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Posturas de Sines (1679-1832)
Suporte documental Nº de normas

Livro de Registo de Leis e Ordens (1679-1689) 25

Livro de Posturas (1701-1777) 47

7 Livros de Vereações (1703-1832) 29

Total 101



Posturas – Quadro comparativo
Concelhos Nº de normas

Sines (200 Km2) 101

Lavre (280 Km2) 61

Montemor-o-Novo (980 Km2) 72

Évora (  1.300  Km2) 190



Posturas por temas. Quadro comparativo

Temas Sines Lavre Montemor Évora

Agropecuária 45 (44,5%) 40,1% 43,9% 31,6%

Comércio 23  (22,7%) 22,5% 45,5% 42,1%

Higiene/Saúde 21 (20,8%) 14,5% 9,5%

Pesca 6 (6%) _______
_

________ ________

Artesanato 3  (3%) 6,1% 8,5%

Rede viária e 
porto de mar

3 (3%) _______
_

__________ _________



Agricultura (45 normas)

• Proteção de vinhas, searas, olivais, hortas,
pomares da invasão de animais domésticos e
de humanos

• Designação de locais para pastagens de
bovinos, ovinos, caprinos, suínos e muares

• Designação de locais para a instalação de
colmeias

• Despejo de água do mar do paul



Comércio  de terra e mar (23 normas)

• Controle da entrada e saída de bens de
consumo (almocreves e embarcações)

• Tabelamento de preços (peixe, carne,
fruta, legumes)

• Aferição de pesos e medidas
• Controle dos atravessadores (azeite,

peixe, trigo, carvão, suínos, galináceos,
queijo) de terra e mar



Higiene e saúde públicas (21 leis)

• Limpeza de fontes, ribeiros  (proibição de lavar 
e escamar peixe, lavar roupa e alagar linho)

• Limpeza de espaços públicos (varrer testadas, 
retirar entulhos e lixeiras, afastar cavalgaduras 
de alpendres e adros de igrejas)

• Prevenção de suínos à solta na zona urbana
• Higiene de moinhos (afastar cães, galinhas)
• Medidas preventivas de epidemias



Pesca (6 normas)

• Regulamentação e defesa da armação 
(posturas de 1689, 1809 e 1814)

• Contra o furto de remos e barcas da 
Ribeira (1687)

• Venda de peixe em Porto Covo



Artesanato (3 normas)

• Tabelamento dos diversos trabalhos de 
sapateiro (1681)

• Reforma do regimento das padeiras 
(1687)

• Limites ao fabrico do carvão (1758)



Manutenção da rede viária e do porto 
de mar (3 normas)

• Imposição de uma taxa sobre as carretas
consignada à manutenção das calçadas
(1705 e 1767)

• Imposição de uma taxa aos barcos que
iam carregar peixe a Porto Covo , para
ajudar à manutenção e reparo do porto
de Sines, onde se abrigavam na altura
das tempestades (1755)


