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A POVOAÇÃO EM MEADOS 

DE OITOCENTOS: VEREAÇÕES E POSTURAS 

(1843-1855)

-

 Açores — situa-

diversas instituições locais (

do nosso desconhecimento relativamente a certos períodos da história (em 
-

-
vestigação histórica que tem lugar no quadro da carreira académica (e de-
que a Universidade dos 
dos arquivos e a realização de projectos que culminem na desejável edição 
de -
béns a Câmara Municipal da 
que representa uma peça importante na construção de um conhecimento 

-
nicipal da 
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Assembleia Municipal da 

com o então Presidente da Câmara Municipal de 

pequena equipa de licenciados da Universidade dos Açores como colabora-

-

da história dos 
Uma palavra especial é devida aos que apoiaram e participaram nes-

Presidente da Assembleia Municipal da 
responsável pelo pelouro da Educação e Cultura da Câmara Municipal da  

Povoação e a Uni-
versidade dos 

acórdãos da Câma-
ra Municipal da 

-
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Este livro de 

-

dois códigos de 

Povoação 

-

-
lientemos o cuidado posto na montagem de um aparelho administrativo e 

e  reparação das pontes no concelho e a abertura de novos arruamentos na 

revelar igualmente a construção da cortina (muralha) que protegia o nú-
cleo urbano da -

-

Mas é sobretudo nos códigos de posturas municipais (o primeiro sem 
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-
meiro código de posturas conhecido da 

1 

sucessivos elencos camarários na produção de um resultado que constituís-
se um corpus

-

-
limpeza 

-
nhasse 

-
cães 

ponte do rocio athe ao Outeiro que vai para 

Os livros de 
Povoação notícias sobre os 

-

-

articulação da administração local micaelense e seus agentes com dinâmica 

-
História de Portugal, 

Volume : O Liberalismo (1807-1890)
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-
recem destacar-se os de personagens importantes da história açoriana e 

3

Po-

conhecidos da relação entre a nobreza titulada insular e as 

4

-

-

-
ros5

-

-
tentes no universo concelhio da 

Regional de Óbitos 
Marcelino José Pa-

checo (1783-1852). Benemérito Servidor da Igreja e da Sua Terra
da 

com jurisdição sobre a 
(idem
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documental do Arquivo da Câmara Municipal da -
truir um conhecimento sólido acerca desse e de outros aspectos da vida 

-

desenvolvemos Escrivam); 

respectivo número;

escrivão assinalados [sic];

José Damião Rodrigues





LIVRO DE ACORDÃOS 

CAMARA MUNICIPAL DA VILLA DA POVOAÇÃO

1843-1855
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Municipal da Villa da Povoação

Secretaria da Camara Municipal da Villa da 
de 1843

O Presidente

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocen-
Povoa-

-
trito de 1 pertecente 

-

E para constar mandou o Prezidente se lavrasse o presente accordão 
que assigna com os mais -

O Prezidente 
Pacheco
Botelho
Resendes 
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Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocen-
Povoação Ilha de 

sam Miguel e na Salla das Sessões Minicipaes onde se achava reunida a 

Accordarão que o Prezidente 

O Prezidente 
Pacheco
Botelho
Resendes 

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocen-
Povoação Ilha de Sam 

Acordarão que o Prezidente mandasse competentemente pagar3 a to-
dos os Empregados Municipaes seus vencimentos relativos ao trimestre 

-

4 Salla das Sessões Municipaes 
E bem assim que mandasse pagar a Jose Joaquim de Mello a quan-
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5

E para constar mandou o Prezidente lavrar o presente accordão que 
assigna com os mais 

O Prezidente 
Pacheco
Botelho
Resendes 
Pacheco

Vereação de 4 de Julho de 1843

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocen-
tos quarenta e trez aos quatro de Julho nesta Villa da Povoação Ilha de Sam 

Accordarão que o Prezidente mandasse competentemente pagar a to-
dos os Empregados Municipaes de seus vencimentos  relativos ao segundo 

E bem assim accordarão que elle Prezidente mandasse pagar7 a quan-
tia de dez mil reis a Jose Paulino Bettencourt Lemos na qualidade de Ad-
ministrador Geral do Correio em 

-

E bem assim que mandasse pagar a João de Chaves a quantia de qua-
8 com limpeza das ruas desta Vi-

7  À margem esquerda: “Ao Administrador do 
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9

E para constar mandou o Prezidente se lavrasse o presente acordão que 
assigna com os mais 

O Prezidente 
Pacheco
Botelho
Resendes 

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocen-
tos quarenta e trez aos dez de Outubro nesta Villa da Povoação Ilha de 

Acordarão que o prezidente mandasse competentemente pagar todos 
os Empregados Municipaes de seus  vencimentos relativos ao terceiro tri-

11 a quantia de 
quinhentos reis de 
de Santo Andre de -

E para costar se lavrou o presente Accordão que elle Prezidente assig-
na com os mais -

O Prezidente 
Pacheco
Botelho
Resendes 
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Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocen-
Povoação Ilha de 

Acordarão que o Prezidente mandasse pagar a João Jacinto Botelho 
Junior desta Villa a quantia de reis trez mil duzentos e setenta despeza 

E para constar se lavrou o presente Accordão que elle Prezidente as-
signa com os mais -

O Prezidente 
Pacheco
Botelho
Resendes 

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocen-

da Povoação Ilha de Sam Miguel na Salla das Sessões Municipaes onde se 

Acordarão que o Prezidente mandasse competentemente pagar a to-
dos13 os empregados Municipaes de seus Vencimentos relativos ao quarto 

E bem assim que mandasse pagar a quantia de dez mil reis a Jose Pau-
lino de Bettencourt Lemos de Ponta Delgada14

-
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E igualmente mandasse pagar a15 Antonio Jose Pacheco desta Villa a 

-

duas

17 que esta Camara celebrou com Jacinto 

E bem assim que mandasse pagar a Manoel da Costa Dias a quantia 
de trez mil seiscentos e oitenta reis18

E para constar se lavrou o presente accordão que elle Prezidente as-
signa com os mais -

O Prezidente 
Pacheco
Botelho
Resendes 

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocen-

-

Accordarão que o Prezidente mandasse pagar (a Jose Jacinto Pacheco 
a quantia de seis mil reis19 de renda da Salla que srve de Sessões Muni-

sic
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E para constar se lavrou o presente Accorda [sic] que aSigna o Prezi-
dente e mais Vereadores Eu Jose Joaquim de Mello Amanuense servindo 

O Prezidente 
Pacheco
Resendes 

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocen-

Accordarão que o Prezidente mandasse competentemente pagar a to-
dos os empregados Municipaes  de seus Vencimentos relativos ao trimes-

E para Constar se lavrou o presente accordão que vai assignado devi-

O Prezidente 
Pacheco
Botelho
Resendes 
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Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocen-

na Salla das Sessões Municipaes onde se achava reunida a Camara respec-

Accordarão que o Prezidente mandasse pagar a Jose Joaquim Bote-
lho

-
tonio Jose Pacheco desta Villa da quantia de reis Vinte e hum mil  cento 

-

Igualmente accordarão que elle Prezidente mandasse pagar a Jacinto 

 de terreno destinados para a construção 

trezentos e trinta reis
ponte de pedra do Lugar do 

E para constar se lavrou o presente accordão que he devidamente assig-

O Prezidente 
Pacheco
Botelho
Resendes 
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Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocen-
Povoação na 

Salla das Sessões Municipaes onde se achava reunida a Camara respectiva 

Accordarão que o Prezidente mandasse competentemente pagar  a 
todos os empregados municipais de seus vencimentos relativos ao trimes-

-
ral dos Distrito a quantia de reis cinquenta e um mil seiscentos sessenta e 
seis e dois terços quotização que compete a esta Câmara para a sustentação 
dos -

qualidade de inspetor de desentulho das ribeiras desta Villa a quantia de 

-
cimento que compete ao dito inspetor por seis dias a duzentos e quarenta 

E bem assim que mandasse pagar a António José Pacheco a quantia de 

E para constar se lavrou o presente accordão que é devidamente as-

O Prezsidente
Pacheco
Botelho
Resendes
Pacheco 
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Accordarão que o Prezidente mandasse paga a Jose Pacheco de Men-
donça desta Villa a quantia de reis dez mil cento e secenta  na qualidade 
de 

Inspector a duzen-

E para constar se lavrou o presente accordão que o Prezidente assigna 
com os mais 

O Prezidente 
Pacheco
Botelho
Resendes 

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocen-
Povoação 

-

Accordarão que o Prezidente mandasse pagar a Jose Pacheco de Men-
donça a quantia de reis sete mil oitocentos e quarenta  na qualidade de 

E para constar se lavrou o presente Accordão que há devidamente 

O Prezidente 
Pacheco
Botelho
Resendes 
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Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocen-
Povoação na 

Salla das Sessões Municipaes onde se achava reunida a Camara respectiva 

Accordarão que o Prezidente mandasse pagar a todos os empregados 
Municipaes  de seus -

E bem assim mandasse pagar a Jose Duarte de Medeiros a quantia de 
seis mil cento e vinte reis  importancia dos vencimentos que lhe compe-
tem na qualidade de 

-

O Prezidente 
Pacheco
Botelho
Resendes 

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocen-
tos quarenta e quatro aos vente e seis de Outubro nesta Villa da 
na Salla das Sessões Municipaes onde se achava reunida a Camara respec-

-
des mandasse pagar a Jose Jacinto Pacheco a quantia de seis mil reis renda 
da Salla que serve
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E para constar se lavrou o presente accordão que he devidamente as-

O Prezidente 
Pacheco
Botelho
Resendes 

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocen-
Povoação 

na Salla das Sessões Municipaes onde se achava reunida a Camara Muni-

Accordarão que o Prezidente mandasse competentemente pagar a 
Manoel Carreiro de Rezendes do lugar das 
cincoenta e dous mil31

-
lidade de 
novecentos e secenta reis  que tanto se dispendeo com o reparo da mesma 

E para constar se passou digo se lavrou o presente accordão que he 

O Prezidente 
Resendes 
Botelho

sic
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Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocen-
Povoação na 

Salla das Sessões Municipaes onde se achava reunida a Camara respectiva 

Accordarão que o Prezidente mandasse pagar Jose Duarte de Medei-
33 com jornaes 

e cordas para a condução do desentulho da Ribeira do Rocio na qualidade 
de 

34 mesma 
-

E bem assim que mandasse pagar a Manoel de Sousa Calouro desta 
Villa a quantia de cento e dez mil setecentos e vinte reis35

vinte e trez moios e quatro alqueires de cal e oitenta reis cada hum alquei-
Cortina da Ribeira do 

E para constar se lavrou o presente accordão que he devidamente assig-

O Prezidente 
Resendes 
Botelho

Em Vereação de 7 de Janeiro de 1845

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocen-
Povoação na Salla 

das Sessões Municipaes onde se achava reunida a Camara respectiva no 
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 os empre-
gados Municipaes de seus 

E para constar se lavrou o presente accordão que o dito Prezidente 
de nome Jose Joaquim Botelho assigna com os mais 

O Prezidente
Botelho
Resendes
Vasconcelos

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocen-
Povoação 

na Salla das Sessões Municipaes onde se achava reunida a Camara respec-

Accordarão que o Prezidente mandasse pagar a Jose Jacinto Pacheco 
a quantia de seis mil reis renda da Salla das Sessões37 Municipaes (onde se 

E para constar se lavrou o presente accordão que he devidamente as-

O Prezidente
Botelho
Resendes
Vasconcelos



A POVOAÇÃO EM MEADOS DE OITOCENTOS: VEREAÇÕES E POSTURA (1843-1855) 37

Em Vereação de 14 de Março de 1845 

Accodarão que o Prezidente Jose Joaquim Botelho mandasse pagar 
38

Ce-

-
cipaes da Vlla da 

 Accordarão que o Prezidente Jose Joaquim Botelho mandasse com-
petentemente pagar a Jose da Costa Calceteiro de 
na qualidade 

com39

E bem assim mandasse pagar a todos os Empregados do Municipio 
pelo trimestre

Salla das Sessões MUnicipaes da Villa da 

O Prezidente
Botelho
Resendes
Vasconcelos
Pacheco
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Accordarão que o Prezidente mandasse pagar a Jose Maria Alecrim a 
41 como 

-

-
-

Salla das Sessões Municipaes da Villa da 

O Prezidente
Botelho
Resendes
Vasconcelos

Accordarão que o Prezidente mandasse competentemente pagar a 
Jose Maria Alecrim a quantia de sete mil setecentos secenta e cinco reis

E bem assim que mandasse pagar ao mesmo Jose Maria a quantia de 
43 com a Residencia do 
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Pedreiro 
44 por conta de trinta mil reis 

quantia com que esta Camara contribuio para coadjuvar a contrução da 

Salla das Sessões Municipaes da Villa da 

O Prezidente
Botelho
Resendes
Vasconcelos
Pacheco

Acordarão que o Prezidente Jose Joaquim Botelho mandasse compe-
tentemente45

importancia de cincoenta e hum mil seiscentos secenta e seis reis e dous 
terços

-

Salla das Sessões Municipaes da Villa da 

O Prezidente
Botelho
Resendes
Vasconcelos
Pacheco
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Accordarão que o Prezidente Jose Joaquim Botelho mandasse compe-
47 

E bem assim mandasse pagar a Jose Jacinto Pacheco a quantia de seis 
mil reis de renda da Casa que serve48 -

arrematante da 
construção da 49 ultima 

Salla das Sessões Municipaes da Villa da Povoação 31 de Outubro 

O Prezidente
Botelho
Resendes
Vasconcelos

Accordarão que o Prezidente mandasse pagar a Jose Maria Alecrim 
a quantia de mil cento e setenta reis



A POVOAÇÃO EM MEADOS DE OITOCENTOS: VEREAÇÕES E POSTURA (1843-1855) 41

de quinhentos reis51 

-

Salla das Sessões Municipaes da Villa da Povoação 5 de Novembro 

O Prezidente
Botelho
Resendes
Vasconcelos
Pacheco

Accordarão que o Prezidente Jose Joaquim Botelho mandasse pagar a 
Jose Maria Alecrim na qualidade de Inspector dos reparos do Campo vago 

reparos  como constava de huma Relação pelo dito Inspector apresenta-

trimestre53

Salla das Sessões Municipaes da Villa da Povoação 5 de Janeiro de 

O Prezidente
Botelho
Resendes
Vasconcelos
Pacheco
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Accordarão que o Prezidente Jose Joaquim Botelho mandasse com-
petentemente pagar a Manoel de Souza Calouro desta Villa na qualidade 
de 
das 54

Salla das Sessões da Camara Municipal da Villa da Povoação 19 de 
-

O Prezidente
Botelho
Resendes
Vasconcelos

Accordarão que o Prezidente mandasse competentemente pagar a 
Jose Maria Alecrim a quantia de nove mil trezentos e trinta reis despeza 

55 panni-
no e caça -

= mil e novecentos reis para musgo dos mesmos = seiscentos reis a hum 

Deputados em Agosto ultimo = E dous mil cento e oitenta reis a Viúva 

E bem assim manda pagar ao Medidor do conselho Jose Antonio de 
Medeiros a quantia de dous mil e cem reis57 -
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sas Medições de terrenos pertencentes a esta Camara praticados no anno 

quantia de dous mil quatro centos e 58

-

E bem assim mandasse pagar a Jose Maria Alecrim a quantia de quatro59 

das Sessões da Camara Municipal da Villa da Povoação 31 de Janeiro de 

O Prezidente
Botelho
Resendes
Vasconcelos

Accordarão que o Prezidente mandasse competentemente pagar ao mestre 
Jose da Costa Calceteiro na qualidade 

 conta do numero 

Salla das Sessões Municipaes da Villa da 

O Prezidente
Jose Joaquim Botelho
Resendes
Vasconcelos
Pacheco 
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Accordarão que o Prezidente mandasse competentemente pagar ao 

Salla das Sessões Municipaes da Villa da 

O Prezidente
Jose Joaquim Botelho
Resendes
Vasconcelos
Pacheco 

Accordarão que o Prezidente mandasse competentemente pagar ao 
mestre Jose da Costa Calceteiro na qualidade 

-
dade de Inspector das passagens da Ribeira

Povoação 

O Prezidente
Jose Joaquim Botelho
Resendes
Vasconcelos
Pacheco 
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Accordarão que o Prezidente mandasse competentemente pagar ao 
mestre Jose da Costa Calceteiro de 

Salla das Sessões Municipaes da Villa da Povoação 11 de Março de 

O Prezidente
Botelho
Pacheco

Accordarão que o Prezidente mandasse competentemente pagar ao 

quantia de -

Salla das Sessões Municipaes da Villa da Povoação 14 de Março de 

O Prezidente
Jose Joaquim Botelho
Resendes
Vasconcelos
Pacheco 

Accordarão que o Prezidente mandasse competentemente pagar ao 
mestre Jose da Costa Calceteiro arrematante  da Calçada desta Villa a 
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reis nove mil trezentos e trinta e hum vencimento que lhe compette  pelo 
tempo decorrido do primeiro de Junho ate ao ultimo de Dezembro de mil 

-

Salla das Sesssões Municipaes da Villa da 

O Prezidente
Jose Joaquim Botelho
Resendes
Vasconcelos

Accordarão que o Prezidente mandasse competentemente pagar ao 
mestre Jose da Costa Calceteiro como arrematante da Calçada do Rocio 

 por conta do numero de varas que da 

Salla das Sessões Municipaes da Villa da 

O Prezidente
Jose Joaquim Botelho
Resendes
Vasconcelos
Pacheco



A POVOAÇÃO EM MEADOS DE OITOCENTOS: VEREAÇÕES E POSTURA (1843-1855) 47

Accordarão que o Prezidente mandasse competentemente pagar ao 

a quantia de vinte e quatro mil reis -

Inspector
da passage da Ribeira da 

qualidade de71 Guarda dos dous 

O Prezidente
Jose Joaquim Botelho
Resendes
Vasconcelos

Accordarão que o Prezidente mandasse competentemente pagar a to-
dos os empregados Municipaes  seus 

E bem assim mandasse pagar ao mestre Jose da Costa Calceteiro 
como arrematante da Calçada desta Villa a quantia de doze mil reis73

Inspector dos 
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E outrosim mande pagar a Luiz Jose Soares desta Villa74

-
de de Commissario das Cabeças de passaros damninos [sic] desta mesma 

Salla das Sessões Municipaes da Villa da 
-

O Prezidente
Jose Joaquim Botelho
Resendes
Vasconcelos

Accordarão que o Prezidente mandasse competentemente pagar ao 
mestre Jose da Costa Calceteiro como 
a quantia de doze mil reis75

Salla das Sessões Municipaes da Villa da 

O Prezidente
Jose Joaquim Botelho
Resendes
Vasconcelos

Accordarão que o Prezidente mandasse competentemente pagar a 
Jose da Costa Calceteiro na qualidade de arrematante da Calçada desta 
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O Prezidente
Jose Joaquim Botelho
Resendes
Vasconcelos
Pacheco

Accordarão que o Prezidente mandasse competentemente pagar a 
Jose da Costa Calceteiro na qualidade de arrematante da Calçada desta 

77 por conta do 

Povoação 

O Prezidente
Jose Joaquim Botelho
Resendes
Vasconcelos
Pacheco

Accordarão que o Prezidente mandasse pagar a Jose da Costa Calce-

mil e cincoenta reis78
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Salla das Sessões Municipaes da Villa da 
-

O Prezidente
Jose Joaquim Botelho
Resendes
Vasconcelos

Accordarão que o Prezidente mandasse pagar a Jose da Costa Calce-

mil seiscentos e dez reis79

-

O Prezidente
Jose Joaquim Botelho
Resendes
Vasconcelos

-

despesa com as telhas do 
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81 -

-
tia de trez mil duzentos reis -

dos 
Nordeste em serciço da Camara = quatrocentos e secenta reis para tinta 

-
tenta reis de Vellas para a iluminação por ocasião da queda do Ministerio 
Cabralino = e trezentos e vinte reis de telha e reparo do açougue e Barracão 
do 

O Prezidente
Jose Joaquim Botelho
Resendes
Pacheco

Accordarão que o Prezidente mandasse competentemente pagar a to-
83 seus vencimentos 

E bem assim que mandasse pagar ao medidor Jose Antonio de Me-
deiros a quantia de mil e trezentos reis84

renda da Caza que serve de Sessões Municipaes 
85
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de vinte e sete mil quinhentos e trinta reis ; sendo desanove mil oitocentos 

sobre a -
to e secenta reis por nove jornaes de lista a duzentos e quarenta cada hum 

E bem assim mandasse pagar a João de Chaves desta Villa a quan-
87 do 

Caminho da 

Salla das Sessões Municipaes da Villa da Povoaçam 11 de Julho de 
-

O Prezidente
Jose Joaquim Botelho
Resendes
Pacheco

Accordarão que o Prezidente mandasse pagar ao mestre Jose da Costa 
Calceteiro a quantia de desaseis mil secenta e cinco reis sendo nove mil 
e novecentos reis88 por conta digo reis por trinta e trez varas de calçada 
e trezentos reis nas 
reis por dia e meio de pedreiro no parapeito da cortina da ponte nova em 

ca-
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O Prezidente
Jose Joaquim Botelho

Marcelino Jose Pacheco
João Joze do Rego

pellos mezes de Maio e Junho ultimos na qualidade de goarda89 do Cemi-
terio do mesmo lugar e igualmente se pagace a Antonio Joze Monis do 
lugar das 

Cemiterio
Salla das Sessoens Municipaes da Villa da Povoaçam 18 de Agosto 

O Prezidente
Jose Joaquim Botelho

Marcelino Jose Pacheco
João Joze do Rego
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Acordarão que se pagace a Antonio Joze de Carvalho do logar da Ri-
91

Pedreiro do lugar das 
Lomba de João Loução a quantia de cin-

coenta mil reis

Salla das Sessoens Municipaes da Villa da Povoaçam 5 de Setembro 

 O Prezidente
Jose Joaquim Botelho

Marcelino Jose Pacheco
João Joze do Rego

Acordarão que se mandace pagar a Jose Maria Alecrim a quantia de 
seis digo a quantia de dezanove mil sento e vinte reis a saber de duas res-
mas de papel Almaço93 seis mil reis setecento [sic] e cincoenta por meia 

-
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vezes mil quatrocentos e vinte dispeza com a compra dos objectos para 

chaprão de madeira de pinho do Norte para obras da Camara dois mil se-

O Prezidente
Jose Joaquim Botelho

Marcelino Jose Pacheco
João Joze do Rego

Acordarão que se mandace pagar os vencimentos aos deverços [sic] 

rematante da Ponte da lomba de João Loução o segundo pagamento na 
importancia de cincoenta mil reis94

O Prezidente
Jose Joaquim Botelho

Marcelino Jose Pacheco
João Joze do Rego
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Acordarão que se mandace pagar a Manoel Jose de Medeiros do lugar 
das 95 que tanto dispen-
deo no reparo das 

a quantia quinhentos e vinte reis

Medeiros a quantia de tres mil duzentos e quarenta reis sendo dois mil97 
outocentos e outenta reis de outo dias vencimento que lhe compete na 
qualidade de Inspector do dezentulho da ponte da lomba de João Loução e 

aos meses de Julho e Agosto sendo cada huma a quantia de cincoenta hum 

Pedreiro 
do lugar da Maia a quantia de mil e seiscentos reis98

reis sendo seiscentos reis de reparar a passage da Ribeira de alem99 -
Maia no servisso da 



A POVOAÇÃO EM MEADOS DE OITOCENTOS: VEREAÇÕES E POSTURA (1843-1855) 57

de cincoenta e hum mil seiscentos secenta e seis e dois 
E mais se pagace a Manoel Carreiro de Rezende do lugar das 

quantia de cincoenta mil reis ultimo pagamento

Como tambem se pagou a Antonio Soares de Arruda desta villa a 
quantia de seis mil e quatrocentos reis valor dos mi -

E mais se pagou a Manoel Carreiro de Rezendes do lugar das 
como rematante da obra da Ponte dita e a João Bernardo [sic] desta villa 

-
portancia de cinco varas de cortina que não avião cido [sic] Compriendidas 

Salla das Sessoens Municipaes da Villa da Povoaçam 4 de Novembro 

O Prezidente
Jose Joaquim Botelho

Marcelino Jose Pacheco
João Joze do Rego

seis varas e tres varas e meia digo e tres palmos e meio de terreno que tanto 
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de terreno que igualmente vendeo a dita Camara para o mesmo traveço 

Pon-
ta Delgada a quantia de quatro mil oitocentos e des sendo quatro mil reis 

para o alinhamento da rua do Rocio e outocentos e des pella renda da Casa 

O Prezidente
Jose Joaquim Botelho

Acordarão que o Prezidente mandace pagar a todos os empregados 
-

E mais se pagou a João Raposo da Lomba do Alcade [sic] a quantia de 
mil e duzentos e oitenta reis importancia de outo jornaes a cento e secenta 
reis cada hum que tantos se julgarão percisos para tapar a propriedade que 

E mais se mandace pagar a quantia de dois mil e noventa reis a João 
de Chaves despesa

reis 
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Salla das Sessoens Municipaes Villa da Povoaçam 9 de Janeiro de 

O Prezidente
Joze Joaquim Botelho
Jacintho Ignacio de Medeiros

Acordarão que se mandou pagar a Jose Jacinto Pacheco desta villa a 
quantia de seis mil reis renda da casa que serve das Sessoens Municipaes 

-

O Prezidente

Jacintho Ignacio de Medeiros

Acordarão que se mandace pagar a Joze Maria Alecrim cinco mil 

O Prezidente
Joze Joaquim Botelho
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Acordarão que o Prezidente mandace pagar a Jose Joaquim [sic] de 
Amaral Vasconcelos da Lomba do Carro a quantia de tres mil e vinte dés-

Salla das Sessoens Municipaes da Villa da Povoaçam 13 de Março de 

O Prezidente
Pacheco
Jacintho Ignacio Medeiros

Acordarão que o Prezidente mandou pagar a todos os empregados que 

quarenta e duas Varas huma terca [sic] e huma quarta de pano para sacada 
a preço de cento e secenta cada Vara para Conduzir de Ponta Delgada para 
as 

Outrosim mandace pagar a João de Chaves desta villa a quantia de 
mil seiscentos e noventa sendo setecentos e cincoenta reis de cincoenta 
balizas de madeira para demarcaçoens dos dois semiterios [sic] desta villa 

[sic] para as 

digo de Abril de 1847 Eu João Jacinto Botelho de Bulhoes Escrivam que 
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O Prezidente
Pacheco
Jacintho Ignacio de Medeiros

Em veriação de 15 de Maio de 1847

Chaves a quantia de quatro mil reis despesa
-

Salla das Sessões Municipaes Villa da Povoação 15 de Maio de 1847 

O Prezidente
Pacheco
Jacintho Ignacio de Medeiros

Em veriação de 13 de Junho de 1847 

Acordarão que o Prezidente mandace pagar a João Bernardo da Costa 
desta villa a quantia de trinta mil reis por conta das varas de cortina que se 

E bem asim se mandace pagar a João de Chaves a quantia dois mil no-

Salla das Sessões Municipaes Villa da Povoação 13 de Junho de 1847 

O Prezidente
Pacheco
Jacintho Ignacio de Medeiros
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Em Vereação de 3 de Julho de 1847

Acordarão que o Prezidente competentemente mandace pagar a todos 

Outrosim se pagace a João Bernardo da Costa desta villa a quantia de 
vinte mil reis importancia de numero de varas da cortina da Ribeira que se 

Bem assim que se pagace a Jose Maria Alecrim a quantia de dois mil 
reis -

Igualmente que se mandace pagar a Luis Jose Soares desta villa a 
quantia de quatroze [sic] mil e quatro cento [sic] reis vencimento  que lhe 
compete pello anno de mil oitocento quarenta e seis na qualidade de Co-
missario das Cabeças dos passaros daninos [sic] desta villa e mais Acha-

Mais se mandace pagar a Jose Jacinto Pacheco desta villa a quantia 
de quatro mil reis pella renda da salla que serve das Sessoens Municipaes 

Salla das Sessoens Municipaes Villa da Povoaçam 5 de Julho de 1847 

O Prezidente
Pacheco
Jacintho Ignacio de Medeiros

Acordarão que se mandace pagar a João Bernardo da Costa desta villa 
a quantia de vinte mil reis na qualidade de arematante da cortina da Ribeira 

Salla das Sessões Municipaes da villa da Povoaçam 17 de Julho de 
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O Prezidente
Pacheco
Jacintho Ignacio de Medeiros

Acordarão que se mandace pagar a Jose Maria Alecrim a quantia de 

O Prezidente

Jacintho Ignacio de Medeiros

Em vereação de 31 de Julho de 1847

Acordarão que o Prezidente mandasse pagar a Joze Maria Alecrim 
a quantia de sete mil e seiscentos reis sendo quatro mil quatrocentos e 

Livros quinhentos e quarenta para as pennas e tinta de escrever quinhentos 
e outenta reis para lenha e cal para a residencia do Doutor Juiz de Dereito 

-
tia de quarenta mil na qualidade de Arrematante da obra da Cortina da 

E que se pagasse igualmente a João de Chaves a quantia de mil tre-
-

mo encarregado sendo seiscentos e secenta reis reparo do Campo Vago e 



 

A POVOAÇÃO EM MEADOS DE OITOCENTOS: VEREAÇÕES E POSTURAS (1843-1855)

Salla das Sessoens Villa digo das Sessoens Municipaes Villa da Po-
voaçam 31 de Julho de 1847 Eu João Jacinto Botelho de Bulhoes Escrivam 

O Prezidente
Jacintho Ignacio de Medeiros

Em vereação de 14 de Agosto de 1847

Acordarão que se mandasse pagar a Luis Monis da Camara do lugar 
das 

Salla das Sessoens Municipaes Villa da Povoaçam 14 de Agosto de 

O Prezidente

Jacintho Ignacio de Medeiros

Acordarão que se mandace pagar a Manoel de Souza Calouro desta 
villa a quantia de vinte seis mil quatrocentos e secenta reis emportancia de 
quatro marcas e cincoenta e quatro alqueires de cal para a obra da Cortina 

cincoenta e sete setecentos e trinta reis emportancia de des moios e trinta e 
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sete alqueires de cal transporte do mesmo da cidade para esta villa lugual 

Outrosim se mandasse pagar João Bernardo da Costa desta villa a 
quantia de dezanove mil e seiscentos reis na qualidade de arrematante da 
obra da 

Jacintho Ignacio de Medeiros

Acordarão que se mandace pagar a João da Motta desta villa a quantia 

O Prezidente
João Joze do Rego

Acordarão que se mandace pagar a todos os empregados que vencem 
-

Salla das Sessoens Municipaes Villa da Povoaçam 9 de Outubro de 
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O Prezidente
João Joze do Rego

João Joze dos Santos

Acordarão que se mandasse pagar a João de Chaves desta villa a quan-

de Joze Pacheco de Mendoça quando se alinhou a nova rua da Ribeira para 

Salla das Sessoens Municipaes Villa da Povoaçam13 de Outubro de 

João Joze do Rego

João Joze dos Santos

Acordarão que se mandace pagar a Joze Duarte de Medeiros desta 

O Prezidente
João Joze do Rego
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Acordarão que se mandasse pagar a Joze Duarte de Medeiros a quan-
tia de duzentos digo pagar a João de Chaves desta villa a quantia de trezen-

Outrosim se pagace a João Soares Brandão na qualidade de medidor 
do Concelho a quantia de duzentos e quarenta reis pella medição da cortina 

Salla [sic] E bem asim se mandasse pagar digo Salla das Sessoens 
Municipaes Villa da Povoaçam 13 de Novembro de 1847 Eu João Jacinto 

O Prezidente
João Joze do Rego

Acordarão que se pagace a Maria Soares viuva desta villa a quantia de 
mil e quinhentos reis emportancia de hum bocado de terreno pecizo [sic] 

setecentos e cincoenta reis emportancia de hum bocado de terreno que se 

Igualmente se mandasse pagar a Antonio Monis Barboza desta villa a 
quantia de nove mil setecentos e cincoenta reis emportancia do terreno que 

E mais se mandasse pagar a Joze de Medeiros Leite a quantia de mil 
e duzentos reis emportancia de huma porção de terreno para abertura da 
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Acordarão que se mandasse pagar João de Chaves a quantia de ou-
tocentos reis emportancia de quatro jornaes no dezentulhe [sic] da ribeira 
para se poder colocar a licença da cortina da 

Mais se mandace pagar a João Bernardo da Costa a quantia de outo 

-
trocentos reis por hum jornal de cabouqueiro no corte de huma pedra na 

Salla das Sessoens Municipaes Villa da Povoação 4 de Dezembro de 

O Prezidente
João Joze do Rego

Acordarão que se mandasse pagar a João Bernardo da Costa desta 

E bem assim mandasse pagar a João de Chaves a quantia de quatro 

Salla das Sessoens Municipaes Villa da Povoaçam 18 de Dezembro 

O Prezidente
João Joze do Rego

João Joze dos Santos 
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Em vereação de 8 de Janeiro de 1848

Acordarão que se mandasse pagar a Joze de Araujo desta villa a quan-
tia de seiscentos reis por hua viage a cidade levar os botos [sic] da Elei-

Bernardo da Costa desta villa a quantia de trinta seis mil cento e secenta 
e cento reis [sic] pello resto da construção de vinte tres varas e meia de 

E bem assim se pagace a Manoel de Sousa Calouro desta villa a quan-
tia de quarenta e outo mil outocentos e quarenta reis emportancia Sem 

Bulhoes
Outrosim deliberão que se pagasse a todos os empregados Munici-

Salla das Sessoens Municipaes Villa da Povoaçam 8 de Janeiro de 

O Prezidente

Joze Joaquim Botelho

Acordarão que se mandasse pagar a Joze Jacinto Pacheco a quantia 
de quatro mil reis de 

-

Outrosim se mandasse pagar a Jose Maria Alecrim a quantia de dois 
mil reis importancia da renda da sala que serve de Admenistração do Con-
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O Prezidente

Joze Joaquim Botelho

Acordarão que se mandace pagar a Manoel de Souza Calouro desta 
villa a quantia de quarentae outo mil outocentos e quarenta emportancia de 
sete moios e vinte quatro alqueires de cal que se gastarão na continuação 
da cortina da 

-

O Prezidente

Joze Joaquim Botelho

Acordarão que se mandasse pagar a Joze Duarte de Medeiros desta 
villa a quantia de quatrocentos reis importancia de des telhoens para a casa 
do Cemiterio da 

O Prezidente

Joze Joaquim Botelho



A POVOAÇÃO EM MEADOS DE OITOCENTOS: VEREAÇÕES E POSTURA (1843-1855) 71

Acordarão que se pagasse a joze Duarte de Medeiros desta Villa a 
quantia de vinte mil quatrocentos e setenta reis sendo cete [sic] mil seis-

com a despeza do juiz de Direito digo e outenta com a rezidencia do juiz 

[sic] de pinho para o semiterio de Agoa Retorta e trinta e seis pes de ma-

Salla das Sessoens Municipaes Villa da Povoaçam 18 de Março de 

O Prezidente

Joze Joaquim Botelho

da vila do Nordeste a quantia de quatro mil outocentos e secenta digo cen-

do lugar de 
do Conceilho bem como pe [sic] objectos como pregos debradeças [sic] 

-
tos reis pello 
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O Prezidente

Joze Joaquim Botelho

Acordarão que se mandasse pagar a todos os empregados que vencem 

O Prezidente

Joze Joaquim Botelho

Em vereação de 14 de Junho de 1848

-
gar das -
tancia da rematação do reparo dos banhos dos quinteiros e mais terras do 

Como tambem a quantia de quatrocentos e outenta reis a João de Cha-
-

lario que lhe concedido aos Peritos que asistirão a vistoria do dito reparo 

Mais se mandasse pagar a Joze Agusto Pacheco desta villa a quantia 
de dezanove mil duzentos e quarenta reis importancia de Deverços objec-
tos que comprou para a Rezidencia do Doutor Juiz de Dereito para o que 
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Outrosim se mandasse pagar a Joze Joaquim de Mello desta villa a 
coantia de cincoenta e dois mil e quatrocentos reis importancia despendida 
a saber quarenta e tres mil novecentos e cincoenta [sic] reis por trezentos 
e treze deas [sic] no incanamento da Agoa da Lomba do Carro a esta villa 
dois mil e quatrocentos reis parte tempo o mesmo incanamento novecentos 

Agoa por tres 
-

ma villa cento e secenta por sem teilhas [sic] para o repucho quatrocentos 
e outenta reis por cinco torneiras para as 
por tres canadas e hum coartilho de azeite dois mil e secenta por 

cinco quartos de estopa para betume cento e cincoenta reis para metal e 
-

E mais se mandasse pagar a Joze Agusto [sic] Pacheco desta villa a 
quantia de tres mil quatrocentos e secenta reis que despendeo a saber por 
des alqueires de cale para reparo da Ponte da Lomba do Pumar e bran-

Pedreiro por dois dias a meio mil e quinhentos e outenta a 
João Cardozo por vinte dois dias e meio quatrocentos e secenta a João de 
Mendonça sete ceiroens de Barro cento e trinta ao mesmo por tres cargas 

Tambem se pagasse a Jose Joaquim de Mello desta villa a quantia de 
quatro mil duzentos e des sendo dois mil e quatrocentos reis por hum livro 

Igualmente se mandasse pagar a Damaso Antonio de Vasconcellos a 
quantia de noventa mil reis que na qualidade de Dono das casas que ser-
vem nesta villa das Audiencias Ordinarias e Provisorias lhe pertence pella 

Como tambem se mandasse pagar a João de Chaves a quantia de cento 
e quatro mil quinhentos e outenta reis pella importancia dos canos de barro 
para o encanamento da Agoa da 

Pedreiro 

Agoa 
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e 

-
lla a quantia de vinte nove mil e outenta reis importancia de quatro moios e 
cincoenta e dois alqueires de cal que se gastarão no encanamento da Agoa 
e 

Salla das Sessoens Municipaes Villa da Povoaçam 14 de Junho de 

O Prezidente

Joze Joaquim Botelho

Em vereação de 5 de Julho de 1848

Acordarão que se mandasse pagar a todos os empregados que vencem 

E bem asim mandasse pagar a Joze Jacinto Pacheco a renda das casas 

Salla das Sessoens Municipaes Villa da 

O Prezidente

Joze Joaquim Botelho
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Em vereação de 13 de Julho de 1848

Acordarão que se mandasse pagar a João Soares Brandão a quantia de 
mil e cincoenta reis emportancia da despesa
do 

13 de Julho de 1848 Eu João Jacinto Botelho de Bulhoes escrivam que o 

O Prezidente

Joze Joaquim Botelho

Em vereação de 14 de Outubro de 1848

Acordarão que se pagasse a todos os empregados Municipaes seus 
-

Salla das Sessoens Municipaes Villa da Povoação 14 de Outubro de 

O Prezidente
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Em vereação de 15 de Novembro de 1848

Acordarão que se mandasse pagar a João de Chaves desta Villa a quan-
tia de cinco mil outocentos e secenta reis importancia de despesa
com a Rezidencia do Doutor Juiz de Dereito sendo duzentos e quarenta por 
lenha sem reis sobe [sic] duzentos e outenta de vellas duzentos e quarenta 
por louça de barro e quatro mil e outecentos  pella renda das casas que tudo 

Salla das Sessoens Municipaes Villa da Povoação 15 de Novembro 

O Prezidente

Em vereação de 13 de Dezembro de 1848

a quantia de mil trezentos e quarenta reis importancia  de dois e meio de 

Salla das Sessoens Municipaes Villa da Povoaçam 13 de Dezembro 

O Prezidente

Joze Joaquim Botelho

     ro de 1849
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Acordarão que se mandasse pagar os vencimentos que competem aos 

Sallalla [sic] das Sessoens Municipaes Villa da Povoação 5 de Janeiro 

O Prezidente

Joze Joaquim Botelho

Acordarão que se pagasse a Luis da Ponte do lugar das -
tia de dois mil e quatrocentos reis importancia de duas varas de terreno que 
ao mesmo se tirou para 

Pedreiro do lugar da Maia a quantia de vinte e seis mil e 
seiscentos reis importancia de duas prestações respectivas ao presso da 

O Prezidente

Joze Joaquim Botelho
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das 
com a rezidencia do Doutor Juiz de Direito naquelle lugar em o mes de 

sala das sessões Municipaes da Villa da 

O Prezidente

Joze Joaquim Botelho

Acordarão que o Prezidente competentemente mandace pagar a todos 

O Prezidente

Joze Joaquim Botelho

Acordarão que o Prezidente competentemente mandace pagar as des-
pezas seguintes a Jacinto Joze da Ponte desta villa a quantia de cinco mil 
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setecentos e secenta reis importancia [sic] da rematação de Duzentos mar-

dois Cemiterios desta villa e Aos peritos João Bernardo da Costa e Manoel 

Ce-
Cemiterio do lugar dos 

e a Manoel Pacheco desta villa a coantia de seiscentos reis por duas viages 

Amaral; A Manoel Joze da Lus a quantia de mil trezentos e vinte reis que 

-
tura [sic] da Ponte de madeira do lugar da 

reis com que esta Camara concorreo para coadjuvar [sic] o incanamento 

Joaquim de Mello Escrivão do jornal desta villa a quantia de dois mil seis-
centos secenta e cinco reis que lhe compete por custos de huma ação que a 

Joze Maria Alecrim desta villa a quantia de quatro mil cento e trinta e cinco 
reis que despendera por huma resma de papel Almaço para a Secretaria e 

hum tinteiro e hum areeiro papel imperial quinhentos trinta e cinco reis e por 

Vasconcellos desta villa a quantia de vinte e outo mil e cincoenta reis pella 
renda das casas que servirão das Audienças [sic] Ordinarias esta pello tempo 

que acestirão [sic] o orsamento do projeto da ponte na Ribeira de Além a 
quantia de trezentos reis A João Tavares desta villa a quantia de cinco mil 
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terra que ce [sic] lhe tirou para alinhamento da traveça da Rua do Rocio em 
-

reiro a quantia de mil e cincoenta reis que lhes compete pellas medições e 

quantia de cinco mil trezentos trinta e cinco reis pella renda das casas que 
-

tanto dispendera na pasage da 

A João Cardozo da Lomba do Carro desta villa a quantia de setecentos e 
cincoenta reis que dispendera por canos de barro cal e azeite para reparo do 

o entulho da Agoa azeda do 

pello 
Araujo cabouqueiro desta villa a quantia de outocentos reis por dois dias 

O Prezidente

Joze Joaquim Botelho

Acordarão que o Prezidente competentemente mandasse pagar a to-
dos os empregados Municipaes os seus ordenados vencidos no ultimo de 
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-
telho de Ponta Delgada a quantia de sete mil e novecentos reis por huma 
resma de papel e empreção [sic] da mesma para guias e Recibos segundo o 

quantia de treze mil e trezentos reis ultima prestação da rematação da Pon-
te do lugar dos 
de mil cento e vinte reis por dois Covados de baeta verde escura cinco 

desta villa a quantia de vinte mil outocentos e secenta reis importancia que 
se despendera com o entulho da nova Rua da 

a quntia de mil duzentos e vinte reis que dispendera com a ponte da ribeira 
do lugar da 
agoa da 

emportancia dos custos que lhe compete dos Autos e dezistencia de Assão 
[sic] intentada contra João Jacinto Pacheco desta mesma villa e contra 

-

A Joze Maria Alecrim a quantia de seis mil setecentos e quarenta reis que 
tanto dispendeo a saber duzentos reis por um masso de penas duzentos e 

Sala das Sessoens Municipaes da Villa da Povoaçam 14 de Julho de 

O Prezidente

Joze Joaquim Botelho
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Acordarão que o Prezidente mandasse pagar a Joze Maria Alecrim a 

sete telhas novas e reparo de outras para o barracão de 
Sala das Sessoens Municipaes da Villa da 

1849 Eu João Jacinto Botelho de Bulhões Escrivão da Camara Municipal 

O Prezidente

Joze Joaquim Botelho

Acordarão que o Prezidente competentemente mandasse pagar a to-

Sala das Sessoens Municipaes da Villa da 
1849 Eu João Jacinto Botelho de Bulhões Escrivão da Camara Municipal 

Acordarão que o Prezidente competentemente mandasse pagar a João 
Cardozo desta villa a quantia de tres mil reis que lhe compete na qualida-
de de 

Sala das Sessoens Municipaes da Villa da Povoação 17 de Novembro 
de 1849 Eu João Jacinto Botelho de Bulhoes Escrivam da Camara Muni-
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O Prezidente

Joze Joaquim Botelho

Acordarão que o Prezidente mandace pagar competentemente a todos 
os emprgados Municipaes suas -

O Prezidente

Joze Joaquim Botelho

Acordarão que o Prezidente competentemente mandasse pagar a Ma-
noel Joze de Medeiros desta villa a quantia de quinze mil reis pella renda 

E outrosim se mandace pagar Joze Maria Alecrim desta villa a quantia 
de mil e novecentos e cerenta [sic] que despendeo para os objectos seguin-

obras para a numeração 
de duzentos marcos ou Liza das sepulturas dos sois 
Igualmente se pagace a Manoel Joze de Medeiros desta villa a quantia de 
secenta e cinco mil trezentos e quarenta importancia da despesa

Bem como se mandasse pagar a Antonio Jose de Mello Carpinteiro 
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Mais a Joze Maria Alecrim desta villa a quantia de seis mil novecen-
tos e secenta reis que tanto dispendera com diverssos objectos percizos 

-
Cemiterio do Lugar de 

villa a quantia de seiscentos e quarenta reis pella importancia da dispeza 

a João de Chaves desta villa a quantia de dois mil cento e secenta reis 

-

-
encanamento da Agoa da 

Lomba do Carro: a Manoel Jose da Lus desta villa a quantia de mil seis-
calçadas e 

-

Salla das Sessoens Municipaes desta Villa da 

 
O Prezidente

Joze Joaquim Botelho

Acordarão que o Prezente [sic] competentemente mandasse pagar aos 
-
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Sala das Sessoens Municipaes da Villa da 

O Prezidente

Joze Joaquim Botelho

João Joze do Rego

Acordarão que o Prezidente competentemente mandasse pagar a 

mil e quinhentos reis com que esta Camara contribuio para a coadjuvação 
-

villa a quantia de quatro mil cento e quarenta reis que tanto dispendera 

Ribeira de 

Procurador 
constituido por esta camara em Ponte Delgada pella redação da escritura 

-

A Manoel Joze de Medeiros desta villa a quantia de quarenta e dois 
mil e quatrocentos reis emportancia de trinta varas de terra que se lhe tirou 
para o 

nove mil setecentos secenta e seis reis e dois terços importancia que lhe 
-

te da 
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Sala das sessoens Municipaes da Villa da 

O Prezidente

Joze Joaquim Botelho

-
cisco de Araujo desta villa a quantia de cento trinta e nove mil setecentos 
secenta e dois terssos importancia da segunta [sic] do presso da rematação 

Sala das Sessoens Municipaes da Villa da Povoação 15 de Junho de 

O Prezidente

Joze Joaquim Botelho

João Joze do Rego

Acordarão que o Prezidente mandace pagar competentemente a Ma-
noel de Souza calouro desta villa a quantia de cento e nove mil cento e 
vinte reis importancia de vinte dois moios e catorze alqueires de cal que se 
tem gasto na obra da 

A Joze Pacheco desta villa de [sic] mil setecentos e vinte reis empor-



A POVOAÇÃO EM MEADOS DE OITOCENTOS: VEREAÇÕES E POSTURA (1843-1855) 87

a 
Sala das Sessoens Municipaes da Villa da 

O Prezidente

Joze Joaquim Botelho

João Joze do Rego

Acordarão que o Prezidente competentemente mandace pagar aos 

Sala das Sessoens Municipaes da Villa da Povoação 9 de Julho de 

O Prezidente

Codigo de Posturas que porpoem [sic] a Camara Municipal da Villa 
da Povoação com assistencia da Comarca do Municipio respectivo que 

  Vila da Povoação
Attendendo esta Camara com assistencia do Conselho Municipio to-
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altarar [sic] e reunir alguas das deversas 
as circonstancias [sic] dos povos do mesmo Concelho que a esperiencia 

-

Posturas Rigulamentares [sic] para todo o Concelho  

trazer lenhas ou paos arrastos sem que traga sacho para digo chação [sic] 
com qual va Logo concertando as Entradas e abrindo os boeiros por onde 

Leira 

§  Unico Nenhua pessoa poderá apanhar baga senão de dez de Sep-

Artigo 3 [sic]

deem servidão e que inteste na mesma Camara e tenhão na entrada dos 
mesmos Concelhos portas e sustentados a custo dos cervientes [sic] com a 

Artigo 4
Vinhas ou -
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Artigo 5

gado vacuum em propriedades 

reis para o Concelho e Sendo prejuizo causado ao dono do predio

quasquer propriedades sem que se possa mosttrar que os donos daquelles 
de perpozito [sic] nos mesmos os intrudozirão [sic] pagarão seus donos per 

-
rem encontradas hivadindo [sic] as propriedades alheias pagará seu dono 

-

-

Vinhas pelo perigo que 

§ 7 Tambem é prohibido a toda a pessoa amarar [sic] quaesquer dos 
Caminhos publicos com a pena 
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§ 8 Todo o annimal suino que se encontrar pelas ruas ou terrenos pa-

§ 9 O produto das 

Artigo 7 
Toda a Pato ou 

da propriedade agredida matar qualquer destas aves sem que seja obrigado 

Artigo 8

Artigo 9 

-
tos ou outras quaesquer immundisses que cauzem mau cheiro com a pena 

a sua natureza será obrigado a interralo desviado de povoado de modo que 

Artigo 11 

58 v) gados a ter as bocas dos boeiros que lhes competirem isto hé da parte 

possão seguir sem prejuizo das limpeza das 
bocas dos mesmos boeiros na entrada do Concelho para os mesmos terre-
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-
-

as mesmas cahirem obrigados a levanta las e por os regueiros no antigo 

Todos os moaradores deste Concelho serão obrigados a terem as suas 
testadas Limpas de silvas ou de quasquer outros objectos que possão em-
baraçar o livre tranzito publico dos viandantes e Ainda mesmo assima dos 

§ Unico Nenha pessoa puderá ter pedras lenhas e outros quasquer 
objectos no Concelho sem espressa [sic] Licença deste Municipio com a 

Artigo 13 
Accordarão que tendo em consideração o escandelozo [sic] abuzo de 

algus Povos deste Concelho costumão praticar ou seja na limpação de seus 

tambem amiassão [sic] a vida dos viagantes [sic] que pelo calhau tranzi-

Artigo 14 
-

quer objectos nas tanques publicos destinados para a bebida dos 
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-

pena incorrerá toda e qualquer pessoa que lavrando seus terrenos por 

Artigo 15
Toda a pessoa que tiver propriedades junto do Concelho em linha de 

-
alinhamento  pelo Admenistrador 

Vereadores da 
-

§ Unico Toda a pessoa que acrescentar para o Concelho digo acres-
centar suas propriedades para o Concelho com prejuizo deste incorrerá na 

publicas 
-

Artigo 17

dos 

Artigo 18
Toda e qualquer pessoa deste Concelho que sendo avida [sic]  para a 
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Estradas de ordem da res-

Artigo 17
Todas as pessoas moradores neste Concelho que tiverem carro ou 

-
calçadas e 

concedido o uzo de chapa de duas polgadas e tres quartos de largura per-
gadas com pregos thortos hunidos hus aos outros ou imbutidos dentro da 
chapa para não cortarem as 

e seu termo aonde hoverem [sic] 
-

Rigulamento relativo a impozição e sua 

Artigo 18
Lavradores que venderem Vinhos pro-

prios de suas 

Admenistrador da Impozição vendendo de meio pote até cinco almudes 
-

§ Unico Os lavradores e proprietarios que trasngredirem a dispuzição 
-

Artigo 19
Todo o Taberneiro e Negociante que vender por retalho todo e qual-

quer liquido sojeito a Impozição pagarão duas canadas por almude e serão 
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-

Lavradores e 
proprietarios quando os pretendem vender como os -

-

-
derno por elle numerado e rubricado no qual será a entrada de todos os liqui-

-

pertencentes a Negociantes ou ou [sic] consignatarios antes de sahirem serão 

-

-

O Admenistrador que tomar conta desta renda procederá no principio 
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vendas pertencentes a retalhantes e lançara nos cadernos dos mesmos to-
-

Todas a vazilhas que nestes armazes depozitos ou vendas contiverem li-
quidos sujeitos a contribuição Municipal serão numerados e rubricados pelo 

-

-

sujeitos a 
-

Logo que o Liquido seja mudado destas para quasquer vazilhas serão 
estas mandadas a Almudação o qual será Lançado [sic] no caderno dito 

§ Unico Os que retardarem estas vazilhas ou veciarem [sic] a sua 
numeração encorrendo na pena de lhes cer [sic] lançada a acumulação a 

todos os armazais [sic] depozitos lojas cazas ou vendas sejão aquelles con-
tigos e comunicaveis com estas pertencentes e retalhantes a todos os va-
rejos que julgar convenientes em toda e qualquer hora do dia quando seus 

-
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O Administrador abrirá conta a cada hretalhante em tudo igual ao que 

donos na pena de pagarem em tres dobro á Impozição  segundo as maio-

sujeitos a contribuição Municipal sem o bilhete de Licença do Adminis-

-
rem na pena de perdimento do Liquido Vazilha ou vazilhas assim encon-

-

aquelles dezignados no bilhete de Licença e da testa da vazilha pagará hua 

-
tradores se negarem sem motivo justo a conseção da Licença deque trata 

À margem direita: “Imposição por inteiro a todos os liquidos que demais se acharem e 
que não tenhão dado entrada no Caderno e alem da empozição correspondente encorrerão na pena 
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-
-

lhete [sic] da 

-
verem as vazilhas depois de despejadas contra o disposto no artigo antes-

Licença 
para nova vazilha enquanto não estiverem prehenchidas as despozições 

Todo e qualquer Retalhante que contravier qualquer das despozições 

convencido ser lhe ha caçada a 

custo da dita 

Licença da Camara os que contravierem esta des-

isso sojeitos a todas as despozições deste Rigulamento como vendedores  

Artigo 31
-

sejão subtrahidas as Contribuições sendo-lhe provado pagará hua multa de 
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multas comunicadas neste Rigulamento são appli-

Artigo 33 

edoneá e abonada por termo assignado perante o Escrivão da Camara Mu-

Licença no simestre ou simes-

-
zo que possa rezultar as contribuições e penas se der -

§ 3 No acto de se dar a Licença a qualquer retalhante de Liquidos se 

e cujo produto será applicado as despezas do 

Artigo 34 
-

Licença deste Municipio com 

Artigo 35
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-

jogo de qualquer quali-

Todo o taberneiro que se encontrar com a porta aberta passadas oito e 

Posturas e Rigulamento sobre a venda das Carnes Verdes

Artigo 37

cabra 
ou 

Artigo 38

mencionados sem que primeiros sejão avizados pela authoridade compe-

que primeiro seja arobada no Acougue publico desta mesma Villa com a 

§ 3 Estas posturas pertensem a Camara Municipal ou ao arematante 
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Artigo 39

-

-

-

-
mente no cazo de se alterar os preços isto quanto aos 

-

-
tes a toda e qualquer pessoa que vender ao publico algum genero assim 

-
-

menor trasto e 
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se lhe provar que com esta garantia abuzão de suas medidas e pezos com 

Artigo 41 
-

-

-

Lavradores de vinhas como de Ceriaes [sic]  

-

Regulamento relativo ao emposto sobre o pesado

Artigo 43 
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estado de 
pescador que vender 

-

arrematante do Barracão assim como lhe compete a arreca-
limpeza 

Regulamento e posturas do Campo Vago 

Artigo 45 

Vago destinado para depozito de taes objectos pagará por cada Barco de 

-
ros Silva da Lomba do Carro depozitar os objectos mencionados no artigo 
antecedente sem ser no Campo destinado alem do imposto que o mesmo 

Muni-

posturas e rigulamentos anteriores que se 
opuzerem as desposições do presente Codigo de 
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-

Admenistrativo deliberarão que este subisse approvação do Concelho de 
-

O Prezidente

Joze Joaquim Botelho
Antonio Ignacio de Medeiros

João Joze de Medeiros Pedro

Manoel da Costa Dias 

posturas que propõe a Camara Municipal da Villa 
da 

Attendendo esta Camara que este Concelho tinha restricta necessi-
dade de alterar e reunir algumas das diversas 

-

-
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concertando as estradas e abrindo os bueiros por onde passarem para que 

-
dução111

§ Unico Terá sempre (o dobro) digo sempre logar a dobro desta pena 

-

-
-

-

-
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-

suino encotrado de dia pagará seu dono por cada 

-

sendo 
-

trados de noute pagarão seus donos o duplo das penas estabelecidasneste 

-
cionados no artigo e numeros acima nos adros  e 
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aves 

-

-
priedade aggredida [sic] matar qualquer destas aves sem que seja obrigado 

113

114

-
Cami-

nhos 
115

-
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-
de a ponte do rocio athe ao Outeiro que vai para a 

-

-

-

-
-
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-

-

Todos os moradores deste Concelho serão obrigados a terem as testa-
das dos seus terrenos limpas e silvas ou de quaesquer outros objectos que 

acima das cancellas nos terrenos que se acharem tapados com a pena de 

-
-

-

 

-
quer objectos nas tanques publicos destinados para a bebida dos 
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-

Toda a pessoa que tiver propriedades juntas ao Conselho em linha de 

alinhamento pela117

118

§ Unico Toda a pessoa que acrescentar suas propriedades para o Con-

-

-
alinhamento das mesmas Cazas e ruas publicas com a 
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-

-

119

Regulamento para a -

-

-
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por elle numerado e rubricado no qual será a entrada de todos os liquidos 

-

ao Administrador da Impozição por seu dono para serem descarregados do 
-

-

O Administrador que tomar conta desta renda procederá no principio 

-
verem liquidos sujeitos a contribuição Municipal serão numeradas e ru-

-
-

-

-
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-

§ Unico Os que retardarem estas vazilhas ou viciarem a sua nume-
ração incorrem na pena de lhes ser lançada a almudação a arbitrio do 

Artigo 31

  ou vendas per-

-

metade para o 
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-
Licença do Ad-

aquelles dezignados no bilhete da 

-
dores se negarem sem motivo justo á concessão da Licença de que trata o 

Artigo 34
-

§ Unico Os azedos serão descontados na almudação sendo primeiro 
-

Artigo 35
-

tiverem as vazilhas depois de despejadas contra o dizposto no artigo 34 
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Todo e qualquer retalhante que contravier qualquer das dispozições 
dos presentes artigos e §§ pela segunda vez logo que disso seja convencido 
ser-lhe há cassada [sic] a Licença que tiver da Camara e não poderá obter 

contribuição Municipal sem 

Artigo 38 alias 37
São conciderados retalhantes os que vendem liquidos

-

Artigo 39 38

poder-lhe há denegar o bilhete de 
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contribuição Municipal sem licença da Camara; os que contravierem estas 

131

Nenhua pessoa poderá obter -

e abonada por termo assignado perante o Escrivão da Camara em que se 

Licença no semestre ou semes-

-
zuizo que possa rezultar ás contribuiçõez e penas se der licença sem az 

133

Todas as penas e multas cominadas neste regulamento são aplicadas 
metade para as despezas de -
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-

jogo em sua taberna incorrerá na 

-

Todo o taberneiro que se encontrar com a porta aberta passadas as 9 

134

As 
135 não prejudicão a acção do Ministerio Publico a quem a Camara 

135  À margem esquerda: “deste Codigo”



A POVOAÇÃO EM MEADOS DE OITOCENTOS: VEREAÇÕES E POSTURA (1843-1855) 117

Regulamento para os -

Artigo 45
-

Licença 

 

137

os vendilhões positivos em seus estabellecimentos tiverem á 
venda objectos sujeitos á Contribuição Municipal como vinho Agoaarden-

-

-

-
do na 138

Todas as pessoas comprehendidas no artigo antecedente que vederem 

-
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Artigo 47
Por 

Artigo 48
O Producto das penas e multas deste Regulamento hé aplicado ás dis-

pezas do 

Artigo 49
Todos os taberneiros 

-

-

-
-

-

-

-
llos padrões deste 
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Cereaes que por vir-

-

Artigo 53
-

renda de Municipio 

Artigo 54 

139  Carnes 

-
arrematante de Imposto respectivo 

arrematante deste 

-
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Artigo 55
Todo o pescador que vender 

-
der o mesmo 

pescador ou qualquer outra pessoa particular que no tem-

-

arrematante do barracão assim como lhe compete arrecadar 
limpeza e 

responsavel para com o 

Toda e qualquer pessoa que depozitar lenhas madeiras teilhas [sic]  ou 

-

Adiantamento ás posturas deste Codigo

Artigo 57
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141 -
dos que cauzão aos moinhos lavagens de roupas e bebidas dos animaes

-

Artigo 58
-

Artigo 59

-
portos desta Villa athe 

143

-

-
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-

medidores de graneis publicos 

144

Licença deste Mu-

reis e o duplo de sello respectivo á 

145

ruas e caminhos 

-
 que não só prohiba o tran-

calçadas e caminhos 

À margem direita: “elleminado”
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O produto de todas as penas e 
artigos e seus §§ pertencem metade ao 

oppuzerem [sic] as dispozições do presente (Regulamento) digo presente 
Codigo de 

E como o presente Codigo147

e para de tudo assim constar se lavrou o prezente que vai por todos assig-
nado

Salla das Sessões Municipaes da Villa da -
reiro de 1855 Eu Antonio Jose Botelho Amanuense servindo de Escrivão 
respectivo148

149

-
rem 
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desta Villa para dentro onde houverem 

da altura dos caminhos que sem os quaes pregos se não podem agoentar 

prejuizo que cauzarem aos mesmos encanamentos pelo qual são respon-

Botelho

As 
-

O Amanuense Botelho

-

rubricadas com o meu cognome que diz = Pacheco

Secretaria da Camara Municipal da Villa da 

O Prezidente







-
-

A costa da Povoação.

Os 
(1800-1820)

Açores: Nove ilhas, uma história

Concelho da Povo-
ação: entre identidade e representações -

Saudades da Terra

—— História do Municipalismo. Poder Local e Poder Central no Mun-
do Ibérico. 

—— História dos Açores: Do descobrimento ao século XX

Clero da Ou-

História da Povoaçäo: perspectiva geral.

O Município no Mundo Português. Actas do Seminário Internacional

—— Os municípios no Portugal Moderno: dos forais manuelinos às reformas 
liberais -

-
des



——  “Posturas municipais e organização do espaço nos -
O Faial e a periferia 

açoriana nos séculos XV a XX

—— Posturas municipais portuguesas (séculos XIV-XVIII) -

—— Inventário do Património Imóvel dos Açores

Obras -

Poder Municipal e Oligarquias Urbanas: Ponta Del-
gada no Século XVII

Histórias Atlânticas -

O colapso do im-
pério e a revolução liberal, 1808-1834 História Contemporânea de Portugal
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