
 

Dom José por graça de Deus Rey de Portugal e dos Algarves Daquém e dalém Mar em 

África e Senhor de Guiné e da Conquista, da Navegação e Comercio da Ethiopia, Arábia 

Pérsia e da Índia, &c.  

Faço saber aos que esta minha Carta de Doação virem que por parte do Desembargador 

Gonçalo José da Silveyra Preto me foy apresentado em Alvará por mim assinado, e 

passado pela minha Chancelaria, cujo theor é o seguinte:  

“Eu El-Rey faço saber que o Desembargador Gonçalo José da Silveira Preto me 

apresentou por sua petição, que pellos serviços de seu Pay o Desembargador José Vaz 

de Carvalho fora eu servido fazerlle mercê do senhorio do lugar de São Miguel Dache 

para o fazer vila na forma da Ordenação, e para efeito de assim o observar, necessitava 

de Alvará para fazer do lugar de São Miguel Dache Vila.  

E visto o seu requerimento em que foy ouvido o meu Procurador da Coroa, que não 

teve dúvida: Hey por bem fazer mercê ao dito Desembargador Gonçalo José da Silveira 

Preto pelos serviços do dito seu Pay de que possa fazer villa o lugar de São Miguel 

Dache na forma da ordenação.  

Pelo que mando aos meos Desembargadores do Paço que sendole apresentado este 

Alvará por mim assinado, e passado pela minha Chancelaria, na conformidade dele lhe 

fação passar Carta de Doação na qual se trasladará, e cumprirá como nelle se contém, 

e se registará no Livrº das Mercês que faço, e nos da Chancelaria Mor do Reyno. 



Pagou de reais direitos 30 reis que se carregarão ao encargo delles a página 364 do 

Livro 3º de Sua Receyta, e se registou o conhecimento em forma no Livro 3º do 

Registo Geral a p. 298.  

Lxª, trinta de outubro de mil setecentos e sincoenta e um annos,  

“Rey”,  

Pedro Norberto de Ancour e Padilla o fez escrever”; Manoel Ferreira Serrão o fez “. 

 

“Pedindo-me o Digno  Desembargador Gonçalo da Silveira Preto que em virtude do 

referido Alvará lhe fizesse mercê de mandar passar Carta de Doação, e visto o seu 

requerimento a que não teve dúvida o meu Procurador da Coroa dandoselhe  vista –  

“ Hey por bem fazerle mercê de que possa fazer Villa o lugar de São Miguel Dache na 

forma da Ordenação e gozar de todos os privilégios, liberdades e franqueza de que usam 

e gozão as villas destes Meos Reynos e Senhorios na conformidade do dito meu Alvará 

neste incorporado.  

Pelo que mando ao Corregedor da Comarca de Castelo Branco e as mais justiças e 

pessoas a que esta minha Carta for apresentada, e o conhecimento della pertencer, a 

cumprão, a guardem e a façam inteiramente cumprir e guardar assim e da maneira que 

nella se contém sem lhe ser posta dúvida ou embargo algum, porque assim é minha 

Mercê, digo, hey por bem.  

E por firmeza de tudo lha mandey passar e por mim assinada e sellada com o meu sello 

de chumbo pendente, a qual se averbará no Livro das Mercês que faço e se registará 

nos da minha Chancelaria, nos da Correyção da Comarca de Castelo Branco e nos da 



nova Villa de São Miguel Dache, e do contéudo della se porão verbas nos Registos do 

Alvará nesta trasladados. 

E pagou de novos direitos 56 000 reis que se carregarão ao encargo deles. João 

Valentim Caupers, a fls.19 do Livro 8ºde sua Receita, e se registou o conhecimento 

conforme no Livro 3º do Registo Geral a p. 332.  

Dada na Cidade de Lisboa aos vinte e sete de janeiro do anno do nascimento de Nosso 

Senhor Jesus Cristo de mil setecentos sincoenta e douz.”  

“ El Rey” 

Por Despacho do Desembargo do Paço de doze de Novembro de mil setecentos sincoenta 

e um. “ Francisco Luiz da Cunha de Atayde“; Manuel de Carvalho, digo, Manuel de 

Almeyda Carvalho“; Pedro Norberto de Ancour e Padilla, a fez escrever“; Manoel 

Ferreira Serrão, a fez“; Francisco Luis da Cunha de Atayde. Pagou 14000 aos 

oficiaes, nada por arquivarem.  

Lxa VI de Fevereiro de 1752, Dom Sebastião Maldonado 
 






