de degre-

do para o Morro de Chaul 5 e íèndo alguma peííòa

particular encorrerá em pena de mil Xarafíns para

minha Real fazenda 5 e mando aoVice-Rey do Eí^

tado da índia , Chanceller , Defembargadores , c

mais Miniftros delle , e ao Vedor geral da fazenda

,

ao Caftella5 , ou ao Capitão da dita Fortaleza de

Dio
, que ao prefente laõ , e ao diante forem , e

mais Officiaes da Alfandega delia , Miniftros , e pef-

Tom.iy, Sss ii foas
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foas a que pertencer, que affim a cumpraÕ , e guar-

dem , e façaô inteiramente cumprir , e guardar co-

mo nella fe contém , e ao meu Chanceller môr a

faça publicar na Chancellaria , e enviar a copia del-

ia fob meu Sello , e feu fmal , a todos os Miniftros,

e Ouvidores das Fortalezas , e Capitanias do dito

Eftado da índia ,
para que aflím lhe feja notório , e

le regiftará nos livros do Deíèmbargo do Paço , Ga-

fa da Supplicaçaô ,
Relaçaô do Porto , e Confêlho

Ultramarino , onde íêmelhantes Leys Ce coftumaõ

regiílar. Fauftino Ayres de Carvalho a fez em Lif-

boa aos dezafete de Março de mil íèifcentos oiten-

ta e oito. Francifco Galvão a fez efcrever.

REY.

Ley do amo âe 16SS parafe recolherem na Cafa da

Moeda as Moedas de prata cerceadas , c as que o

nao Jqffem , ferem novamente cunhadas.

Dom Pedro por graça de Deos
, Rey de Por*

tugal , e dos Algarves
,
daquem , e dalém , mar em

Africa , Senhor de Guiné , e da Conquifta
, navega-

ção , commercio de Ethiopia , Arábia , Perfia , e d4

índia , &:c. Faço faber aos que efta minha Ley
virem

, que por haver moftrado a experiência , que

nenhum remédio ha fido efficaz para íê evitar o
crime do cerceo da Moeda , que neftes Reynos íê

tem continuado com tanto prejuizo da Republi-

ca ,
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ca , e haver chegado a commum neceíTidade a fa-

zer preciíò darfelhe o ultimo remédio
, por ferem

menores os inconvenientes
,
que nelle íê coníideraoj

que aquelles, que aílualmente fepadeciaõj creícen-

do cada dia de íbrte eíle damno
,
que toda a di-

lação impoíTibilitaria o lèu remédio. Fuy íêrvido

mandar ver, e confiderar efta matéria por Miniílros

de toda a experiência , e capacidade
,
para que at-

tendendo à fua grande importância com a circuní^

pecçaõ
, que ella per íi pedia , viííèm , e exami-

naííèm os meyos com que fe poderia remediar eíle

damno com a menor perda de meus Vaííàllos
,
que

foííè poffivel , ficando por conta de minha fazenda

toda a que coubeííè na fua poííibilidade : e parecen-

do ,
que nefte damno naõ havia já outro remédio

,

mais que o ultimo de íè prohibir toda a Moeda de

prata das fabricas antigas de Dous Toíloens , Du-»

zentos e cincoenta reis , Cruzados , e Cinco ToC
toens 5 cerceados , e por cercear

,
para que naõ fo-

mente íe evitaflè eíle delido , mas também a occa-

fiaõ de commetterlê , e continuaríè : com declara-

ção
,
que a Moeda cerceada íè havia de recolher , e

pagar às partes a reípeito de íeis mil reis cada mar-

co ,
que era tudo quanto podia caber na poíTibili-

dade de minha fazenda , no eílado em que íe acha-

va , depois da confideravel perda , que teve na re-

ducçaô das Patacas
5
pagando-íè logo de contado

nas Cafas da Moeda deíla Cidade j e do Porto , que

fe devia mandar abrir
,
para mayor expedição da

Moeda
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Moeda daquella Província , e das mais circumvifi-

nhãs j e nas cabeças das Comarcas pelos Moedei-

ros
,
que haviaõ de ír pelo Reyno

,
para as fepara-

rem ,
pezarem , receberem , e pagarem 5 e que as

Moedas deíla qualidade , a que naõ tiveííè chegado

o vicio do cerceo , fícariaõ prohibidas ,
para que

nellas fe naô continuaííè , e fe trariaÔ às Caías da

Moeda defta Cidade , e do Porto , como também
às Cidades de Coimbra , Guarda , Évora , e Tavi-

ra , aonde fe remeteriaô engenhos para fe encordoa-

rem , e cunharem com nova orla , e nefta forma fi-

carem correndo , como as da fabrica nova , naõ íè

tratando por ora do remédio , que fe deve dar ao

ouro 5 e conformandome com o íèu parecer , e com
o acordo dos do meu Confelho : Fuy fervido man-

dar eftabelecer efta Ley, pela qual prohibo , e man-

do
, que do dia de dez de Julho futuro em diante

,

naõ corraõ mais neftes Reynos as Moedas das fa-

bricas antio^as de Dous Toftoens , Duzentos e cin-

coenta reis , Cruzados , e Cinco Toftoens
,
que fo-

rem cerceadas , ou por cercear ; e que as cerceadas

fe levem às Cafas da Moeda defta Cidade , e do Por-

to , e às mais , em que nas cabeças das Comarcas fe

baõ de receber , e pagar de contado , a razaõ de

íeis mil reis o marco j e que as que naÕ forem cer-

ceadas íê mandem às ditas Caías da Moeda , ou às

Cidades de Coimbra
, Guarda, Évora, e Tavira,

para fe encordoarem , e cunharem com a nova orla,

as quaes ficaráõ correndo neftes Reynos como a

Moeda
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Moeda da fábrica nova , e fe reílituiráo prompta-

mente às meímas partes , que as levarem ; e todas

eftas Moedas das fabricas antigas
,
que mando en-

cordoar , e cunhar com nova orla , íèndo ao depois

cerceadas , ficaráõ prohibidas , e condemnadas na

mefma forma , e debaixo das meímas penas quem as

cercear, que íàÕ impoftas aos que fazem Moeda fal-

fa , como eftá difpofto na Ley de dezaíete de Ou-
tubro do anno de mil e feifcentos e oitenta e cinco,

que mandey fazer fobre os cerceadores da Moeda
da fabrica nova, e da declaração ,

que fe lhe fez
,
por

refoluçaõ de dezaíete de Mayo de mil e feifcentos e

oitenta e íète : e aquellas peílbas em cujas mãos íê

acharem eílas Moedas cerceadas , encorreráo na

meíma pena impoíta na dita Ley
, que em tudo

quero íè pratique , e guarde , a refpeito das taes

Moedas , aííim como íè guarda , e pratica em as

da fabrica nova. E mando ao Doutor Joaõ de Ro»
xas e Azevedo , do meu Confelho, e meu Chancel-

ler mor , que logo faça publicar efta Ley na Chan-

cellaria : cuja obfervancia começará a ter efíèito do

dia em que for publicada , fem embargo da Orde-

nação em contrario , Livro primeiro , titulo íêgun-

do
,
paragrafo decimo 5 e enviará logo Cartas com

o treslado delia , fob meu Sello , e íêu final a to-

dos os Corregedores , Provedores , e Ouvidores das

Comarcas, para que afaça dar à execução. E man-

do ao Regedor da Cafa da Supplicaçaõ , e ao Go-
vernador da Relação , e Caía do Porto , e aos Deí^

embar-
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embargaclores das ditas Gafas, a cumpraÕ , e guardem,

efaçaõ inteiramente cumprir como nella fe contém.

E para que feja notório a todos , fe regiftará no li-

vro da Meia do Defpacho dos meus Defembarga-

dores do Paço , e nos das Relações das Gafas da

Supplicaçaô , e do Porto , em que fe regiftaÔ fe-

melhantes Leys : e efta própria fe lançará na Torre

do Tombo. Feita em Lisboa a quatorze de Junho
de mil e feifcentos e oitenta e oito. Francifco Gal-

vão a fez efcrever.

REY.

Ley do anno de i6S8Jobre o levantamento da Moeda

a vinte por cento , affim a de ouro , como a de

prata.

Dom Pedro por graça de Deos ,
Rey de Por-

tugal , e dos Algarves
, daquem , e dalém , mar em

Africa , Senhor de Guiné , &:c. Faço faber aos que

efta minha Ley virem , que defejando dar remédio

aos damnos , que anualmente padecem meus Vaf-
fallos na reducçaô das Moedas de prata cerceadas,

e nas de ouro das fabricas antigas, que mandey cor-

rer a pezo em quanto íê naÕ reduziaô : fuy íèrvido

refolver , que a Moeda fe levantaííè vinte por cen-

to mais ao valor porque corria , cedendo toda efta

mayoria em conveniência , e utilidade de meus Vaí^

fallos j e aííím defde o dia da publicação defta Ley
em diante íicaráõ correndo neftes Reynos , Senho-

rios,
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rios , e Conquiílas , as Moedas atégora fabricadas

com vinte por cento de ventagem na maneira fe-

guinte : as Moedas de ouro das fabricas novas de

quatro mil reis a quatro mil e oitocentos reis , as

Meyas Moedas de dous mil reis a dous mil e quatro-

centos reis , e os Quartos de dez Toftoens a mil e

duzentos reis j das Moedas das fabricas antigas, que

mandey correr a pezo , correrá a oitava a mil e qui-

nhentos reis , e o graô a Vintém , e correíponden-

do nas Moedas de ouro da fabrica nova a oitava a

mil e íeifcentos reis a refpeito do mayor valor , e in-

trinfeco com que fahem da Caía da Moeda , fe naô

dá mais valor
,
que o intrinleco de mil e quinhentos

reis por oitava , nas Moedas das fabricas antigas

,

que fe mandão correr a pezo , porque como preci-

famente fe haÔ de reduzir , veria5 a perder as partes

na reducçaô toda a mayoria , que agora fe lhe déí^

fe
,
porque eííà meíma íe lhe diminuiria na íenho-

riagem , e braceagem do feu lavor j as Moedas de

Cinco Toftoens a feifcentos reis , as de Cruzado a

quatrocentos e oitenta reis, as de dous Toftoens a

duzentos e quarenta reis, os Toftoens a cento e vin-

te reis , os Qiiatro Vinteis a cem reis , os Meyos
Toftoens a feflènta reis , os Dous Vinteis a cinco-

enta reis , e os Vinteis pelo meímo ,
que corriaõ 5

e por fe evitarem os embaraços
,
que refultao ao

commercio de naÕ correrem nefte Reyno Patacas

de menos pezo
,
que de fete oitavas , correráõ to-

das as Patacas, Meyas Patacas , Reales dobrados,

Tom.IV. Ttc e fin-



388 Hiftoria Çenealogíca

e fingellos de qualquer fabrica , que feja , a refpei-»

to de cem reis a oitava , ficando nas fuás quantida-

des como Moeda corrente: e porfer conveniente,

que o ouro fique igual com a prata
,
proporcionan-

do-íè o valor intrinfeco dos onze dinheiros da pra-

ta aos vinte e dous quilates do ouro , fe pagará na

Gafa da Moeda deíla Cidade , e na do Porto o mar-

co do ouro por noventa e féis mil reis, a onça a do-

ze mil reis , e a oitava por mil e quinhentos reis , e

a efte reípeito os grãos ; o marco de prata a féis mil

reis , a onça a fetecentos e cincoenta reis , e a oita-

va , e grãos reípedlivamente j e por naÕ íèr juílo

,

que fique no arbítrio dos Ourives a ley ,
que deve

ter o ouro , e prata , que lavraÔ , naõ íabendo as

peííòas
, que compraô eftes metaes o preço

,
que

correíponde ao valor intriníèco da fua ley, o ouro

que íe lavrar na rua dos Ourives ferá de vinte quila-

tes e meyo , e íê pagará a oitava a mil e quatrocen-

tos reis, a onça a onze mil e duzentos reis, o marco
a oitava a nove mil e íêifcentos reis , e os grãos a

eíte refpeito 5 a prata lavrada terá de ley dez dinhei*

ros , e íeis grãos , e íè pagará o marco a cinco mil e

feifcentos reis , e as onças , oitavas , e grãos reípe-

divamente , o que íe ohfervará íèm embargo do

Regimento da Cafa da Moeda , e de outras quaeí^

quer Leys em contrario. E ao Senado da Camera
ordeno faça dar a forma , que lhes parecer mais con-

veniente para que aííim íè execute 5 e porque fendo

eí^a Ley fomente fundada na utilidade publica em
bene-
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benefício de meus Reynos , e Vaííàllos , íè deve ob-

viar todo o prejuizo , que delia lhe pode refultar

,

para que nem em todo , nem em parte venha a ter

contrario effeito á mente com que fuy fervido man-
dalla eftabelecer , íê declara ,

que todas as dividas

contrahidas , e contratos celebrados antes da publi-

cação defta Ley , íè haõ de entender , e praticar co-

mo depois delia íe contrahiííèm , e celebraílem , ce-

dendo íémpre a favor dos devedores a utilidade do

levantamento da Moeda , para que aíTim fe evitem

as moledias , e perturbações ,
que podiaó nafcer das

duvidas , e demandas
,
que fe moverem fobre a in-

terpretação defta Ley , íê lhe faltaíTe efta declara-

ção j e para melhor obfervancia das Leys ,
que íê

tem publicado fobre a prohibiçaÕ da Moeda cercea-

da , íe declara novamente
,
que todas as Moedas de

ouro , e prata , fem excepção de alguma , de qual-

quer fabrica, que fejaõ, íicaõ prohibidas, fendo cer-

ceadas, e comprehendidas na difpoíiçaÕ , e penas

das Leys , que fobre efta matéria fe tem publicado,

o que fomente fe nao entenderá nas Moedas , Me-
yas Moedas ,

Quartos de ouro das fabricas antigas

,

Patacas ,
Meyas Patacas , Reales dobrados , e fm-

gellos
, que mando correr a pezo na forma referida

nefta Ley j e os tranígreíTores delia incorrerão nas

penas eftabelecidas nas Leys do Reyno : e efta Ley
íê cumprirá inteiramente como nella íê contém , a

qual íê publicará na Chancellaria môr , e íê envia-

rá a copia delia pelas Comarcas , na forma acima

Tom. IV. Tttii dita,



3^o Hiflorla Çeneahgica

dita , e íè regiftará no livro da Mefa do Defembar-

go do Paço , Cafa da SupplicaçaÔ , e Relação do

Porto , e nos mais Tribunaes deíla minha Corte

,

aonde femelhantes Leys fe coftumao regiftar. Tho-

mas da Sylva a fez em Lisboa a quatro de Agofto

de mil íèifcentos oitenta e oito* Francifco Pereira

de Caftellobranco a fez efcrever.

REY.

Ley do amo de i6p4 pela (jual fe ordena aevecqaò da

Cafa da Moeda na Bahia ,
eje levantou o preço

do marco de ouro , e prata.

Dom Pedro por graça de Deos , Rey de Por-

tugal , e dos Algarves , daquem , e dalém , mar em
Africa , Senhor de Guiné , e da Conquifta

, navega-

ção , commercio de Ethiopia , Arábia , Perfia , e da

índia, &c. Faço íaber aos que efta minha Ley vi-

rem
,
que por me reprefentarem o Governador do

Eílado do Brafil , e os das mais Capitanias , ou Ca-

meras , os Cabidos , e a Nobreza de fuás Cidades , o

grande damno
,
que padeciaõ com a falta da Moe-

da, a qual era taÔ exceííiva , que naÕ tinhaõ os mo-
radores daquelle Eílado com que comprar os géne-

ros neceííàrios para o feu fuftento , e uíb , por cuja

caufa haviaõ baixado tanto as rendas Reaes , e to-

das as contribuições
, que nem os filhos da folha Ec-

clefiaftica , e Secular , nem os Prefidios podiaõ íèr

pagos,
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pagos, com que todo aquelle Eftado le achava na

mayor neceílídade, e confuíaõ em que fe podia ver:

ao que fó poderia dar remédio conveniente, levan-

tando-íe a Moeda , e mandando-fe lavrar Provincial

na Cidade da Bahia , porque fó íendo fabricada com
mayor valor , e diííerente cunho

,
prohibindo-íè a

fua extracção com graves penas , fe poderia conler-

var a Moeda no Eftado do Brafil , fem que íè trou-

xeííè para efte Reyno, como a experiência tinha

moftrado. E mandando tomar exadas , e repetidas

informações , e me conftar íèrem tantos os prejui-

zos
, que naquelle Eftado íe padeciaô com a falta da

Moeda
,
que pediao prompto , e grande remédio

5

e vendo-íê efta matéria com toda a circunfpecçaõ ,

como pedia a fua importância, porMiniftros de to-

da a fuppofíçaõ , e experiência , conformando-me

com o feu parecer : Fuy fervido refolver , que o
ouro , e prata em todo o Eftado do Brafil , fe levan-

taííè dez por cento , fobre o levantamento dos vin-

te por cento ,
que teve nefte Reyno , ficando cada

marco de prata de oito onças de ley de onze dinhei-

ros a íète mil e quarenta reis , cada onça a oitocen-

tos e quarenta , cada oitava a cento e dez reis ; e

cada marco de ouro de oito onças de ley de vinte

e dous quilates a cento e cinco mil e feiícentos reis,

cada onça a treze mil e duzentos , e cada oitava a

mil e feifcentos e cincoenta , a cujo refpeito íê re-

gulará a Moeda ; e que na Cidade da Bahia fe abra

Cafa da Moeda para fe lavrar nella com novo cu-

nho
,
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nho, para que ficando Provincial haja de correr fo-

mente naquelle Eftado. E para que aíTim fe execu-

te: Hey por bem, e me praz, que efta nova Moe-
da fe naô tire para parte alguma fora daquelle

tado doBrafil, ainda que feja paraefte Reyno, ou

outras fuas Conquiftas , com comminaçaô, que ha-

vendo alguma peflba de qualquer eftado , ou con-

dição , que feja , que for comprehendida em a tirar,

íèrá caftigada com as penas eftabelecidas na Orde-

nação do Livro 5. Tit. 115. que fe obfervará com
todas as fuas circunftancias. E mando ao Gover-

nador do Eftado doBrafil, Deíêmbargadores da Re-
lação delle , e a todos os Ouvidores

, Juizes , Jufti-

ças, Officiaes , e peííòas daquelle Eftado, fuas anne-

xas, e jurifdicções
,
que a cumpraô, e guardem , e

façaô inteiramente cumprir, e guardar como nella

fe contém. E outro fim mando ao Doutor Joaõ de

Roxas e Azevedo , do meu Confelho , e Chancel-

ler mor do Reyno , a faça publicar na Chancella-

ria , e enviar a copia delia , fob meu Sello , e feu fi-

nal , a todos os Ouvidores, e mais Juftiças daquelle

Eftado , e fuas Capitanias ,
para que aííim lhe feja

notório , e a faça5 executar j e fe regiftará nos livros

do Defembargo do Paço , Caía da Supplicaçaõ , e

Relação do Porto , onde íemelhantes Leys fe cof-

tumaõ regiftar ; e efta própria fe lançará na Torre

do Tombo. Manoel da Sylva Collaço a fez em Lií^

boa a 8 de Março de 1694, Francifco Galvão a

fez efcrever. REY,
Ordem
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Ordem pqfada no anno de i6p4 fohre a mefma matct

ria da Ley antecedente.

Governador da Capitania do Rio de Janeiro*

Eu ElRey vos envio muito íâudar. Mandando ver

com toda a confideraçaõ o que íè me repreíèntou

por parte dos moradores deííè Eftado do Brafil , e

o que me confiou pelas informações
,
que fuy fer-

vido mandar tomar fobre o damno ,
que padeciao

íêus moradores pela falta da Moeda houve por

bem reíblver
,
que a prata , e ouro deííè Eftado íè

Jevantaííè dez por cento mais íobre os vinte por

cento do ultimo levantamento deíle Reyno, e que

fe abriílè Cafa de Moeda na Cidade da Bahia , don-

de íè haja de lavrar Provincial na forma da Ley

,

que com eíla íè vos remette , a qual mandareis pu-

blicar logo nos lugares de voílà jurifdicçaô , para

que aos Povos defla Capitania íè lhe naõ retarde o

beneficio
,
que tanto deíèjavaÕ j e por lhes moftrar

em tudo quanto deíejo darlhes remédio , e alivio em
fuas neceffidades , mandey , que o lavrar da Moeda
foííè fem utilidade alguma da fazenda Real, per-

doando os direitos da íènhoriagem , que na Moeda
lhe faõ devidos. Procurareis , que os moradores

deííà Capitania mandem reduzir a nova Moeda toda

a que tiverem cerceada, e o ouro com que fe acha-

rem em pafta , ou em pó , para que a eííè Eílado

vendo-íè abundante de Moeda fe reílitua a opulên-

cia ,
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cia , e riqueza , que antigamente teve no feu com-

mercio. Efcrita em Lisboa aos vinte e tres de Mar-

ço de mil feifcentos e noventa e quatro.

REY.

Para o Governador da Capitania do Rio de

Janeiro.

Ley do aimo de i6p^ em queJeprohihe ,
que os Mo^'

das dafabrica do Reyno corra'o nas Capitanias

do E/lado do Brajtl.

Dom Pedro por graça deDeos, Rey de Por-

tugal , e dos Algarves ,
daquem , e dalém , mar em

Africa, Senhor de Guiné , e da Conquifta
, navega*

çaõ , commercio de Ethiopia , Arábia , Perfia , e da

índia , &:c. Faço faber aos que efte Alvará virem,

que por coníiderar fe devia fazer nova declaraçaã

aos Editaes
, que mandey publicar, e paíTar por Al-

vará , fobre a prohibiçaô do dinheiro , prata , e ouro

para o Eftado do Brafil ; houve por bem mandar

,

que logo íè puzeí^m novos Editaes
,
para que com

mayor brevidade chegaíTe à noticia de todos j nos

quaes íe declaraííè
,
que tenho prohibido

, que as

Moedas de ouro da fabrica deíle Reyno corraô em
todas as Capitanias do Eftado do Braíil , e que em
qualquer maô , que forem achadas, íejaô perdidas,

com pena do tresdobro , e cinco annos para Ango-
la , e que os denunciadores teraõ ametade do valor

das
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das Moedas , e do trefdobro , e que as denunciações

íè poderáõ tomar em íêgredo , fem íe declararem os

nomes dos denunciadores j e que nenhum Ourives

,

ou outra qualquer peííòa poderá no Eftado do Bra-

fil desfazer as Moedas de ouro , ou prata das fabri-

cas defte Reyno, nem Patacas , ou a fua Moeda Pro-

vincial , debaixo das penas impoftas na Ordenação

do Livro 5. titulo 12. fendo os dez annos de de-

gredo
, que ahi dá para Africa ,

para o Reyno de

Angola. E para que efta minha refoluçaÕ fe execu-

te , e fe naô poíl^ allegar ignorância , mandey paííàr

efte Alvará
, que terá força de Ley. Manoel da

Sylva Collaço o fez em Lisboa a dezanove de De-
zembro de mil íêifcentos e noventa e cinco. Fran-

cifco GalvaÔ o fez eícrever.

REY.

Ijcy àoanno ãe 16pS em cjiiefe prohile comprar Moe-

da de prata , ou de ouro y por mais de feu ju/io

preço, V'c.

Dom Pedro por graça de Deos
,
Rey de Por-

tugal , e dos Algarves
, daquem , e dalém , mar em

Africa , Senhor de Guiné , e da Conquifta , navega-

ção , commercio de Ethiopia , Arábia , Perfia , e da

dia , &:c. Hey por bem j e mando ,
que toda a peí^

íba, que da publicação defta Ley em diante vender,

ou comprar Moeda de prata , ou ouro por mais de

Tom.IV. Uuu feu
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íêu juílo preço , encorra nas meímas penas
,
que faõ

impoílas aos cerceadores delia : e aííím mando a to-

dos osMiniftros, Deíêmbargadores ,
Corregedores,

e mais Oííiciaes de Juftiça , a que o conhecimento

diílo pertencer , cumpraõ , e 'guardem , &c. An-

tonio Vaz de Miranda a fez em Lisboa a vinte de

Mayo de mil e feifcentos e noventa e oito. Fran-

cifco Galvaõ a fez efcrever.

REY.

Ley do amo de idpp , ria gual fe ordena^ que a Moe-

da de cobre corra pelo valor ,
(jiie em cada huma fe

affigna , e que deliaJè na'6faqa mayor pagamento^

que de hum Toílaò^

Eu ElRey faço faber aos que eíle Alvará vi-

rem , que Eu fuy fervido mandar lavrar Moeda de

cobre , para o que hey por bem ,
que ella corra pe-

lo valor , que em cada huma das ditas Moedas íè

fígnala j com declaração
,
que na dita Moeda fe nao

poderá fazer mayor pagamento
,
que de hum Toí^

taô. E para que venha à noticia de todos , mandey
paílar efte Alvará , que mando ao Doutor Joaõ de

Roxas e Azevedo , do meu Confelho , e meu Def-

embargador do Paço, Chanceller mor do Reyno,
o faça publicar em minha Chancellaria , e enviar a

copia delle a todos os Julgadores , e Miniílros , fob

meu Sello , e íèu final
, para que aííim o façaõ exe-

cutar j
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cutar j e íè regiftará nos livros do Defembargo do

Paço , Caía da Supplicaçaõ , e RelaçaÔ do Porto,

onde femelhantes Leys íè coftumaõ regiftar. Ma-
noel da Sylva Collaço o fez em Lisboa a dezaíê-

te de Fevereiro de mil feifcentos noventa e nove,

Francifco Galvão o fez efcrever.

REY.

"Kefohqdô tomada no anno dc lyoo para cjuc fe hvan-

tajjc Cafa da Moeda na Cidade de Fernamhuco»

Manoel de Soufa , &:c. Por Joíeph Ribeiro

Rangel haver devir para o Reyno depois de íe aca-

bar o lavor do dinheiro neííà Capitania , e ter refo-

luto
,
que a Caía da Moeda paííè para Pernambu-

co. Me pareceo encarregarvos particularmente o

cuidado da Cafa ;da Moeda de Pernambuco por fe

neceííitar mais de vós na falta do dito Joíèph Ri-

beiro Rangel. Efcrita em Lisboa a 20 de Janeiro

de 1700.

REY.

Ordem pafjada no anno de ijoi pela qual fe mandou,

íjue a Cafa da Mceda p que fe achava em Fernam-*

hucoy pqjjqffe para a Cidade de S, Seha/lia'o,

Governador da Capitania do Rio de Janei-

ro, &:c. Tenho refoluto, que fe conferve a Cafa

Tom.IV. Uuu ii dos
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dos Quintos de Taboaté em quanto íênaõ puder Fa-

zer em outra parte mais próxima às ditas Minas, que

feja mais conveniente affim para a arrecadação dos

quintos , como para as peíToas
,
que tirarem o ou-

ro, o poderem levar a ella. E que a Caía da Moeda,

que fe acha em Pernambuco, torne para efla Cida-

de de S. Sebaíliaõ , onde fe lavrará o ouro em Moe-

da corrente deíle Reyno , e naõ Provincial , como

já fe fez j e no tempo , que durar a dita Caía da

Moeda , e eu naô mandar o contrario , haverá na

mefma Gafa outra de Quintos
, para o que mandey

fazer o Regimento , que com efca íè vos envia , em
que íe ordena re^iílo para o ouro

,
que fe trouxer

das Minas , e a forma das guias , com que o devem
levar porpezo para as ditas Cafas de Quintos, nas

quaes , e nao em outras íê ha de quintar o dito ou-

ro : e que as Cafas da Villa de S. Paulo, e de Perna-

guá íiquem continuando para o ouro das Minas ve-

lhas, que coíluma ir a elías, as quaes íe fabricará© ,

e ordenarão com osOfficiaes, que tem aopreíênte:

e quando ílicceda , que algumas peííbas tenhaÕ le-

vado ouro das Minas fem guia , nem regifto , o po-

deráo manifeílar em qualquer das ditas Caías de

Quintos , com declaração , que fendo achadas íèrn

o quintar , ou regiílar , antes , ou depois de che-

gar a ellas , o perderão para a minha fazenda , além

das mais penas , em que encorrem os que deíenca-

minhaõ os meus direitos , de que vos aviíb para

que neíla forma o façaes executar. Efcrita em Lis-

boa
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boa a trinta e hum de Janeiro de mil e íêtecentos e

dou3.

REY.

hcy do anno de lyai porque fe ordena
,
que corra'ó

as Patacas de Caílella ,
que chamao Marias

,

Meyas Patacas , e Quartos,

Eu ElRey faço faber aos que eíle meu Alva-

rá
, que vai como Ley , virem , que íèndo informa-

do, que neíle Reyno entrao Patacas de Caílella da

fabrica nova , a que chamaÕ de Maria
,
cuja prata

fora eníayada na Caía da Moeda deíla Cidade , e íè

achara
,
que paflava de onze dinheiros , e que por

íèrem de íeis oitavas de pezo , e as Meyas Patacas

de três oitavas , e os Quartos de oitava e meya , de

cujas quantias íè naô fabricavao de preíênte na dita

Cafa da Moeda alguma, fendo muito util, enecef-

faria para os trocos , e commercio do povo , e bem
commum do Reyno , e ao mais , que nefta matéria

íe me reprefentou : Hey por bem, e mando ,
que íè

admittaõ as ditas Patacas ,
Meyas , e Quartos , e

que corraõ neíles Reynos por feis Toftoens , tres

,

e cento e cincoenta reis , íèndo de íeis oitavas , tres

oitavas , e oitava e meya , do dia da publicação deí^

te em minha Chancellaria. Pelo que mando ao

Provedor da Cafa da Moeda , e aos mais MiniRros

de JuRiça a que tocar , cumpraÕ , e guardem eíle

meu Alvará , e o dem à execução como nelle íè

con-
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contém j e valerá ,
pofto que feu efFeito dure mais

de hum anuo , fem embargo da Ordenação em con-

trario. Manoel Pinheiro Ferreira o fez em Lisboa

a vinte e hum de Agofto de mil e íètecentos e dons

annos. Antonio Guedes Pereira o fez efcrever.

REY.

"Ley do anno de lyoó porcjue fe prohihem as Moedas de

Doze Vinténs , c Cruzados novos falfos^ e (jue fejao

confifcadas para afazenda Real as (jiieJe acharem»

Eu EiRey faço faber aos que efte meu Al-

vará em forma de Ley virem
,
que por fe haverem

achado Moedas de Doze Vinténs, e Cruzados no-

vos falfos por diminutos no pezo , e fabricados fora

da minha Caía da Moeda ,
querendo logo acudir a

efte damno taõ prejudicial a meus VaíTallos , e ao

publico do Reyno com o mais prompto , e fuave

remédio: Hey porbem , que todas as referidas Moe-
das, que faõ falias , nao corraô, antes apparecendo

em qualquer parte , ou maÔ de qualquer peílba , íe-

jaô logo con<ifcadas para a minha fazenda íèm mais

procedimento com as peíToas em cuja mao íê acha-

rcíTi, que o da dita coníifcaçaõ: e recomendo mui-

to a todos os Miniílros dos meus Reynos , e Senho-

rios , e eípecialmente aos que aííiílirem nos portos

do mar , façaô exadas diligencias por averiguar

quem concorreo para eíla fabrica, e introducçaô de

íeme-
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1

íêmelhante Moeda taÔ prejudicial na Republica,

tirando as devaças ,
que lhes parecerem neceílàrias,

para fe poder caftigar ta6 grave delido com as pe-

nas nefte cafo em minhas Ordenações eftabelecidas*

Pelo que mando ao Prefidente , e Deíembargado-

res do Paço
,
Regedor da Caía da Supplicaçao

,

Governador da Relação do Porto , e bem afíim a

todos os mais Defembargadores , Julgadores
, Jui-

zes , eJuftiças , a que o conhecimento defta matéria

pertencer ,
que aífim o façaõ inteiramente executar

íêm embargo de quaefquer ordens
, que em contra-

rio haja , e da Ordenação ,
que manda

,
que naÕ va-

lha Alvará por mais de hum anno. E para que ve-

nha à noticia de todos , e íè naõ poder allegar igno-

rância , mando ao meu Chanceller mor do Reyno
faça logo publicar na Chancellaria efte meu Alva-

rá em forma de Ley
,
que terá forças delia , e enviar

a copia delle fob meu Sello , e feu final , a todos os

Corregedores , Ouvidores das Comarcas deftes Rey-
nos , e aos Ouvidores das terras dos Donatários , em
que os Corregedores naÕ entrao por correição

, pa-

ra que a todos feja notório , e o façaÔ publicar cada

hum nas terras de íiia jurifdicçaõ j e fe regiftará nos

livros da Mefa do Deíêmbargo do Paço , e nos da

Caía da SupplicaçaÕ , e Relação do Porto , onde

íêmelhantes Leys íê coílumaô regiílar , e eí^e pró-

prio íè lançará na Torre do Tombo. Braz de Oli-

veira o fez em Lisboa a 27 de Agofto de 1706. Fran-

ciíco Galvão o fez efcrever. REY.
Ley

\
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Ley do atino deiyi^ porcjue /ê prohihem as Moedas

,

ãfm de miro , como as de prata cerceadas , e as que

fe acharem feja'6 confifcadas para afazenda Real,

Dom Joaõ por graça de Deos , Rey de Por-

tugal , e dos Algarves
,
daquem , e dalém , mar em

Africa ^ Senhor de Guiné , da Conquiíla
, navega-

ção , commercio de Ethiopia , Arábia, Períia , e da

índia , &c. Faço faber , que a mim fe me fez pre-

íènte por confulta doConíélho de minha Fazenda

,

em como nelle fe apreíèntaraÕ nove Moedas de ou-

ro da fabrica deíle Reyno , que eftavaô cerceadas

,

e diminutas no pezo em que as mando fabricar , e

lavrar na Caía da Moeda 5 e porque convém a meu
íêrviço , e ao bem commum evitar logo o haver de

continuar eí^a maldade , e os prejuizos
,
que delia

podem refultar , o que também íe me fez preíente

em Confulta do Deíêmbargo do Paço , onde man-
dey ver efta matéria. Fuy fervido ordenar Ley

,

como de preíente faço ,
pela qual mando

,
que to-

da a Moeda de ouro , ou prata
,
que íê achar cer-

ceada , depois de promulgada jefta Ley , naÕ cor-

ra , e íeja confiícada para a Coroa em qualquer maÕ
que for achada , e mando

,
que eíla Ley íê cum-

pra , e guarde , como nella íè contém 5 e ordeno ao

Regedor da Caía da Supplicaçaõ , e ao Governa-

dor da Cafa do Porto , e aos Defembargadores das

ditas Caías , e aos Corregedores do Crime , e Civel

de
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de minha Corte , e mais Juftiças deíla Cidade , e

aos mais Corregedores , e Ouvidores
,
Juíliças , Of-

ficiaes , e peíToas de meus Reynos , e Senhorios ^

que cumprao , e guardem, e façaõ guardar, inteira-

mente cumprir , e guardar efta Ley como nella íè

contém: e aífim mando ao Doutor Jofeph Galvão

de Lacerda , do meu Conlelho , e Chanceller môr
deftes Reynos, e Senhorios , a faça logo publicar,

e enviar a copia delia , fob meu Sello , e íeu final

,

aos Corregedores , e Ouvidores das Comarcas , e

aos Ouvidores das terras dos Donatários em que os

Corregedores naõ entraõ por correição , e a façao

publicar cada hum nas terras da fua jurifdicçaÕ , e

íe regiílará no livro da Meíà do Deíembargo do

Paço , e nos da Cafa da SuppIicaçaÕ , e RelaçaÔ

do Porto, aonde femelhantes Leys fe coftumaÕ re-

giftar , e efta própria fe lançará na Torre do Tom-
bo. Braz de Oliveira a fez em Lisboa a dezafeis de

Março de mil íêtecentos e treze. Francifco Galvão

a fez efcrever.

REY.

Ordem pajfaâa no anuo de 1714 para gue fe ellalek-^

cejjs CaJa daMceda na Cidade da Bahia.

Dom JoaÕ por graça de Dcos ,
Rey de Por-

tugal , e dos Algarves , daquem , e dalém, mar em
Africa, Senhor de Guiné, ^c. Faço faber avós

Governador, e Capitaõ General do Ellado do Bra-

Tom.iV* Xxx fil,
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fil
,
que eu tenho refoluto

, que neííà Cidade da Ba-

hia fe eílabeleça Cafa da Moeda , e Quintos , e fe

obre nella Moeda Nacional por fer aííim conveni-

ente a meu ferviço , e ao bem commum de meus
VaíHUIos , e que para a adminiílraçaS delia fuy

íervido refoíver em vinte e quatro de Julho de mil

íetecentos e onze , em confulta do meu Coníèlba

Ultramarino, que Eugénio Freire de Andrade paf-

íliííè a eiTa Capitania com o cargo de Provedor da

dita Cafa com o ordenado , que vos confiará da Pro-

vifao , que íe lhe paííbu 5 e pela confiança
,
que del-

le faço , lhe concedi por refoluçaô de trinta e hum
de Mayo do anno paíiado em confulta do dito meu
Confelho Ultramarino

,
que quando fejaõ neceííà-

rios mais Officiaes , ou peííbas das que tenho no-

meado para aadminiílraçaõ , e arrecadação, ou tra-

balho da mcfma Cafa ,
poíTa nomear neííà Cidade

(como o fez nefta Corte ) os mais Officiaes , e fer-

ventes
,
que forem neceífarios , aos quaes mandará

pagar , como o merecerem os feus empregos , fem

que para iííb feja neceííàrio eíperar outra refoluçao

minha , de que me pareceo aviíarvos para o terdes

aífim entendido, e lhe dares toda a ajuda, e favor,

que vos pedir para a boa direcção , e eftabelecimen-

to da dita Cafa da Moeda , fazendo guardar a to-

dos os Officiaes, e ferventes delia os privilégios, que

íiiõ concedidos aos Moedeiros deíla Corte
,
porque

affim ohey por bem. ElRey noííò Senhor o man-

dou porJoaô Telles da Sylva, e o Doutor Joaô ds
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Souíà , Confelheiros do Confelho Ultramarino

,
por

impedimento do Conde General da Armada Preíi-

dente delle , e fe paíTou por duas vias. Manoel Go-
mes da Sylva a fez em Lisboa Occidental a 1 8 de

Março de 1714.

Ordem pajjaãa no anno de ijiS para fe lavrarem

Cruzados novos de ouro do valor de (juatro"

centos e oitenta reis.

O Provedor da Gafa da Moeda mande logo

lavrar Moedas de ouro de quatrocentos e oitenta

reis , de igual Ley às outras Moedas de ouro
,
por

Sua Mageftade, que Deos guarde, aílim o reíolver

em Coníulta defte Coníelho de vinte e feis do pre-

fente mez. Lisboa Occidental vinte e nove de Ou-
tubro de mil íèteccntos e dezoito. Com cinco ru-

bricas dos Miniílros do Coníelho da Fazenda.

InâituiçaÕ da Cafa da Moeda das Minasfeita
no anno de 1/20.

Dom Pedro de Almeida Conde do A^umar
amigo. Eu EIRcy vos envio muito faudar coma
aquelle

,
que amo. Vendo a conta

,
que me tendes

dado, do que tendes obrado em execução da minha

Ley paííàda em ordem a fe eílabelecerem Caías de

fundiça5 no deftrido das Minas, para nellas fe paga-

rem os quintos pertencentes à fazenda Real ,
para

Tom.íV. Xxxii as
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as quaes tínheis elegido os lugares em que íê deviaã

fabricar as Gafas , e que quando a experiência mof*

traíle íè deviaõ eftabelecer outras, fe executaria con-

forme o pediííè a acertada providencia , e vendo

também a duvida ,
que íê vos ofíerecia ao deftricla

a que fe devia extender o ufo do ouro em pò per-

mittido pela mefma Ley, razaõ da difficuldade, que

apontaftes prejudicial aos mefmos quintos, e ain-

da aos commerciantes nefte negocio a refpeito das

compras miúdas feitas aos creadores , como tam-

bém os paííàgeiros para comprarem o íeu fuftento

,

o que fe devia evitar prohibindo-fe totalmente o

ufo do ouro em pò , e permittindo
,
que com as

Gafas de fundição houveíTè huma Gafa de Moeda

,

que era o único meyo ,
que íê vos ofíerecia j e os

Oílíciaes da Camera da Villa de Noíla Senhora do

Carmo , e Ouvidor geral do Rio das Velhas nas

Cartas , que me efcreveraõ fobre eíle particular

,

me reprefentarem a mefma dilíiculdade , me pareceo

agradecervos o que tendes obrado , e vido o que

íê me repreíèncou , e naÕ eílar ainda demarcado o

deílriólo das Minas , e o inconveniente , que fc íc-

gue de confinar com terras dos deílridos da Bahia

,

Rio de Janeiro, e Pernambuco, e a difficuldade de

fe poder por eíla caufa evitar o defcaminho do ou-

ro em pô j hey por derogada a Ley de onze de Fe-

vereiro de mil íetecentos e dezanove na parte fo-

mente
,
que concedia

,
que no deftriólo das Minas

correííê o ouro em pô , ficando em íêu vigor tudo

o mais

,
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o mais

,
que na dita Ley foy eílabelecido ; e para

bem do commercio , e ufos deílès VaíTallos íou

fervido
, que em todo o deílrido das Minas corra

fomente o ouro em barra , que for marcado nas Ga-

fas de fundição , e o dinheiro , e para efte effeito or-

deno, que nas Minas na parte, que vos parecer mais

conveniente , mandeis logo eftabelecer huma Caía

em que íè fabriquem Moedas de ouro
,
Meyas Moe-

das , e Quartos , com o mefmo valor ,
quilates , e

forma
,
que tem as que íè fabricaõ nePie Iveyno

,

Bahia, e Rio de Janeiro, as cuaes íeraõ todas mar-

cadas com a letra M. no mefmo lugar em que íe

pdem o R. nas que fao fabricadas no Rio de Janei-

ro , e com efta derogaçaõ vos ordeno façaes execu-

tar a minha Ley para que com eíFeico fe ponha em
pratica , o que nella diíponho, com aquelle acerto,

que do voíío zelo efpero. Efcrita em Lisboa Oc-
cidental a dezanove de Março ds mil fetecentos e

vinte.

REY.

Cumpra-fe como Sua Mageílade
,
que Deos

guarde , manda , e íe regiíle nos livros das Superin-

tendências das Gafas da Fundição , e Moeda deílas

Minas. Villa Rica dezaíêis de Setembro de mil fe-

tecentos e vinte e quatro.

JD, Lourenço de Almeida.

tey



408 Híjloria (jeneahgtcâ

Ley do anno de 1722 pela (jual fe manda lavrar Ef'

cudos , e Dobras de ouro de diferente valor , e

(jue corraÕ as Moedas
,
que havia.

Dom Joaô por graça de Deos ,
Rey de Por-

tugal , e dos Algarvcs , daquem , e dalém , mar em
Africa , Senhor de Guiné , e da Conquifta

,
navega-

ção , commercio de Ethiopia, Arábia, Perfia , e da

índia , &c. Faço faber aos que eíla minha Ley vi-

rem
,
que defejando dar remédio ao grande incom-

modo
, que padecem meus Vaííàllos pela difficul-

dade , que lhes refulta da falta de trocos na Moeda
corrente de meus Reynos para o commercio vul-

gar , refolvi Te fabricaííèm novas Moedas de ouro

com diíFerentes preços dos que correm
,
para que

humas , e outras facilitem o trato commum de com-
prar , e vender

,
pelo que : Hey por bem , e ordeno

íe façaõ Moedas
,
que íe chamarão Efcudos de ou-

ro , do mefmo toque de vinte e dous quilates
, que

as Moedas
,
que prefentemente correm , e de pezo

de huma oitava , os quaes Efcudos de ouro terão de

valor intrinfeco mil e quinhentos reis , e pelo direi-

to da braçagem , e íenhoriagem , íê lhes accrefcen-

tará6 mais cem reis na conformidade de minhas or-

dens , e aííim correrá5 eíles Efcudos de ouro por

preço de quatro Cruzados de quatrocentos reis ca-

da hum: baterfehao também Meyos Efcudos de

ouro de femelhante Ley , e de meya oitava de pe-

zo.
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zo, que pela mefma proporção correráo por oito-

centos reis cada humj farfehaõ Dobras de ouro de

igual qualidade , e de duas oitavas cada huma de

pezo
,
que correráo por preço de oito Cruzados,

que fazem tres mil e duzentos reis cada huma ; ha-

verá finalmente Dobras de quatro , e de oito Efcu-

dos
, que pela mefma proporção de qualidade , e

pezo correráo por preço de feis mil e quatrocen-

tos reis as primeiras, ede doze mil e oitocentos reis

as mayores. Todas eftas Moedas da nova fabrica

teraõ de huma parte o meu retrato , e nome , como
uíàraõ alguns dos Reys antigos deíles Reyno , e

praticaô prefentemente quafi todos os Principes da

Europa , e da outra parte as Armas Reaes com a

íetra: IN HOC SIGNO VINCES j eíle reverfo

fe poderá mudar na conformidade do que Eu man*

dar declarar ao Confelho de minha Fazenda , fem

que para iíTo íe neceíTite de publicar nova Ley
,
por

quanto por efta teraõ o valor
,
que lhes tenho de-

terminado , como também determino
,
que conti-

nuem a correr as Moedas, Meyas Moedas, e Quar-

tinhos , que íe tem batido na conformidade da Ley
de quatro de Agofto de mil feifcentos oitenta e oi-

to , e os Cruzadinhos
, que no anno de mil íêtecen-

tos e dezoito mandey lavrar. E para que venha à

noticia de todos , mando ao Doutor Jofeph Galvão

de Lacerda , do meu Coníèlho , e Chanceller môr
deíles meus Reynos, e Senhorios, faca publicar eí^

ta minha Ley na Ghancellaria , e enviar a copia del-

ia ^



4 1 o Hijloria Çenealogka

la , fob meu Sello , e íêu final , a todas as Camcras

das Comarcas dos Reynos
, para que aflim le faça

notória , e fe regiílará nos livros da Meíâ do meu
Defembargo do Paço , e nos das Relações onde íê-

melhantes Leys fecoftumaõ regiftarj eefta própria

fe lançará na Torre do Tombo. Braz de Oliveira a

fez em Lisboa Occidental a quatro de Abril, anno

do Nafcimento de Noííb Senhor Jefus Chrifto de

mil e íètecentos e vinte e dous. Manoel Galvão

Caílellobranco a fez efcrever.

REY.

Ordem pajjaâa no amo de 1/2/ fohre a forma com

que haviaoferfabricadas as Moedas nas Minas,

Dom Joaõ por graça de Deos
,
Rey de Por-

tugal, e dos Algarves, daquem , e dalém , mar em
Africa , Senhor de Guiné , &:c. Faço faber a vós

Eugénio Freire de Andrade , Superintendente das

Gafas da Fundição, e Moeda das Minas
,
que eu

fuy íervido refolver, que em todo eííè Eftado, e nas

He aie^,de Abril ãe Caías de Moeda delle íe obferve a Ley noviffima,

que mandey publicar fobre a fabrica da Moeda def-

te Reyno 5 e hey por bem , que nas ditas Gafas íê

lavre fomente a Moeda
,
que fe declara na dita Ley,

que com eíla íe vos remette , ficando correndo a

que íè acha lavrada pelos cunhos velhos , os quaes

fe guardarão de forte
,
que naô poífaõ fervir mais

,
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1

e íê remetteráo a eíle Reyno , e fícaráo fomente

íèrvindo os que agora íê mandão , de que me pare-

ceo avifarvos por Decreto de dezoito do prefente

mez , e anno , para que aííím o tenhaes entendido

,

e nefta conformidade pela parte ,
que vos toca , o fa-

çaes executar. ElRey noííò Senhor o mandou por

Antonio Rodrigues da Cofta , e o Doutor Joíèph

de Carvalho Abreu , Coníêlheiros do íêu Confelho

Ultramarino , e íê paííòu por duas vias. Bernardo

Felix da Sylva a fez em Lisboa Occidental a vinte

de Março de mil fetecentos e vinte e íète.

hey do anno de 1/^2 pela (jual íe ordena ,
(^ue fe na'6

lavrem Dohroens de doze mil e oitocentos , Moedas
de (juatro mil e oitocentos , nem outras , que exce-

daõ o valor de feis mil e quatrocentos reis, e que em
todas affim nas que corriao , como nas que íe lavraf

Jem , fe ponha a farrilha ,
que tem as de prata.

Dom JoaÕ por graça de Deos ,
Rey de Por-

tugal , e dos Algarves , daquem , e dalém , mar em
Africa , Senhor de Guiné , e da Conquifta

,
navega-

ção , commercio de Ethiopia , Arábia , Perfia , e da

Lídia, &:c. Faço íaber aos que efta minha Ley vi-

rem ,
que íêndome prefente

,
que íêm embargo das

repetidas Leys , e providencias , com que em diííe-

rentes tempos fe tem procurado evitar o cerceo , e

mais vicios da Moeda 5 continuaõ eíles no tempo
prefente com mayor exceíío

,
principalmente nos

Tom.IV. Yyy Do-
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Dobroens de doze mil e oitocentos reis , e féis mil

€ quatrocentos reis, havendo-íê defcuberto huns va-

iados , e falfificados na forma , e na matéria j e ou-

tros cerceados no cordão da orla , e por efta cauíã

diminutos confideravelmente no pezo, que devem
ter : edefejando applicar remédio prompto aodam-

no , que íê experimenta , e atalhar todos aquelles

meyos , que podem facilitar , e dar occafiaõ a que

íè continue com tanto prejuizo do bem publico , e

commercio dos meus VaíTallos. Hey por bem or-

denar
, que íè naô lavrem mais para o futuro Do-

broens de doze mil e oitocentos reis , nem outra

alguma Moeda , que exceda o valor de íeis mil e

quatrocentos reis
,
prohibindo também ,

que fe lavre

de valor de quatro mil e oitocentos reis ,
pela confu-

íaô , e enganos
, que pode caufar , e que em todas

as Moedas de ouro, que fe houverem de lavrar, íe

ufe em lugar do cordão , da meíma farrilha, que íe

coíluma pôr nas de prata , e feeftabeleça huma for-

ma de cunho certa, e invariável para cada huma das

efpecies da dita Moeda , a qual íèrá commua a to-^

das as Caías delia , fem outra diííèrença mais , que

a da nota do lugar , e conta do anno em que for fa-

bricada j e porque ainda com eí^as providencias naõ

ceílará inteiramente como he precifo o damno refe-

rido , de ficarem expoílas ao perigo de ferem cercea-

das as Moedas
, que ainda fe achaõ livres defte vi-

cio , e forem obrigadas as peííbas , que as receberem

em pagamento ao infoportavel trabalho
,
que já ex-

peri-
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perimentaõ algumas de as eftarem pezando: íbu fer-

vido
,
que todas as Moedas , que aòlualmente cor-

rem , aliim do referido valor de doze mil e oitocen-

tos reis , e féis mil e quatrocentos reis , como de tres

mil e duzentos reis , tanto cerceadas , como por

cercear , íê manifeílem em qualquer das Gafas da

Moeda defte Reyno , e do Eílado doBrafil, ou nas

cabeças das Comarcas perante os Corregedores, ou

Ouvidores delias , conforme for mais commodo às

partes, a quem íè pagaráô logo de contado as Moe-
das cerceadas pelo íeu pezo , e valor intriníèco , e

as que o naõ forem fe recolheráõ para fe lhes pòr a

nova ílirrilha
,
entregando-fe também logo às partes

no mefmo a6lo outras tantas já farrilhadas para que

na5 tenbaõ o incommodo , e prejuízo de efperar

,

que fe íàrrilhem as mefmas ,
que derem ao manifeí^

to , as quaes ferao conduzidas com toda a feguran-

ça , e brevidade à cuíla dos bens dos Confelhos
, pa-

ra qualquer dasCafas da Moeda, que ficar mais vi-

finha , ou para as Cidades de Coimbra , Guarda ,

Évora , e Tavira , aonde mando remetter engenhos

de farrilhar para melhor expedição do dito manifef-

to j o qual pelo que refpeita a efta Corte , e Comar-

cas deftes Reynos íe fará dentro do termo de dous

mezes
,
que teraõ principio em cada huma das Pro-

víncias do dia da publicação do Edital , e para as

do Eílado do Brafil aííinaráo o Vice-Rey , e Go-
vernadores , cada hum no feu dellridlo o tempo ,

que julaarem conveniente, havenJo refpeito às dif-

Tom.IV. Yyy ii tan-
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tancias ,* e findo o dito manifeílo , ordeno
,
que to-

das as Moedas do referido valor, que íè acharem fem

a nova íârrilha
,
pofto que na5 íèjaõ cerceadas , fi-

quem prohibidas , e naõ poílaõ correr , antes fejaÕ

confíícadas nas mãos em que fe acharem ; e toda a

pefiba de qualquer qualidade , ou condição
,
que

delias ufar , ou lhe forem achadas em feu poder , in-

correrá nasmefmas penas, que pela Ley de dezafe-

te de Outubro de mil feifcentos e oitenta e cinco

íâô impoftas aos que ufaÕ, ou retém Moeda cercea-

da , e os que confiar íèrem comprehendidos no cri-

me do cerceo, além das penas declaradas na Orde-

nação do Reyno , incorreráÕ em todas as mais im-

poftas ao crime de Moeda falíà na forma
,
que dif-

poem a dita Ley , e para que poííàõ defcubriríê aC-

fim os authores do dito cerceo , como os que íè

atrevem a fabricar , e ufar das referidas Moedas va-

iadas , e falias j e o exemplo do caftigo com que fo-

rem punidos , firva também de meyo para fe evitar

a continuação de taõ abomináveis delidos
5
mando,

que em todas as Comarcas , aííim deftes Reynos

,

como do Eftado do Brafil , tirem os Corregedores,

ou Ouvidores , huma exada devaça dos ditos cri-

mes , e que findo o termo do manifeílo , a tirem

também dos que por qualquer modo faltarem à ob-

íervancia do que fica difpoílo ; e em hum , e outro

caio , hey por bem ,
que fe poíTaõ admittir denun-

ciações, tanto em publico , como em fegredo , dan-

do-fe aos denunciantes ametade doconfifco, enaô

os ha-



da Caja^al Tortug. Liv, V. 415
os havendo fera tudo para o Fiíco , e Camera Real

;

pelo que mando ao Regedor da Cafa da Supplica-

çaô , Governador da Relação , e Cafa do Porto,

Vice-Rey do Eftado do Brafil
, Deíembargadores

das ditas Relações, emais Governadores dasCon-
quiftas , e a todos os Corregedores , Provedores,

Ouvidores
, Juizes , Juftiças , OfEciaes , e peííoas

deftes meus Reynos , e Senhorios cumpraõ , e guar-

dem efta minha Ley , e a façaõ inteiramente cum-
prir , e guardar tudo como nella íè contém ; e pa-

ra que venha a noticia de todos , e fe naõ poíTa al-

legar ignorância. Mando ao meu Chanceller mor
deites Reynos , e Senhorios a faça publicar na Chan-
cellaria (ou a quem feu cargo íervir) e enviar o treí^

lado delia , fob meu Sello , e íeu final , a todos os

Corregedores das Comarcas defies Reynos , e aos

Ouvidores das terras dos Donatários , cm que os

Corregedores naõ entraõ por correição , aos quaes

mando
,
que a publiquem logo nos lugares onde eí^

tiverem , e que a façaõ publicar em todos os de fuas

Comarcas , e Ouvidorias , e íe regiílará nos livros

do Defembargo do Paço , e nos da Caía da Suppli-

caçaÕ , e Relaçaõ do Porto , e nos do Confelho Ul-

tramarino , e mais partes onde íêmelhantes Leys le

coftumaõ regiílar , e eíla própria fe lançará na Tor-

re do 1 ombo. Dada em Lisboa Occidental a vin-

te e nove de Novembro de mil fetecentos e trinta e

dous.

REY.
CAPI-
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Annos.

153^.

CAPITULO VIL
Contém huma relação do valor

, que tem tido

o marco de ouro 5 e prata ; hum Tratado do

valor da Moeda T^ortugue^a 5 e o Index de

todas as Moedas
5
que ajuntámos na pre^

fente Collecçao.

Re/açao extrahiãa dos livros do Kegiílo da Cafa da

Moeda delia Corte , do valor
, cjue tem tido o mar-

co de ouro , e de prata 5 dada por Francifco da Co/la

Solano
, Thefoureiro da dita Cafa da Moeda , C/c.

NO Capitulo XI. da Hiíloria delRey D. Pe-

_ dro 1. íè diz
,
que efte Rey mandou fazer

Dobras de ouro fino , que cincoenta delias faziao

hum marco \ cada Dobra deftas tinha quatro Li-

bras , e dous Soldos
,
que faõ oitenta e dous Sol-

dos, e valia o marco de ouro 7U580 reis.

No tempo delRey D. Joaõ III. valia hum
marco de ouro de vinte e dous quilates e f de qui-

late 50U000 reis, por quanto de hum marco man«

dou fazer trinta peças em dinheiro a lUooo reis ca-

da peça.

No tempo do dito Senhor valia o marco de

prata de onze Dinheiros feito em Moeda 2U600
reis
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reis

, por quanto mandou lavrar vinte e féis Moe- AntlOS.

das em cada marco, de valor de 100 reis cada hu-

ma.

No anno de 1566 ,
reynando EIRey D. Se- 1^66.

baíliaò , valeo o marco de prata a 2U400 reis , e

em dinheiro 2U650 reis.

Nefte tempo valeo o marco de prata 2U680 1582.
reis.

No de 1587 em 6 de Novembro fe fez Ley , 1 5 87,
que valeííè o marco de prata feito em dinheiro a

2U700 reis.

EIRey D. Filippe mandou neíle anno ,
que I^pJ,

valeííè o marco de prata de onze Dinheiros a 2U800
reis.

No tempo do dito Rey D. Filippe valeo o

ouro de vinte e dous quilates a 468 reis a oitava por

ley, e fahe o marco a 29U952 reis.

Reynando o Senhor Rey D. Joaõ o IV. or-

denou em 2 de Julho de 1641 ,
que valeííè o marco

de prata de onze Dinheiros a 5 U400 reis.

O dito Senhor mandou por nova Ley fazer l6^2.
Moedas de ouro de vinte e dous quilates

,
pezo j- e

trinta grãos, de valor de 5U000 reis , e que íe pa-

gaííè o ouro de vinte e dous quilates a 660 reis a

oitava , e fahe o marco por 42U240 reis.

O dito Senhor Rey D. João IV. poz hprata l6^^,
de onze Dinheiros o valor de 4U000 reis o marco

feito em dinheiro.

Mandou o dito Senhor Rey D. Joaõ IV. que j 64.6c
fe

^
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Annos. ^ compraílèm as pecas de prata velhas a 3U700 reis

o marco.
X o^.J. Mandou o dito Senhor pagar os Dobroens a

800 reis a oitava, e fahe o marco a 51U2C0 reis.

Também mandou
,
que íè pagaííè a prata de

onze Dinheiros e vinte e dous grãos a 5U900 reis o
marco , e fahe o marco de onze Dinheiros a }U6oo
reis.

lá j Mandou o dito Senhor
,
que a prata de mais

de onze Dinheiros fe pagaííè às partes a JU900 reis

o marco.

1.6 6 Z. Ordenou também que íè compraílè a prata de

onze Dinheiros a 4U000 reis o marco , e mandou
pagar o ouro de Dobroens a 870 reis a oitava, e íà-

he o marco a 55U680 reis.

1,66%, Se ordenou íè compraííè o ouro de Dobroens a

1U200 reis a oitava , e fahe o marco a 76U800 reis.

1 6'JZ. Se mandou pagar o dito ouro a 1TJ250 , e o

marco a 80U000 reis.

1 6^1. Se ordenou fe pagaííè a prata de onze Dinhei-

ros a 5 U000 reis o marco.

^ ^77* Neíle anno mandou o Senhor Rey D. Pedro,

íèndo entaÕ Regente do Reyno y que pelo marco

de prata de onze Dinheiros fe déííè às partes 5U100
reis, efeito em Moeda valeííè 5U550 reis.

E que fe compraííè o ouro de vinte e dous

quilates a 1U250 reis a oitava, e o marco a8oUooo
reis.

Em 4 de Agoílo íè paííòu Ley do levanta-

mento
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mento do ouro , e prata , a faber , a oitava de ouro

de vinte e dous quilates a 1U500 reis , e o marco a

96U000 reis 5 e ouro em peças de vinte quilates

e dous grãos a 1U400 reis a oitava , e o marco

a 89U600 reis.

E o marco de prata de onze Dinheiros a

6U000 reis , e em peças de dez Dinheiros e feis

grãos a 5U600 reis o marco , e nefte valor conti-

núa até o preíente anno de 1758.

Memoria do valor da Moeda de Portugal defde o prin-

cipio do Reyno até o prefente , e/crita a injlancia

do Padre D, Antonio Caetano de Souja
, Clérigo

Regular , e Académico Real, pelo lllLtflriffímo , c

'Excellentiffimo Senhor Conde da Ericeira D, Fran»

ciíco Xavier de Menezes , Me/ire de Campo Ge-
neral dos ExercitoÈ de Sua Mage/fade

, Confelhei-

TO de Guerra ,
Deputado da Junta dos Tres Eíia^

dos , Académico , e Ccnfor da Acadeiuia Real da

Hilioria Fortumieza,

Depois que V. Reverendiíííma fez gravar taô

exactamente todas as Moedas Portuguezas , de que

efperamos os Tratados mais completos das Mcmo '

rias
,
que principiava a formar eruditamente o Ex-

celIentiíTimo Senhor Marquez de Abrantes , que

juntou para o íêu Muféo huma grande copia deftas

Moedas, e das noticias , que onoííb Académico o

Excellentiffimo Senhor Conde de Aífumar ha de

Tom.iy» Zza par-

Annos.

1688.
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participamos pelo íèu Inílituto , e do que íe acha

eícrito em D. Rodrigo da Cunha no Tom. i, da

Hijloria Ecclefiaíiica de Lisboa , Part, 2. Cap. 20. e

21, em hum curioíò Alfabeto deílas Moedas, emais

exadamente que todos , Manoel Seveiim de Faria

nas Noticias de Portugal, DJ/curfo 4. ^. e ^4, e

em outros lugares das íuas excellentes Obras , im-

preííàs , e manuícritas , de que íiz os Excrados
, que

vou continuando por ordem da Academia , no exa-

me da Livraria do Excellentiílimo Senhor Conde
de Vimieiro , e do que efcreveo brevemente Ma-
noel de Faria e Souíà na III, Parte da Europa Por-

tugueza Part. 4,Cap. II, e em Manoel Barboíà nas

Remijfoens a Ordenaçaõ do Reyno em vários lugares,

e com o que íè acha em outros Juriílas Portugue-

zes , e nas noííàs Hiílorias , quiz fó reduzirme ao

valor da noííà Moeda , íem attender aos motivos

,

porque íè mandou lavrar , nem à fórma
,
que teve

;

aííim porque nao he efte o aííumpto , em que V.
Reverendiífima me pede, que efcreva , como por

eílar já tratado pelos Authores referidos.

Bem pode fer, que V. ReverendiíFima íelem-

braííè pelo favor ,
que faz a minha familia do mui-

to
, que le deveo a meu pay o Senhor Conde da

Ericeira D. Luiz de Menezes no feu miniíierio

,

encarregandolhe ElRey D. Pedro IL como Vea-
dor da Fazenda da repartição dos Armazéns a re-

ducçao da Moeda, e o remédio do graviííimo deli-

do do cerceo , a que a omiííào de alguns Miniílros

naõ
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naõ acodio a tempo , tendo meu pay anticipada-

mente procurado
,
que íè preveniííe efte damno

,

e a que a generofidade deiRey fatisfez em grande

parte , mandando
,
que as Patacas a que o cerceo

tinha reduzido a quatro oitavas e meya de prata,

íè pagaííèm por fete oitavas e meya
,
que era o feu

verdadeiro pezo. Por direcção ília íè fez a cerri-

Iha
,
que difficultou muito o cerceo , e na Cafa da

Moeda íè puzeraõ os cunhos , as íieiras , e outros

inftrumentos , e machinas úteis , e primorofas até

aquelle tempo defconhecidas , e fe apurarão os en-

íayos taõ exadamente, que neíle ultimo tempo vi-

mos
,
que a Corte de Hefpanha pedio à noíía An-

tonio Martins de Almeida
, que com grande acer-

to , e fidelidade deíèmpenhou afua commiííaõ, iní^

truido nefta arte por feu tio do mefmo nome. Re-
colheo-fe à Cala da Moeda toda a que havia no
Reyno

,
que importou mais de cincoenta e quatro

milhoens , aíTim para reduziríè à nova forma , co-

mo para que na nova fe puzeííè a cerrilha , de que

foy inventor Manoel Rodrigues da Sylva
,
primo-

roíb Artifíce , devendo-fe muito a intelligencia do

enfayo a Joíèph Ribeiro Rangel
,
que depois diri-

gio as Caías da Moeda do Porto , Rio de Janeiro,

e Bahia, e ao cuidado de Nicolao de Oliveira, de

Fernão Nunes Barreto , e de outros Provedores da

Gafa da Moeda
,
que lhe fuccederaõ. Todo o di-

nheiro íè entregou às partes , fem a menor falta , e

de todo o progreíTo defla importante adminiílraçao^

Tom.IV. Zzz ii que
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que meu pay por mais de doze annos teve , ccn-

íèrvo excellentes propoftas , e vetos , de que El-

Rey fe fatisfez tanto
,
que o honrou , e defpachou

por eíle grande ferviço , e permittio
,
que o leu no-

me fe gravaflè em bronze , como eftava fobrc a

porta da Cafa da Moeda ,
que ha poucos annos fe

mudou da vifinhança do Paço para a Eoa-Viíla

,

donde hoje exifte j lavrando fe no novo edifício,

que ElRey com a fua coílumada magniíicencia

mandou fabricar, os muitos milhoens, que íe tirão

das Minas do Brafil, e que he de tau fmo toque,

que algum excede de vinte e quatro quilates , e que

fe diftribiie em benefício , e utilidade do Reyno , e

da piedade , e grandeza do feu Auguílo Mcnarcha.

Se o tempo mo permittiíTe , e as grandes occu-

pações , em que me emprego ,
procuraria examinar

o pezo , e o toque das Moedas antigas dos noílbs

Reys, que ainda permanecem, dandolbe a quebra

da diminuição
,
que tem a Moeda ,

principalmente

de prata , das mãos porque tem corrido
,
quando fe

rime do infelice cárcere do cofre dos avarentos , e

também íeria conveniente ver os Tratados de Com-
mercio de Samuel Ricard , e outros

, que em Fran-

ça, Inglaterra, e Hollanda íe tem feito , e de que

tenho na minha Livraria muitos impreílos, e alguns

manuícritos 5 e examinar a mudança dos Câmbios,

e das Moedas , em que feacba a correípon Jencia do

valor, que tinhao as daquelles Reynos com as de

Portugal , e a tarifa
,
que em França teve grande

varie-
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variedade, que pode veríê no excellente Tratado

em doiis volumes de Mon/. BoyJJard , que melhor

que todos reduzio a preceitos tudo o que pertence

ao valor , e fabrica da Moeda j e no livro
,
que Ic

Blanc compoz Johre as Moedas de França. Tam«
bem asdeHefpanha, que pela vifínhança , nao me-
recem menor reflexão pelo grande commercio deí^

tas duas opulentas Monarchias , tiveraô em Canan*
za. Covas Rabias , e outros Efcritores , e nos que

tratarão âos Qiii/atadores demeúaes, quem nos déA
fe muita luz para as difíèrenças das Moedas deCaí^

tella
, principalmente para os Dobroens , e Patacas,

que correrão em Portugal.

O valor intrinfeco da Moeda , e a fua eílima-

çaõ extriníêca , íàõ dous pontos taõ difficeis de con-

cordar
,
que nem todo o cuidado , e intereííè dos

Principes , nem toda a utilidade dos VaíTallos os

puderao comprehender: em Portugal tem fido ma-
yor efta confufaô , e toda a providencia dos noííòs

Reys naÕ baftou para darlhe remédio, por mais que

o intentaílè com particular attençao ÉlRey Dora
Manoel, como confta ào Livro quarto das fiias Or-

denações^ t, I. Como o direito de augmentar , e di-

minuir a Moeda refide nos Principes Soberanos,

como prova Joan. Fahr. ad ^. In (juilnis , e Cornelis

confiietudin. ^y. naõ he o noílo argumento ponde-

rar o damno , que tem eíla alteraça5 , como obfèr-

va Pedro Gregorio Tholofano inSyntag. com eftas

palavras : Meliiis tamen ejjet
, fi pecnuia remaneret

immu'
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immutabUls , ne ulla qfflceretiir in commerclis jaãu'

ra, ^c.

Ainda que a Chronica delRey D. Fernando

Cap,^6, D. Rodrigo da Cunha
,
Severim, e outros

digaõ , que a Moeda de Portugal naô teve altera-

ção defde o tempo delRey D. Affonfo Henriques

até o delRey D. Afíonfo IV. devemos a Fedro

de Mariz a noticia de eftabelecer de algum modo o

preço do primeiro valor do marco de ouro , e pra-

ta deíle Reyno
5
porque nos diz , que ElRey D,

Sancho o I. mandara lavrar huma Moeda de ouro

chamada Maravedi , e que feííènta deftas Moedas
faziaõ hum marco de ouro. Dom Rodrigo da Cu-

nha diz
,
que cada hum deíles Maravedis valia cen-

to e oito reis , com que o marco de ouro importa-

va íeis mil quatrocentos e oitenta reis ; reduzindo

efta Moeda ao valor de noventa e féis mil reis
,
que

hoje tem hum marco de ouro , havia dc valer ago-

ra cada hum deíles Maravedis mil e íêifcentos reis

,

com que íèria o mefmo
,
que hum Efcudo dos que

hoje correm, e vale os meímos mil e feifcentos ; com
que o theíburo , que o mefmo Pedro de Mariz re-

fere
, que deixou aquelle Rey de quinhentos mil

Maravedis , ainda que entaõ naõ valia mais que

cincoenta e quatro contos de reis
,
hoje valia oito-

centos contos de reis
, que fao dous milhoens de

cruzados.

Naturalmente íê me ofíèrece aqui a obíèrva-

çaò , que vulgarmente fazem os Filofofos auíléros

da



da Cafa^al Tortug. Lh. V. 42 J

da grande variedade , que o luxo caufou em Portu-

gal
,
fuppondo taõ grande a diííèrença dos preços

antigos , e modernos
j
porque fendo certo ,

que foy

muita
, póJe fer

,
que naô íêja tanta como íè ima-

gina , naõ fó pela reflexa5 geral de que depois de

eígotadas , ou incubertas as Minas de ouro , e pra-

ta
, que havia na Lufitania , de que os Carthagine-

zes , os Romanos , e outras Naç6es antigas
,
que a

dominarão , extrahiaõ taô groíTos tributos , fe fize-

rao mais raros em Portugal eíles precioíos metaes,

em quanto os defcubrimentos das outras tres partes

do Muiido nao augmentaraõ o luxo com a rique-

za ; mas pela inferência , que faço de que quando

por exemplo dizemos , que no tempo delRey D.
Manoel valia o alqueire de trigo a Vintém, naô re-

paramos
,
que hum Vintém delRey Dom Manoel

peza tantas vezes mais , que hum Vintém ordiná-

rio de vinte reaes.

O meímo faccede na eftimaçaõ dos Marave-

dis
,
que nas Efcrituras delRey D. Aííbnfo Henri-

riques , e outras , íe chamavao em Latim Morabitini,

nome certamente Arábigo , como pode verle no

The/ouro àa língua Ca/lelliana de Aldrete , e ordina-

riamente íe fuppoem
,
que hum Maravedi he quaíii

hum Real de cobre , como em Caftella ainda íe re-

gula nas partes mais miúdas das contas antigas 5 e

nas noííàs pode íer
,
que os onze contos

,
que Ma-

noel de Faria diz , que fó tinha de renda ElP^ey D.
AíFonfo Henriques , admirando-fe de que com elles

fuílen-
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fuflentaíTe Exércitos , íizeílè a guerra , e edificaílc

Templos taõ fumptuoros, dotando-os de tantas ren-

das , foííè a fua de onze contos de Maravedis, cada

hum de cento e oito reis , que entaÕ importavao

mil cento oitenta e oito contos de reis , o que fá

digo por conjedura
,
que confirmo com que a gran-

de quantidade de ouro , e prata
,
que os noíTos pri-

meiros Reys , ou próvidamente juntarão , ou pro-

digamente diftribuiraõ , me na5 perfuade a que ti-

veííèm taõ pouco valor eftes metaes.

Até o fím do Reynado delRey D. Aííoníb

IV. naõ ha cbfervaçaÕ confideravel fobre o valor

do ouro , e prata j e parece que as Moedas, de cue

V. Reverendiííima, e os Authores allegados defere-

vem , e gravarão a forma, do tempo dos Reys D.
AíFonfO 11. D. Sancho II. D. AfTonfo IIÍ. D. Di-

niz , e D. AíFonfo IV. erao conformes ao valor do

ouro , e prata
,
que tinhaõ no tempo delRey D.

Sancho I. como fe vê pelos Alaravedis delRey D.

Pedro I. de que logo tratarey ; e curioíamer.te íè

pode ver na (jiiinta^ efcxta Parte da Mcnarcliia Lu^

fitana , continuada pelo Chronifta mor Fr. Fran-

cifco Brandão , huma Relação em Latim barb''ro

da prata
,
que aquelle Rey deu ao

fonfo feu filho primogénito, para ofcu íerviço quan-

do lhe poz caía , e do feu pezo j de que íe infere, e

dos mais thefouros
,
que aquelle generofo Rey dif-

tribuio neíle Reyno , e em outros de Hefpanba , e

nas obras magnificas ,
que fez

,
que o ouro , e a pra-

ta
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ta nao eraõ taõ raros

,
que os íêus marcos por efte

motivo tiveííèm ta5 baixo preço
j
quando, como já

ponderey , ainda fe aíTim foííe , o que he raro coílu-

ma valer mais , e naô íêy porque principio fucce-

deo o contrario no ouro , e na prata , fenaõ he que

íe lhe applique a fabula de Midas , e o hicpem me cO'

piaJecit.

ElRey D. Pedro I. entre as mais Moedas j

que fabricou
, foy huma de prata chamada Tornés ,

valia doze reis , e fcte décimos de Real , e que fef

fenta e cinco deílas Moedas faziao hum marco de

prata , que vem a importar pelo dito valor , nao

ícifcentos e cincoenta reis , como dizem alguns Eí^

critores 5 mas fetecentos e oitenta fora as partes

,

que tinha do Real. Mandou também lavrar Moe-
das de ouro chamadas Dobras de valor de cento e

quarenta e íère reis cada huma , das quaes cincoen-

ta faziaô hum marco de ouro
,
que valia fete mil

trezentos e oitenta reis 5 e no tempo prefente
,
que

tem de valor noventa e féis mil reis , valeria cada

huma das ditas Moedas mil novecentos e vinte reÍ5.

EIRey D. Fernando pelo que refere Fr. An-
tonio Brandão na Terceira parte da Monarciúa Lu-

fitana Liv. i. Cap.j, foy o primeiro, que alterou a

Moeda lavrando outra nova , e dandolhe mayor pre-

ço ; chamou Genús d. humas deftas Moedas , e os

fez de mayor , e menor valor a reípeito das Livras

antigas de prata , e cada Livra valia trinta e feis reis,

e vinte e cinco Livras faziaô hum marco , e a eíle

Tom.IV. Aaaa ref-
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refpeito valeria o marco de prata novecentos reis.

Lavrou também huma Moeda chamada Dinheiro
,

e pode inferiríe
,
que eíle nome deu o genérico de

dinheiro a todo o género de Moeda de Portugal , e

Hefpanha , fenaõ foy o de Denarios
,
que na baixa

Latinidade com a origem da antiga, teve a etyirc-

logia, e ufo , que fe lê em Du Gange no Gloílàrio

da Media , e Ínfima Latinidade na palavra Denarios-^

e valia cada Dinheiro hum Ceitil
,
que era o mef-

mo, que Sextil, ou fexta parte de hum Real
j
por

mais que outros Authores queira5
, que ElRey D.

JoaÕ I. lhe déííè eíle nome pelos mandar fi^bricar

para a expedição , e conquifta de Ceuta , ou Cei-

ta , em Africa 3 fendo certo
,
que defías Moedas íê

achao ainda hoje muitas no campo , em que o nrieí

mo Rey venceo a famofa batalha de Aljubarrota

,

que foy tantos annos antes da conquiíla dc Ceuta

,

quantos vaô do principio ao íim do glorioío Iley»

nado dcRe famoíb Principe.

iSTo tempo deíRey D. Joaõ I. diz a Chronica

de Fernão Lopes na primeira Farte, Cap, Ap. qus
deu à Moeda mayor valor do que tinha , miíluran-

dolhe muita liga , e ganhou quanto vay de trinta

e feis reis a vinte e cinco. Naõ he muito certo

,

que o marco de prata valeílè em feu tempo a deus

mil e vinte e oito reis 5 e aqui fó referirey o que po-

de regularfe fobre a opinião
, que íeguio o noíio

erudito Académico o Senhor Joíèph Soares da Syl-

va , e a que fegue o noílb eíludioíb Académico o

Senhor
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Senhor Cláudio Gorgel do Amaral. Encontraõ-íè

eftes dous Académicos, em que o primeiro nas Mc"
marias dacjuelle Key , diz

, que o marco de prata va-

lia a dous mil e íeifcentos reis , allegando as 'NotU

cias de Portugal de Severim ; e o fegundo repara

em que o meímo Severim no Dt/ciirf, 4. ^. 5/. na

margem fe encontra com o que D. Rodrigo da Cu-

nha refere noC^p. 20. num. 2^, foi. 104 vcrf. dafe-

gunda Parte daHi/loria Ecclejiaílica de Lisboa^ que

o marco de prata valia dous mil e vinte e oito reis
j

dizendo mais no Catalogo dos Bifpos do Porto afoi,

27<?, que ElRey D. Manoel , bifneto do mefmo
Rey D. Joaõ I. fizera hum ajufte com o Bifpo do

Porto D. Diogo de Souía febre o pagamento , que

lê lhe devia pela diminuição com que íê lhe pagava

a refpeito do valor do marco de prata
,
que havia

empreitado àquelle Rey , e que fe lhe devia fazer

a conta de cada marco pelo preço
, que tinha no

anno do contrato com ElRey D. Manoel, que era

no de 1505 , a razaô de dous mil duzentos e oitenta

reis ,
porque entaõ corria ; e íê no tempo deiRey

D. Joaõ I. foílê o valor da prata a dous mil e fcit

centos reis , como pertende aquelle Author , nem
o Bifpo havia de aceitar menos, nem o Rey lhe ha-

via de fazer a mercê de lhe pagar por menor preço

o marco de prata, que no primeiro ajufte valia maisj

e aííim a margem de Severim íê deve entender do

valor ,
que tinha o marco de prata no tempo , em

que efcrevia o feu livro, que era no de 165} em 24

Tom. IV. Aaaaii de
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de Outubro , como confta do fim do íêu Prologo

,

fendo o íêu livro impreíTo em 1655 , ainda que íof-

fe efcrito alguns annos antes, e o mefmo fe infere,

do que diz eíle Author na margem do ^. 25. foi. 177.

No tempo delRey D. Joaô I. teve o Clero de

Braga hum pleito com o mefmo Rey
, que refere

D. Rodrigo da Cunha na Hi/lor, de Braga Cap. 20,

^.2p, comeftas palavras: Item. O dito Senhor mu-

dou muitas vezes as Moedas in quantitate , &i valo-

re , pondo certas eliimações as í^oedas antigas , nas

(juaes Moedas era'o feitos os contratos j e aonde havia

(juatro marcos de prata de Moeda antiga, por as ditas

eílimações das Moedas novas fe torna o marco e meyo

de prata , eficaÕ defraudadas em dons marcos e meyo.

Defte contrato pode inferirfe
,
que valendo o

marco de prata no tempo delle Rey a dous mil e

vinte e oito reis , e marco e meyo
(
que fuppoem o

contrato ) tres mil e quarenta e dous reis , valia o
marco de prata no tempo antigo fetecentos e feflèn-

ta reis e meyo ,
pois quatro marcos faziaõ fó marco

e meyo no tempo defta queixa do Clero Bracha-

renfe.

Muito util feria para efte afliimpto poderíê in-

ferir pelas Ordenações , e outras Leys defte tempo,

e dos Reynados feguintes , a difíèrença , que houve
no valor do ouro , e prata , íe as mefmas Leys diíTeí^

íem mais claramente efta variedade , e fó acho o

que diz a noííà Ordenação liv. i. tit.ói. ^-47. e o que

fobre iílo efcreveo Pegas.

A meí
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A mefma Ordenação Uv. 4, tit. 21. e 22, trata

de algum modo deita matéria , e na Ordenação an-

tiga no lugar citado do hivro 4. í/í.i. fe vê, que de-

pois de huma Ley
, que mandou ElRey D. Duarte

promulgar , dando às Livras hum jufto preço para

íe naô mudar o íeu antigo valor
,
diípoz ElRey D,

Afíonfo V. no anno de 1475 a forma dos pagamen-

tos , reduzindo as Moedas às fuas mínimas partes

,

e combinando o valor intrinfeco com o extriníeco

,

e confirmou eíla Ley ElRey D. Manoel no lugar

allegado da fua Ordenação. Já vimos a origem dos

Ceitis , e os delRey D. Joaõ I. que hoje exillem

,

peza5 pouco menos, que hum Real
j
porque de

alguns
,
que examiney , fe vê ,

que huma Moeda de

tres reis , que com as letras : tltilitati piih/icíC , he

a penúltima das menores
,
que hoje correm

, peza

menos ,
que hum Ceitil deiRey D. Joaô I. e ifto

pode dar alguma luz à minha primeira conjedura

da idade , ou feculo de ouro , prata , ou cobre da

Moeda Portugueza j havendo Author verdadeiro

,

que diz, que ElRey D. João l. no fitio de Lisboa

fez, que correííe Moeda de fola, e em outros Rey-
nos vimos nos noííòs tempos , que corriao os efcri-

tos de Banco , e acções de Companhias , a que pode

chamaríe Moeda de papel : e chamamos barbaras às

Nações , em que os velórios , as roupas , e os novel-

los de algodaõ fervem de Moeda j como íe depois

,

que no Mundo a neceíTidade do commercio , e a

vaidade do luxo mudou o Direito natural da per-

muta-
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mutação , tiveííèm mayor privilegio os metaes qC-

condidos na terra
,
que os géneros , de que as Na-

ções neceíTitavaõ , ou a que davaõ huma eftimaçaõ,

que íempre he arbitraria. ElRey D. Duarte
, que

ertabeleceo as Leys
,
que acabo de referir , fez la-

vrar Efeudos de prata baixa , de que cincoenta e qua-

tro faziaõ hum marco j e também me faz duvida

,

porque naõ achey cl ramente o valor deftes Efcu-

dos , nem fe o valor do marco de prata íe augmen-

tou de dous mil e vinte e oito reis
j
porque fenaõ

crefceo ( como entendo) valia cada hum deftes El^

cudos quafi trinta e oito reis j e às Livras antigas

deu o feu jufto preço , como fe vê no lugar citado

da Ordenação dei Rey D.Manoel.

ElRey D. AíFonfo V. mandou fobir a Moeda
em pezo , e naô em preço , dous grãos fobre todos

os Ducados da Chriftandade , e valeo hum marco

de prata no íeu tempo mil duzentos e feííènta reis,

como íè vê em D. Rodrigo da Cunha , Manoel Sc'

veriin , e outros Authores.

No tempo deiRey D. Joaô II. foy mayor a

abundância do ouro
,
que vinha para Portugal da

Mina , e outros lugares daCofta de Guiné em Afri-

ca. Garcia de Ke/ende , e os mais Eícritores da íua

Vida nos referem vários exemplos defta opulência

,

e por efta caula ordenou
,
que o ouro da fua Moe-

da foííè de vinte e dous quilates j e parece que o
commercio

,
que os negros faziaÔ pelo CertaÔ para

aparte Oriental damefma Africa, eaté a Lagoa de

Zacaf f
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Zacaf , conduzia efte ouro

,
que nao he boje o que

tem mayor toque, mas aquelle Rey o fazia fobir,

ficando o da noííà Moeda no mefmo enfayo , que

boje tem. Do valor da prata nao temos mais no-

ticia
,
porque para inveítigaríe neíle , e nos outros

Reynados mais antigos , fó o pude fazer quando

pelas fuás Moedas fe diz quantas entravaõ em ca-

da marco.

O feculo de ouro de Portugal foy o delRey

D. Manoel
,
parece que prevenindo

, que EiRey
D. Joaõ V. e íeu quinto neto, havia de íer quem fó

o excedeííè. Conta-fe
,
que nas Eícrituras do tem-

po daquelle felice Rey íe punha a claufuía , de que

alguma parte do pagamento havia de íèr em prata ,

porque já eíle metal era mais raro
,
que o ouro.

Deu ElRey D.Manoel à Moeda o valor mais ajuA

tado , e a que fe conferva , em pezo , e em toque he

excellente. Entendia eu pelo que fe vê da fua Or-

denação , e de Manoel Severini, que, fe como refe-

rem , cento e dezafete Vinteis faziao hum marco

de prata ,
regalando cada Vintém a vinte reis , va-

leria o marco dous mil trezentos e quarenta
j
po •

rém torno a iníiílir , em que como eftes Vinteis pe-

za5 hoje tanto mais, que fempre valem muitos dos

noííbs , dandoihe o abatimento do ufo
,
que os di-

minúe , valeria o marco de prata , attendendo tam-

bém à pouca, que havia, mayor preço j mas naÕ me
perfuado

,
que feria tanto

,
que chegaílè ao valor

dos cento e dezaíèce Vinteis daquelle tempo
,
por-

que
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que feria igual , ou mayor o preço do marco de pra-

ta , do que tem hoje , o que naô coníla : e fó me
accommodo à inferência

,
que o noífo Académico

Cláudio Gorgel do Amaral faz no feu Papel por eíle

meímo principio , allegando o contrato já referido

entre EiRey , e o Bifpo do Porto D. Diogo de

Soufa em 1505 , no qual fe acha, que valia o marco

a dous mil duzentos e oitenta reis, e nao íe faria o

ajuíle por efte preço , fe o íèu valor foííè mayor

;

com que naô comprehendo quaes eraÔ os cento e

dezaíète Vinteis , de que a Ordenação diz fe com-

punha o marco , pois fó ha quarenta reis de diíTè-

rença dos de agora
,
que repartidos por cento e deza-

íète he quafi imperceptível 5 fenaõ he ,
que a Moe-

da, que temos com hum M. coroado delRey D.

Manoel , naÔ era Vintém , como agora lhe chama-

mos , ou que os cento e dezaíète Vinteis foílem pe-

lo computo antigo
, que como o feu nome diz

,

era de vinte reis. E porque eRa queílao me parece

curiofa , e preciía
, defejava nefíe lugar examinaHa

novamente , e tornar a valerme das noticias dos

Maravedis de Hefpanha
j
porém ainda que os A u-

thores dos Vocabulários faô de mais authoridade

para as palavras, que para as matérias, he taÔ eru«

dito Aldrete
,
que no feu Thefoiiro da língua Calic-

lhana ^ e na palavra Maravedi
^
que já allegiicy , faz

huma breve , e douta Diííèrtaçaô
,
que naquclle lu-

gar pode verfe , e que authoriíâ muito o meu pri-

meiro difcurfo da diminuição do preço, que fe fup-

punha

,
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punha , dando aos noííbs réis o mefmo valor ,

que

tem hoje , como aquelle Author , e os que allega ,

moftra
, que com o mefmo engano dava aos íeus

Maravedis
, que com razaõ quer dirivar da podero-

fa familia dos hlomos ^Imoravides , ou Morahitos^

que fignifíca Fieis. Reparo também
,
que eíle Rey

mandou lavrar Meyos Toftoens de cincoenta reis

cada hum , havendo já Moedas de Dous Vinteis

,

ou quarenta reis
,

pela hiíloria
,
que le conta , de

que perguntando ElRey D. Manoel a D. Jayme

,

Duque de Bragança
,
que lhe parecia aquella Moe-

da
5 reípondeo

, que eílava muito mal com ella

,

porque humas luvas ,
que tinha comprado , e que

lhe cuíiavaõ antes dous Vinteis , lhas vendiaô já

porMeyo Toftaõ: de que evidentemente íe infere ,

que eíta foy Moeda nova , e naõ a outra levantada

de Dous Vinteis a Meyos Toftoens , como vimos

nos noííbs tempos, em que pelo mefmo motivo de

crefjer a Moeda a vinte por cento , fobio a de Meyo
Toílao a Tres Vinteis.

ElRey D. Joaõ IIÍ. ainda deu ao ouro pre-

ço mais fubido
, pois coníla do regiílo da Cafa da

Moeda , foi. 1 5 ,
que mandou

,
que foííè o íeu to-

que de vinte e dous quilates , e hum oitavo , e que

o marco valeílè trinta mil reis, entrando trinta Moe-
das em cada marco de mil reis cada huma j com
que pelo que veremos , teve efte preço pouca al-

teração por efpaço de cem annos com pouca difíe»

rença.

Tom.IV. Bbbb El-
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EIRey D. Sebaftiaõ aííim nafua menoridade,

em que governava a Rainha D. Catharina fua avó,

como depois de tomar o governo , fez mais mudan-

ças no valor da prata por onde também íè vê ,
que

nos Reynados antecedentes naõ chegava a valer o

marco adous mil e quatrocentos reis, pois efte foy

o preço , que lhe deu levantando-a , como fe vê de

huma Provifaõ fua feita a 27 deJunho de 1558, e

doregifto da Cafa da Moeda foi. 25. Em 1568

fobio a prata a dous mil e oitocentos reis o marco
j

e confta domefmo regifto foi. 19. Em 1573 abaixou

alguma couíã a prata , reduzindo o valor do marco

a dous mil feiícentos e cincoenta , deícontando oi-

tenta reis para o lavramento, ehe a primeira vez,

em que acho eíla diminuição , que hoje fe chama
braçã^em , e Jenhoriagem

,
regifto foi. 19. Tinha

efte Rey mandado em 1570 ,
que os Toíloens va-

leílèm cem reis de feis Ceitis cada Real, como diz

Severim , tratando das Moedas defte Rey, no Dif-

curfo tantas vezes allegado das íuas Noticias cx For-

tiigal.

A perda delRey D. Sebaíliaô em Africa , a

deípeza daíua infelice jornada, orefgate dos Fidal-

gos , e outras calamidades do Reyno
,
obriguraõ ao

Cardeal Rey D. Henrique a levantar a Moeda

,

dando ao marco de ouro o valor de quarenta mil

reis , e de quatro mil reis ao de prata , como íe vê

no mefmo regiíio foi. 77. mas parece que efte gran-

de exceífo durou pouco tempo, porque nos Rey-
nados
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nados fucceíTivos até o delRey D. Joaô IV. dimi-

nuira5 a quarta parte eftes metaes , como logo íè

dirá.

Entrarão a uílirpar o Reyno os Reys de Caí^

tella, centre os privilégios, que concederão, e pou-

co obfervaraõ , foy hum o de que a Moeda foííè na-

cional , e com Armas de Portugal: e dos tres Reys
Catholicos Filippes

,
que por quaíi íêííènta annos

governarão eíle Reyno , íè coníèrvaõ muito poucas

Moedas , ou porque fe fundirão depois da Accla-

maçaÕ delRey D. João IV. ou porque a fidelida-

de Portugueza extinguio quanto pode a memoria
deíles Reys Eftrangeiros.

EiRey D. Filippe II. que em Portugal fe cha-

mou Primeiro, ordenou em Novembro de 15S2,

que valeíTe o marco de prata dous mil íêifcentos e

oitenta reis , com que o abaixou do valor, em que

eílava 5 ve-fe iílo do livro do regiílo foi. 62. Em
Fevereiro de 1584 levantou a prata a dous mil e íe-

tecentos reis o m.arco , e deu ao de ouro o valor de

trinta mil reis , dandolhe vinte e dous quilates , e

hum oitavo ; eíiá no regifto foi. 84. Tornou a fo-

bir o marco de prata por Ley de Novembro de 1598

a dous mil e oitocentos reis , como diz o regifto a

foi. 92.

Podia fazer duvida no progreííò dsftes tem-

pos humas margens de Manoel Severim de Faria

no feu livro das Noticias de Portuga!^ porque na que

eftá a foi. 191 ,
diz, que o valor do ouro antes da

Tom.IV^ Bbbbií Ac«
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AccIamaçaÕ era a feííènta mil reis o marco , o que

certamente he erro da impreíTaõ ,
porque muitos

annos depois naõ chegou a taõ alto preço ; e na

margem a foi. 177 tinha dito o verdadeiro valor do

marco de ouro , que era o de trinta mil reis. Em
ambas as margens concorda , em que o marco de

prata valia a dous mil e íèifcentos reis ; e naõ fabe-

mosarazaô, porque abaixou duzentos reis, nem he

certa a conjeólura , de que nos últimos annos dos

tres Filippes, entre outras infracções de privilégios,

quizeííèm fazer a Portugal o damno de abaixar o

valor da fua prata , porque a circular neíle Reyno,

e a de índias lhe eraõ taÕ úteis , como nos demais

de Hefpanha
,
que dominava 5 e de Portugal íê man-

dava à índia Oriental , que infelicemente domina-

vaõ os Reys Catholicos com as mais Conquiftas de

Portugal j e neilas , e nefte Reyno , como em ou-

tros muitos, corriaõ as Patacas Mexicanas , e Sevi-

lhanas , como Moeda quafi univerfal , naõ fó no
tempo do governo de Cafteiia , mas no da guerra,

e depois da paz , valendo as de fete oitavas c nieya

primeiro a trezentos e vinte
,
depois a quatrocen-

tos e oitenta , e a feiícentos reis , e ultimamente a

íêtecentos e cincoenta 5 havendo nos Dobroens o
preço à proporção de quatro Patacas , e do pezo

,

e toque do feu ouro , que para dourarfe fe pagava
por muito mais ; e com muito mayor exceílò o da

Moeda chamada Ponuguezes
, que por fer muito

mais fino , íè comprava por mayor preço , e per ef-

ta,
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ta , e outras cauías quaíi fe extinguiraõ. Na6 he

menos importante a noticia , de que houve por eí^

te tempo a Moeda de Meyo vintém , ou Dez reis

em prata , e que eftes fe íellaraô j e permita-fe , que

por falta da noticia deíla Ley íe allegue o que diz

o difcreto D. Francifco Manoel na Comedia Portu-

gueza do Fidalgo aprendiz
, por eíias palavras

:

Affonfo Mendes

dayme ora ahi , fe o tendes
,

hum Meyo vintémJellado.

Reftituio-fe o Reyno a ElRey D. Joaõ IV. no
primeiro de Dezembro de 1640 , e a neceííidade de

fuftentar a guerra , em todas as quatro partes do
Mundo às Nações mais bellicoíàs, obrigou a levan-

tar muito a Moeda , de que irey dando as noticias

,

que pude alcançar. Confta por Leys deiRey D.
Joaõ IV. que a oitava de ouro valia antes da Ac-
clamaçaõ a quatrocentos e oito reis, e feita a conta

valia fó o marco vinte feis mil quarenta e dous reis

,

com que parece , que também tinha abaixado dos

trinta mil reis , em que efteve tantos annos j e a

prata a dous mil e fececentos. He certo
, que as

Moedas de ouro no tempo de Filippe III. de Hef-

panha, que de 159S até 1621 occupou oThrono de

Portugal , valiaõ quatro cruzados , e fendo eftes de

quatrocentos reis cada hum , em lugar de mil e íèií^

centos, corriaõ a dous mil reis , e que depois da Ac-
clamaçaõ também fe fuppuzeraõ por muitos annos

a quatro cruzados ; o que fó de algum modo fe po-

derá
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derá perceber peia noticia Chronologica das fuás

Leys. Noanno de 1641 por Ley de 11 de Junho,

mandou o dito Key
,
que valeííè a prata a tres mil

e quatrocentos reis em lugar de dous mil e fetecen-

tos
,
que valia , e deu mais ao marco vinte por cen-

to de ganho fobre o valor da Ley , dando às partes

dous mil e novecentos reis 5 e no meímo anno lavrou

Moedas de ouro de (jiiatro cruzados. No anno de

1642 por Ley de 5 de Fevereiro mandou pôr novo

cunho no dinheiro, fobindo os Toftoens a Seis Vin-

teis , &c. e no mefmo anno determinou ,
que do

ouro de vinte e dous quilates valeííè o marco a qua-

renta e dous mil duzentos e quarenta reis : foy efta

Ley paííàda a 29 de Março , como ccníla do livro

do regifto foi. 217. Mandou , que as Moedas de

ouro valeílèm a tres mil reis por valia intrinfeca,

e pezaííèm tres oitavas e trinta grãos. Ordenou
também no mefmo anno

,
que as Patacas íè cunhaf-

fem , e valeííèm quatrocentos e oitenta reis , a foi.

2
1
7 do regiílo. No anno de 1 645 poz ao marco

de prata por Ley de 8 deJunho o valor de quatro

mil reis, e no anno de 1646 por Ley de 15 de Fe-

vereiro deu ao marco de ouro o preço de cincoen-

ta e feis mil duzentos e cincoenta reis , livro do re-

gifto foi. 222 ; e pela mefma Ley ao marco de prata

tres mil e fetecentos reis a foi. 257 do livro domeí^
mo regiílo j e em Mayo do mefmo anno mandou

,

que as Moedas de ouro correííèm a tres mil e qui-

nhentos , e os Dobroens a mil e feifcentos reis , co-

mo
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mo confta a foL 250. Também lê acha no livro do
regiílo a foi. 242 por Ley de 1646 ,

que o marco de

prata valeííe a três mil e novecentos reis.

ElRey D. Aííonfo VI. no anno de 1662 le-

vantou as Moedas de ouro de tres mil e quinhentos

a quatro mil reis : e no anno de 1665 íbbio o valor

do marco de prata a quatro mil e quatrocentos reis 5

e por Decreto de Julho de 1665 mandou valeííe o

marco de prata a quatro mil e íèiícentos reis : e por

eftes mefmos tempos fe mandarão marcar as meP
mas Moedas de ouro

,
que já valiaô quatro mil reis,

e tinhao gravada efta conta
, pondo na marca qua-

trocentos reis; eeílas foraõ aquellas Moedas velhas,

a que o cerceo diminuio tanto no tempo delPvcy

D. Pedro II. que as vimos correr com hum papel

por fora , em que fe punha o feu peso , e valor , e o

de algumas nao paliava de dous mil e feiícentos

reis , o que tudo fe verificava com balanças
, pelas

quaes fe faziaÕ , e recebiao os pagamentos ; e em
quanto a Moeda íê nao reduzio , íe mandarão eílas

velhas cerrilhar
,
pondo-fe junto k extremidade do

circulo o cunho de huma pequena Esfera , que he

a Empreza deiRey D. Manoel , c que por efta cau-

ía fe poem ainda no reverlò dos Vinteis. Efta mef-

ma cerrilha fe applicou às Moedas de prata de Qui-

nhentos reis , e Duzentos e cincoenta
5
que depois

íê levantarão a Seifcentos , e a Trezentos reis.

ElRey D. Pedro II. em 1668 confirmou, que

as Moedas de ouro velhas valcíiem quatro mil e

qua-
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quatrocentos reis , como o aíTinalava a fua marca:

ve-fe do regido da Cala da Moeda foi. 526. I>ío

Regimento da Caía da Moeda
,
que mandou guar-

dar por Ley em 9 de Setembro de 1686
,
difpoz no

Cap. V. e noCap. XXXVI. eXXXVií. que por-

que o ouro , e prata tinhaÕ íobido a mayor preço

,

do que pelas fuas Leys eftava ordenado , valeOe o

ouro a mil duzentos e cincoenta reis a oitava , e

oitenta e cinco mil trezentos e doze reis o marco

,

que nefte entraííèm vinte e huma Moedas novas de

quatro mil reis e hum quarto , cada huma de tres

oitavas de pezo ; e que a prata valeíle a cinco mil e

cem reis o marco. Levantou eíle Key a Moeda a

vinte por cento , fazendo-íè preciíb efíc remédio ao

grande damno, que havia caumdo ocerceo, a cue,

como já diííè, fe naô acodio ao principio ; e ficarão

fó os Vinteis no íeu antigo valor , porque era nel-

les imperceptive) o levanramento : e para Ter huma
baíc firme de todo o outro augmento , e hum preço

certo de cada graô de ouro, por Ley de 4 de Agof-

to de IÓ88 deu ao marco deouro o valor de noven-

ta e leis mil reis, e ao de prata o de cinco mil e feif-

centos. Ficou valendo hum , e outro metal o mef-

mo que vale hoje, e aquella Ley aíFinalou
,
que foy

ao graõ de ouro a vinte reis , a oitava a mil e qui-

nhentos, a onça a doze mil reis , e o marco a noventa

e íeis mil reis , e que nas Moedas da fabrica antiga

valeííè os mefmos mil e quinhentos rci.^
,
igualando

o valor extrinfeco cem o intrinfeco
j
que a prata

vaicíle
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valeííè a oitava a cem reis , a onça fetecentos e cin-

coenta , e o marco a feis mil reis 5 e que íêndo la-

vrada efta prata , fe pagiirá a cinco mil e feifcentos

reis o marco , ifto he íendo lavrada em peças.

Como as Moedas de ouro pezaõ tres oitavas,

que em mil e quinhentos reis cada huma , fazem

quatro mil e quinhentos
,
ganha íó ElRey na Caía

da Moeda trezentos reis em cada huma pelo direi-

to da braçagem , e fenhoriagem , e eftes trezentos

reis faõ ío os que tem de liga.

Deixo a V. ReverendiíFima , e aos Académi-

cos
,
que trataô da forma da Moeda , e das Meda-

lhas de Portugal , a ponderação do acerto , com que

ElRey D. João V. que principiou o feu gloriofo

Reynado em 9 de Dezembro de 1706 , ordenou,

que íê gravaííè na Moeda a fua Real effigie , como
o fízerao os Emperadores Romanos antigos , e ama-

yor parte dos Monarcas , e Soberanos modernos, e,

ainda que imperfeitamente, alguns dos noíTos Reys.

Como a Cruz com rayos nas extremidades era o fi-

nal , que appareceo no Ceo ao Emperador Coní^

tantino com as letras: //; hoc figno vinces , e a divi-

íà dos hábitos da Ordem deChriftoj parece, que íè

confervava na Moeda para allufaô do apparecimen-

to de Chrifto ao primeiro Rey de Portugal D. Af^

foníb Henriques, quando no anno de 1159 venceo

no Campo de Ourique aos cinco Reys Mouros
5

porém como nas mefmas Armas Reaes de Portu*

gal le conferva nos Efeudos em Cruz , e nas Qui-

Tom.IV. Cccc nas
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nas efta fagrada memoria ,
pareceo fuperfluo repe-

tir outra eftranha. Tinhamos viílo
, que nas Cafas

da Moeda da America, na Bahia, de que nos quatro

francos da Cruz íè aíTmalava a primeira letra da Ci-

dade com hum B, no Rio deJaneiro com hum R,
e nas Minas com hum M, fe fabricarão Moedas de

vinte e quatro mil reis cada huma , outras de doae

mil reis , e nefte Reyno outras de menor valor , e

de que V. Reverendiífima trata
j
porém todas fe re-

duzirão a Efcudos y e Dobras
, que também íê fo-

rao dobrando defde oitocentos reis a mil e feifcen-

tos , tres mil e duzentos , feis mil e quatrocentos , e

doze mil e oitocentos , que também fe reduzirão

,

como fe verá pelas juílas Leys , que ElRey nefia

parte tem promuljijado. Pela Ley de i6 de Mar-
ço de 1715 íè prohibiraõ as Moedas de ouro , e pra-

ta cerceadas , coníifcando-fe para a Fazenda Real

as que íè achaííèm. Por huma refoluçaô de 9 de

Outubro de 1718 mandou o mefmo Senhor fabricar

na Cafd da Moeda de Lisboa Cruzados Novos de

ouro de quatrocentos e oitenta reis cada hum *, e íè

íizerao nas Minas Quartos de Efeudo doireímo me-
tal , com o preço de quatrocentos reis cada hum,
em obíèrvancia da ordem do mefmo Monarcha, ex-

pedida em 8 de Fevereiro de 1750 , tendo de huma
banda o retrato dei Rey , e da outra na parte fupe-

rior huma Coroa Real, na inferior a Era, em que

íè fabricaõ, e na circunferência o nome delRey. Na
Ley de 4 de Abril de 1722 mandou ,

que íè fizeC-

íèm
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íêm Moedas

, que íè chamariaõ Efcudos de ouro , do
meímo toque de vinte e dous quilates, que as Moe-
das

, que preíèntemente corriaô , e de pezo de hu-

ma oitava , os quaes Efcudos de ouro tem de valor

intriníèco mil e quinhentos reis , e pelo direito da

braçagem , e íènhoriagem íe lhes accreícentaõ mais

cem reis na conformidade das ordens Reaes , e cor-

rem eítes Efcudos de ouro por preço de quatro cru-

zados de quatrocentos reis cada hum 5 e íè bate-

rão também Meyos Efcudos de ouro de íêmelhante

Ley , e de meya oitava de pezo , que pela mefma
proporção correm por oitocentos reis cada hum 5 e

fe fízeraõ Dobras de ouro de igual qualidade , de
duas oitavas cada huma de pezo , que correm por

preço de oito cruzados ,
que fazem tres mil e du-

zentos reis cada huma 5 e finalmente fe lavrarão Do-
iras de (juatro , e oito Efcudos ,

que pela mefma pro-

porção de qualidade, epezo, correm por preço de

íeis mil e quatrocentos reis as primeiras , e de doze

mil e oitocentos as mayores. Todas eílas Moedas
da nova fabrica tem de huma parte o retrato , e no-

me delRey , e da outra parte as Armas Reaes.

Nao bailando todas as prevenções , que hou-

ve contra o cerceo , fez ElRey huma Ley em 29

de Novembro do anno de 1752 , pela qual mandou,

que íe naÕ lavraíiem mais Dobroens de doze mil e

oitocentos reis , nem outra alguma Moeda, que ex-

cedeííè o valor de íeis mil e quatrocentos
,
prohi-

bindo-fe também o lavramento das Moedas de qua-

Tcm.IV. Cccc ii tro
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tro mil e oitocentos reis, para fe evitarem asconfu

foens , e enganos
, que poderiaõ caufar , e que em to-

das as Moedas de ouro
, que fe lavraílèm, fe puzef-

fe a cerrilha , que coftumaõ ter as de prata. Orde»

nou mais
,
que todas as Moedas de doze mil e oito-

centos reis , feis mil e quatrocentos , e tres mil e du-

zentos reis , aííim cerceadas , como por cercear , fe

levaíTem à Gafa da Moeda de Li.^boa , e a outros lu-

gares , aonde fe deu a providencia neceíTaria
,
para íè

lhe pôr a nova cerrilha, pagando-íè às partes as cer-

ceadas pelo feu pezo , e valor intrinfeco , e entre-

gando-íe aos donos outras tantas já cerrilhadas por

aquellas
, que manifeílaííèm livres do cerceo.

Nas Conquiflas houve úteis dirpoíiçoes
,
pois

na índia íe fabricarão diverfas Moedas: nas Minas
primeiro fe fundou huma Gafa da Moeda , em que

fe lavrarão , como já apontey , defde quatrocentos

reis até vinte e quatro mil reis
, que também íè fi-

zeraõ na Bahia, e Rio de Janeiro; e a Gafa da Moe-
da das Minas por juílas razoens íe extinguio , caíti-

gando-fe o infiel delido de alguns, que fe atreverão

a fazer Moeda, e dos que a falíificavaõ , ou cercea-

vaõ, e para eftes últimos houve também Leys, que
lhe impõem a mefma pena de fogo, com que fe caf-

tiga aos que fazem Moeda faífa.

Deixo de repetir algumas novas obfervaçÕes,

que fiz fobre eí^e aííiimpto , e fobre os que fe cha-

mavaô Reaes brancos
, quando havia de dizerfe de

tantos reis
, por donde me confirmo no Syíiema

cem
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com que fupponho o valor dos géneros , e do di-

nheiro , com huma proporção mais igual do tem?»

po antigo ao prefente , do que vulgarmente fe diz

,

pornaÕ trasladar o que facilmente pode verfe nas Já

allegadas KemiJJòeiis de Manoel Barboía às Ordena-

ções do Reyno , e os Authores Heípanhoes citados

fobre os Maravedis , como também o valor deftes

na Relação
,
que alleguey da copa ,

que ElRey D.
Diniz deu ao Infante íèu filho

,
pois o pezo das pe-

ças de prata, que refere , he difíicil , que íe reduza

a Maravedis de taõ pouco valor , como fe fuppoem,

eefta curioía memoria fe acha, como diílè, no fim

da Sexta Parte da Monarchia hiifitana j e naõ du-

vido ,
que V. Reverendiííima a repita nas excellen-

tes Provas , com que authorifa a fua Hiftoria Ge-
nealógica da Cafa Real 5 Obra muito digna de taõ

alto aífumpto , da noííà Academia , e de V. Re-
verendiífima. Lisboa Occidental 15 de Dezembro

de 175 S.

Index
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Index de todas as Moedas , de que feforma a prefen-

te Collecqa'6 , no cjual fe declara o metal de quefe
lavrara'6 , e com mais clara Orthografia as Iní-

cripçoes
, que contém.

Pag. A.

Num. I

.

Moeda de ouro delRey D. Sancho I. e diz

de huma parte : Saneias Rex Portugalis. E da ou-

tra : In nomine Patris , O* F/7// , Spiritus Sanãi.

^men.

Num. 2.

Moeda de prata delRey D. Diniz
,
que diz

da parte das Armas : Dioni/i Régis PortugaliíC , o*

Algarhi. E da parte da Cruz no primeiro , e íègun-

do circulo : Adjutorium nojlrum in nomine Domini

,

Quí fecit ccelum , ^ Terram.

Num. 3.

Moeda de D. Aííòníb IV. de prata , que diz

da parte das Armas : Adjutor meus Dominus
,
quijc-

cit Ccelum. E da outra parte as letras, que eftaõ no
meyo , dizem : Alfonfus quartus. E as da orla : AU

Jonfus quartus Kex Portuga li , O* Algarbii, 0'c.

Num. 4'
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Num. 4.

Outra Moeda de cobre do mefmo Rey ,
que

diz da parte das Armas : Algarhii. E da parte da

Cruz ; Kex Fortugaliíe.

Num. 4.
*

Outra Moeda de prata do meímo Rey , e diz

a letra
,
que eftá no vaõ : Alfon/iis. E as do circulo

querem dizer: ]>lon veniant mihi mala.

Num. 4.

Outra de prata do mermo Rey , e diz a letra

domeyo: Alfonjus. E as da parte das Armas: Ad'

jutorhim no/lnim
,
quifecit. Todo aquelle vaõ ,

que

vay cheyo com os pontos , faô letras ,
que por gaf-

tadas do tempo íè nao podem ler , mas fim conje-

durar, conforme o íêntido das antecedentes, e fub-

fequentes.

Num. 5.

Moeda de ouro delRey D. Fernando ,
que

diz da parte das Armas : Fernandus Dei grat. Kex
Tort. Algar. E da outra parte : Fernandus Dei gra'

tia Kex Portug,

Num. 6.

Outra Moeda de prata do mefmo Rey , e di-

zem as letras da parte das Armas : Fernandus Dei

gratia
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grada Kex Tortugahíe
,
Algarhii. E as da outra

parte no meyo : Fernandits. E em hum , e outro

circulo : Auxiliam meum a Domino ,
(jui fecit Ccelum,

O* terram,

Pag. B.

Num. 7.

Outra Moeda de prata domefmo Rey, e di-

zem as letras da parte das Armas : Fernandus Dei
gratia Kex Portiigaii, Algarh. E da outra: Si Do-
minas mihi adjutor non timebo cjuidfaciat.

Num. S.

Outra Moeda de prata do meímo Rey , e di-

zem as letras da parte das Armas : Fernandus Kex
Portuga/i , Al. E da outra parte : Si Dominus mihi

adjutor non timebo.

Num. 9.

Outra de prata do meímo Rey , e dizem as le-

tras da parte das Armas : Si Dominus mihi, E da ou-

tra : Fernandus Kex Portugaliae,

Num. 10.

Outra de prata do meímo Rey , e dizem as

letras da parte das Armas : Fernandus Kex Portug.

E da outra : Si Dominus mihi adjutor non, E a le-

tra do meyo diz : Fernandus,

Num.
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Num. II.

Outra Moeda de prata do mefmo Rey , e di-

zem as letras da parte da Coroa : Fernandus Kex
Fort, E da parte das Armas ; Si Domimis mihi.

Num. 12.

Outra de prata do meíhio Rey , e dizem as

letras da parte das Armas : Feniandus Rex Portu-

gal/ , Algarhii, E da outra em hum , e outro circu-

lo : Si Domimis mihi adjutor non timebo (jiiidJaciat

mihi homo. E a letra do meyo diz ; Fernandus,

Num. 15.

Outra Moeda de prata do meímo Rey, e di-

zem as letras da parte da Coroa : Si Domimis mihi

adjutor, E da parte das Armas : Fernandus Kex
Portuga/i , Al.

Num. 14.

Outra Moeda de prata do meímo Rey , e di-

zem as letras da parte do retrato : Si Domimis mihi

adjutor non timeho. E da parte das Armas : Fernan-

dus Dei gratia Kex Portugali.

Pag. G.

Num. 15.

Outra de prata do meímo Rey , e dizem as

Tom.IV. Dddd letras



45 2 Hijloria Çenealogica

letras da parte do retrato : Fernandits Kex Portiig.

E o mefmo dizem as da parte das Armas.

Num. 15.
^

Efta Moeda do mefmo Rey pouco diííere da

outra , pag. B. n. 10 , e as letras dizem o mefmo ,

mas como tem alguma diverfidade, fempre fepoem,

e o mefmo íè faz das de outro qualquer Rey.

Num. 16.

Moeda delRey D. João I. de prata miftura-

da com cobre , e dizem as letras da parte das Armas:

Joannes Dei gratia Kex Fortugaíiíe , C/c. E da

outra parte em hum , e outro circulo : Jjutcrhun

noílriim in : Cfcíum , O* terram, E a letra do meyo
diz: Joannes,

Num. 17.

Outra Moeda do mefmo Rey , e com a mef-

ma miílura, e dizem as letras, que fe podem ler da

parte das Armas : Rexpuhlic>.e. E da outra parte

:

Rex Portugália , O' Alga. E as letras do meyo:
Joannes,

Num. 18.

Outra Moeda de prata íina do mefmo Rey
,

e diz de huma parte no meyo ; Joannes. E em
hum , e outro circulo ; ^djutorium nojírum

, ^?///^-

cit Ccvium j O* terram. E da outra parte: Joannes

Dei
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Del gratia Kccc , Dominus Regnorum FortugaliíC ^

Algarbii.

Num. 19.

Outra do mefmo Rey , e de miftura de prata

com cobre , e dizem as letras da parte das Armas

:

Adjutorium nojirum
,
quL E da outra parte no meyo:

Joannes. E no circulo ; Joannes Dei gratiíc Rex
PorttgaliíC i ^ Alg.

Num. 20.

Outra do meímo Rey de prata , e dizem as

letras da parte das Armas : Joannes Dei gratia Kex
Portuga/iíC , O" Algarbii. E da outra parte no

meyo : Joannes, E no circulo : Adjutorium no/lrum.

Num. 21.

Outra do mefmo Rey de prata , e dizem as

letras da primeira face em hum , e outro circulo

:

Adjutorium nojirum , cjuifecit Cahm , O* terram,

que ifto he o que querem dizer , ainda que eftejaÕ

mal efcritas eftas palavras.

Pag. D.

Num. 22.

Outra de prata do mefmo Rey , e dizem as le-

tras da primeira face : Joannes Dei gratia Rex* E
as da parte das Armas : Adjutorium noãrum,

Tom.IV^ Ddddii Num.
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Num. 2}.

Outra de prata do mefmo Rey , e dizem as le-

tras da primeira face : Joannes Kex PortugaliíC. E
as da parte das Armas dizem o mefmo.

Num. 25.
*

Outra ds cobre do meímo Rey , e dizem as

letras da parte da Cruz : Portugalli^ , O' Algarhii.

As da parte das Armas
,
por eftarem tao confumi-

das , fe lhe naô pode entender coufa alguma , mas

provavelmente diráô o que dizem as das Moedas
antecedentes.

Num. 25.

Outra de prata do mefmo Rey , e dizem as

letras da parte das Armas : Joannes Dei gratiíC Rex
Portiigaliíe. E as da parte da Cruz : Adjutorlum

no/lrum.

Num. 24.

Moeda de ouro delRey D. Duarte , e dizem

as letras da parte das Armas : Crux Je/lis Chri/ii

falva nos. E as da outra parte ; Domini Eduardus

Rex PortugalííC. E a letra
,
que eftá no meyo , diz:

Eduardus,

Num.
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Num. 25.

Outra Moeda de cobre do mefmo Rey , e di-

zem as letras dehuma, e outra parte: Eduardi Kex,

Num. 26.

Moeda de ouro delRey D. AíFonfo V. e di-

zem as letras da parte das Armas : Adjutor, ^ pro-

teãor meus Deus. E as da outra parte : Domimis

Alfonfus Quintus Kex Portugaliíe
,
Algarbii.

Num. 27.

Outra Moeda de prata do mefmo Rey , e di-

zem as letras da parte das Armas : ^Adjutorium nof-

trum in nomine. E as da outra parte : Alfonfus Dei

gvãtw Régis,

Pag. E.

Num. 2S.

Outra Moeda de prata do mefmo Rey , e

dizem as letras da parte das Armas : Alfonfus Dei
grada Kex Caíiell<s, E as da outra parte dizem

o mefmo.

Num. 29.

Outra Moeda de cobre do mefmo Rey , e di-

zem as letras de huma , e outra parte : JAlfonfus

Quintus,

Num.



Hijloria genealógica

Num. 50.

Outra Moeda de ouro do meímo Rey , e di-

zem as letras da parte das Armas : Cruzatiis Alfonji

Quinti Kex Portiig. E as da parte da Cruz : *^í/-

jiitorium nollrum in nomine Domini,

Num. 51.

Outra Moeda de prata do mefmo Rey , e di-

zem as letras da parte da Coroa : Alfonfi Quinti Re*

gts Portugali. E as do meyo dizem : Alfonjus Quin-

tas, E as da parte das Armas dizem : xAdjutorium

nollrum in nomine Domini.

Num. 52.

Outra Moeda de prata do mefmo Rey , e di-

zem as letras da parte da Coroa : Adjutorium nollrum

hl nomine. E as da parte das Armas: Alfonfus Quin-

tus Kex Fortug.

Num. 33.

Outra Moeda de cobre do mefmo Rey.

Num. 54.

Outra Moeda de prata do meímo Rey, e di-

zem as letras de huma , e outra parte : Alfonfus Rex
Portugal.

Num.
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Num. 55.

Outra Moeda de prata do mefmo Rey, e di-

zem as letras da parte da Coroa ; Alfonfus Qiiintiis

Rex Portugal. E as da parte das Armas : ^Adjuto*,

riitm
, (juijecit C(clum.

Pag. F.

Num. 56.

Moeda de ouro delRey D. Joaõ II. e dizem

as letras da parte das Armas; Johanes II. Rex Por-

tugal, o* A/g. Dominus Guinee, E as da parte da

Cruz dizem o mefmo.

Num. 57.

Outra Moeda de prata do mefmo Rey , e di-

zem as letras da parte das Armas : Johanes II. Kex
Portug. ^ Domin. E as da parte da Cruz : Gui-

nee^ citra , C ultra.

Num. 3S.

Outra Moeda de prata do meímo Rey , e as

letras de huma , e outra parte dizem o mefmo ,
que

as da Moeda antecedente.

Num. 59.

Outra Moeda de prata do mefmo Rey , e as

letras de huma parte, e outra dizem o mefmo, que

as da antecedente. Num.
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Num. 39.
^

Outra Moeda de prata do mermo Rey , e di-

zem as letras da parte das Armas: Joannes II. Dei

gratia. E as da parte da Coroa dizem o melmo.

Num. 40.

Outra Moeda de cobre do mefmo Rey , e as

letras dizem o mefmo ,
que as da antecedente.

Num. 41.

Outra Moeda de cobre do mefmo Rey , e di-

zem as letras de huma , e outra parte : Joannes.

Num. 42.

Moeda de ouro delRey D. Manoel , e dizem

as letras da parte das Armas em hum , e outro cir-

culo : Primas Emmamiel Kex Portugalite , Algarh.

citra nitra Indite , Domimts Guinee 5 In Commercii

ISlavigatione jEthiopiíC , ArahiiC
,

Peijlie. E da ou-

tra parte : In hoc figno vinces.

Num. 45.

Outra Moeda de prata do mefmo Rey, e di-

zem as letras da parte das Armas : Primus Emma-
72iiel Kex PortiigaliiC

,
Algarhii Dominus Guinee.

E da parte da Cruz : In hoc figno vinces.

Pag.



da Cafa %eal Tortug. Liv. V. 45 ^

Pag. G.

Num. 44.

Outra Moeda de prata do mefmo Rey , e

dizem as letras da parte das Armas : Emamieí I,

Kex Portug, Alg. E as da parte da Cruz : Ema'
mel Kex Portug, Alg. Dom. Guine.

Num. 45.

Outra Moeda de prata do mefmo Rey , e di-

zem as letras de huma, e outra parte o mefmo , que

dizem as da Moeda antecedente.

Num. 46.

Outra Moeda de prata do meímo Pvey , e di-

zem as letras de huma , e outra parte o mefmo da

antecedente.

Num. 47.

Outra Moeda de prata do mefmo Rey , e as

letras dizem o meímo , que as da antecedente.

Num. 4S.

Outra Moeda de prata do mefmo Rey , e di-

zem as letras o meímo
, que as da antecedente.

Tom.IV. Eeee Num.
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Num. 49.

Outra Moeda de prata do meímo Rey , e di-

zem as letras o mefmo
, que as da antecedente.

Num. 50,

Outra Moeda de cobre do mefmo Rey , e di-

zem as letras de huma , e outra parte o mefmo,
que as das antecedentes.

Num. 51.

Outra Moeda de ouro , e dizem as letras p
meímo , que as antecedentes.

Num. 52.

Outra Moeda de prata do mefmo Rey, e di-

zem as letras o meímo ,
que as das antecedentes.

Pag. H.

Num. 53.

Outra Moeda de prata do meímo Rey , e

dizem as letras o meímo , que as das anteceden-

tes.

Num. 54.

Outra Moeda de ouro do meímo Rey.

Num.
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Num. 5^.

Outra Moeda de cobre do meímo Rey, e di-

zem as letras o meímo , que as das antecedentes.

Num. 55.
*

Outra Moeda de prata do mefmo Rey , e di-

zem as letras .* Primiis Emanuel Rex Portug.

Num. 56.

Moeda delRey D. Joaõ III. de ouro , e di-

zem as letras da parte das Armas em hum , e outro

circulo : Joannes ^. Rex Fortiigaliie , A/g. citra ul-

tra in *Afia Dom. Guine. Comerc. ^thiopiie , Ara-

hioe , VerfiíC , O* IndiíC, E da parte da Cruz : In Iwc

figno vinces.

Num. 57.

Outra Moeda de ouro do mefino Rey , e as

letras dizem o mefmo.

Num. 58.

Outra Moeda de ouro do meímo Rey , e as

letras dizem o mefmo.

Num. 59.

Outra Moeda de ouro do meímo Rey , e di-

zem as letras da parte das Armas : Joannes III,

Vortugalíce.

Tom.IV. Eeee ii Pag*
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Num. 6o.

Outra Moeda do mefmo Rey de ouro , e di-

zem as letras da parte de S. Vicente : U/cjue ad mor-

tem relator Fidei. E da parte das Armas : Joannes

^. Kex Portug. O* Alg,

Num. 6i,

Outra Moeda de prata do mefmo Rey , eda

parte das Armas dizem as letras o mefmo ,
que as

da antecedente.

Num. 62.

Outra Moeda de ouro do mefmo Rey , e as

letras da parte das Armas dizem o mefmo , que as

da antecedente , e as da outra dizem : índia Tibi

cejjit.

Num. 63.

Outra Moeda de prata do mefmo Rey, e di-

zem as letras dehuma, e outra parte o mefmo, que

em algumas antecedentes.

Nura. 64.

Outra Moeda de prata do mefmo Rey , e as

letras de huma , e outra parte dizem o mefmo, que

outras antecedentes.

Num. 65.
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Num. 65.

Outra Moeda de prata do meímo Rey, e as

letras dizem o mefmo.

Num. 66,

Outra Moeda de prata do mefmo Rey , e as

I
letras dizem o mefmo , que as antecedentes.

Nurt. 67.

Outra Moeda de prata do mefmo Rey , e as

letras dizem o meímo , que as antecedentes.

Num. 6%,

Outra Moeda de prata do mefmo Rey, e as

letras dizem o mefmo.

Num. 69.

Outra Moeda de prata delRey D. Joaõ III.

que de huma parte diz: Joanes ^. Rex FcrtiigaL e

da outra diz o mefmo.

Num. 70.

Outra Moeda de pr ta do meímo Rey , que

da parte das Armas diz : J oannes Kex PortugaL

e da outra naõ tem letra alguma
,
que a circule.

Num. 71.

Outra Moeda de prata do meííiio Rey , c di-

zem
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zem as letras de huma , e outra parte : Joannes j.

Rex Portuga/*

Num. 72.

Outra Moeda de prata do meímo Rey , e di-

zem as letras da parte da Coroa: Joannes ^. Rex
Portugal* e da parte da Cruz : In hoc figno vinces.

Num. 75.

Outra de prata do mefmo Rey , que dizem as

letras da parte das Armas : Joannes Rex Portug.

que nefta Moedinha eftaõ viciadas por culpa do

abridor
,
que gravou a eílampa ,

pois das letras ,
que

repreíenta , íe nao pode vir no conhecimento do no-

me ; o que facilmente defcobri conferindo-a com a

que tem o Doutor Bento Morgante
,
que dizem as

letras como acima declaro. E da parte da Cruz

dizem : In hoc figno vinces.

Num. 74.

Outra Moeda de cobre do meíhio Rey
,
que

tem debaixo da Coroa hum R. que pode dizer:

Real. E da outra parte dizem as letras , que eftaõ

no meyo da Moeda: Joannes ^. Rex Portug. Al-

garh.

Num. 75.

Outra Moeda de cobnt do mefmo Rey , e di-

ze^n as letras da parte das Armas : Joannes ^. Dei

p-ratia
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graúa Portugal. O* Algarbior, E da outra parte

:

Kex (jiiintus Decimus,

Num. 76.

Outra Moeda do mefmo Rey , e dizem as le-

tras da parte da Coroa: Joaiines III. Rex Fortug,

^ Algarbior, ^c.

Num. 77.

Outra Moeda de ouro do mefmo Rey , e tem

da parte oppoíla às Armas huma Imagem do Apoí^

tolo S. Thomé, a cuja Moeda chamavaÕ : S. Tho'

má , e ainda hoje corre na Índia.

Num. 7?.

Moeda delRey D. SebaftiaÕ de ouro , e di-

zem as letras de huma parte : Seballiamis I. Kex
Portugal. E da outra : ZellatorJidei iifcjue ad mor'

tem.

Num. 79.

Outra Moeda de ouro do mefmo Rey , e di-

zem as letras da parte das Armas : Sehaãiamis I.

Kex Portugal, E da parte da Cruz ; In hoc figno

vinces.

Num. So.

Outra Moeda de ouro do mefmo Rey , e di-

zem as letras da parte das Armas : Sebq/iianus I.

Kex
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Kex Portugal. E da parte da Cruz : In hocJigno

vinccs.

Num. 8i.

Outra Moeda de ouro do mefmo Rey , e di-

zem as letras de huma , e outra parte o mefmo ,
que

as da Moeda , num. 78.

Num. S2.

Outra Moeda de prata do meímo Rey , e di-

zem as letras o mefmo ,
que as da Moeda , num.

80.

Num. 83.

Outra Moeda de prata do meímo Rey , e di-

zem as letras da parte das Armas : Seha/lianiis I.

Dei Gratia Kex, E as da outra : Portugália , O" Al-

garbti.

Num. 84.

Outra Moeda de prata do mefmo Rey, e di-

zem as letras o mefmo, que as da Moeda , num. 80.

Num. 85.

Outra Moeda de prata do meímo Rey , e di-

zem as letras o mefmo , que as do num. 80.

Num. 86.

Outra Moeda de prata do meímo Rey, e di-

zem
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zem as letras de huma , e outra parte : Sehaãiams

I. Rex Fortug.

Num. 87.

Outra Moeda de prata do mefmo Rey , e di-

zem as letras da parte das Armas ; Sehaílianus I.

Kex Fortug» O* Algarb, E da outra : In hoc figno

vinces.

Num. %%.

Outra Moeda de prata do mefmo R ey , e as

letras dizem o mefmo, que as da antecedente.

Num. Sp.

Outra Moeda de prata do mefmo Rey , e as

letras da parte das Armas dizem o mefmo
, que as

da antecedente.

Num. 90.

Moeda de cobre do mefmo Rey , e dizem as

letras de huma , e outra parte : Seha/liamis I. Rex.

Num. 91.

Outra Moeda de cobre do mefmo R ey , e di-

zem as letras da parte das Armas : Seba/iianiis I.

Dei ^ratiãf Rex Portugal, O" Aígarh, E as da ou-

tra parte : Rex Sextas Decimus, Eíla eftampa eí^

tá diminuta, porque lhe falta a palavra : Rex
,
que

eftá no Original.

Tom.lV^ FfíF Num.



4^ 8 Hiftoria Çenealogica

Num. 92.

Outra Moeda de cobre do mefmo Rey , e di-

zem as letras o mefmo ,
que as da antecedente.

Num. 93.

Outra Moeda de cobre do meímo Rey , e di-

zem as letras da parte da Coroa : Sehq/iiams primus

Portugal, O* Algarb, Rex AfricíC.

Nunl. 94.

Outra Moeda de cobre do meímo Rey , e di«

zem as letras o meímo ,
que as antecedentes.

Num. 95.

Outra Moeda de cobre do mefmo Rey , e di-

zem as letras : Kex Seha/iianus I,

Num. 96.

Moeda de ouro delRey D. Henrique , e di-

zem as letras da parte das Armas : Henriciis I. Dei
grada Rex Portug. E da outra parte : In hoc fígno

vinces.

Num. 96.
*

Moeda de prata do meímo Rey , e dizem as

letras de huma , e outra parte : Henricus I, Dei
gratia Kcx Portug, o* Algarhior,

Num.97.
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Num. 97.

Moeda de prata dos Governadores do Rey-
no, e dizem as letras da parte das Armas: Giiberna-

tores , ^ Defenfores Regni. E da outra parte : I/i

hccJigno vinces.

Num. 98.

Moeda de prata do Senhor D. Antonio , e di-

zem as letras da parte das Armas : Antoniits I. Dei

gratia Kex Portugal. E da parte da Cruz ; In hoc

Jigno vinces.

Num. 98.
*

Outra Moeda de prata do mefmo Senhor , e

dizem as letras de huma, e outra parte; Antonius I,

Rex Portiig,

Num. 99.

Outra Moeda de cobre do mefmo Senhor, e

dizem as letras de huma , e outra parte o mefmo ,

que as da Moeda, num. 98.

Num. 100.

Moeda delRey D. Filippe , e dizem as letras

da parte das Armas: Fhilippiís Dei gratia Rex Por-

tug» E da parte da Cruz : In hoc Jigno vinces.

Tom.IV FfíFii Num.
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Num. loi.

Outra Moeda de ouro do melmo Rey , e di-

zem as letras da parte das Armas : Fhilippus Dei

gratia Kex Portug. ^ Algarb. E da parte da Cruz

o mefmo , que na antecedente.

Num. 102.

Outra Moeda de prata do mefmo Rey , e di-

zem as letras de huma , e outra parte o mefmo , que

as do num. loo.

Num. 105.

Outra Moeda de prata do meímo Rey , e di-

zem as letras de huma, e outra parte o mefmo, que

as do num. 100.

Num. 104.

Outra Moeda de prata do meímo Rey , e di-

zem as letras o meímo ,
que as antecedentes.

Num. 105.

Outra Moeda de prata do mefmo Rey , e di-

zem as letras da parte das Armas : Fhilippus Dei
gratia Portug. O' Algarhior, Ríj.v.

Num. 105.
*

Outra Moeda de prata do meímo Rey , e di-

zem as letras de huma parte o mefmo , que as do

num. 100. Num.
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1

Num. 105.

Outra de prata do mefmo Rey , e dizem as

letras de huma , e outra parte o mefmo , que as do
num. 100.

Num. 10;.

Outra Moeda de prata do meímo Rey, e di-

zem as letras da parte das Armas : Fhilippus Dei
gratia Kex Fortug. Algarhior, ^firicís.

Num. ic6.

Moeda de ouro delRey D. JoaÕ IV. e di-

zem as letras , da parte das Armas : Joannes IIII.

Kex PortugaL A/garb. E da parte da Cruz : In hoc

figno vinces.

Num. 107.

Outra Moeda de prata do mefmo Rey , e di-

zem as letras de huma , e outra parte o mefmo , que

a antecedente.

Num. loS.

Outra Moeda de prata do mefmo Rey , e di-

zem as letras de huma, e outra parte o mefmo, que

a antecedente.

Num.ioí;
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Num. 109.

Outra Moeda de prata do mefmo Rey, e di-

zem as letras o mefmo.

Num. iio.

Outra Moeda de prata do mefmo Rey , e di-

zem as letras o meímo.

Num. III.

Outra Moeda de prata do meímo Rey , e di-

zem as letras o meímo.

Num. 112.

Outra Moeda de prata do meímo Rey , e di-

zem as letras da parte das Armas : Joannes JIII.

E da outra parte : Fortiigalí<e.

Num. 113.

Outra Moeda do meímo Rey , e dizem as le-

tras da parte das Armas : Joannes IIIí. Rcx Por-

tugal, E da outra parte : ^nno XVIII.

Num. 1 14.

Moeda de ouro delRey D. Affoiííb VL que

diz de huma parte : Alfon/us VI. Dei gratia Kex
Portugal. E da parte da Cruz : In hoc figno vinces»

Num
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Num. 115.

Outra Moeda de ouro do mefmo Rey , e as

letras de huma , e outra parte dizem o mefmo ,
que

as da antecedente.

Num. 1 16.

Outra Moeda de ouro do mefmo Rey , e as

letras de huma , e outra parte dizem o mefmo ,
que

as da antecedente.

Num. 117.

Outra Moedai de ouro do mefmo Rey , e as

letras de huma , e outra parte dizem o meímo ,
que

as da antecedente.

Num. iiS.

Outra Moeda de ouro do meímo Rey , e di-

zem as letras de huma , e outra parte o mefmo , que

as da antecedente.

Num. 119.

Outra Moeda de ouro do mefmo Rey, e di-

zem as letras de huma , e outra parte o mefmo , que

as das antecedentes.

Num. I20.

Outra Moeda de prata do meímo Rey, e di-

zem as letras da parte das Armas o mefmo ,
que as

das antecedentes. Num.
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Num. 121.

Outra Moeda de prata do meímo Rey , e di-

zem as letras de huma , e outra parte o meímo , que

as das antecedentes.

Num. 122.

Outra Moe ^a de prata do mefmo Rey , e di-

zem as letras da parte das Armas : Fortugalite , AU
garhiorum Kex, E as da outra parte : Aífonjus B.ex

Fortitgaliiç,

Num. 122.
*

Outra Moeda de prata do meímo Rey , e di-

zem as letras da parte da Cruz : In linc ftgno vinces*

E as da outra parte : Alfoníus VI, Dei Gratia,

Num. 125.

Moeda de ouro delRey D. Pedro II. e dizem

as letras da parte das Armas : Petrus Dei gratia

Princeps PortugaliíC , O" A/garhiorum. E da parte

da Cruz : In liocJigno vinces.

Num. 124:

Outra Moeda de ouro do meímo Rey, e di-

zem as letras de huma, e outra parte omelmo, que

a antecedente.

Num.i2jr.
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Num. 125.

Outra Moeda de ouro domermo Rey , e di-

zem as letras dehuma, e outra parte omefmo, que

as antecedentes.

Num. 126,

Outra Moeda de ouro do mefmo Rey , e di-

^em as letras de huma, e Oiitra parte o mefmo, que

as antecedentes.

Num. 127.

Outra Moeda de ouro do mefmo Rey , e di-

zem as letras da parte das Armas : Petnis II. D.
G. Fortiig. Kex 5 e as da parte da Cruz: Et Bra*

fiít£Ç Domims amo lyoo.

Num. 12?.

Outra Moeda de ouro do mefmo Rey , e di^

zem as letras de huma , e outra parte o mefmo ,
que

as da antecedente.

^ Num. 129.

Outra Moeda de ouro do meímo Rey , e dl-*

zem as letras da parte das Armas : Petrus Dei gra-

fia Princcps Portugaliíe, ^c. E as da parte da Cruz»

In liocfigno vinces lóh.

Tom.IV* Oíz^ça Num.
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Num. 150.

Outra Moeda de ouro do mefmo Rey , e di-

zem as letras da parte das Armas : Petrus II. Dei

gratia Portuga/. O" Algarh. Kex, E da parte da

Cruz ; Inboc figno vinces 16pp.

Num. 151.

Outra Moeda de ouro do meímo Rey , e di-

zem as letras de huma, e outra parte o meímo, que

as da antecedente.

Num. 152.

Outra Moeda de prata do meímo Rey , e di-

zem as letras da parte das Armas : Petrus II. D,
G. Rex Portu, e da parte da Cruz : In lioc Jtgno

vinces.

Num. 155.

Outra Moeda de prata do meímo Rey , e di-

zem as letras da banda das Armas : Petrus II. D.
G. Portug. ^ A/g. Rex : e da parte da Cruz o
meíhio, que na antecedente.

Num. 154.

Outra Moeda de prata do meímo Rey , e di-

zem as letras de huma, e outra parte o meímo ,
que

as antecedentes.

Num.



da Cajá %eal Tartug. Llv. V. ^JJ

Num. 13 J.

Outra Moeda de prata do meímo Rey , e di-*

zem as letras de huma , e outra parte o meímo , que

as antecedentes.

Num. 156.

Outra Moeda de prata do mefmo Rey , e di-

zem as letras de huma , e outra parte o mefmo , que

as da antecedente.

Num. 137.

Outra Moeda de prata do mermo Rey , e di-

zem as letras de huma , e outra parte o meímo 3
qu^

as da antecedente.

Num. 15S.

Outra Moeda de prata do mefmo Rey , e dl»

zem as letras de huma , e outra parte o mefmo , que

as antecedentes.

Num. 159.

Outra Moeda de prata do mefmo Rey , e di-

zem as letras de huma banda •* Petrus D. G. P.

Fortug, e da outra : In hocJigno vinces.

Num. 140.

Eíla Moedinha
,

que também he de prata,

tem de huma banda eíla Infcripçaô : Petrus II.

Tom.IV. ^g§S^^
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D. G. e da outra : In hoc Jigno vinces*

Num. 141.

Outra Moeda de prata do meírno Rey, e di-

zem as letras da parte das Armas : Petriis II. Dei

gratia Portiig. Kex^ Bra/iliíC Domínus, E da par-

te da Esfera : Suhcjua fignata Jlabis,

Num. 142.

Outra Moeda de prata do mefmo Rey , e di-

zem as letras de huma , e outra parte o mefmo ,
que

as da antecedente.

Num. 145.

Outra Moeda de prata domeímo Rey, e di-

zem as letras de huma , e outra parte o mefmo , que

as da antecedente.

Num. 144.

Outra Moeda de prata do mefmo Rey , e di-

zem as letras de huma, e outra parte o mefmo, que

as da antecedente.

Num. 145.

Outra Moeda de prata do mefmo Rey, e di-

zem as letras de huma, e outra parte o mefmo ,
que

as das antecedentes.

Num.i4^»
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Num. 146,

Outra Moeda de cobre do raefmo Rey, e di-

zem as letras da parte das Armas : Fetrus Dei gra-»

tia Friiiccps, E da outra parte : FortugaliíC , ^c*

,

i6yy.

Num. 147.

Outra Moeda de cobre do melmo Rey , e di-i

zem as letras da parte das Armas o mefmo ,
que as

da antecedente ; e da outra parte : Fovtiigalií^ , .

Algarhiorum i^jj*

Num.

Outra Moeda de cobre do mefmo Rey , e di-

zem as letras da parte das Arm.as : Fetrus Dei gra<

tia Frinceps Fortiigalice, E da outra pane : .Ann^

Jexto Decimo Regiminis fui i6S^.

Num. 149,

Outra Moeda de cobre do meímo R ey , e dU
zem as letras de huma , e outra parte o mefmo , que

as antecedentes.

Nurfl. 150.

Outra Moeda de cobre do mefmo Rey > e di-;

zem as letras de huma, e outra parte o meímo, que

as antecedentes.

1

Num.
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Num. 151.

Outra Moeda do mefmo Rey , e dizem as le-

tras de huma , e outra parte o mefmo ,
que as ante-

cedentes..

Num. 152.

Outra Moeda de cobre do mefmo Rey, e di-

zem as letras da parte das Armas : Petriis II. Dei

gratia Portiiga/i(C , O* Algarhiorum Kex, E da ou-

tra parte: Vtilitati puhlicíC 16pp^

Num. 155.

Outra Moeda de cobre do meímo Rey, e di-

2íem as letras de huma , e outra parte o mefmo ,
que

ats antecedentes.

Num. 154.

Outra Moeda de cobre do meímo Rey , e di-

zem as letras de huma, e outra parte o meímo, que

as antecedentes.

Num. 15;.

Outra Moeda de cobre do meímo Rey , e di-

zem as letras de huma , e outra parte o mefmo , que

as antecedentes.

Num. 156,

Outra Moeda de cobre do mefmo Rey , e di-

zem
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zem as letras da parte das Armas : Petrus II. Dei
gratia PortiigaliíC Rex , Doniinus JEthiopiíC, E da

outra parte ; Moderato fplendeat it/ii 16p/.

Num. 157.

Outra Moeda de cobre do mefmo Rey , e di-

zem as letras de huma , e outra parte o mefmo , que

as antecedentes.

Num. 15^.

Outra Moeda de cobre do mefmo Rey , e di-

zem as letras da parte das Armas : Petrus Dei gra-

tia Princeps Portugaliíe, E da outra parte : Anno fC^-*

gens Decimo quinto 1682,

Num.

Outra Moeda de cobre do meímo Rey , e di-

zem as letras da parce das Armas : Petrus II, Dei
gratia Portugaliíe , CJ* Algarhiorum Kex* E da ou-

tra parte: Quarto anno Regni 1688*

Num. 160.

Moeda delRey D. Joaõ V. de ouro , e dizem

as letras da parte das Armas; Joannes V. Dei gratia

Portugaliíe , O* Algarhiorum Rex. E da parte da

Cruz: In hocfignovinces 171^*

Num. 161.

Outra Moeda de ouro do mefmo Rey , e aâ

letras
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letras de huma , e outra circumferencia dizem O

"tnermo ,
que as da Moeda antecedente.

Num. 162.

Outra Moeda de ouro do mefmo Rey , e di-

zem as letras de huma ; e outra parte o mefmo ,

^ue as antecedentes.

Num. 165.

Moeda de prata delRey D. Joaõ V. de qué

as letras da parte da Coroa dizem : Joannes V. D.
G. Fort, O' Jlg, Rex j e as da parte da Cruz : In

/locfigno vinces.

Num. 1^4.

Outra Moeda de prata do meímo Rey , com
iemelhantes Infcripções.

Num. 165.

Outra Moeda de prata , que naõ tem letreiro.

Num. 166.

Outra Moeda de prata do meímo Rey, feira

na Cidade de Goa , e que corre nos Eftados da ín-

dia j da parte do retrato tem o letreiro feguinte;

Joannes V, R. P. lyzo.

Num. 167.

Moeda de cobre delRey D.JoaÕ V. e dizem

as



daCafa^al Tortug. Llv.V. 483
as letras de huma parte : Joatuies V, D. G. Tort.

Alg» Kex : e da outra parte : Vtilitati puhlicíe

1717.

Num. \(y%»

Outra Moeda de cobre do mefmo Rey , íe^

melhante à antecedente nas Infcripções,

Num. 169.

Outra Moeda de cobre do dito Rey com as

mefmas Infcripções.

Num. 170.

Outra Moeda de cobre do meímo Rey , e di-

zem as letras de huma, e outra parte o meímo , que

nas antecedentes.

Num. 171.

Outra Moeda de ouro do meímo Senhor , da

parte das Armas tem a Inícripçaõ íêguinte : Joan-

nes V, D. G, P. ^ J/g. Rex-^ e da parte da Cruz;

In hoc figno vinces 1722,
9

Num. 172.

Outra Moeda de ouro do meímo Monarca 5

que tem da parte , e por baixo da Coroa , o íeu

Auguílo nome : Joami. V, e da parte da Cruz a

meíhia Inícripçaõ
,
que a proximamente referida.

Tom.IV. Hhhh Num.
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Num. 175.

Outra Moeda também cie ouro Jo melmo
Rey ,

que tem os mefmos letreiros
, que os da

Moeda num. 171.

Num. 174»

Outra Moeda de ouro do meímo Senhor com
íèmelhantes Epigrafes.

Num. 17^.

Vi efta Moeda de ouro , e da parte das Ar-

mas tem a Infcripçaô feguinte gravada em dous

circules : Joann. V. D. G. Rex Fort. ^ Alg- citray

^ ultra mare in Africa , Domimis Giiineíe
,
Coníjuif-

ta;
,
Navigationis , Comertii , EthiopiíC , ArahiíC ,

Terfioe , Indite , cTc e da parte da Cruz : In lioc

ftgno vinces 1^18,

Num. 'ij6,

A preíênte Moeda he de prata , e do meímo
Rey ; da banda das Armas tem a Epigrafe feguin-

te: Jõannes V. D. G, Fort. O* Alg. Kex -^ e da par-

te da Cruz : In hocJigno vinces.

Num. 177.

Também he de prata efta Moeda , e com íè-

melhantes Infcripções.

Num. 17?.
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Num. 178.

Igualmente he de prata a preíênte Moeda ^ e

com os mefmos letreiros.

Num. 179.

Efta Moeda
,
que he do meímo Rey , he de

cobre , e da parte da Coroa tem a Infcripçaõ
,
que

íè íegue : Joannes V» D. G. Tort, BrafiL Kex :

e da outra parte , em que fe vê gravada huma eí^

féra 5 tem efta Infcripçaõ : Fecunia totum circumit

Orbcm,

Num. 180.

Também efta Moeda he de cobre , e fó no
valor fe diftingue da antecedente.

Num. 181.

Outra Moeda de cobre , e do mefmo Rey

,

da parte das Armas tem a Infcripçaõ
,
que fe fegues

Joannes V, D. G. Fort. ^ Braíti. Rex} e da outra

parte : iifibus aptius miro, 1/20,

Num. 182.

Efta Moeda he do mefmo metal , e fó fe dií-

tingue da antecedente no valor.

Num. 185.

A preíênte Moeda he de ouro , mandada fa«

Tom.IV. Hhhhii zer
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zer por ElRey noíTo Senhor , e da parte Jo retra-

to tem a Infcripçaô
,
que fe fegue : Joannes V, D.

G, Fort. O* Alg. Kcx 17s^- Da parte das Armas

naÔ tem declaração alguma. •

Num. i?4é

Outra Moeda de ouro do meímo Rey , com
Semelhante Infcripçaô ,

que circula o íêu retrato

,

e da parte das Armas tem a feguinte : In lioc figm
vinces.

Num. iSy. Que o Abridor jjor erro efciilpio

Outra Moeda de ouro em tudo íemelhante à

proximamente referida , menos no valor.

Num. 186. Qiie por erroJc gravou 1%^,

Outra Moeda de ouro domefmo Rey, igual

a antecedente , menos no valor.

Num. 1S7.

Outra Moeda de ouro de igual feitio , e dif-

fercnte valor.

Num. 18?.

Outra Moeda de ouro
,
que ElRey noííò Se-

nhor mandou fazer , que tem de huma parte o feu

retrato , e da outra huma Coroa , e à roda delia a

Infcripçaô feguinte : Joaunes V. D. G, Fort. Rex.

Num.i^í?*
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Num.

Eíla Moeda he de cobre , e da parte das Ar-

mas tem a declaração íeguinte : Joannes V, Dei

Gratia 5 e da outra parte a feguinte : fortugaliíç ,

O* •Algarbiorum Kex.

NurA. 190,

Outra Moeda de cobre de femelhante artifi-

cio , e diíFerente valor.

Num. 191.

Outra Moeda de cobre igual à antecedente

no feitio , e deflemelhante no valor.

Index das Medalhas daprefente Colkççaõ.

Foi. BB,

Eíla Medalha he da Emperatriz D. Leonor ^

Infanta de Portugal , filha delRey Dom Duarte

,

mulher do Emperadcr Federico 111. Foy lavrada

em ouro, e de huma parte tem o feu retrato , com
a letra ; Leonora •Augu/ia Frederici Imperatoris

vxor j do reverfo o Eícudo na forma ,
que íè vê

aberta. Faz delia menção Joa5 Schiltero no Livro j

que imprimio emStrasburg no anno de 1702 com
o titulo : Scriptores Reriim Germanicarum a Carolo.

M. uíque ad Fridcricuin 111. inchifwh,

A pre-
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A preíênte Meiíalha he da meíma Epxipera-

triz , e he também de ouro , como fe vê aberta

com o feu retrato , e a letra : Leonora Filia Editar-

di Régis FortiigaliíC , Friderici III, Imperatoris

uxor ; e no reveríb tem huma Rofa com a letra:

Ut Rofa Flores fplendore corufco perfulget, fie Leo-

mra virtiitum amato choro prícllat. Traia o referi-

do Author.

He da meíma Emperatriz D. Leonor , e he

também de ouro na forma, que fevê aberta, allu-

dindo de huma parte a Federico III. Emperador
dos Romanos

,
Rey de Germânia, Hungria , Dal-

mácia , Croácia , &c. Archiduque de Auftria , com
efta letra : Hic Regit , ille tiietiir 5 e no reverfo à

Emperatriz com a letra : Confociatio Reriun Divi-*

na- Traia o referido Author.

Foi. CG
Eíla Medalha he da Rainha D. Leonor, Ar-

chiduqueza de Auftria , filha delRey Filippe I. de

Caftella , e terceira mulher delRey D. Manoel , e

fe abrio na forma
,
que fe vê efculpida com o íèu

retrato , com a letra : heonora Regina FortiigaliíC,

O* Franciíe, Emanvelis O" Francic. Reg. e no re-

verfo : His fnfulta. Traia Joaõ Palacio no Tomo
VII. das fuas Obras intitulado : Áquila Auguíiay

impr. em Veneza em 1679.

Efta Medalha he da Emperatriz D. Ifabel,

L:faa-
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Infanta de Portugal , filha delRey D, Manoel , e

mulher do Emperador Carlos V. e da parte do íèu

retrato íe vê a letra : Diva 1falda Augufla Caroli

V. iixor ; e no reverfo : Has hahet ^fuperat, Tam-?

bem delia faz menção o referido Author.

Eíla Medalha he da Infanta D. Brites , filha

delRey D. Manoel
,
Duqueza de Saboya , mulher

de Carlos III. o Bom
,
Duque de Saboya , o qual

mandou bater diveríâs Medalhas de prata com o

feu retrato , e efta letra : Beatrix DuciJJa SahaudiíC,

Lu/itaniíC Régis Filia , e no reveríb : Sa/uti PatriíC

aãperpetuam memoriam Anuo fahitis í/|4. Tra-

ia Guichenon na Hi/loria Genealógica de Saboya,

Foi. DD.

Eíla Medalha he da Rainha D. Catharina^

mulher delRey D. João III. de Portugal, e irmaa

do Emperador Carlos V. na qual íè vê o feu retra-

to com a letra : Catharina Régis Fortugaliíe Joan--

nis III, iixor , Vhelipi Hifpaniarum Régis Filia ; e

no reveríb a letra Italiana : Fnr Che Mi Adombre,

Traía Joaõ Palacio na Obra referida.

Eíla Medalha he da Princeza D.Joanna, fi-

lha do Emperador Carlos V. e mulher do Prínci-

pe D. Joaõ , filho delRey D. Joaõ III. na qual íê

vê o Í£u retrato com a letra : Joanna Portu^aliíC

Regina Joannis uxor , CaroL V. Filia j e no verío i

Splcndov Vaneícens^ Traia o referido Author.

Eíla
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Efta Medalha mandou bater ElRey D. Joaa
IV. a qual vi de ouro , e a tinha o Marquez de

Abrantes D. Rodrigo Annes de Sá Almeida e Me-
nezes , com o retrato do mefmo Rey , e a letra

:

Joannes IIII. D^ei Gratia Kex Portugaliae 1Ó41.

e no reveríb : Vici meafata ,
fiiperães. Também

delia faz menção o referido Author,

Foi. EE.

Efta Medalha mandou bater ElRey D. João
IV. de ouro, e prata, em louvor do Sagrado Myf-
terio da puriíTima Conceição da Virgem Santiííi»

ma , de que foy cordealiífimo devoto , nella íê vê

a Imagem da Senhora com a letra : Tvtelaris Re-
gni-^ e no reverfo as Armas Reaes com a Infcripçao

leguinte : Joannes IV. D. G. Fortugaliie Algar^

litíc Rex. Mandou ElRey por huma Ley , que

correííè as de ouro por doze mil reis , e as de pra-

ta por leis toftoens ; huma , e outra fe confervaõ

em poder de alguns curioíbs
,
que vimos.

Eíla Medalha mandou bater ElRey D. Af-

foníò VI. e parece a tinha o Marquez de Abran-

tes
, porque naõ vi , fena5 efta mefma chapa

,
que

mandey tirar , em que fe vê o retrato do dito Mo-
narca com a letra : ^Iphonfiis VI, Rex Portuga-

//W j e no reverfo a coftumada Infcripçao ufada nas

Moedas Portuguezas : In hoc figno vinces 16^p.

Vi efta Medalha de ouro , e foy parar ao po-

der
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der do Marquez de Abrantes, a qual ElRey Dom
Pedro II. íendo Príncipe Regente do Reyno,
mandou fazer com o feu retrato , como íe vê ef-

tampada , com a letra : Tetrus ^ortugaliíe CJ* Al-

garhioritm ^rinceps ; e no reverfo : In hoc Jigno

Vinces
, Kefpiciam ^ videho.

Foi. FF.

Efta Medalha he da Rainha da Graa Breta-

nha D. Catharina , Infanta de Portugal , fiiha dei-

Rey D. Joaõ IV. e mulher delRey Carlos II. da

Grãa Bretanha
,
que fiz abrir na forma ,

que vay

eftampada com o íeu retrato , com a letra ; Ca-

tharina D<ei Gratia Magnje Britânia, Francia O*

HiberniíC Regina ; e no reverfo : Pietate inftgnis,

Achey-a em hum Livro comporto na lingua Ingle-

za com efte titulo : Numi/hiata *A Di/courJJe of
Meda/s , impreííò em volume de folha na Cidade

de Londres no anno de 1697 » de que he Author

ByJ. Evelyn Efq S. R. S. o qual Livro me com-
municou o Excellentiííimo , e Reverendiííimo Prin-

cipal Almeida Maícarenhas.

Efta Medalha he da meíma Rainha , e jun-

tamente de feu marido , como íê vê na eflampa ,

com efta letra .* Carolus , CT Catharina Rex O' Re-

gina 5 e no reverfo : Diffiifus in Orhe Britanicus

16-/o. Anda no dito Livro,

Efta Medalha he da meíma Rainha, e junta-

Tom.lV. liii mente



Hijloria Çenealogica

mente com ElRey íeu marido , ca maneira
, que

vay aberta, com eíla letra: Caroíiis 11. Dtci Gra-

tia Magn^ BritaniíC , Francue O' Hihcrniée Kex -,

e no reverfo : Catherina Díci Gratia Magnce Brl-

tanl^, FranciiC O' Hibaruhe Regina. Acha-íe no

dito Livro.

Também efta Medalha foy batida em obfe-

quio da mefma Rainha, com a letra: Pktate In-

Jgnis e no reverfo: Ccnnacli Provinda. Yia no

dito Livro.

Foi. GG.

Efta Medalha ofíèreceo a Academia Real da

Hiíloria PortLigueza a ElRey Dom Joaõ V. íeu

Fundador , e Protector ; a qual fe bateo de ouro
,

e prata
,
que a meíma Academia repartio pelas peí^

íbas Reaes , e outras Grandes , e fe deu a todos os

Académicos. Tem o retrato delRey com a letra:

Joanms V. Lufitanorum Kex j e no reverfo : H//-

toria reíurges j e na parte inferior : Kega/is Aca-

demia Hi/loriíe Lufitan^ injlituta vi. idus Decetn-

hris ciDiDCCxx.

A prefetite Medalha he de prata , e fe fez na

occafiaõ em que a Armada delRey D. JoaÔ V.
foy ao Levante em íbccorro da igreja a diíTipar a

íbberba Othomana. Tem de huma parte o retra-

to delRey com a letra : Joamies V. Liifitanorum

Kex 5 e no centro da outra parte : Ob urhem /cr-

vatam
y
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vatíim ; e na circumferencia em duas linhas a Inf

ciipçaõ íegiiinte : Pugna Laconenfi finii pugnata
,

Tiircariim clajjè li hufitanoriim belllch navihiisfuga-
ta , Romanorum , Venetcrum , Tliiifcoriim , Mil/ten-

Jiumíjue tvircmihiis tu tis.

Com o mefmo motivo defta vitoria íê bateo

em Roma a prefente Medalha de ouro
,
prata , e

cobre. Defte metal vi huma , que tem de liuma

parte o retrato delRey com a letra : Joaimes V,
B.ex Fortug. C/ Algarh. e no reverfo huma nao à

véla paíTando entre duas columnas , e por cima de

tudo efta letra : Qua data porta juvat ; e por baixo

a que íe fegue : Fufis , fugatifíjue Turcis Lufitana

clajjís fuhfidiária ad Tíenarum portum ijij»

Eíla Medalha fe fez em Pariz na occafiaõ , em
que foy àquella Corte por Embaixador Extraordi-

nário delRey D. Joaõ V. o Conde da Ribeira , e

a vi de ouro , e de prata , com o retrato de Sua

Mageftade , e efta letra ; Joannes V. Dei gratia

PortugaliíC
, Algarhiorum Kex j e no reverfo

:

l^ectit , ^ firmat.

FIM.

Erra
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Pag. 9 lip.íí Schilteferi Schilfcro

Pag. I o Tab, I. em ElRey D.Fernando num. XXXVIII. XXXVlí.
Ibidem na Rainha D. Leonor Telles num. XXXVII. XXXVllI.
Pag. 1 1 Tab. II. no Cardeal D. Jaymc num. LXVI. Xl.VI.
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nar no principio dellç*

Pag. ip lin.17 de 12 IO. de 1220.
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