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PT/AMMRA/CMMRA/K/001/00002 - Carta precatória para o Sr. Dr. Juiz de Fora da Vila de Moura a fazer logo dar
a sua real execução, por bem do Real Serviço de Sua Magestade .

Description level

DC

Reference code

PT/AMMRA/CMMRA/K/001/00002

Title type

Formal

Title
Production dates

Carta precatória para o Sr. Dr. Juiz de Fora da Vila de Moura a fazer logo dar a sua real execução, por
bem do Real Serviço de Sua Magestade .
1759-01-31 - 1759-01-31

Dimension and support

30 fls. (310mm x 215mm) - papel

Holding entity

Arquivo Municipal de Moura

Scope and content

Description physical location

Carta precatória proveniente da Ouvidoria da Comarca de Beja, dirigida ao Sr. Dr. Juiz de Fora da Vila de
Moura, para que este mande registar e publicar na praça e mais lugares públicos uma sentença
incorporada na referida carta. Trata-se da sentença dos Távoras, que após um processo sumário que
apurou os responsáveis pelo atentado a D. José, ocorrido a 3 de setembro de 1758, condenou à morte os
marqueses de Távora, D. Francisco de Assis, e sua esposa D. Leonor de Távora, bem como os seus filhos
José Maria e Luís Bernardo de Távora. Pela mesma sentença, foram igualmente condenados à pena
capital, D. José Mascarenhas (Duque de Aveiro), D. Jerónimo de Ataíde (Conde da Atouguia), Manuel
Alvares Ferreira (guarda roupa do Duque de Aveiro), Brás Romeiro (Cabo da Esquadra da Companhia de
Luís Bernardo de Távora), João Miguel (moço de companhia do Duque de Aveiro) e José Policarpo de
Azevedo, que andava foragido.
Na carta precatória recebida pelo Dr. Juiz de Fora da vila de Moura, é ainda solicitado que no caso de
existirem bens pertencentes aos condenados, os mesmos sejam declarados no prazo de oito dias, e por
último, que mais ninguém tenha a ousadia de usar o apelido de Távora, nem assinar como tal.
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