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NOTA PRÉVIA

A Santa Casa da Misericórdia da Vila de Óbidos, na senda da divulgação
do património documental existente no seu Arquivo Histórico, empenhou-se
mais uma vez na publicação de uma nova obra.
Esta publicação é o primeiro volume de vários que pretendemos editar, que
irá dar a conhecer à sociedade obidense, e não só, a história da vida administrativa, económica, social e cultural, através da transcrição dos Livros de Acórdãos
e Eleições, entre os séculos XVI e XXI, desta instituição secular que influenciou
e, nos dias de hoje, ainda influencia, pensamos, o modus vivendi da Vila de
Óbidos e do seu Concelho, constituindo-se num importante e indispensável
instrumento para todos aqueles que se queiram dedicar ao estudo e investigação de Óbidos e do seu Termo, a partir de meados de quinhentos.
Assim, como já vimos referindo em anteriores publicações, a nossa principal preocupação continua a ser, além da conservação do nosso acervo documental, o de constantemente valorizá-lo, divulgando o seu estudo de uma
forma formativa, pedagógica e inovadora.

Óbidos, 30 de Novembro de 2012

O Provedor
Dr. Carlos Orlando de Castro e Sousa Rodrigues
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INTRODUÇÃO

Tendo por base os Acordos da Confraria da Santa Casa da Misericórdia,
constituído por nove cadernos, datado de 1546 a 1603, apesar de no Guia do
Arquivo Histórico da Santa Casa da Misericórdia da Vila de Óbidos, publicado
no ano de 2011, ver p. 27, ter-se optado por uma divisão de um primeiro Livro/
Caderno, com título de Acordos da Confraria da Santa Casa da Misericórdia
datado de 1546 a 1549, e um outro Livro, constituído por oito cadernos, tendo
por título, Acórdãos e Eleições, datado de 1549 a 1603, considerou-se, para esta
publicação, que ambos seriam parte de um todo. Neste sentido, levou-se a efeito o trabalho de transcrição paleográfica dos mesmos, com o objectivo de dar a
conhecer, aos obidenses e demais interessados, quais as decisões que tomaram
o Provedor e os Doze Irmãos, regularmente eleitos, durante a segunda metade
do século XVI, para que a Misericórdia obidense pudesse cumprir o seu papel,
tanto do ponto de vista social, no apoio e caridade aos mais “pobres e pobres
envergonhados e aos prezos” e igualmente aos órfãos e órfãs do termo da Vila
de Óbidos, como do ponto de vista arquitectónico e artístico, no incentivo à
remodelação ou construção de estruturas de apoio à Santa Casa e no seu embelezamento, através do patrocínio de obras artísticas, essencialmente de cunho
religioso.
Naturalmente que esta transcrição de documentação coeva deparou-se com
diferentes formas de escrita, também ela influenciada por diferentes mãos na
forma de escrever, leia-se os diversos escrivães das mesas que foram eleitos para
esse objectivo, que por si só apresentavam, logicamente, uma forma de desenhar as letras muito diferenciada entre eles. Daí encontrarmos nos textos, mais
adiante transcritos, uma forma de escrever por vezes mais cuidada, logo, mais
perceptível e uma outra forma menos cuidada, por vezes desleixada, provocando muitas vezes um certo grau de dificuldade na leitura, para quem mais tarde
se propõem transcrevê-los. Além disso verificamos que alguns destes escrivães
cometiam muitos erros ortográficos e gramaticais, dando origem, com muita
frequência, a que os assuntos tratados se tornem por vezes imperceptíveis.
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A generalidade dos diversos escrivães de quinhentos, que serviram a Misericórdia de Óbidos, apesar das imperfeições atrás referidas, tentaram seguir a
tendência generalizada, no século XVI, no que concerne ao campo da escrita,
pois, tal como outros letrados desta época, também eles apresentaram grafias
cuidadas, mas outros houve, talvez menos letrados, que desenharam letras de
formas quase irreconhecíveis. Verificamos, nestes livros transcritos, a coexistência de vários tipos de escrita, como são o caso da escrita chamada de cortesã
[ver, por exemplo, a figura referente ao fólio 6], que percorre a quase totalidade
dos textos do livro de Acordos da Confraria da Santa Casa da Misericórdia, datado de 1546 a 1549, tendo influências da escrita gótica cursiva (que predominou
em Portugal entre os séculos XIII e XV) e, igualmente, da escrita humanística
cursiva (mais utilizada no século XV), a qual apresenta um grafismo cuidado,
com letras arredondadas e quase perfeitas, caudas e hastes de pequenas dimensões e laços e traços que estabelecem uma ligação ou união entre os diferentes
grafemas; da escrita processada [ver, por exemplo, a figura referente ao fólio 78],
com letras de formas quase imperceptíveis de ler à primeira vista, que se podem
apresentar de uma forma estendida ou reduzidas a pequenas frases separadas
e em que as ligações entre os grafemas não obedecem à sucessão dos traços; da
escrita encadeada [ver, por exemplo, a figura referente ao fólio 27], que tal como
a palavra diz é um encadeado de letras todas seguidas, de difícil deciframento,
formado por letras e palavras numa sucessão contínua de traços, ou seja, uma
escrita livre, na sua execução, ao sabor de uma pena corrida e sem preocupações de linearidade; e das escritas modernas tanto a cursiva [ver, por exemplo, a
figura referente ao fólio 169], como a caligráfica [ver, por exemplo, a figura referente ao fólio 171 v.], sendo a primeira uma escrita em que as letras são traçadas
com rapidez e com um menor esmero na sua execução; e a segunda uma escrita
com letras desenhadas de uma forma mais uniforme que a cursiva.
Nos textos transcritos, verificamos, ainda, uma evolução na forma de escrever de alguns lugares do chamado antigo termo de Óbidos, identificados aquando da descrição dos nomes dos diversos Mamposteiros, que ao longo dos anos,
abordados nesta publicação, pediam esmolas nas freguesias de Óbidos para a
Santa Casa da Misericórdia da mesma vila. Tendo, contudo, em atenção que
vulgarmente os escrivães escreviam estes nomes de lugares, conforme a fonética que a palavra proporcionava, influenciada, também ela, pela evolução da
escrita imprimida por povos que ocuparam esses territórios, ou simplesmente
traídos, os próprios escrivães, pelo seu desconhecimento ortográfico da forma
de os escrever. Assim, surgem descritos diversos nomes de lugares, dos quais
destacamos, por exemplo, os seguintes: Caregal (=Carregal); Mouta (=Moita
dos Ferreiros, actualmente freguesia do Concelho da Lourinhã); Regenguo ou
Regemgo (=Reguengo Grande, hoje Freguesia do Concelho do Lourinhã), Soveral da Lagoa (actualmente, Sobral da Lagoa); Da do Framquo ou Do Franqo ou
ainda Dos Framquos (=A-dos-Francos, hoje Freguesia do Concelho de Caldas
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da Rainha); Da Dos Negros ou Dos Negros (=A-dos-Negros); Romeyra (=Amoreira) Boboris (=Aboboriz, na aldeia da Amoreira, antiga Freguesia da Vila de
Óbidos); Mocharo (refere-se à antiga Freguesia de São João do Mocharro); Cornagua ou Cornaga (=Tornada, actualmente Freguesia do Concelho de Caldas
da Rainha); Deguorda ou Degorda ou ainda Dagorda (=A-da-Gorda); Guaeiras (=Gaeiras); Madanella (=Madalena, antiga Freguesia do termo); Rorica ou
Rourica ou ainda Rourisa (=Roliça, hoje freguesia do concelho do Bombarral);
San Griogorio ou Sam Gregurio (=São Gregório, nos dias de hoje, Freguesia
pertencente ao Concelho de Caldas da Rainha); e Vidades ou Vidaes (=Vidais,
actualmente Freguesia do Concelho de Caldas da Rainha).
Assim, nos livros dos Acordos/Acórdãos e Eleições, desta segunda metade
do século XVI, que apresentamos a sua transcrição, mais à frente, são descritas
uma diversidade de assuntos, todos eles importantes, mas destes, podem-se
destacar alguns pela sua relevância administrativa e histórica e outros pela sua
pertinência e curiosidade humana e social. Nesse sentido, destacamos os seguintes: a relação de todos os nomes dos Irmãos eleitos, nesta primeira fase de
constituição da Santa Casa da Vila de Óbidos, incluindo os nobres, os Oficias
Mecânicos (chamados nestes livros de Macanicos) [ver fólios 1 ao 5 v.], além
das diversas eleições para constituição das mesas, que dirigem os destinos administrativos da instituição, percorrendo este último assunto todos os livros
transcritos; os bens que a Rainha D. Catarina de Áustria, esposa do Rei D. João
III, doou de esmola à Misericórdia obidense (ver fólio 24); a existência de um
acordo curioso entre a Santa Casa da Misericórdia e alguns particulares sobre
um tal “escravo da Lourinhã” (ver fólio 26A e verso e 27A e verso); o pedido de
reconhecimento, em 1550, da Santa Casa da Vila de Óbidos, tal como já tinha
sido concedida à Misericórdia da Cidade de Lisboa, junto da Santa Sé, com a
notícia da deslocação do seu Provedor Duarte Galvão à cidade de Roma, com
a prossecução de atingir esse objectivo (ver fólio 27 v.); uma petição de ajuda à
Misericórdia para casar uma jovem de origem moura de nome Gracca (=Graça) [ver fólio 30]; a execução de um altar, consagrado a Santo António, junto
à entrada da porta principal da igreja da Misericórdia, em 1551 (ver fólio 33);
o acordo entre a Santa Casa e um pintor, de nome Simão Seixo, em 1553, para
execução de um retábulo, sendo acordado o seu pagamento em forma de 15 alqueires de trigo em vez de dinheiro, por dificuldades financeiras da Misericórdia obidense (ver fólio 36 v.); um outro acordo, em 1566, entre a Santa Casa e o
pedreiro Jordão do Couto, da Vila das Caldas, para executar obras no Hospital;
referência à procissão da Visitação, efectuada, em Julho de 1585, na igreja da
Misericórdia (ver fólio 116); as obrigações que um Espritaleiro (ou Hospitaleiro,
pessoa que exercia a sua função no Hospital da Misericórdia) e um Andador
devem ter para com a Santa Casa da Misericórdia Obidense (ver fólio 131 v.);
a empreitada realizada, em 1594, na Capela-Mor da Igreja da Misericórdia, em
que se acrescentou um altar maior ao anterior existente, contratada ao mestre— 15 —

-de-obras da vila das Caldas, Diogo Vaz (ver fólio 154 v. e 155); igualmente, em
1594, verificou-se, na Igreja da Misericórdia, a execução de um arco em pedra
novo, uma nova pia baptismal e o respectivo madeiramento (ver fólio 161 e
161 v.); execução, em 1596, do portal da igreja da Misericórdia, concebida pelo
arquitecto Domingos da Rocha da Vila de Óbidos (ver fólio 181); e finalmente a
referência, para o ano de 1599, na qual temos a notícia de que a vila de Óbidos
foi assolada pelo mal de peste (ver fólio 204).

NORMAS DE TRANSCRIÇÃO
UTILIZADAS

1 – A numeração romana manteve-se tal como surge no texto original.
2 – A acentuação e a pontuação estão conforme o original do texto.
3 – A ortografia é mantida na íntegra, não se efectuando nenhuma correcção
gramatical.
4 – Actualizou-se o uso de letras minúsculas e maiúsculas. Para nomes de
pessoas, lugares, instituições e cargos, que no texto original, muitas das
vezes surgem em minúsculas, verificou-se a actualização para maiúsculas.
5 – Para certas dúvidas na leitura, assinalou-se com o uso do ponto de interrogação, dentro de parênteses curvos. Ex: (?).
6 – Verificou-se a transcrição do documento em linha contínua, assinalando-se o número de fólio dentro de parênteses rectos. Ex: [Fl. …].
7 – Para algumas palavras que se achavam de difícil compreensão, para o leitor, verificou-se a necessidade de actualização para o português corrente,
utilizando-se a forma actual dentro de parênteses curvos, com o símbolo
de igual. Ex: (=….).
8 – Desdobrou-se as abreviaturas de algumas palavras para dar sentido ao texto.
9 – Juntaram-se, ou separaram-se, as letras de uma palavra, conforme o sentido do texto.
10 – Nas assinaturas apresentadas, desdobraram-se as abreviaturas que surgem
em alguns nomes.
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ACÓRDÃOS E ELEIÇÕES
DA MISERICÓRDIA DE ÓBIDOS

[Fólio 1] Dos Acordos da Casa da Misericordia
Livro da Comfraria da Samta Misericordia desta Villa D’Obidos em que estam os acordos das Cousas que o Provedor e Irmãos hordenão fazerem se
pera serviço da ditã Comfraria / o qual foy feçto (=feito) por mim Afonso
D’Amdrade esprivão da ditã Comfraria / no Anno de 1546 //
[Fl. 1 v.] Conhecimento dos nomes dos Irmãos que Sam hordenados Servirem
nesta Comfraria da misericórdia //
Deste Rol senão usa jaa amse o livro que diz dos Irmãos [esta frase foi acrescentada posteriormente]
Item Nicolão do Avelar /
Item Dioguo Pireira (=Pereira) [este nome foi acrescentado, surgindo na margem esquerda a palavra: morto]
Item Fernão Rodriguez.// [na margem esquerda surge a palavra: morto]
Item Amtonio D’Abreu.//
Item Jheronimo Rodriguez.// [na margem esquerda surge a palavra: ausente]
Item Guaspar Ribeiro.// [surge-nos riscado este nome e na margem esquerda
surge a palavra: ausente]
Item Luis de Brito [este nome foi acrescentado]
Item Joham (=João) Farto.// [surge-nos riscado este nome]
Item Manoill (=Manuel) Corea (=Correia) [este nome foi acrescentado e na
margem esquerda surge a palavra: ausente]
Item Joham Tavares.// [surge-nos riscado este nome e na margem esquerda surge a palavra: finado]
Item Dioguo Llopez [este nome foi acrescentado]
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Item Amrique [=Henrique] Ayres.// [na margem esquerda surge a palavra: morto]
Item Francisco Fortes / [este nome foi acrescentado]
Item Lopo Tavares.//
Item Francisco Corea [este nome foi acrescentado]
Item Pero Tavares.// [surge-nos riscado este nome e na margem esquerda surge
a palavra: finado]
Item Juliam (=Julião) da Rua [este nome foi acrescentado e surge-nos riscado]
Item Marquos (=Marcos) de Vadilho.// [na margem esquerda surge a palavra
riscada “elegido”e, igualmente, surge-nos riscado este nome]
Item Alleixo Rodriguez Da Dos Negros (=A-dos-Negros) [este nome foi acrescentado]
[Fl. 2] Item Dioguo de Seixas // [na margem esquerda surge a palavra: morto]
Item Antonio D’Oliveira [este nome foi acrescentado e na margem esquerda
surge-nos a palavra: morto]
Item Lopo Alvarez // [na margem esquerda surge-nos a palavra: finado e surge-nos riscado este nome]
Item Luis de Brito [este nome foi acrescentado]
Item Doiguo (=Diogo) Framquo (=Franco).//
Item Diogo Homem [este nome foi acrescentado e na margem esquerda surge-nos a palavra: morto]
Item Duarte Gualvão (=Galvão).// [este nome foi riscado e na margem esquerda surge-nos a palavra: morto]
Item Diogo Gallvão [este nome foi acrescentado]
Item Antoneo Sanhudo.//
Item Diogo de Freitas [este nome foi acrescentado]
Item Lopo de Sequeira.// [surge riscado este nome e na margem esquerda surge-nos a palavra: morto]
Item Jeronimo do Avelar [este nome foi acrescentado]
Item ho Licenciado Salvador Gonçalvez.// [este nome foi riscado e na margem
esquerda surge-nos a palavra: morto]
Item Francisco de Sousa.// [na margem esquerda surge-nos a palavra: morto]
Item Joam de Magalhays (=Magalhães) [este nome foi acrescentado]
Item Luis Lõpez Almoxarife.//.
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Item Gaspar de Seixas [este nome foi acrescentado]
Item Alvaro Lõpez.//. [surge-nos riscado este nome e na margem esquerda surge-nos a palavra: falecido] ./. Amdre (?) [este nome foi acrescentado]
Item Francisco Gill .//.
Item Joham de Figueiredo.//
Item Guomçalo de Bragamça.// [surge-nos riscado este nome e na margem esquerda surge-nos a palavra: fynado]
Item Lyonel Ribeiro / [na margem esquerda surge-nos a palavra: morto]
[Fl. 2 v.] Item Belchõr (=Belchior) Fraguoso.//.
Item Joham da Pena.//
Item Julião da Rua [este nome foi acrescentado]
Item Amrique do Avellar.//.
Item Francisco Fernandez.//.
Item Inofre Nunez [este nome foi acrescentado]
Item Afomso D’Amdrade.//. [surge-nos riscado este nome e na margem esquerda surge a palavra: ausente]
Item Manuell Denis (=Dinis).//
Item Francisco Guorjão.// [na margem esquerda surge-nos a palavra: morto]
Item Rui Guõmez do Bombaral (=Bombarral).//. [na margem esquerda foi riscada a palavra: morto]
Item João Nartur [este nome foi acrescentado]
Item Aires Ãmriqez.//.
Item Bernardo da Sera (=Serra) [este nome foi acrescentado]
Item Bertolameu (=Bartolomeu) Ãmriqez.//.
Item Dioguo Lõpez [este nome foi acrescentado]
Item Fruitos Ãmriqez.//.
Item Salvador Gill [este nome foi acrescentado]
Item Joham Fealho (=Fialho) do Samguinhal.//.
Item Aleixo Carneiro [este nome foi acrescentado]
Item Rui Vãz do Carvalhal.//. [surge-nos riscado este nome e na margem esquerda surge a palavra: finado]
Item Lopo de Seixas [este nome foi acrescentado]
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Item Jorje (=Jorge) Ãmriqez.//
Item Amtonio de Seixas da Sacheira (=Sancheira) [este nome foi acrescentado]
Item Bernardim Ribeiro [este nome foi acrescentado]
Item Amrique Leitão do [a palavra seguinte não é legível, por o documento se
encontrar rasurado, e, este nome foi acrescentado]
[Fl. 3] Item Aleixos Rodriguez Dos Negros.// [surge-nos riscado este nome e
foram acrescentadas as palavras “barmo na moreira” (Amoreira)]
Item Diogo Alvarez da Lamarosa.// [na margem esquerda surge-nos a palavra
“ausente”]
Item Nycolão Nunez do Samgynhall [este nome foi acrescentado]
Conhecimento dos maquanequos (=Oficiais Mecânicos)
Item Amdre Figeira (=Figueira) [este nome foi acrescentado]
Item Amtonio Pirez ferador (=ferrador).//. [surge-nos riscado este nome e na
margem esquerda surge a palavra: finado]
Item Pero Allvarez barbeiro// [surge-nos riscado este nome e na margem esquerda surge a palavra: defunto]
Item Domimguenes (=Domingos) sapateiro//. [surge-nos riscado este nome e
na margem esquerda surge a palavra: falleçido]
Item Amtonio Dyaz capateiro.// [este nome foi acrescentado]
Item Duarte Fernandez pedreiro.//. [surge-nos riscado este nome e na margem
esquerda surge a palavra: fi (falecido)]
Item Manuell Barbosa.//. [surge-nos riscado este nome e na margem esquerda
surge a palavra: fdo (falecido)]
Item Matens (=Martins) Fernandez çapateiro.// [surge-nos riscado este nome e
na margem esquerda surge a palavra: fcido (falecido)]
Item Simão Lõpez alfaiate.// [surge-nos riscado este nome e na margem esquerda surge a palavra: fdo (falecido)]
Item Gonçalo Fernandez sapateiro.//.
Item Joham Alvarez da Sera.//.
Item Francisco Diãz castelhano.// [surge-nos riscado este nome]
Item Pero Afonso pedreyro.//. [na margem esquerda surge-nos a palavra: cego]
Item Joham D’Abreu.//.
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Item Gaspar Fernandez alfaiate.//. [surge-nos riscado este nome]
Item Bernardim Ribeiro [surge-nos riscado este nome]
[Fl. 3 v.] Item Adam Diãz tosador.// [surge-nos riscado este nome e na margem
esquerda surge a palavra: ausente]
Item Fernam Alvarez tecelão.//. [surge-nos riscado este nome e na margem esquerda surge a palavra: morto]
Item Joham Alvarez tecelão.// [surge-nos riscado este nome e na margem esquerda surge a palavra: defunto] Gaspar Ribeiro em seu lugar [este nome foi
acrescentado]
Item Joham Fernandez tecelão.//
Item Afonso Pirez alfaiate [surge-nos riscado este nome e na margem esquerda
surge a palavra: finado]
Item Amdre Pirez dizimeiro.//. [surge-nos riscado este nome e na margem
esquerda surge a palavra: defunto] João Martinz em seu lugar [este nome
foi acrescentado]
Item Vicente Gonçallvez prezado.//. [surge-nos riscado este nome e na
margem esquerda surge a palavra: fs (falecido)]
Item Diogo Silvestre.//.
Item Pero Fernandez adegeiro.//. [surge-nos riscado este nome e na margem
esquerda surge a palavra: morto]
Item Amtonio Fernandez alfaiate.//. [surge-nos riscado este nome e na margem
esquerda surgem as palavras: não quis saber]
Item Diogo Guarçia (=Garcia) tecelão.//. [surge-nos riscado este nome e na
margem esquerda surge a palavra: ausente]
Item Pero Fernandez oleiro.//. [surge-nos riscado este nome e na margem
esquerda surge a palavra: fs (falecido)]
Item Amtonio Ribeiro//carpinteiro [surge-nos riscado este nome e na margem
esquerda surge a palavra: fdo (falecido)]
Item Francisco Diãz Jumco capateiro./.
Item Amtonio Fernandez carpinteiro./.
Item Duarte Diãz lavrador.//.
Item Afonso Vicente do Casal.//.
Item Joham Fernandez pedreiro das Gaeiras.//. [surge-nos riscado este nome e
na margem esquerda surge a palavra: defunto]
— 23 —

Item Simão Diãz dyzimeiro.//. [surge-nos riscado este nome e na margem esquerda surge a palavra: finado]
Item greguoreo (=Gregório) Fernandez do Casal de Samtiaguo /
Item Diogo Fernandez de Tras do Oyteiro.//.
[Nome ilegível, pois surge-nos completamente riscado]
Item Bernardo Lõpez oleiro [este nome foi acrescentado]
[Fl. 4] Item Symão Pirez do Arelho.//.
Item Afonso Anes pesquador (=pescador).//.
Item Afonso Pirez da Deguorda (=Dagorda).//. [surge-nos riscado este nome e
na margem esquerda surge a palavra: defunto]
Item Joham Alvarez Monteiro dahy.//.
Item Afonso Pirez dahy.// [surge-nos riscado este nome e na margem esquerda
surge a palavra: morto]
Item Estevão Vicente ferreiro dahy//
Item Amtonio Vicente dahy.//.
Item Domingos Fernandez Leitão Damoreira.//.
Item Jorge Vaz ferreiro da Villa.//.
Item Joham Afonso da Columbeira.//. [surge-nos riscado este nome e na margem esquerda surge a palavra: deffunto]
Item Amador Afonso do Casal.//.
Item Diogo Gonçallvez da Roriça (=Roliça).//.
Item Cosme Annes da Delguada.//.
Item Joham Cosmo dos Baracães (=Baraçais).//.
Item bras Afonso do Casal.//. Do Bobarall [o nome do lugar do Bombarral foi
acrescentado]
Item Amrique Fernandez do Bobaral.//. [surge-nos riscado este nome e na margem esquerda surge a palavra: morto]
Item Bernardo [nome ilegível, por se encontrar rasgado] do Carvalhal [este
nome surge-nos riscado]
[Fl. 4 v.] Item Estevão Alvarez Famães (=Famões).//.
Item Alvaro Guõmez Da dos Ruivos (=A-dos-Ruivos).//.
Item Joham Ribeiro do Carvalhal.//.
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Item Pero Afonso da Foz do Carvalhal.//. [surge-nos riscado este nome e na
margem esquerda surge a palavra: morto]
Item Joam Vicente da Samçheira.//.
Item Alvaro Gill Da do Framquo (=A-dos-Francos).//.
Item Francisco Annes de Sam Greguorio.//.
Item Diogo Vaz da Fanadia.//.
Item Rafaell Diãz de Cornagua (=Tornada).//. [surge-nos riscado este
nome e na margem esquerda surge a palavra: finado]
Item Ambrosio Gonçallvez ferreiro da Villa.//.em lluguar Dadão (=Adão) Diãz
[surge-nos riscado este nome e na margem esquerda surge a palavra: o que
adiante]
Item Diogo Gonçallvez ferador da Villa em lugar de Domimgus Anis (=Anes)
Item Jacome de Freitas em lluguar Dalleyxo Rodriguez ausente [surge-nos riscado este nome e na margem esquerda surge a palavra: ausente]
Item Amtonio Vãaz capateiro sendo escrito atras [surge-nos riscado este nome e
na margem esquerda surge a palavra: ausente]
Item Gaspar Ribeiro alfayate
Joam Martinz lavrador
Crystovam Martinz serador (=serrador)
[Fl. 5] Item Duarte Fernandez do Bombarall
Item Pero Francisco saralheyro (=serralheiro)
Item Ambrosio Gonçallvez da Villa [surge-nos riscado este nome e na margem
esquerda surge a palavra: finado]
Joam D’Abryll (=Abreu) sapateiro morador nesta Vyla [surge-nos riscado este
nome e na margem esquerda surge a palavra: fdo (Falecido)]
Item Manoell Amtunes ferador
Item Gonçalo Fernandez cutileiro
Item Cidiaso Fernandez saralheiro [surge-nos riscado este nome]
Item Cidiaço Fernandez sarralheiro [surge-nos riscado este nome e na margem
esquerda surge a palavra: morto]
Item Guaspar Rodriguez por seu Irmão [surge-nos riscado este nome]
Item Gabriell Diniz tozador [surge-nos riscado este nome e na margem esquerda surge a palavra: fdo (Falecido)]
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Item Amtonio Figueira tozador
Item Jacome Estevez cirieiro (=serieiro)
Item Luis Fernandez sapateiro da Villa tozador [surge-nos riscado este nome e
na margem esquerda surge a palavra: ausente]
Item Bertollameu Francisco allmocreve
Item Manoell [este nome surge-nos riscado] Joam Antunnez ferador
Item Joam Fernandez sangrador
Item Dyogo de Freitas [surge-nos riscado este nome]
Item Joam Rodriguez allmocreve da Vyla
Item Luis de Fraga allfayate
Item Pero Amtunnez alfaiate
Item Dioguo Jorge alfaiate
Item Francisco Ribeiro (?)
[Fl. 5 v.] Memposteiros (=Mamposteiros)
Item na Freguesia de Samta Maria Gaspar Fernandez
Item na Freguesia de Sam Pedro Diogo Silvestre
Item na Freguesia de Samtiaguo Pero Rodriguez [surge-nos riscado este nome] /
he Afonso Lõpez da Degorda [este nome foi acrescentado]
Item na Freguesia de Sam/Joam Joam Alvarez do Soveral (=Sobral da Lagoa) /
Roque Gonçalvez [este nome foi, posteriormente, acrescentado]
Item na Freguesia/Do Framquo Afonso Fernandez morador no Landal/ [surge-nos riscado este nome e na margem esquerda surge a palavra: morto]
Item na Freguesia dos Vidães (= Vidais) Alvaro Pirez Cydral/
Item na Freguesia de Sam Lourenço Afonso Diaz do Moledo/
Item na Freguesia da Madanela (=antiga Freguesia da Madalena, do Concelho
de Óbidos) Diogo Fernandez da Samcheira/
Item na Freguesia D’Aboboris (=Aboboriz, Amoreira) Matens (=Martins) Diãz/
[surge-nos riscado este nome e na margem esquerda surge a palavra: morto]
Item na Freguesia da Roriça (=Roliça) Fernam Pirez/
Item na Freguesia do Carvalhal Joam Fernandez/
Item na Freguesia da Mouta (=Moita dos Ferreiros) Alvaro Fernandez /Joam
Lourenço [este nome foi, posteriormente, acrescentado]
Item na Freguesia da Sera do Bouro Luis Vãz
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Item na Freguesia do Bombaral ho cordoeiro
Item na Freguesia de Cornagua Amrique Lõpez Luis da Costa [este nome foi,
posteriormente, acrescentado]
Item na Fregesia do Regengo (=Reguengo) Manuel Afonso [surge-nos este nome
riscado] /Joam Allvarez [este nome foi, posteriormente, acrescentado]
Item na Freguezia Da do Framqo Luis Rodriguez do Lamdall filho que foy de Vas
Fernandez dyzimeiro
Mamposteiro D’Aboboris (=Aboboriz) Cosmo Fernandez capateiro D’Amoreyra
[Fl. 6] Aos dous dias do mes de Julho de mill e quynhemtos e coremta e cymquo anos [por lapso, o escrivão indicou incorrectamente o ano deste acórdão,
sendo o ano correcto o de 1546] / em dia da Vegitação (=Visitação) de Samta
Elysabel (=Isabel) / semdo Juntos os Irmãos da Samta Misericordia desta Villa
D’Obydos na Casa do Espirito Samto homde hora esta setuada (=situada) a dita
Comfraria / os quães foram Jumtos per canpa tamgida segundo costume / loguo
hy hordenaram Provedor e Irmãos e Comselheyros da dita mesa pera servirem
este anno / os quães foram seus comforme ao Compremyso (=Compromisso) /
pela maneira seguynte item Lopo Alvarez por Provedor / E por Irmãos Fernam
Rodriguez e Amrique Ayres / E Afonso D’Amdrade / E Francisco de Sousa / E
Luis Lõpez almoxarife / E Jeronimo Rodriguez / Gaspar Fernandez Pero Alvarez
barbeiro Duarte Diãz / E Francisco Diãz capateiro / E Fernam D’Alvarez tecelão /
E Lionardo Rodriguez da Degorda aos quães foy dado Juramento dos samtos avamjelhos comforme ao dito Compremyso que lhe foy lydo e eles todos e cada hum
sob carguo prometerão o fazer e comprir segumdo os ho dito compremiso obrigua
comprir as obras de misericordia em qua tudo fariam o serviço de Deus e o melhor que eles pudessem / e em tamdo sem ser servico e proveyto da dita Comfraria
e por tamto ho asynarão Afonso D’Amdrade o esprevy (=escrevi) / Lopo Tavares
o espreveo (=escreveu) /. posto que digua Afonso D’Amdrade.//.
[Na margem esquerda surge-nos escritas as seguintes palavras: emlegimento
dos ofyciays da casa]
[Fl. 6 v.] Aos seis dias do mes de Julho de mil e quinhemtos e coremta seys anos
na casa do Esprito (=Espírito) Samto foram Jumtos em mesa e cabido Lopalvarez (=Lopo Alvares) Provedor da dita Comfraria da Misericordia e Francisco
de Sousa / E Fernam Rodriguez Luis Lõpez almoxarife Amriqayres (=Amrique
Aires) Afonso D’Amdrade Francisco Diãz Fernam Dalvarez tecelão Pero Alvarez
Lionardo Rodriguez que são as doze que ham de servir este presente anno segumdo atras forão emlegydos / todos Jumtamente fezeram cabydo e em ele hordenarão os Oficiães e cousas seguyntes //
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Item hordenarão e fezeram ha Afonso Damdrade Irmão por Esprivão (=escrivão)
da dita Comfraria e ele aceytou o dito carguo e se obryguou a servilo / e o asynou
Diogo Framquo o espreveo / E loguo lhe foy dador a Lionardo Rodriguez outro sy
Irmão pera Vegitarem os emverguonhados que ouver na dita Villa /
[Na margem esquerda surge escrita a palavra: esprivão]
Item loguo no dito dia hordenarão fazer como do feito fezeram a Luis Lõpez
almoxarife e Irmão que syrva nesta Comfraria de Tesoureiro e lhe foy dado por
ajudador a Guaspar Fernandez outro sy Irmão / e asy lhes deram careguo de
vegitarem (=visitarem) os presos que ouver na cadea da dita Villa e prometerão
fazer verdade em seu careguo //. ao qual tesoureiro foram loguo emtregues duas
chãves se humã darqua (=arca) das esmolas que esta na Capela de Samto Esprito
e a outra da logea (=loja) da casa da dita Comfraria homde esta ho pãno e cousas
da dita casa e o asynarão Afonso D’Amdrade Esprivão ho esprevi //.
[Na margem esquerda surge escrita a palavra: tysoureiro]
[Fl. 7] Item loguo outro sy no dito dia foy dado careguo a Pero Alvarez barbeiro
e Irmão desta Santa Comfraria de Mordomo da Comfraria dos Fieis de Deus
que esta setuada na Igreja de Samta Maria por amdar ora enexa (=anexa) a dita
Comfraria da Misericordia e asy foy hordenado pelo Juiz a Francisco de Sousa
outro sy Irmão / os quães prometerão de cada hum servir seu careguo bem e
verdadeyramente e com sam comçiemcia / e o asynarão Afonso D’Amdrade ho
esprevy // e o asynaram /
[Na margem esquerda surge escrita a palavra: mordomo dos fies de deus]
Item outro sy se fez e hordenou que Fernam D’Alvarez tecelão Irmão morador
nesta Villa tenha Careguo de Mordomo da Capela da dita Comfraria / pera ter
careguo da bamdeira / e vestydos e todo o mães que pertencer pera serviço da dita
capela / em especial de dar guisamento ao Capelão pera a misa que se diz cada
quarta feira / E emteramentos dos defumtos que ha dita Misericordia acompanhar / e pera ministrar ha mesa cada domimguo e vegitar (=visitar) os emfermos
que ouver na dita Villa / e per ajudador amrique ayres outro sy Irmão e prometeram o fazerem segundo Deus lho desse a emtemder / e o asynaram / Afonso
D’Amdrade o esprevy //
[Na margem esquerda surge escrita a palavra: mordomo da capela]
Item se ordenou que Fernam Rodriguez e Duarte Diaz Irmãos tevesem careguo
de vegitarem [Fl. 7 v.] os Espritães e Alberguarias que ouver na Villa e termo e
saberem dos doemtes que neles ouver pera disso darem comta na mesa e serem
providos em suas neçesydades / e o prometeram fazer e comprir em todo / e o
asynaram Afonso D’Amdrade ho esprevy //
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E loguo outro sy se hordenou que Jeronimo Rodriguez tevese careguo de vegitar os
emfermos que ouver na Villa e pobres que ouver nela e no termo e por ajudador a
Ffrancisco Diãz outro sy Irmão / e que de todo desem comta na mesa pera serem
providos / e eles ho prometeram fazer asy / Afonso D’Amdrade ho esprevy //
Item outro sy foy hordenado no dito dia que Francisco Diãz Irmão tevese careguo
de pedir esmola aos domimguos com sua vara e alcofa segumdo costume das tães
Comfrarias e trazer as esmolas que lhe forem dadas ha mesa pera nela se repartir
per aqueles que teverem neçesydade / o qual pedira nas Freiguesyas de Samta
Maria e Samtiaguo desta Villa / e ho prometeo fazer bem e verdadeiramente e ho
asynou / Afonso D’Amdrade ho esprevy //
[Fl. 8] E loguo outro sy foy dado careguo a Duarte Diãz outro sy Irmão de pedir
esmola ao domimguo na Freiguesya de Sam Pedro segundo costume / e outro sy
trazer ha esmola ha mesa pera se tudo repartir pelos pobres Afomso D’Amdrade
ho esprevy //
E feitos asy foy outro sy hordenado a Joam Alvarez pedreiro pera amdador da dita
Comfraria e asy da Comfraria dos Fieis de Deus pera amdar enexa a esta da Misericordia pera que desem ofiçio syrva de todo ho necessario a elas / e o prometeo
fazer asy e o asynou / Afomso D’Amdrade o esprevy //
E feitos asy pelo Provedor os Oficiães como acima e atras foy hordenado todos
Jumtamente e cada hum per sy prometeram na dita mesa e cabido pelo Juramento que tynham Reçebydo de o fazerem e comprirem cada hum em seu careguo
comforme ao regimento / que lhe pelo dito Provedor foy lido e melhor se o puderem E fazer / sem nenhum Imterese / Respeitamdo aquy mães ho serviço de Deus
e desta Samta Comfraria / per que dele esperavam a ver gualardão e por meo do
[Fl. 8 v.] trabalho que cada hum levase e sy ho prometeram fazer / e comprir e
o asynaram com ho dito Provedor / e comiguo esprivão no dito dia mes e hora /
Afomso D’Amdrade Esprivão da dita Comfraria ho esprevy //
Aos dezanove dias do mes de Julho de mil e quinhemtos e coremta seis na Casa
de Samto Espirito homde hora esta setuada a Comfraria da Samta Misericordia
foram Jumtos o Provedor e Irmãos da dita Comfraria em Mesa e Cabido foy ordenado as pessoas a que se desem as esmolas que se pedem ao domimguo nesta Villa
segundo estam per rol. /. E asy hordenaram e repartyram a cada dous Irmãos ha
Freiguesya que ouverem dir pedir a esmola do pão pelas eyras como esta hordenado fazerem cada no os quães foram como se vera per seus Irmãos / e o asynaram
Afomso D’Amdrade Esprivão o esprevy //
Item no dito mes e hera foy hordenado que Luis Lõpez almoxarife Tesoureiro e
Gaspar Fernandez fosem pedir esmola as Freyguesyas do Bombarall e Carvalhal
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com seus casães ao de rador (=ao de redor) e trouxessem ha esmola que tirassem
ha mesa.//.
Item se hordenou que Francisco de Sousa e Pero Alvarez fosem pedir as
Freiguesyas.s. ao Soveral (=Sobral da Lagoa) [Fl. 9] E Amoreira e Roriça (=Roliça) ate Sam Mamede com seus casães ao redor segundo lhe foy dado per Roll /
e por adoecer Francisco de Sousa foy Francisco Fernandez e seu direito que foy
emlegido em lugar do dito Francisco de Sousa / e lhes foy [aparecem riscadas
as palavras: horde, pois o escrivão enganou-se] mamdado que trouxessem ha
esmola que tirassem ha mesa
Item outro sy foy hordenado que Amrique Ayres e Fernam D’Alvarez fosem pedir as Freiguesyas dos Reguemguos Moledo Sam Louremço Mouta com ho mães
(=mais) que lhe foy dado per rol / e que outro sy trouxessem as esmolas ha mesa./.
Item outro sy foy hordenado que Fernam Rodriguez e Duarte Diãz fosem pedir
as Freiguesyas da Madanela e do framquo com ho mães (=mais) que em seu Rol
lhes foy dado/
Item mães foy hordenado que Afomso D’Amdrade e Lionardo Rodriguez da Deguorda (=Dagorda) Irmão fosem pedir as Freyguesias da Igreja dos Vydães e lhes
foy mamdado que ha esmola que tirassem trouxessem ha mesa.//.
Item Jeronimo Rodriguez e Francisco Diãz fosem pedir as Freyguesyas de Cornagua (=Tornada) Sera do Boyro com os mães (=mais) luguares que lhes foy dado
per Roll e mamdado que outro sy trouxessem a mesa sua esmola//
[Fl. 9 v.] Aos xxbiii (=28) dias do mes de Julho foram Jumtos o Provedor e Irmãos em mesa e cabido pera se hordenarem algumas cousas neçesarias ha dita
Comfraria e repartirem as esmolas pelos pobres / Emlegerem quem servisse de
Juiz da Comfraria dos Fieis de Deus por Francisco de Sousa Irmão da dita mesa e
que ho hera Jazer doemte em huma cama / Afomso D’Amdrade o esprevy //
Aos xxbi (=26) do mes D’Aguosto dia de Sam Bertolameu em mesa e cabido foram
Jumtos o Provedor e Irmãos aquy asynados por ho domimguo passado nam se
hordenar quem servisse por Francisco de Sousa /. E loguo por eles todos Jumtamente e cada hum deram sua võz a Francisco Fernandez e seu direito morador
nesta Villa pera que servisse de Juiz da dita Comfraria e emtrase por Irmão dos
doze em lugar de Francisco de Sousa / ao qual loguo mamdaram chamar ha dita
mesa homde pelo Provedor lhe foy dado Juramento dos samtos avamjelhos que
bem e verdadeiramente servisse do dito carego de Juiz da dita Comfraria e cousas
que pertencem a Irmidade (=Irmandade) da dita Comfraria e ele por servico de
Deus ho aceytou he prometeo fazer verdade e o asynou com o dito Provedor e
Irmãos// Afomso D’Amdrade ho esprevy //
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[Na margem esquerda surgem escritas as seguintes palavras: emlegymento de
Juiz da comfraria dos fyeis de deus]
[Fl. 10] Aos vimte e nove D’Aguosto em mesa e cabido estamdo Jumtos o Provedor
e Irmãos e Comselheyros da dita Comfraria pera se hordenarem algumas cousas
neçesarias ha dita Comfraria e se repartirem as esmolas Afomso D’Amdrade ho
esprevy
Aos quatro de Setembro primeiro domimguo do dito mes se ajumtaram os Irmãos e Comselheiros da dita Comfraria por o Provedor não ser na terra e se
hyr pasamdo o tempo em que os Irmãos ham dyr pedir as esmolas pela vila segumdo costume os quães em mesa foy hordenado que hera bem que se pedirem
aquele domimguo / e que Luis Lõpez e Francisco Fernandez e Pero Alvarez e
Fernam D’Alvarez pedirem na Freguesia de Sam Pedro e Jeronimo Rodriguez e
eu esprivam e Duarte Diãz e Francisco Diãz na Freguesia de nossa senhora em
Samtiaguo.//. As quães se tiraram e careguaram nas receptas (=receitas) por mim
Esprivão / Afomso D’Amdrade Esprivam ho esprevy // E outro sy foy praticado
pelos Irmãos que hera bem que se fyzese e hordenase que hum dos Irmãos servisse
de puedir (=pedir) em auçamçia (=ausência) de Lopo Alvarez por ele ser muito
ocupado e doemte muitas vezes pera se pratycarem e hordenarem fazer muitas
cousas neçesarias há dita Comfraria que nam podiam fazer nem hordenar sem o
Provedor / sem o qual a dita Comfraria e servico dela Recebia detrimento e não
hera proveito nem serviço da dita Comfraria pelo qual ordenaram como se ao
diamte [a palavra seguinte não é legível, por se encontrar o documento rasurado] ./. Afomso D’Amdrade o esprevy //
[Fl. 10 v.] Ano do nascimento de nosso senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de mil e quinhemtos e coremta seis anos / aos quatro dias do mes de Setembro na casa de samto espirito homde hora esta setuada a Comfraria da Samta Misericordia desta
Villa estamdo Jumtos os Hirmãos e Comselheiros dela em mesa e cabido./. Loguo
por eles foy praticado em como hera verdade que Lopo Alvarez que fora emlegido
por Provedor hera hum humem muito ocupado em sua fazemda e muytas vezes
doemte d’emfermydade que Jazia em huma cama e nam saia fora de sua casa por
espaço de dias e meses / e por quamto a dita Comfraria recebia detrimemto em
muitas cousas que senão podiam fazer nem pratiquar sem Provedor segundo o
Comprymiso os obriguava que pelas rezões aquy decraradas a eles lhe hera necessario hordenarem e emlegerem hum dos Irmãos que servisse de Provedor em
auçemçia de Lopo Alvarez.//. E qual loguo por vozes de todos e cada hum per sy
fizeram e hordenaram que Jherorimo (=Jerónimo) Rodriguez Irmão este anno
servisse de Provedor aucemçia de Lopo Alvarez [por lapso esta substituição não
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foi referida no ano de 1546 – 1547, no Catálogo das Mesas Administrativas da
Santa Casa da Misericórdia da Vila de Óbidos (1546 – 2007), Óbidos, 2007, ver
p. 1] / e todos e cada hum per sy a dixeram (=disseram) que eles pediam ao dito
Lopo Alvarez Provedor / que não Recebese escamdalo porque o tal acordo não se
fizera senam todo a bem e serviço a Deus e da dita Comfraria não lhe tiramdo
seu careguo mães (=mais) que em quamto ele fosse empedido.//. E loguo em mesa
e cabido foy dado Juramento dos samtos avamgelhos por mim esprivão ao dito
Jheronimo Rodriguez Irmão que bem e verdadeiramente servisse de Provedor aucemçia de Lopo Alvarez e ele asy o prometeo / Afomso D’Amdrade o esprevy e
asyney com eles // E ficou asy por Provedor por ele com os Irmãos foy hordenado
que se fezese huma arqua pera a bamdeira a qual se fez //.
[Na margem esquerda surgem escritas as seguintes palavras: como fyzeram geronimo Rodriguez provedor]
[Fl. 11] Aos dezassete dias D’Outubro terceiro domymguo estamdo em mesa e
cabido Jherorimo Rodriguez Irmão que hora serve de Provedor / e bem asy os
Irmãos e comselheiros desta Comfraria aquy asynados / loguo por eles todos Jumtamemte e cada hum per sy foy dado võz que hera bem que se vemdesem vimte
alqueires de triguo do que se tirou das esmolas pera algumas cousas que heram
neçesarias comprarem-se pera a dita casa e pagua de dividas que a dita casa
devia algumas pessoas por ela nam ter outra remda nem dinheiro de que se se pudessem paguar as ditas dividas / nem comprar as cousas necessárias pera a dita
casa // e por asy ficar hordenado ho asynaram comyguo / Afomso D’Amdrade
que ho esprevy //
[Na margem esquerda surgem escritas as seguintes palavras: venda de trigo]
E loguo no dito cabido foy acordado que hera necessario hordenarem que hum
dos Irmãos fosse emlegido pera que fosse a Lixboa arrecadar as três arrobas daçuquer de que ell Rey nosso senhor fez esmola ha dita casa./. Pera ho que loguo hordenaram e deram suas vozes todos a francisco fernandez Irmão e Juiz da Comfraria dos Fyeis de Deus que ele fosse arrecadar ho dito açuquer / E arecadamdo
comprasse algumas cousas necessarias pera a dita casa com huma porçam que
levaria per ao poder fazer / e o asynaram comygo Esprivam / Afomso D’Amdrade
o esprevy //
[Fl. 11 v.] E loguo na dita mesa e cabido acordaram os Irmãos e Provedor que
hera necessario pera melhor recado das cousas da casa.s.do pam que o tesoureiro
tivesse dele huma chave e o esprivam outra e por ho Comprimyso ho asy dizer / as
quães loguo emtregaram a cada hum a sua / por a porta ter duas fechaduras e o
asynaram com eles / Afomso D’Amdrade o esprevy //
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[Na margem esquerda surgem escritas as seguintes palavras: acordo das chaves
do celleyro]
Item se acordou que hera necessario fazer se huma mesa redomda em que ho
Provedor e Irmãos despachassem quamdo fizessem cabido e cousas necessárias
ha dita casa como se fez // Afomso D’Amdrade esprevy //
[Na margem esquerda surge escrita a seguinte palavra: mesa]
Item Aos vimte e quatro D’Outubro em Mesa e Cabido foy acordado que hera
bem que se amasase cada semana hum alqueire de seguemda per ao que loguo se
deu a Fernam Rodriguez Irmão careguo que mamdase amassar em sua casa os
ditos quatro alqueires per ao mes de novo / por asy estar hordenado em Cabido
por eles que cada Hyrmão mamda se amassar cada mes em sua casa por pa [Fl.
12] reçer asy mães (=mais) proveito da dita casa e Comfraria e servico de Deus
/ e por asy ho mamdarem e hordenaram ho asynaram Afomso D’Amdrade o esprevy //
Item Aos quimze dias do mes de Novembro em mesa em cabido per Jeronimo Rodriguez que serve de Provedor auçençia de Lopo Alvarez / e bem asy pelos Irmãos
e Comselheiros da dita mesa foy acordado que por quamto Fernam D’Alvarez
Irmão ha que hera dado careguo da casa e fato que nela esta / e bem asy de dar
guisamento ao Capelão da dita casa pera dizer misa cada quarta feira segundo
esta hordenado e de vegitar os presos / mesmo por ele ser revel (=rebelde) no serviço da dita casa e acupado e lhe ser por algumas vezes amoestado na mesa lhes
pareçia bem e serviço de Deus que emlegesem pera que por ele servisse a Joam
Alvarez pedreiro Irmão do cemto / ao qual loguo emlejeram e deram careguo que
servisse em todo ho que o dito fernam dalvarez tynha careguo / e lhe deu ho dito
Provedor Juramento dos samtos avamjelhos em que pus a mão / e prometeo servir
o dito careguo em todo como lhe Deus desse a emtemder e ho ouveram loguo por
emtregue / Afomso D’Amdrade esprevy //
[Na margem esquerda surgem escritas as seguintes palavras: ordenado que servyse Joam alvarez por fernam dalvarez]
[Fl. 12 v.] E loguo no dito dia em mesa peramte Jerorimo Rodriguez que serve
de Provedor e dos Irmãos pareceo Joam Fernandez carpimteiro he disse que a
ele lhe hera devido dinheiro de çerta obra que fizera ha dita casa que pedia que
lha mamdasem paguar por que hera homem pobre e avia mester ho seu loguo
pelo Provedor foy mamdado chamar ho Jemro (=genro) de Duarte Fernandez
por nome Gaspar Lõpez carpimteiro e lhe foy mostrada a obra que o dito Joam
Fernandez tinha fecto (=feito) e lhe deram Juramento dos samtos avamgelhos
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que disese e avaliasse há dita obra ho que se merecia dela / e vista por ele foy dito
que segumdo Deus e sua comçiençia que de feitio darqua da bamdeira se mereçia
com três tavoas (=tábuas) que pos trezemtas e vimte e cymquo reis e de feytio da
mesa / com a madeira que pos por aos pes dela duzemtos e trimta reis que fazem
em soma quinhemtos e cymcoemta e seis reis as quães loguo Recebeo do tesoureiro que lhe foram paguas a pam e a direito como se vera na despesa // Afomso
D’Amdrade ho esprevy //
[Na margem esquerda surgem escritas as seguintes palavras: despesa de direito
de Joam fernandez]
Item Aos vimte e oyto de Novembro em mesa e cabydo foy hordenado que se desse
d’esmola a Lianor de Freytas dona viuva hum alqueire de trigo e meo de segumda
/ e que outro sy se desse d’esmola a Maria Fernandez meo (=meio) de cemteo
(=centeio) e meo de milho e bem asy a Diogo Guarçia (=Garcia) outro tamto por
serem pessoas necesytadas e envergonha [Fl. 13] das como se vera pelo despacho
da pytiçam homde estam os despachos e eu Afomso D’Amdrade que ho esprevy //
[Na margem esquerda do Fl. 12 v. surge escrita a seguinte palavra: esmolla]
Item Aos vimte oyto dias do dito mes foy hordenado pelo Provedor e Irmãos que
se amasase hum alqueire de cemteo e mylho cada semana neste mes de Novembro
e se desse a pero alvarez barbeiro Irmão que sam por todo ho mes quatro alqueires
dos quães foy emtregue e vam carregados em despesa / Afomso D’Amdrade ho
esprevy //
[Na margem esquerda surgem escritas as seguintes palavras: pão amasado]
Item Aos vimte e hum de Dezembro em mesa e cabido pelo Provedor e Irmãos foy
hordenado que se amasasem pera este mes de Dezembro outros quatro alqueires
de segunda e se amasase pao natal hum alqueire de trigo pera se dar d’esmola por
ser festa / Afonso D’Amdrade ho esprevy
[Na margem esquerda surgem escritas as seguintes palavras: pão amasado]
[Fl. 13 v.] Item Aos xxx (=30) dias de Janeiro em Mesa e Cabydo estamdo Jumtos
hos Irmãos desta Samta Comfraria aquy asynados por ele foy hordenado e pratiquado que posto que o Provedor não estivesse presente a eles lhes pareçia bem
e serviço de Deus paguarem aos Oficiães ho que se lhe devese a cada hum por
serem homems pobres e ho vyrem pedir por vezes / o qual lhes foy paguo a cada
hum como se vera na despesa do Tysoureiro no Livro de sua Recepta e despesa /
Afomso D’Amdrade ho esprevy //
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[Na margem esquerda surgem escritas as seguintes palavras: pagadofycyães]
Item loguo no dito dia foy hordenado pelos ditos Irmãos que por lhes parecer servirço de Deus paguar se a comtia que se devia aos Oficiães da Justiça desta Villa
para soltura de Joane preso na cadea desta Villa ha quem a Misericordia dava de
comer por ser pobre estrageiro e se não detynha ja na cadea por outra cousa ho
qual acordo faziam sem ho Provedor por ele ser fora da Villa e não poder vyr tam
cedo Afomso D’Amdrade ho esprevy // e o asynaram comyguo esprivam
[Na margem esquerda surgem escritas as seguintes palavras: pagado presos]
Item loguo outro sy foy hordenado que lhes prarecia bem que se vemdesem quatro
cabecães velhas e dous lemcões (=lençóis) que deixou (?) a dita Comfraria pera
algumas necesydades que ha casa tinha de direito e asynaram estas (?) comyguo
Afomso D’Amdrade Esprivão /
[Assinatura: Afonso D’Amdrade]
[Na margem esquerda surgem escritas as seguintes palavras: vendydo como se
vera na recepta]
[Fl. 14] Item Aos quatro dias de Fevereiro eu esprivão com Gaspar Fernandez
Irmão emtreguamos ho fato atras a Ribeiro Annes porteiro deste celeiro / e ele ho
trouxe empreguão e ho arrematou as pessoas que por ele mães (=mais) deram /
Afomso D’Amdrade
[Na margem esquerda surgem escritas as seguintes palavras: stamdo vendydo]
Item Aos bi (=6) de março foram Juntos os Irmãos aquy asynados em mesa e
cabydo por ho Provedor Jazer doemte em huma cama e aver necesydade de se
despacharem alguns pobres como se veram per suas petições e despachos delas /
Afomso D’Amdrade o esprevy // e eles ho asynaram comyguo /
[Assinatura: Afonso D’Amdrade]
[Na margem esquerda surge escrita a seguinte palavra: esmolas]
E loguo se hordenou que se desse d’esmola a Ysabel Fernandez viuva e pobre / moradora no Arelho meo alqueire de cemteo e meo de mylho / Afomso D’Amdrade
o esprevy //
[Na margem esquerda surge escrita a seguinte palavra: esmola]
E loguo outro sy foy tomada comta ha Guaspar Fernandez Irmão da mesa ha
quem foy dado careguo e hordenado em Mesa e Cabydo que fosse a Lixboa arrecadar ho acuquare que fezera sobre harecadacão dele / dixe que harecadara três
arrobas dacuquer (=açúcar) de xxbiii (=28) arrotes arroba por ser asy custume
de se dar as outras casas e Mosteiros / e o vemdeo a mil e cem reis arrobas em que
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se momtão três mil e trezentos reis das quães dara comta como se vera no Livro
de sua Recepta o qual vemdeo por meo do Provedor e Irmãos Afomso D’Amdrade
o esprevy //
[Na margem esquerda surge escrita a seguinte palavra: acuquare]
[Fl. 14 v.] Item Aos xxiii (=23) de Dezembro foy feito Memposteiro da Freyguesya
de Cornagua (=Tornada) Amrique Lõpez dy por ser Pero Framçisquo morto que
damtes ho hera / Ao qual Amrique Lõpez o Provedor deu Juramento dos samtos
avamjelhos e prometeo fazer verdade no dito careguo // Afomso D’Amdrade ho
esprevy//
[Na margem esquerda surgem escritas as seguintes palavras: memposteiro de
cornagua]
Item Aos bi (=6) de março atras foy hordenado que por ha mesa estar emformado
ha molher de Pero Rodriguez almocreve morador nesta Vila aver muitos dias que
Jazia muito doemte em huma cama e estarem muyto pobres lhe desem de esmola
meo alqueire de cemteo e meo de trigo e o asynaram aquy comyguo Esprivão
Afomso D’Amdrade o esprevy //
[Na margem esquerda surge escrita a seguinte palavra: esmola]
Item Aos xiii (=13) dias de Marco (=Março) em mesa e cabido pelos Irmãos aquy
asynados foy hordenado que se desem esmola as pessoas das petições que foram
apresemtadas na dita mesa como se vera nelas as quães foram despachadas sem
provedor por Jazer doemte em huma cama e ho asynaram comyguo Afomso
D’Amdrade //
[Assinatura: Afonso D’Amdrade]
[Na margem esquerda surge escrita a seguinte palavra: esmolas]
[Fl. 15] Item no dito dia em cabido foy hordenado dar se esmola a Pedro Afonso
pedreyro morador nesta Villa Irmão desta Samta Comfraria por ter ha mesa
emformacão Jazer doemte em huam cama e ter disso necesydade / e ho asynaram
comyguo Esprivão //
[Assinatura: Afonso D’Amdrade]
[Na margem esquerda surge escrita a seguinte palavra: esmola]
Item Aos xx (=20) de Marco (=Março) estamdo Jumtos em mesa hos Irmãos aquy
asynados que se desem as esmolas seguymtes.s.a [Freguesia] Madanela (=Ma— 36 —

dalena) Diãz dos casães / E em a Joham Fernandez do Ruaz jumto da Delguada
(=Delgada) / E Aldomea Annes morador no Moledo / como se vera em suas petições e ho asynaram Afomso D’Amdrade ho esprevy //
[Assinatura: Afonso D’Amdrade]
[Na margem esquerda surge escrita a seguintes palavra: esmolas]
Item se hordenou na dita mesa que se desse a Gaspar Fernandez Irmão quatro
alqueires de cemteo e mylho pera se amasarem pera se dar desmola por ho pão
que se pede cada domymguo ser pouquo / Afomso D’Amdrade ho esprevy //
[Na margem esquerda surgem escritas as seguintes palavras: pão amasado]
[Fl. 15 v.] Item foy hordenado em mesa e cabydo que Guaspar Fernandez Irmão
trouxesse de Lixboa do direito do açuquer çertas cousas que heram necessárias
pera serviço da casa como se vera no lyvro da Recepta e despesa e ho asynaram
comyguo Esprivam Afomso D’Amdrade ho esprevy //
[Assinatura: Afonso D’Amdrade]
[Na margem esquerda surgem escritas as seguintes palavras: cousas necesareas]
Item foy hordenado em mesa e cabido que se fezesem duas tochas pera acemderem ha mysa que se dizem quada quarta feira aos quães se fezeram como se vera
na despesa e o asynaram comyguo Afomso D’Amdrade esprivão que ho esprevy //
[Assinatura: Afonso D’Amdrade]
[Na margem esquerda surgem escritas as seguintes palavras: tochas para misa]
Item Aos bi (=6) D’Abril quarta feira de trevas estamdo hos Irmãos Jumtos em
mesa e cabydo foy hordenado que se desem as esmolas as pessoas que na despesa
do tesoureiro vam carregadas e esto ancemcia (=ausência) do provedor por estar
doemte como se vera por suas petições e outras que as não fezeram / Afomso
D’Amdrade ho esprevy //
[Na margem esquerda surge escrita a seguinte palavra: esmollas]
[Fl. 16] Item outro sy foy hordenado e acordado em mesa e cabido que se comprase toda a çera que fosse necessária para homra e louvor do senhor Deus pera
a procysam que se fez quymta feira de doemças como se vera na despesa do Tysoureiro no Livro dela / e o asynaram comyguo Afomso D’Amdrade Esprivão /
[Assinatura: Afonso D’Amdrade]
[Na margem esquerda surgem escritas as seguintes palavras: compra da cera
pera procysam]
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Item outro sy foy acordado e hordenado que se comprasse todo ho azeite que necessario fosse pera a dita procisam asy pera novelos per aos firgorareos como pera
as alampadas que se açemderam como se vera na despesa / e o asynaram comygo
Afomso D’Amdrade //
[Assinatura: Afonso D’Amdrade]
[Na margem esquerda surgem escritas as seguintes palavras: azeite pera precysão (procissão)]
[Fl. 16 v.] Item foy acordado e hordenado em mesa e cabido que se fezese huma
tocha em que estevesem postas as tochas por nam hamdarem pela casa / Afomso
D’Amdrade ho esprevy //
[Na margem esquerda surge escrita a seguinte palavra: tocheyra]
Item foy hordenado em Mesa e Cabydo pelos Irmãos por lhes parecer bem que
se trouxessem de Lixboa dous friguareos (=fogaréus) per as procysões de quimta
feira de doemcas (=doenças) //
[Na margem esquerda surge escrita a seguinte palavra: frigareos (=fogaréus)]
Item foy hordenado em mesa e cabido que se desem as esmolas de trigo e cemteo
as pessoas que avesem pedir quymta feira dem doemcas asy de fora como da Vila
/ e asy se desse dia de Pascoa aos pobres da Vila ha que se da esmola cada domimguo alguma carne e se amasasem dous alqueires de trigo / Afomso D’Amdrade
ho esprevy //
[Na margem esquerda surgem escritas as seguintes palavras: esmolas de grão]
[Fl. 17] Ano do nacimento de Nosso Senhor Jhesus Xpõ (=Cristo) de mil e quinhemtos e quoremta e seis anos aos tris (=três) dias do mis (=mês) de Julho na Casa
da Misericordia da Villa D’Obidos forão Jumtos o Bacharel Salvador Gonçalvez
Provedor da dita Comfraria ho dito ano e Llopo de Sequeyra e Manoell Dinis
Joam de Fegueiredo Bellchior Fraguoso Ayres Amriquiz Amtonio Pirez Amdre
Pirez Simão Pirez Afonso Vicente Domimgues Anis (=Anes) e Abrosyo (=Ambrósio) Gonçalvez e iu (=eu) Joam da Pena Joam da Pena [repetiu o nome]
Esprivão que ho esprevi
Item no dito dia acordarão que Joam Allvarez pedreiro que na casa acharão que
sirve damdar que asy sirvise ho dito carguo ho dito anno pello que lhe foi dado
Juramento pello dito provedor e elle ho prometeo fazir (=fazer)//
E asi mesmo acordarão que a misa que ho dito Capelão a de dizer a quarta feira
que seja muito cedo amtis (=antes) das matinas //
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[Fl. 17 v.] Carguos dos Irmãos //
Foi dado careguo a Joam Deguedo [o escrivão deveria quer dizer Figueiredo] e
Simão Pirez de visitarem os espritaes e pobres doemtis que na Villa e termo ouvir
(=ouver) //
Foi dado careguo a Manoell Dinis e Afomso Vicentes de visitarem os doemtis
pobres presos que na Villa ouver e fazerem as dilligençias e procurarem por ellis e
pellos horfãos viúvas pobres e ourfas (=orfãs)
Foi dado careguo a Joam da Pena e [surge-nos riscado um nome e substituído
por Amtonio Vãaz em seu lluguar] de visitarem os emverguonhados e saber homde os ha pella Villa e tirmo (=termo)) e elle Joam da Pena sera esprivão de toda a
Comfraria Receita e Despesa e de tudo ho que se ouvirde (=ouver de) de esprevir
asy na Comfraria dos Fies Deus [Fl. 18] foi dado careguo Airis (=Aires) Amriquez e Amdre Pirez darecadarem as esmolas que alguns defumtos e outros presos
deixarem a dita Comfraria e asi Remdas foros propiadades (=propriedades) que
a ella se deixarem//
Foi dado careguo a Lopo de Sequiira (=Sequeira) e Ambrosio Gonçalvez.s.Lopo
de Sequeira tesoureiro de todo dinheiro groso e meudo (=miúdo) e pão e cousas
grosas da dita Comfraria // e Ambrosio Gonçalvez sera Tesoureiro e Mordomo
dos Fies de Deus e lhe sera emtregue as cousas henexas (=anexas) as misas dos
Fies de Deus e emteramentos dos finados e sera em cousas que nisso sirvem e as
esmolas e dinheiros dos dito Fies de Deus e na mesma Capela ho ajudara Joam
Allvarez Amdador//
[Fl. 18 v.] Foi dado careguo a Amdre Pirez abendo (=havendo) careguo que lhe
cima he dado de Mordomo das misas da quoarta feira que se em cada soma
dizem na dita Capela pera a quoall misa Manoell Dinis e Joam Figueiredo terão
careguo das tochas ao avamgelho e a bem [de difícil leitura por surgir rasurada
a palavra] vamsar a Deus porque pera as tochas da misa dos Fies de Deus e dos
defumtos Lopo de Sequeira tesoureiro e Joam da Pena Esprivão terão careguo
dellas //
Foi dado careguo a Bellchior Fraguoso com Amtonio Pirez pera dar de comer aos
presos sãos que forem pobres e dos emparados //
[Fl. 19] Item aos xbiii (=18) dias do mes de Julho do dito ano de Mb e Rbii (=1547)
anos estando ho dito Provedor e Irmãos em misa se Repartirão os lluguares pera
os petitorios (=peditórios) das eiras da Villa e termo //
Item Manoell Dinis pedera (=pedirá) em São Lourenço e Sam Domimguos do
Regenguo Gramde em Nosa Senhora da Mouta //
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Item Airis Amriquiz pedera no Bombarall e em sua Freguesia e Carvalhal e sua
Freguesia //
Item Joam de Fegueiredo pedera na Freguesia dos Vidais e Da do Framquo (A-dos-Francos) //
Item Bellchior Fraguoso pedera na Freguesia da Romeyra [o escrivão queria dizer Amoreira] e da Boboris (=Aboboriz) // Amtonio Pirez Pedro [de] Aboboris
ferador
Item Symão Pirez pedera na Freguesia de São Joam do Mocharo (=Mocharro) //
[Fl. 19 v.] Item Lopo de Sequeira pedera nas Freguesias da Sera do Bouro e Cornagua (=Tornada) //
Item Afomso Viçemte pedera na Useira e na Deguorda Casais Guaeiras e sim
llimite ate ho Casal da Figueira e as moemdas da Ribeira das Caldas //
Item Joam da Pena pedera na Freguesia da Madanella e na Villa com ho provedor
e Domimgue Anis (=Anes) e Amtonio Pirez //
[Na margem esquerda, surgem escritas as seguintes palavras: fora…Já pedirão
na villa]
Item aos biii (=8) dias do mes de Janeiro de mil e quinhemtos e quoremta e oito
anos na Mesa da Misericordia estamdo ho Provedor e Irmãos haver partes dellis
fazemdo mesa hordenarão todos que Amtonio Vãaz capateiro Irmão sirva de Irmão em lluguar de Domimguos Annis (=Anes) Irmão defumto ho quoall per senti lhe foi dado Juramento que bem e verdadeyramente sirva de Irmão em lluguar
de Domimgue Annis ho dito anno e elle prometeo [Fl. 20] fazir e por verdade ho
asynou por sua mão Joam da Pena esprivão da dita Comfraria que ho esprevi //
[Assinaturas: Amtonio (desenhou uma cruz) Vãaz Provedor; Manoell Dinis;
Antonio Pirez; Lopo de Sequeira; Ambrosyo Gonçalvez; (desenhou uma cruz)
Amdre Pirez]
Item aos biii (=8) dias do mes de Janeiro de Mb e Rbiii (=1548) anos na misa
(=mesa) da Misericordia estamdo Salvador Gonçalvez Pprovedor e Llopo de Sequeira Manoell Dinis Amtonio Pirez Amdre Pirez Ambrosio Gonçalvez Amtonio
Vãaz presemtis (=presentes) mãos fazemdo mesa hordenarão de mamdarem
Joam Allvarez amdador da casa a Llixboa buscar tris (=três) arobas (=arrobas)
dacucare (=açúcar) que ell Rey nosso senhor tem feito eles moella a dita Casa da
Misericordia Joam da Pena Esprivão da Comfraria que ho esprevi e asy vesetar
ho ho final do corceficio pera que lhe ponha deles guarda em no fazir e dar feyto
pera a corisma (=Quaresma)
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[Fl 20 v.] Item aos biii (=8) dias do mis (=mês) de Julho de Mb e Rbiii (=1548) annos na mesa da Samta Misericordia em mesa que a faziam Llopo de Sequeira ha
ausemcea (=ausência) do Bacharel Salvador Gonçalvez provedor com Manoell
Dinis Amtonio Pirez Amdre Pirez Ambrosio Gonçalvez todos Irmãos ho ano passado por aimda servirem a ausemcea de Diogo Framco que ora saio por Provedor
lloguo hi pareceo Joabelle Anis molhir (=mulher) D’Afonso Llopez com Paullo (?)
que a Samta Misericordia lhe diu (=deu) a criar por se achar e a sa llamearem
a portas da Misericordia a vimte e cimco dias do mes de Janeiro do dito anno
e por ella foi dito que ho dito minino (=menino) lhe fora dado a e que ate gora
nom tinha nenhum com dito fecto com a dita casa e hoficiais pera lhe paguarem
seu trabalho requeremdo aos ditos provedor e Irmãos lhe nam dise paguar seu
trabalho e visto pello dito pprovedor e Irmãos per semtis fizeram lloguo com dito
com a dita ama que lhe aviam de dar por hum ano comprido com ho tempo que
tem sirvido mill reis dos quoaes Recebeo lloguo a dita ama quoatroçemtos reis e
os seis [Fl. 21] çemtos reis lhe darão no cabo do ano que sera a xxbi (=26) dias do
mis de Janeiro de Mb e Rbiiii (=1549) anos e mais lhe darão cada hum domimguo
sua Recão (=ração) de pão e cimco reis pera azeite como ate qui fizeram a quoall
ama mamdarão que criase muito bem ho dito minino paullo e que lhe sera muito
bem paguo seu trabalho e por a todos pareçir bem ho assinarão e por ha ama
ho çeitar (=aceitar) asi e da maneira que aqui he decrarado (=declarado) pedio
a Manoell Dinis Irmão que asinase por ella hos quais assinarão Joam da Pena
Esprivão que ho esprevi //
[Assinaturas: asino por mim e por a sobredita ama Manoell Dinis; Lopo de Sequeira; Ambrosyo Gonçalvez; Amdre (desenhou uma cruz) Pirez; Amtonio Pirez]
Ano do nacimento de Nosso Senhor Jhesus Xpõ (=Cristo) de mil e quinhentos
e quorenta e oito annos aos dous dias do mis de Julho na Inlleição que se fez
segundo autos da Imlleição sairão por Hoficiais da Samta Misericordia as pessoas seguintes que amde servir hum ano segundo Comprimiso primeiramente
Diogo Framquo Pprovedor Item Francisco de Sousa Item Gomcallo (=Gonçalo)
de Bragamça Item Joam Farto Item Amtonio Sanhudo Item Jacome de Freitas
Item Amriques do Avellar // nobris (=nobres) macanicuos Item Duarte Fernandez Codiaco (=o nome deve ser Ciriaco) Fernandez Diogo Gomçalvez Amdre
Pirez Gonçalo Fernandez Joam Allvarez [de difícil leitura por surgir rasurada a
palavra] Joam da Pena Esprivão da Comfraria que ho esprevy e os tirey dos autos
da Imlleição
[Fl. 21v.] Aos quinze dias de Julho de mil b e Rbiii (=1548) annos na Vylla
D’Obydos na Casa da Misericordia / estando em ela Diogo Franquo Provedor
com os Comselheiros com ele emlegidos pera servirem o dito ano fizeram cabydo
Antonio Sanhudo Esprivão que esto esprevy
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Item no dito cabydo ordenou o dito Provedor os Oficiães pera servirem pela maneira seguinte.ss.A mym Antonio Sanhudo esprivão e loguo pelo dito Provedor
me foy dado Juramento sobre os santos avamgelhos que bem e verdadeiramente
servisse o dito carguo e eu pelo dito Juramento o promety fazer e o asyney
[Assinatura: Antonio Sanhudo]
Item No dito cabydo por Amrique do Avellar hum dos Comselheyros dizer que
Ao dito Provedor peramte mym Esprivão e perante todos que nom avya de servir
e foy chamado pera o dito Cabydo por Gonçalo Fernandez e nom quys vyr pelo
dito Provedor com os Irmãos presentes foy emlegydo em lugar do dito Amrique
do Avellar A Diogo de Seyxas morador na dita Vylla e o asynarão e ele o aceytou
e tomou Juramento de servir de comselheyro naquyllo que lhe fosse emcaregado
bem e verdadeiramente Antonio Sanhudo Esprivão que esto esprevy [por lapso
esta substituição de irmãos não foi referida para o ano de 1548 – 1549, aquando
da publicação do Catálogo das Mesas Administrativas da Santa Casa da Misericórdia da Vila de Óbidos (1546 – 2007), ver p. 3]
[Assinaturas: Joam Farto; Jacome de Freitas; Gonçalo de Bragança; Diogo Framquo; Gonçalo (foi desenhada uma cruz) Fernandez; Manoell Dinis; Duarte Fernandez; Antonio Pirez; Joam da Pena; Diogo Gonçalvez; Ciriaco (foi desenhada
uma cruz) Fernandez; (desenhou uma cruz) ? (nome de difícil leitura); Amdre
(desenhou uma cruz) Pirez; Diogo de Seixas]
[Fl. 22] Caregos dos Irmãos
Item No dito cabydo e mesa foy ordenado pelo dito Pprovedor que Francisco de
Sousa fosse Juiz da Comfraria dos Fieis de Deus e Diogo Fernandez por Mordomo
da dita Comfrarya / [por lapso estes cargos e nomes dos respetivos Irmãos não
foram referidos para o ano de 1548 – 1549, no Catálogo das Mesas Administrativas da Santa Casa da Misericórdia da Vila de Óbidos (1546 – 2007), ver p. 3]
Item loguo No dito cabydo foy ordenado por Mordomo da Capela da Misericordia A Cyriaco Fernandez e ajudada e seu companheyro Jacome de Freitas /
Item No dito cabydo foy ordenado Gonçalo de Bragança com Joam Alvarez tecelão pêra vysytarem os presos e emvergonhados e doemtes que na Vylla e termo o
aver e Requererem pêra eles suas esmollas/
Item No dito cabydo foy ordenado a Joam Fernandez (?) Farto / com Gonçalo
Fernandez pêra se emformarem dos pobres da Vyla e termo e doemtes e requerer
pêra eles esmolla
Item No dito cabydo foy emlegydo por Tesoureyro a Diogo de Seixas e pera ajudador de arecadar as cousas de seu cargo a Diogo Gonçalvez que pydira Na Freguesia de Sam Pedro aos domymgos /
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E pera esprivão Antonio Sanhudo e pera companheyro e ajudador Andre Pirez
sarelheiro que pydyra Na Fregesya de Santa Maria//
[Fl. 22 v.] Aos xxiii (=23) dias de Julho de mill b Rbiii (=1548) Na Casa da Misericordia [foram riscadas as palavras seguintes] se ajuntarem o Provedor e Irmãos
em mesa e fyzerão Cabydo Antonio Sanhudo Esprivão que esto esprevy /
Item No dito cabydo foy dado Juramento sobre os santos avamgelhos a Francisco
de Sousa comselheyro por nom ser presente ao tempo da eylyção que bem e verdadeiramente sirva de Comselheyro e o carguo de Juiz de Comfrarya dos Fies de
Deus em que he emcaregado e ele pelo dito Juramento o prometeo fazer Antonio
Sanhudo Esprivão que esto esprevy //
[Assinatura: Francisco de Sousa]
Item loguo No dito cabydo e mesa se Repartirão pera tyrar as esmollas pela maneira seginte
Item Gonçalo de Bragança com Joam Alvarez seu companheyro as Fregesyas de
Cornagua (=Tornada) e Sera do Boyro Bayro (=Bairro) e Trallo Outeiro (=Trás-do-Outeiro) Caregal (=Carregal) e moemdas e Casães e Arelho /
Item Diogo de Seixas com Diogo Gonçalvez seu companheyro as Fregesyas de São
Lourenço e São Domimguos e Mouta /
Item Jacome de Freytas com Cyryaco Fernandez as Fregesyas dos Vydães e Do
Franquo
Item Joam Farto com Gonçalo Fernandez as Fregesyas dos Vydães e Do Franquo
(A-dos-Francos) / .s. as Fregesyas da Rouryca (=Roliça) e Amoreira /
[Fl. 23] Item Francisco de Sousa com Diogo Fernandez a Fregesya da Madanella
e Gaeyras e Useyra com as moemdas e Casães
Item Antonio Sanhudo com André Pirez Bonbaral e Carvalhal com suas Fregesyas
Item Diogo Franco com Joam Alvarez Andador a Dagorda e Soveral (=Sobral da
Lagoa) com alguma cousa que ficar de redor da Vylla//
Aos oyto dias de Setembro de mill b e Rbiii (=1548) anos na Vylla D’Obydos Na
mesa da Misericordia sendo presente o Provedor e Irmãos abayxo asynados todos
Juntamente em cabydo foy emlegydo pera servyr de Irmão a dita mesa a Francisco Fernandez morador No Arabalde da dita Vylla em lugar de Jacome de Freytas
Irmão por ser ydo a vyver Na sua quymtãa (=quinta) fora deste termo Antonio
Sanhudo o esprevy e eles o asynarão / Isto em terem tamto durar ausemsya do
dito Jacome de Freytas ao dito Francisco Fernandez o aceytou // e lhe foy dado
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Juramento sobre os santos avamgelhos que bem e verdadeiramente sirva seu cargo
e ele o prometeo fazer // [por lapso não foi referida esta substituição no ano de
1548 – 1549 no Catálogo das Mesas Administrativas da Santa Casa da Misericórdia da Vila de Óbidos (1546-2007), ver p. 3]
[Assinaturas: Diogo de Seixas; Francisco Fernandez; Gonçalo de Bragança; Diogo Framquo; Duarte Fernandez; Ciriaco Fernandez; Gonçalo (desenhou uma
cruz) Fernandez]
[Fl. 23 v.) Memposteiro de Sao Joam
Aos xxiii (=23) dias de Setembro de Mb e Rbiii (=1548) Na mesa da Misericordia sendo Juntos em cabydo o Provedor e Irmãos abayxo asynados por serem
emformados (=informados) que Joam Alvarez morador no Soveral (=Sobral) da
Lagoa Memposteiro da Igreja de São Joam e rareniso no dito cargo e nom vynha
todollos domimgos a Igreja pelo que perece o serviço de Deus No tyrar das esmollas e Removerão do dito cargo e emlegerão em seu lugar a Roque Gonçalvez
morador no Caregal (=Carregal) por ser Auto pera Isso e lhe foy dado Juramento
sobre os santos avamgelhos que [riscou uma letra] bem e verdadeiramente tyre
as esmollas e por o dito cargo e ele o prometeo fazer Antonio Sanhudo esprivão
que esprevy e ele o asynou //
[Assinaturas: Antonio Sanhudo; Diogo Framquo; Roque Gonçalvez; Gonçalo de
Bragança; Francisco Fernandez; Diogo Gonçalvez; Ciriaco Fernandez; Gonçalo
(desenhou uma cruz) Fernandez; Duarte Fernandez]
Aos vymta cimquo dias do mes de Novembro de mil e quinhemtos e corenta e
oyto foy acordado na mesa em quamto aceito ao presente valimento cara emquamto nom valer de Li (=51) reis pera abayxo se page pela maneira seguinte.s.os
comfrades a pagarão a LX (=60) reis o sera tall e os que nom forem comfrades a
LXXX (=80) reis e ysto por se nom deve no ir a cera da Comfraria e a ser sempre
pera se dar e por asy o acordarem o asynarem
[Assinaturas: Gonçalo (desenhou uma cruz) Fernandez; Ciriaco Fernandez;
Diogo Framquo; Amdre (desenhou uma cruz) Pirez; Diogo Gonçalvez; Duarte
Fernandez; Diogo de Seixas; Francisco Fernandez]
[Fl. 24] Item Neste ano de b e Rix (=1549) fez a Rainha Nosa Senhora [refere-se
à Rainha D. Catarina de Áustria] mercê e esmolla a esta Mysericordia de huma
Vystimenta de cetym preto com sabastro de citim craneqym framjado com sua
alba estolla e manypollo / forrada de boquasy vermelho
Item deu mays a dita senhora d’esmolla a dita Mysericordia huum frontal de
tafeta preto forado de boquasym Amarello
Item Neste ano se conprou huma tunba de pao preto/ que esta na casa
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Item se conprarão mays cynquo Vysteduras e aradas per aos de ceprynamtes /
Item mays se comprarão dous panos pretos que servem de cobryr os bancos que
tem os cytyos q quamdo se fazem oficyos pelos defuntos
Item mamdarão fazer mays huums pulpyto que esta em Santo Esprito com sua
escada o qual he da Mysericordia
Item mays comprarão hua Arqua grande necesarea pera casa
Item mays se mamdarão fazer quatro fogareos e mamdarão dos fazer hum [surge-nos riscada uma letra] fogareo grande e com dous que tem a casa fiquão seis
fogareos / e o custo da Receyta e despesa do dito ano /
Aos dous dias do mes de Junho do dito ano de Mb e Rix (=1549) acordarão o
Provedor e Irmãos mamdarem fazer huma Capella dabobada (=de abobada) per
ao cruxifixo e huma casynha Antira (=inteira) Casa de Santo Esprito o paco
do Cento / segundo forma de hum comcerto que fizerão com Duarte Fernandez
pedreiro o qual comcerto anda [Fl. 24 v.] Cosydo Aquy nesta folha e por verdade
Asynarão Aquy o dito acordo Antonio Sanhudo Esprivão que o esprevy //
[Assinaturas: Diogo de Seixas; Gonçalo de Bragança; Francisco Fernandez; Diogo Framquo; Joam (desenhou uma cruz) Alvarez; Amdre (desenhou uma cruz)
Pirez]
Aos xxii (=22) dias do mes de Janeiro do ano de Mb e Lta (=1550) annos nesta Vyla
D’Obydos na cassa da ssamta misericórdia semdo hy presemtes o pprovedor e
Irmãos e Irmãos da Ssamta Misericordia aqui asynados se acertarão com Duarte
Fernandez pedreiro pela maneira seguinte ssobre a obra que avia di fazer segundo
o acordo atras que aceytarão a Capella que esta feyta e o dito Duarte Fernandez
tornou a Cassa da Misericordia dous mill reis e (?) lhe a maes (=mais) obra que
avya de fazer ssomente ffara e acabara / as gamelas na Janela que fez de grades
/ comforme a obrigação / que tem e da mais não querem nada e o dão por que
(?) e dyver / e os dous mill reis Recebeo Francisco Fernandez tyssoureiro / e por
verdade asinarão a que Diogo Framquo Esprivão esprevy //
[Assinaturas: Diogo de Seixas; Pero Francisco; Francisco Fernandez; Duarte
(desenhou uma cruz) Fernandez; (?); (?); Amdre (desenhou uma cruz) Pirez;
Diogo Framquo; Pero Tavares]
[Fl. 25] Ano do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Cristo de mill quynhemtos
corenta e nove anos Aos II (=2) dias de Julho Na Casa do Espirito Santo dia da
Visytação de Santa Isabel pello provedor e Irmãos da Santa Mysericordia Juntos em cabydo fizerão eyleyção de outros Nobres Ofyciaes pera servyrem o ano
vymdouro / que se acabara por outro tall dia vyndouro do ano de mill b e L
(=1550) pela maneira seguinte / Antonio Sanhudo Esprivão da dita Mysericordia
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que este esprevy // Isto segundo forma e Regymento [surgem letras riscadas] da
dita Mysericordia / que no dito Cabydo foy lydo /
E tomadas as ditas vozes sayrão por emlegedores Diogo de Seyxas e Lopo de Sequeira / Diogo Framquo e Joam da Pena / Duarte Galvão e Francisco Fernandez
/ Fernam Rodriguez e Gonçalo Bragança / e Francisco Gil com Nycolão do Avelar
/ E pellas pautas que os ditos emligedores forão dadas fizerão e emlegerão os treze
Irmãos que ão de servyr este ano [surge-nos riscadas duas letras] ate outro tal
dia que vyra do ano vymdouro as pessoas seguintes.s.sayo por provedor Duarte
Galvão e por Comselheyros
Item Lopo de Sequeira

Macanycos [oficiais mecânicos]

Item Francisco Gil

Item Vicente Gonçalvez prezado

Item Nicolão do Avelar

Item Joam Fernandez tecelão

Item Gaspar de Seixas

Item Jacome Estevez cyryeyro

Item francisco Fortes

Item Antonio Figueira

Item Antonio D’Abreu

Item Gravyel [Gabriel] Diãz
Item Cristovão Martins curador /

Os quaes todos forão chamados e a cada hum per sy foy dado Juramento sobre os
santos avamgelhos que bem e verdadeiramente estava cada huum
[Fl. 25 v. em branco]
[Fl. 26 em branco]
[Fl. 26 v.] [Por lapso do escrivão, que deixou os dois fólios anteriores em branco, o parágrafo que se segue pertence à eleição dos irmãos descrita no Fólio 25]
O carguo em que for emcaregado e eles pello dito Juramento o prometerão fazer
Antonio Sanhudo Esprivão que o esprevy// E eles o asynarão //
[Assinaturas: Francisco Gill; Lopo Sequeira; Francisco Fortes; Antonio de Abreu;
Duarte Galvão; Gonçalo de Bragança; Joam (desenhou uma cruz) Alvarez; Graviell (=Gabriel) Diaz; Jacome Estevez; Antonio Figueira; Diogo Framquo, Ciriaco
Fernandez; Francisco Fernandez; Joam de Seixas; Gonçalo Fernandez; Cristovão
Martins; Amdre (desenhou uma cruz); Nycolão do Avelar]
Observação: Neste segundo caderno, verifica-se a repetição da numeração dos
Fólios 25 e verso e 26 e verso, apesar de ser a continuação do primeiro caderno,
como se pode confirmar com a proximidade das datas. Para este caso de repetição e para marcar uma diferenciação com a numeração anterior, utilizaremos
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as seguintes siglas para identificar os respectivos Fólios: Fl. 25A; Fl. 25A v.; Fl.
26A e Fl. 26A v.
[Fl. 25A] Anno do nacimento de Nosenhor (=Nosso Senhor) Jhesu Xpõ (=Cristo) de mil e qinhentos e coremta e nove anos em sete dias do mes de Julho na Vyla
D’Obydos na Casa da Misericordia semdo hy Jumtos Duarte Gallvão Provedor o
ano presente da dita Misericordia e Irmãos emlegidos ho dito para o servyço della
pelo dito Provedor foram llogo feytos Oficyães pera servyrem ho dito anno.s.Lopo
de Seqeyra Tysoureiro nelle pera ajudador Jacome Estevez / E esprivão Francisco
Gill E pera ajudador Vicente Gonçalvez prezado / E pera Juiz da Comfraria dos
Fyes de Deus / Nycolao D’Avelar / E Mordomo della João Fernandez tecelão E
pera Mordomo da Capella /. Gaspar de Seyxas / E ministro della /. Antonio Fygeira tosador /. E Francisco Fortes vysytamdo os emfermos que sayba das necesydades deles e com elles /. Graviell (=Gabriel) Diaz tosador / Antonio D’Abreu sabera
das necesydades dos presos e pobres E com elle Cristovão Martynz curador /.
Item aos Domimgos pediram as esmolas Graviall (=Gabriel) Diaz na Fregesya
de Samta Maria
Item na Fregesya de Sam Pedro pedira Jacome Estevez cyriheyro (=serieiro) ./.
[Fl. 25A v.] E loguo pelo dito Provedor e Irmãos foy acordado que se comprassem
hums tamtos e bolsa em qe (=que) hamdem Francisco Gill esprivão o esprevii./.
E logo se acordou mais que se comprasse hum cruzado de comfeytado e abobora
cuberta pera proverem pobres./
Item Em dez dias do mes de Novembro de MCRIX (=1549) anos na casa e mesa
da Misericordia semdo Jumtos o Provedor e Irmãos deste anno presente acordaram que por dia de todolos samtos se fazer memoria e oficyo pella allma dos
Comfrades e Fyes de Deus da Comfraria de Nossa Senhora anexa a esta da Misericordia que per as mais sallvarão das allmas dos Irmãos e Comfrades e pessoas
que ajudãs as ditas Comfrarias se fez este outra memoria na Casa de Samto
Espirito e poqe (=porque) os Padres sam ocupados nos dias dos fynados e todollos
samtos que passados os ditos dias a quinta feira logo seguinte se faca asy solene
e com ladaynha e respomso como se faz a dos Fyes de Deus o que [Fl. 26A] pera
iso o Provedor e Irmãos sejão Jumtos na dita casa (?) Vyla com a campãa pera
que todos acudão ao dito ofycyo omde estaram os ditos Irmãos vestydos da dita
Misericordia Rogamdo ao senhor Deus pellos presemtes e defumtos e pello asy
acordarem o asynarão Francisco Gill Esprivão da Comfraria o esprevy
[Assinaturas: Antonio D’Abreu; Duarte Galvão; Francisco Fortes; Joam de Seixas; Nycolao do Avelar; Lopo de Sequeira; Jacome Estevez; Joam (desenhou uma
cruz) Fernandez; Graviell Diaz; Cristóvão Martins]
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Logo se acordou na mesa sobre o comcerto do escravo da Llourynham que
acertaram nesta Vylla
Aos dous dias do mes de Fevereiro de b e l (=1550) annos nesta Vylla D’Obydos na
Casa da Misericordia semdo hay Jumtos Duarte Gal [Fl. 26A v.] vam Provedor
o presemte anno e Llopo de Seqeyra Tysoureiro e Gaspar Seyxas Tysoureiro da
Capella com os os senhores Irmãos aquy asinados e comiguo escrivão e Irmão da
dita casa llogo pello dito provedor foy lembrado que elle tynha dito na dita mesa
a eleygemrya que hum pessoa por servyco de Deus em Llyxboa qeria fazer a dita
casa sobre a obrygacão em qe lhe hum escravo delle deysse (=dê-se) (?) da Llourynhãm que nesta Vylla fora asentado e por que ha dita pessoa que ora Alleyxo
Rodriguez (?) em Llixboa como se ve per suas custas que aquy fycam cosydas elle
o dito provedor lhe escrevera Pero Rodrigo homem mullato morador nesta Vylla
que a senhora do dito escravo e autos e emxucução se fycavam treladado peramte
vyda de de justiça pera irem com Provedor da Misericordia a quem a reqerese elle
(?) a dita (?) e ajuida (?) que lha mamdava e que ora o dito Alleyxo Rodriguez por
nom ver a dita comta nem recado [Fl. 27] lhe fora a necesarios comcertar pello
direito que ha dita Misericordia tem no dito escravo por anno soltarem e sempre a
Misericordia fycar sem nada e que ho comcerto fezera por dez cruzados segundo
se mostra per sua comta segundo que tambem qui fyca cosyda o que tudo se praticarão os Irmãos do anno presente e allgums dos primcypaes do anno pasado e por
todos e cada huns delles tomadas as vozes por todos dyseram e acordaram que
avyão por (?) e fyrme e vallyoso o comcerto que ho dito Alleyxo Rodriguez escreveo que tynha (?) e com tall comdycão que por se arecadaram emcomvenyemtes
que podem sobrevyr e allgums mallesaos qeyxosos que ho dito escravo com nom
entre numca em algum tempo em Obydos e seu termo nem na Llourinham e seu
termo e page allem dos quatro mil reis as custas que llasam feitas era nesta Vylla
D’Obidos dos trezemtos reis que a Misericordia tem gastados no trellados autos e
que llas aviam (?) [Fl. 27 v.] de mamdarem com [riscou palavras] se comprimdo
as ditas comdycões paga os dez cruzados
Acordo sobre a Bulla da Samta Misericordia
Aos vimte e oito dias do mes de Maio de mill e quinhemtos e cimquoemta anos
na Villa D’Obidos na Casa da Samta Misericordia estamdo em Cabido Duarte
Gallvão Provedor e os Irmãos abaixo asinados foi por elles acordado que porquamto ora o Comemdador Moor de Cristo Allcaide Moor desta Villa que ora vai a
Roma e com elle vai Diogo Gallvão Cavalleiro da Ordem de Samtiago morador
em esta Villa e Irmão desta casa que por elles se mamdase sopriquar (=suplicar)
ao papa e a fe dese a esta casa a bulla que tem comcedida a Samta Misericordia
da cidade de Lixboa e pera isso se dese seis mill reis ao dito Diogo Gallvão e se
esprevese (=escreve-se) ao Senhor Comemdador Moor o ajudase e semdo pera
isso mais dinheiro necesario o dese e qua se lhe pagaria e por asi parecer bem a
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todos o asinarão e mamdarão a Lopo de Sequeira Tizoureiro da dita Comfraria
que lhe dese os ditos seis mill reis os quais emtregou e lhos levarião em comta e
por verdade o asinarão.
[Assinaturas: Diogo Framquo; Lopo de Sequeira; Luis Lopez; Francisco Fernandez; Duarte Gallvão; ?; Antonio Sanhudo; Jacome Estevez; [Fl. 28] Salvador Gil;
Anrico D’Abreu]
Anno do nacymento de Noso Senhor Jhesus Xpõ (=Cristo) de myll e qinhemtos e
cymqoemta annos em dous dias do mes de Julho na Vylla D’Obydos na Casa de
Samto espírito e Capella da Misericordia que foy em dias da Vysytação semdo hy
jumtos o provedor e Irmãos da Misericordia que ate ho dito dias servyrão na dita
Comfraria e asy outras dos dos Irmãos della pera se fazer emlleyção dos Ofycyães
que deste ias em dyamte ham de servyr na dita Comfraria foram llogo tomadas
as vozes semdo forma do compromyso da dita casa per todos os Irmãos que as derão sayram as pessoas seguymtes Francisco Gil Esprivão da Comfraria o esprevy
com a amtrellynha que diz sayram
Item sayo por Provedor Diogo Seyxas
Item por Irmãos dos Nobres Diogo Framqo
Item Lopo Tavares
Item Manuell Dynis
[Fl. 28 v.] Item Francisco Fernandez
Item Joam de Fygeyredo
E pera Comselheyros
Item Amdre Pirez dyzymeiro
Item Gonçalo Fernandez
Item Duarte Diaz llavrador
Item Fernam D’Alvarez tecelão
Item Pero Francisco
Item Amador Antonio
Os quães todos foram chamados e lhe foy dado Juramento sobre os samtos emvamgelhos que bem e verdadeiramente cada hum syrva seu cargo segundo lhe foi
dado pello Provedor vymdouro que ham de servyr o anno seguimte e elles e cada
hum delles prometeram fazer quamto em cada hum delles fose Francisco Gill
Esprivam da Comfraria o esprevy e elles ho asynaram
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[Assinaturas: Diogo de Seixas; Antonio Sanhudo; Diogo Framquo; Lopo Tavares; Duarte (desenhou uma cruz) Diaz; Amdre (desenhou uma cruz) Pirez;
Francisco Fernandez; Manoell Dinis; João de Figueiredo; Pero Francisco; Amador
Afonso]
[Fl. 29] Ano do nacimento de Nosso Senhor Jhesus Xpõ (=Cristo) de mill b e L
(=1550) anos na Vylla D’Obydos na Casa da Mysericordia da dita Vylla Aos bi
(=seis) dias de Julho sendo presente Diogo de Seixas Provedor e os Irmãos Atras
[aparece-nos riscado a palavra bayxo] asynados forão emlegidos pelo dyto Provedor e Repartydos os Irmãos pera servyrem os cargos comforme ao Compremyso
pela maneira seginte
Item esprivão Antonio Sanhudo pera vysytar os emvergonhados e por seu ajudador Duarte Diãz
Item Lopo Tavares com Gonçalo Fernandez pera vysytarem os espritaes e doemtes
pobres e presos
Item Francisco Fernandez pera Tesoureiro e ajudador Fernando Alvarez e arecadarão as cousas da Confraria
Item [acrescentado em cima o nome de “manuel dinis”/] pera Mordomo da Capela Manuel Dinis e Andre Pirez e em sua Ausencia Gonçalo Fernandez
Item João de Fygueiredo pera arecadar as dividas que deverem a casa e seu ajudador Amador Antonio
Item Duarte Diãz [aparece-nos riscado o nome: Fernam Dalvarez] pera tirar
as esmollas na Fregesya de Sam Pedro [aparece-nos riscado as palavras: sam
maria]
Item Gonçalo Fernandez pera tirar as esmollas da Fregesya de Samta [aparece-nos riscado a palavra: pedro] Maria //
Item Diogo Framquo pera Juiz da Comfraria dos Fies de Deus e Pero Francisco
Mordomo da dita Comfraria //
E feyta asy a dita Repartição o dito Provedor asynou
[Assinatura: Diogo de Seixas]
[Fl. 29 v.] Item Aos IX dias de Novembro de b e L (=1550) na Mesa da Mysericordia perante os Irmãos presentes pareceo Bras Fernandez da dita Mysericordia e dixe (=disse) que herão necesareos pera o serviço do altar as peças
segymtes.s.Itavam madeira D’Olanda (=de Holanda) pera guarda dos corporães
Item hum boõm misal de marquesa mayor Item huas galhetas d’estanho Item huã
caixa de terno pera ostras Item huã cayxa quadrada pera os corporaes E por ele
estar de caminho pera Cydade de Lixboa acordarão que ele compre por sua pesoa
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as ditas peças e mamdarão que lhe fosey dados mill e duzemtos reis e ele dara
conta do que lhe fizeres de custo / Antonio Sanhudo o esprevy e o asynarão
[Assinaturas: Antonio Sanhudo; (desenhou uma cruz) Pero Francisco; Lopo
Tavares; Francisco Fernandez; Joam de Figueiredo; Duarte (desenhou uma espécie de cruz) Diãz; Gonçalo (desenhou uma cruz) Fernandez; Amdre (desenhou
uma cruz) Pirez]
[Fl. 30] Aos tres dias de Mayo de mill b e Li (=1551) Na mesa da Mysericordia foy
pydido algua ajuda de casamento pera Gracca (=Graça) mora (=moura, portanto de origem muçulmana) orfãa filha de Domymge (=Domingos) Annes que
Deus tem [aparece-nos riscada a palavra: que] e de Agada Fernandez e pelos
Irmãos abayxo asynados foy acordado que lhe dem dous mill reis pera ajuda de
casamento da dita mora e Isto quando casar Antonio Sanhudo Esprivão que esto
esprevy e Isto vyvendo a dita mora bem e onestamente como ate quy vyveo /
[Assinaturas: Duarte (desenhou uma cruz) Dyaz; Francisco Fernandez; Lopo
Tavares; Pero Francisco; Fernam Alvarez; Gonçalo (desenhou uma cruz) Fernandez; Diogo de Seixas; Amdre (desenhou uma cruz) Pirez; Antonio Sanhudo]
Esta mora (=moura) casou com Joam Gracia (=Garcia) almocreve e ouve pagamento dos dous mill reis comtendo No acordo Acyma esprito (=escrito) e por
verdade asynou Aquy oje XXI (=21) dias de Junho de mill b e Li (=1551)
[Assinatura: Yoam (desenhou uma cruz) Gracia /]
[Fl. 30 v.] Capelão
Aos II dias de Julho de b e LI (=1551) sendo o Provedor e Irmãos abayxo asynados Juntos em mesa Acordarão dar se de mamtimento ao Capelão mill e
seyscentos reis em cada hum anno por seu trabalho de acompanhar os defuntos
e pelas missas que diz.s. cada semana huã Antonio Sanhudo Esprivão que esto
esprevy e eles o asynarão e Isto por ser por pouco o que ate ora teve que herão
mill e duzemtos reis
[Assinaturas: Diogo de Seixas; Antonio Sanhudo; Pero Francisco; Francisco Fernandez; Diogo Framquo; Duarte (desenhou uma espécie de cruz) Diãz; Amador
Antonio; Joam de Fygueiredo; Amdre (desenhou uma cruz) Pirez; Lopo Tavares]
[Fl. 31] Aos II de Julho de mill b e Li (=1551) anos na Casa da Misericordia estando Diogo de Seixas provedor e os Irmãos presentes foy feyta eylycão (=eleição)
de Ofyciães pela maneira segymte.s.Sayrão os dez por emlegedores as mays vozes
Diogo Franco e Salvador Gonçalvez e Fernam Rodriguez e Lopo de Sequeira e
Francisco Gil e Francisco Fernandez e Joam da Pena e Nycolão do Avelar e Diogo
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de Seixas e Gonçalo de Bragança aos quaes o dito Provedor deu Juramento sobre
os santos avamgelhos pera que bem e verdadeiramente emleyão Provedor e doze
Irmãos pera servyrem o presente anno ate outro tal dia que vyra [riscou as palavras: do ano] dia da Vysytação de Santa Isabel do anno que vem de mill b e Lii
(=1552) Antonio Sanhudo esprivão que esto esprevy e eles o asynarão // os quaes
emlegedores forão Repartydos pelo provedor o dito provedor com Lopo de Sequeira e Fernam Rodriguez com Francisco Fernandez e Gonçalo de Bragança com
Nycolão do Avelar e Salvador Gonçalvez com Joam da Pena e Diogo Franco com
Francisco Gil e Repartidos como dito he por eles forão emlegydos cada dous em
sua pauta as pessoas segyntes // SS. por provedor o Bacharel Salvador Gonçalvez
e por Irmãos Francisco Gil e Luys Lõpez e Lyonel Ribeiro e Nycolão do Avelar e
Diogo de Freytas e Anrique Ayres e dos Macanycos (=oficiais mecânicos).s. Duarte Fernandez capateiro e Vicente Gonçalvez prezado e Joam Fernandez [riscou
a palavra tecelam (=tecelão) e escreveu por cima novamente teçelam e riscou
Sangrador] e Andre Pirez saralheiro e Cyriaco Fernandez e Manuel Antuñez aos
quaes logo foy dado Juramento sobre os Santos avamgelhos que bem e verdadeiramente provam sirvam seus cargos e por verdade o asynarão Antonio Sanhudo Esprivão que esto esprevy. E nom (?) [desenhou uma cruz] fasa duvyda o Riscado
que dizia tecelão e a antrelynha que diz samgrador diz João Fernandez tecelão /
[Assinaturas: Vicente (desenhou uma cruz) Gonçalvez; Francisco Gill; Lyonel
Ribeiro; Ciriaco Fernandez; Nycolao do Avelar; Manuell Antunes; Duarte Fernandez; Amdre (desenhou uma cruz) Pirez; [Fl. 31 v.] [Continuação das Assinaturas: Amryque Ayres; Diogo de Freitas; Luis Lopez]
[Fl. 32] de Mbi (=1551) annos
Aos cimco dias do mes de Julho de mill e quinhemtos e cimcoemta e hum añnos fforão Jumtos Provedor e Irmãos da Comfraria da Misericordia desta Vylla
D’Obydos pera se Repartirem nos officios que cada hum avya de servir este añno
/ e o Provedor os ordeñou y la mamaneyra seguinte /
Item Lyonell Ribeiro esprivão da casa e fazenda e da mesa dos Fies de Deus e João
Fernamdez por companheiro e Mordomo / e tera cuidado de pedir a esmolla de
domimguo na Freguesya de São Pedro / este pedir se pasou a Manuell Amtunñez /
Item Francisco Gill e Vicente Guomçallvez Tesoureyros do deposyto que he dinheiro pão vinho azeite e todallas cousas de peso e medida ouro e prata e o dinheiro de comtado se emtreguara a francisco gill
Item Niculao do Avellar porteydor (=portador) da mesa dos Fieis de Deus e com
elle João Fernamdez por Mordomo com emcareguo de toda ha ffazemda que a
mesma Comfraria serve / e com elle servira por esprivão ho mesmo Lyonell Ribeiro /
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Item Amrique Ayres e Duarte Fernandez terão cuidado dos emverguonhados
pobres da Vylla e termo / e pera arecadarem as esmollas que se dão e deyxão a
Samcta Comfraria e seram Procuradores de todalas cousas della /
Item Luis Lõpez e Manuell Amtunez terão cuidado dos doemtes e pobres da Vylla
e termo e presos / e Manoell Amtuñez pydyra (=pedirá) na Freguesya de São
Pedro as esmolas dos domimguos e se remouco João Fernandez deste careguo
(=carguo) //
Item Amdre Pirez tera careguo das esmolas dos domimguos da Freguesya de Samta Maria e Samtiaguo e tera cuidado darecadaçam (de arrecadação) do acucar
e cousas necesaryas pera aos doemtes /
[Fl. 32 v.] Item Dioguo de Freytas e Ciriaco Fernañdez terão careguo da Capella
da Misericordia e serão tesoureyros della e de toda ha ffazenda della e cousas a
ella anexas e do alltar das missas da quoarta ffeyra / e do que mais he neçesario
pera emterar os deffumtos / com a fferamenta pera o ffazer das covas e pera as
proçisões /
[Fl. 33] Acordo que se fez na Casa da Misericordia desta Vylla D’Obydos pelo
Provedor e Irmãos della em mesa acerca do harchete (=arco pequeno) pera o
corcefiçio (=crucifixo)
Aos xxbi (=26) dias do mes de Julho de mill e quinhemtos e cimcoemta e hum
anños em esta Vylla D’Obydos na Casa da Misericordia della fazemdo mesa ho
Provedor e Irmãos do dito anño / asemtarão que se fizese Jumto do alltar do
Spirito Samcto que serve de Capela da dita casa da bamda do avamgelho hum
archete de pedraria bramca pera nelle estar ho corcefiçio da dita casa que serve
das prosysões de quimta feyra dem doemças de cada huum anño Lyonell Ribeiro
esprivão della ho esprevy.
[Neste mesmo fólio aparece riscado um outro texto]
[Fl. 33 v.] De como o Prior e Irmãos soltarão a Capela da emtrada da portas
para nela fazerem o altar de Samto Antonio no anno de 1551
Aos çimco dias do mes D’Outubro de mill e quinhemtos e cimcoemta e hum annos
na Casa da Misericordia desta Vylla D’Obydos ffazemdo mesa em ella ho Provedor e Irmãos que servem ho dito anno abayxo asynados / por o Provedor della
ffoy dado Relaçam aos Irmãos acerca, de huma Capela que se fez na Casa do
Sprito Samcto homde esta sita a dita Misericordia a emtrada da porta primcipall
da dita Igreja ha mão esquerda que foy feyta para em ella se por hum alltar do
nome de Jhesus / E por não asentarem dyso servir pola mudarem a outra parte
e estar vagua sem servir de nada que o Licenciado Jacome D’Olamda (=de Holanda) Juiz de Fora que ora esta nesta Vylla queria em ella ffazer hum alltar da
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avocaçam (=evocação) do bem avemturado Samto Antonio damdo ello provedor
e Irmãos da dita Casa da Misericordia a yso comsemtimento e por a todos os Irmãos presemtes parecer serviço de Deus e avemdo respeito a dita Capela estar asy
vagua asemtarão todos soltarem a dita Capela para sem ella ffazer o dito alltar da
avocaçam de Samto Antonio e pelo asy semtirem ser serviço de Deus mamdaram
a mim Lyonell Ribeiro Irmão e Esprivão da dita casa que fizese este asemto e o
asynase com elles Oje (=Hoje) os ditos cimco dias do dito mes D’Outubro de 1551
Annos
[Assinaturas: Roque Gonçalvez; (desenhou uma cruz) provedor; Vicente Gonçalvez; Luis Lopez; Joam (desenhou uma cruz) Alvarez; Amdre (desenhou uma
cruz) Pirez; Lyonell Ribeiro]
[Fl. 34] Acordo que acordarão o Provedor e Irmãos da Misericordia no anno
de 1551 sobre o que hamde fazer semdo chamado o povo a Camara desta Vylla
Aos omze dias do mes D’Outubro de mill e quinhemtos e çimcoemta e hum annos
em esta Vylla D’Obydos na Casa da Misericordia della estamdo em ella fazemdo mesa o provedor e Irmãos abayxo asynados todos Jumtamente acordarão
que por semtirem asym ser serviço de Nosso Senhor a cujo poder todos avemos
dir em proll da Repubricã (=República) que daquy em diamte quoamdo o povo
ffor chamado ha Camara da dita Vylla por mamdado do Juiz e Oficiaes della
para em allguuã cousa em que emtervyr (=intervir) desfrauda a dita Repubrica
e povo meudo (=miúdo) asy nas cousas que tocarem a suas allmas como ffazemdas / que o Provedor e Irmãos da dita casa Jumtamente vão a dita camara e
ho Provedor somemte tomara a mão por sy e Irmãos e requerera aquyllo que lhe
parecer ser serviço de Deus e bem do dito povo / e asy servyrem que para yso he
necesario escreverem a ell Rey e Rainha Nosos Senhores e que todos Jumtamente
sejão Jumtos na dita mesa e faram as cartas neçesaryas as quoães seram feytas
pelo escryvão da casa e asynada pelo Provedor e Irmãos daquelle anno e pelo asy
semtirem ser serviço de Deus como Ja dito he mamdaram a mim Lyonell Ribeiro
esprivão da dita casa que fizese este acordo e o asynase com elles Oje dito dia e
era sobredita
[Assinaturas: Joam (desenhou uma cruz) Alvarez; Luis Lopez; (desenhou uma
cruz) Provedor; Duarte Fernandez; Manuell Antunez; Lyonell Ribeiro; Ciriaco
Fernandez]
[Fl. 34 v.] Obriguaçam de Marta Allvarez de Guaspar órfão que lhe foy dado
pelo provedor e Irmãos
Aos XXB (=25) dias do mes D’Outubro de mill e quinhemtos e cimcoemta e hum
annos em esta Vylla D’Obydos na Casa da Misericordia da dita Vylla ffazemdo
mesa o Provedor e Irmãos que servem o dito anno abayxo asynados / semdo tam— 54 —

bem presemte Marta Allvarez molher de Dioguo Fernandez morador em Tras do
Outeyro / e dise ao dito Provedor e Irmãos como o anno pedindo de isso lhe fora
dado hum moçozinho por nome Guaspar pelo Provedor do dito anno / o quoall
he de ydade de sete para oyto annos o quoall lhe foy dado pela cryaçam / este dito
anno e porque fez nelle boa cryaçam e lhe da a bom tragimento como ao mestou
(=mostrou) ao dito Provedor e Irmãos pela emformaçam que diso mamdaram
tomar pedio aos ditos Ofiçiães ouvesem por bem de lho darem por mays tres annos que acabaram o anno de cimcoemta e quoatro annos somente pela cryaçam e
por sentirem ser asy serviço de Deus em bem do dito menino / ouveram por bem
de lho darem pelo dito tempo de tres annos e acabados sera obriguada ao trazer
a esta casa e apresemtallo aos Ofiçiães dentão para lho emtão darem por aquillo
que semtirem ser asy serviço de Deus em bem delle moço em a dita Marta Allvarez desta maneira o açeptou / oje o dito dia mes e anno sobredito e eu Lyonell
Ribeiro esprivão da dita casa esprevy por que foy cryado os annos pedidos pella
Misyricordia / E começarão estes annos este dia de todolos samtos que ora bem
desta era / E a dita Marta Allvarez pedio a Francisco Gill Irmão da dita mesa que
asynase por ella
[Assinaturas: Duarte Fernandez; Vicente (desenhou uma cruz) Gonçalvez; Provedor (desenhou uma cruz); Manoell Antunez; Asyno pella sobredita Francisco
Gill; Ciriaco Fernandez]
[Fl. 35] Acordo acercas da pessoa que ha damdar pela Villa com ha campainha manuall desta casa a sesta feira de cada semana de todo anno
Aos XXb (=25) dias do mes de Março de mill e quinhemtos e cimcoemta e dous
annos em esta Vylla D’Obydos na Casa da Misericordia della fazemdo mesa o
Provedor e Irmãos abayxo asynados que o dito anno servem por elles todos Jumtamente foy acordado / que por quoamto na Cidade de Lyxboa.s.na maneira
della os Irmãos tinhão ordenado que em cada [surgem riscadas as palavras: hum
dya] Huma semana de todo anno hum dya omde es della amda huma pesoa com
huma campam (=campainha) manuall / pela cidade huma ora da noyte / com a
quoall da a certos perdeguões que hajudem as allmas que estão no foguo do purguatorio e asi os que estão em pequado (=pecado) mortall / para que cada hum o
ajudem com hum padre (=pai) noster (=nosso) e ave maria segundo diso tem por
Regimento / e por parecer ao provedor e Irmãos niso fazerem muyto serviço de
Deus que todos são obriguados fazerem / e com yso provocarem mães (=mais) aos
moradores desta Vylla ao serviço de Deus / e o muyto fruyto que com yso se fara
hordenarão que a sesta feyra de cada semana hamde huma pesoa que elles ordenarem com ha campa manuall desta casa huma ora amdada de noyte por esta
Vylla.s.por aquellas ruas por omde amdão as prosysoes de corpos xpriste (=Cristo) / e na Rua direita dese cimco preguoes.s.hum a Samtiaguo e o segundo a porta
das casas de Symão de Sousa e o terceiro na Praça [provavelmente defronte da
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Igreja de Santa Maria de Óbidos] / e o quarto ao ballcão que esta na propria rua
e outro defromte [da Igreja] de São Pedro / e outro no outão e o deradeiro a porta
da Vylla / e este regimento e ordem ecuaram (=ecoaram) pelas outras ruas / e a
pesoa que asy for levara ao paazull desta casa e carapuça de Amdador /
[Fl. 35 v.] Aos dous dyas do mes de Julho de mill e quinhemtos e cimcoemta e dous
annos em esta Vylla D’Obydos na Casa da Misericordia desta Vylla estamdo hy
o Bacharel Sallvador Gonçalvez provedor que foy este anno pasado que acabou
oje dito dia que he tam sytaçam com os Irmãos que com elles servirem por elles
foy feyta emleyção da maneira seguinte diguo segumdo o compremiso que hy foy
lydo e sayrão por Provedor e Irmãos as pesoas seguintes comvem a saber Dyoguo
Framquo por Provedor / e por Irmãos Guaspar de Seyxas Manoell Denys Jacome
de Freytas João da Pena Guaspar Ribeiro e Guomcallo de Braguamça / e dos
Macanycos (=oficiais mecânicos) Amdre Pirez dizimeiro Pero Fernandez paçeiro / Pero Rodriguez [riscou palavras] ortelão Guomçallo Fernandez Amtonyo
Figueyra e Pero Fernamdez adygeiro (=adegueiro) aos quoaes por serem jumtos na dita casa pelo dyto Provedor peramte mym esprivão lhe deu juramento
a cada hum por sytos samtos emvamgelhos que bem e verdadeiramente e com
sam comcyemçia e amor de Deus e do proxymo sirvão seus ofiçios e careguos na
maneira que ha cada hum forem careguado por todo o anno E cada hum por sy
dyserão que asy o aseptavão e o prometyão asy fazer e por tamto asynarão com
Bras Fernandez Capellão e eu Lyonell Ribeiro Esprivão na dita casa o esprevy
[Assinaturas: Manuel Dinys; Jacome de Freitas; Diogo Framquo; ?; Gaspar de
Seixas; Amdre Pirez; Amtonio Figueira; Pero Rodriguez; Salvator Vas; Joam da
Pena; Yaspar (Gaspar) Ribeiro; Gonçalo Bragança; Bras Fernandez; Gonçalo Fernandez]
[Fl. 36] Aos tres dias do dito mes de Julho de mill e quinhemtos e cimcoemta e
dous annos nesta Casa da Misericordia foram jumtos ho dito Provedor e Irmãos
atras e pello dito Diogo Franco provedor foram lloguo dados os careguos a cada
hum no que amde sirvir na dita casa e Irmymdade (=Irmandade) pella maneyra
seguinte
Item foy dado ho careguo dese Irmam (=Irmão) da Receita e Despesa da dita casa
e Comfraria dos Fieis de Deus a mim Joam da Pena
Item foy dado careguo a Gonçalo de Bragança de Juiz da Comfraria de Fieis de
Deus e Gonçalo Fernandez Mordomo della.s.da Misericordia e Fazemda e Pero
Fernandez adigeiro (=adegueiro) lhe foy dado careguo de arrecadar ho dito que
pertemçir a dita Comfraria e fazir a despesa da dita Comfraria
Item foy dado careguo de Mordomo da Capella a Amdre Pirez e asi a Gaspar
Ribeiro por seu ajudador //
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Item Tesoureiro do Dinheiro sera Gaspar de Seixas e Amtonio Figueira Tesoureiro
do pão e vinho e azeite //
Item Jacome de Freitas e Pero Fernandez paceiro teram careguo de visitar os presos e doemtes e pobres da Villa e termo //
[Fl. 36 v.] Item foy dado careguo de Mordomos pera pedirem as esmollas aos
domimguos a Pero Fernandez na Freguesia de Samta Maria e Amtonio Figueira
na Freguesia de Sam Pedro //
Item foy dado careguo a Manoell Dinis e Pero Rodriguez de visitarem os doemtis
(=doentes) e espritais que ouver na Villa e tirmo (=termo) e asy os emvergonhados //
os quoaes Irmãos todos presemtis aceytaram os ditos careguos asy como acima e
atras foram Repartidos em cada hum dese que sirveriam sim careguo Joam da
Pena esprivam ho esprevy
Aos XXIX (=29) dias do mes de Janeiro de mill e quinhemtos e cimcoemta e tres
fazendo misa ho Provedor e Irmãos asynados pareçeo perante elles Simão Sexo
[provavelmente de nome Seixo] pimtor e disse que elle pimtara ho Retabollo desta casa em preço de XXb (=25) reis e que a Casa do Esprito Samto lhe pagara a
metade do dito preço e esta misa (=mesa) lhe pagara a outra metade e porque ho
Retabollo foy mais custozo do que cuydou e asy as timtas e ouro lhe custara mais
por Rezão das festas da prymçesa lhe pedio lhe quiseram satisfazir sua quebra e
ho [Fl. 37] informarão e por a casa estar ao presemte pobre de dinheiro parecio
bem ao dito Provedor e Irmãos de lhe darem hum quoaeteiro de triguo que sam
Xb (=15) allqueires de triguo de bolho avemdo Respeito a obra ho mereçir e o
asinaram Joam da Pena Esprivão ho esprevy //
[Assinaturas: Diogo Framquo; Gonçalo de Bragança; Jacome de Freitas; (?);
Amtonio Figueira; Gonçalo (desenhou uma cruz) Fernandez; Amdre (desenhou
uma cruz) Pirez; Joam da Pena; Pero (desenhou uma cruz) Rodriguez; Pero
(desenhou uma cruz) Fernandez]
[Fl. 37 v.] Auto do comçerto que ho Pprovedor e Irmãos fizeram com Balltesar
Pirez morador nesta Villa sobre a obra que se fez nesta casa
Anno do naçimento de Nosso Senhor Jhesus Xpõ (=Cristo) de mill e quinhemtos
e cimcoemta e tres annos aos doze dias do mes de Março domimguo em mesa que
a fazem nesta Casa da Misericordia dese (?) o Provedor della Gaspar de Seixas
Gaspar Ribeiro Jacome de Freitas Gonçalo de Bragança Manoell Dinis Pero Fernandez o Velho Pero Fernandez olleiro (?) Amdre Pirez Pero Rodriguez Amtonio
Fygeyra todos Irmãos ho presemte anno peramte elles e mim esprivão pareçeo
Balltesar Pirez morador nesta Villa comjumto a ista (=esta) Casa da Misericordia e pello dito Balltesar foy Requerido ao dito Provedor e Irmãos que lhe mamda— 57 —

sem paguar a metade da parede sobre que ouse se fez obra da sacristia desta casa
sobre a parede que lhe hocupa a dita obra de suas casas e por elles Pprovedor e
Irmãos foy dito ao dito Balltesar Pirez que se llouvase em hum hofiçiall [Fl. 38]
que avalliase a dita meia parede e que elles se llouvariam em outro e lloguo ho
dito Balltesar Pirez dise que se llouvava em Allvaro Godinho pedreiro e o dito
Pprovedor e Irmãos diseram que elles se llouvavam em Pero Afonso pedreiro ambos moradores nesta Villa os quoaes llogo foram chamados e semdo presemtis ho
dito provedor lhe dise ha ambos Juramento dos santos avãogelhos (=evangelhos)
que puseram suas mãos e lhe fooi mamdado que avalliasem verdadeiramente a
meia parede sobre que se poem abobada da dita sacrestia sobre a parede do dito
Balltesar Pirez e elles pello dito Juramento ho prometiram fazir e llogo foy vista a
dita meia parede pellos sobreditos pedreiros e diseram pello dito Juramento que
lhe foy dado que a dita meia parede valha cemto e cimcoemta reis somente dos
quoaes ho dito Balltisar Pirez dese que fazer esmolla a dita Casa da Misericordia
e o asinarão todos Joam da Pena Esprivão ho esprevy e o dito Prevedor (=provedor) e Irmãos se hobrigaram a lhe segurir ho cano das augoas (=águas) das suas
casas e o asinaram
[Assinaturas: Dioguo Framquo; Baltesar (desenhou uma cruz) Pirez; (?); Gaspar de Seixas; Gonçalo de Bragança; Alvaro (desenhou uma cruz) Godinho;
Guaspar Ribeiro; Manoel Dinis; Jacome de Freitas]
[Fl. 38 v.] Ho Provedor e Irmãos desta Casa da Misericordia aqui asinados fazemos saber que nos provemos viu por Mamposteiro na Freguesia do llugar de Boavista do estremo na Igreja de São Bras na vagamte D’Amrique Llopiz (=Lopes)
Mamposteiro na dita Freguesia que ora falleceo a Lluis da Costa morador no dito
lluguar de Boavista ao quoall foi dado juramento dos samtos avaogelhos sendo
presentes que bem e verdadeiramente sirvam do dito careguo do ir em diamte em
quoamto ho elle fizir bem e como deve e elle pello dito Juramento ho prometeo
fazer e o asinaram com os sobreditos Joam da Pena esprivão ho esprevy
[Assinaturas: Gaspar de Seixas; Diogo Framquo; Antonio Figueira; (?); Amdre
(desenhou uma cruz) Pirez; Manoell Dinis; Lluis (desenhou quatro traços) da
Costa]
[Fl. 39] Auto da emlleição da Misericordia desta Villa D’Obidos do anno de
b e liii (=1553) //
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de mill e quinhemtos
e cimcoemta e tres annos aos dous dias do mes de Julho dia da Visitação de Samta Isabill na Casa da Misericordia desta Villa D’Obidos semdo presemtes Diogo
Framco Provedor e Irmãos que viu sirvem foy feito emlleição segundo formamdo
Compromisso desta Samta Comffraria e sairão emlleitos nella segumdo consta
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da dita Imlleição e pautas que fora de fora deste llivro ppor Provedor Dioguo de
Seixas e por Irmãos Nobres Llopo Tavares Pero Tavares Billchior (=Belchior) Fragoso Joam de Figueiredo Amtonio Sanhudo Francisco Fernandez e dos Macanicos
(=oficiais mecânicos) sairam por Irmãos Diogo Gonçalvez Joam D’Abreu Francisco Diaz Judeo Fernão D’Allvarez Pero Francisco Cristovão (?) que são treze pesoas os quoais lloguo foram chamadas e foram presentis todos e pello dito Diogo
Framco Provedor lhis foi dado juramento dos samtos avãogelhos em que posiram
(=puseram) suas mãos em so ho dito Juramento lhe foi mamdado e noteficado
que bem e verdadeiramente sirvam os carguos pera que foram emlleitos este anno
vindouro que começa no dito dia e se acabava por outro tall dia de b e liiii (=1554)
[Fl. 39 v.] goardamdo em todo e por todo ho serviço de uso sempre que foram escolhidos e elles pello dito Juramento ho prometeram fazir bem e verdadeiramente
e o asinaram por suas mãos Joam da Pena Esprivão da dita Comfraria ho esprevy
[Assinaturas: Diogo de Seixas; Antonio Sanhudo; Francisco Fernandez; Belchior
Fragoso; Pero Francisco; Joam de Fygueiredo; (?); Pero Tavares; Lopo Tavares;
Cristovão Martins; Joam Dabreu]
[Fl. 40] Aos nove dias do mes de Julho de mill b e liii (=1553) annos na Casa da
Misericordia por Diogo de Seixas Provedor della forão Repartidos os cargos aos
Irmãos emleytos pela maneira segynte.s.
Item Lopo Tavares Juiz da Comfraria dos Fieis de Deus
Item Pero Tavares esprivão della / em lugar de Pero Tavares Julyão da Rua /
Item Recebedor do dinheiro do Rol dos Confrades da dita Comfraria Pero Francisco saralheiro [por lapso, este nome e cargo não foi referido no ano de 1553
– 1554, no Catálogo das Mesas Administrativas da Santa Casa da Misericórdia da
Vila de Óbidos (1546 – 2007), ver p. 8]
Item Cristovão Martins curador Mordomo da Cera e ornamentos da dita Comfraria dos Fieis de Deus
Item Belchior Fragoso pera cargo dos pasos e pobres e por companheiro Diogo
Gonçalvez ferador (=ferrador) e pydirão São Pedro
Item Joam de Fygueiredo cargo do Esprital (=hospital) e por companheiro Fernam Dalvarez
Item Antonio Sanhudo Esprivão
Item Francisco Fernandez Tesoureiro
Item Joam D’Abreu e cargo da Capela e com ele Joam de Figueiredo
Item Francisco Diaz pera pydyr (=pedir) em a Fregesya de Santa Maria /
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[Fl. 40 v.] Aos vynte e dous dias do mes de Março de mill e quynhentos sinquenta e quatro anos na Vylla D’Obydos na Casa da Mysericordia sendo Juntos em
cabydo e mesa Diogo de Seyxas Pprovedor e os os Irmãos Comselheyros abayxo
asynados Acordarão que hum talho de vinha que Filypa Dias molher que foy de
Antonio de Bragança deyxou em seu testamento A Casa da Mysericordia com
obrygação de huma missa cadanno e por A casa não poder posuyr bens de Raiz
e a casa senão querer obrygar ao tal emcargo de missa perpetua como o testamento diz alargarão o dito talho [em baixo foi escrito: erão da dita defunta] a
Ambrosyo Gonçalvez ferreiro morador nesta Vylla com tal condição que ele nam
de dizer a dita missa per dia de todollos Santos comforme acordarão do dito
testamento e lhe [surge-nos riscado] em cada hum anno na Igreja de San Pedro
honde a dita defunta esta emterrada e o dito Ambrosyo Gonçalvez sera obrygado
A deytar no Cartoryo da dita Igreja de Sam Pedro o trelado da Renunciação que
a Mysericordia lhe fez do dito talho com a dita obrycagão e asy de como o Pryoste
e Benefyciados aceytão a obrigação da dita mysa pera alma da dita defunta ser
compryda tirara certydão e o dito Anbrosyo Gonçalvez por o dito talho partyr
com ele e ficar de seu pay o aceytou com o dito emcargo e obrigação o fez huma
esmolla a casa que esta caregada no lyvro da Recepta (=Receita) do presente
anno e por asy pasar na verdade asynou Aquy o dito Ambrosyo Gonçalvez per
diso ser comtente com o Pprovedor e Irmãos Antonio Sanhudo Esprivão o esprevy
com antrelynha que diz Irmão da dita defunta e Ryscado e lhe e o dito Anbrosyo
Gonçalvez nom trocara nem escaybara o talho e senpre Andara emteyro na (?) da
dita defunta e compryrão o dito emcargo
[Assinaturas: Pero Francisco; Antonio Sanhudo; Belchior Fragoso; ?; Ambrosyo
Gonçalvez // o de (?)]
[Fl. 41] [Continuação das Assinaturas] e por nom caberem todos os synães dos
Irmãos na folha atras asynarão aquy // Joam Dabreu; Cristovão Martins; Francisco Fernandez; Juliam da Rua; Diogo de Seixas]
Eylyção
Aos dous dias do mes de Julho de mil b e liiii (=1554) anos na Vyla D’Obydos
na Casa e Mesa da Mysericordia da dita Vylla sendo Juntos em Cabydo Diogo
de Seixas Provedor e Bras Fernandez Capelão com os Irmãos presentes sayrão
as mays vozes pera emlegedores per Juramento dos santos avamgelhos pera emlegerem provedor e Irmãos pera servyrem o presente anno ate outro tal dia os
segyntes.s.Gaspar de Seyxas e Diogo Framquo e Duarte Galvão e Francisco Gil
e Jacome de Freytas e Lopo de Sequeira e Joam da Pena e Francisco Fernandez
e Nycolão do Avellar e Fernam Rodryguez // os quaes emlegerão por Provedor
e Irmãos pera servyrem este anno ate outro tal dia do ano vyndouro de b e lb
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(=1555).s.por Provedor Lopo de Sequeira e por Irmãos dos Nobres Nycolão do
Avelar e Jacome de Freytas e Julyão da Rua e Lyonel Ribeiro e Francisco Gil e
Antonio D’Abreu / e dos Macanycos / Duarte Fernandez capateiro (=sapateiro)
e Antonio Figueira e Andre Pirez dizimeiro Vicente Gonçalvez prezado / e Andre
Diãz pedreiro / e Manuel Antuñez ferador aos quaes o dito Bras Fernandez Capelão deu Juramento sobre os santos avamgelhos que bem e verdadeiramente sirvão
seus cargos pera que forem emlegidos e eles pelo dito Juramento prometerão fazer
verdade Antonio Sanhudo Esprivão que esto esprevy
[Assinaturas: Lopo de Sequeira; [Fl. 41 v.] [Continuação das Assinaturas: Nycolao do Avelar; Jacome de Freitas; Lyonel Ribeiro; Duarte Fernandez; Antonio
Dabreu; Francisco Gill Estaço; Antonio Figueira; Manoell Antunez; Juliam da
Rua; Amdre (desenhou uma cruz) Pirez; Vicente Gonçalvez]
Aos biii (=8) dias do mes de Julho de mil e quinhemtos e cimcoemta e quoatro
annos em esta Vylla D’Obydos na Casa da Mysericordia da dita Vylla fazemdo
mesa e Provedor e Irmãos que amde servir o presente anno / pelo dito Provedor
fforão Repartidos os offiçios pelos ditos Irmãos da dita casa em a seida Comfraria
dos Fies de Deos anexa a ella da maneyra seguinte.s.deu cuidado de tesoureiro da
dita casa a Francisco Gill Irmão / e a Lyonell Ribeiro esprivão a seida casa como
da dita Comfraria dos Fies de Deus / e deu carguo de Juiz da dita Comfraria dos
Fyeis de Deus a Nyculao do Avellar / e tesoureiros da Capela a Julyão da Rua e
Amtonyo Figueyra ao quoall Amtonio Figueira foy emtregue todo o (?) da dita
casa comforme ao Invemtayro (=Inventário) ao por do quoall elle assinou como
o Reçebeo e dem careguo de Mordomo da dita Comfraria dos Fies de Deus Duarte Fernandez capateiro outros Irmão da dita casa / e deu cargo pera vesytarem
os emfermos cadeas e necetidados (=necessitados)) a Jacome de Freytas outros
Irmão e a Julyão da Rua e Vicente Gonçalvez prezado outrosy Irmão e pelo semtyr
ser ao serviço de Deus mamdou a mim esprivão fizesse este termo e ello o assinou
Lyonell Ribeiro Esprivão da dita casa espreveu e deu carguo do sel a amdre pirez
[Assinatura: Lopo Sequeira]
[Fl. 42] Acordo acerqua do pregador que pregou nesta Villa na Casa da Samta Misericordia o ano de Liiii (=[15]54)
Aos quinze dias do mes de Julho do dito anno de b e Liiii (=1554) annos nesta Villa
D’Obidos na Casa da Misericordia da dita Villa estando o Provedor e Irmãos na
mesa / acordaram que avemdo Respeito aos da servido dos oficiaes do anno pasado que servyrão na ditas E asa nam fazerem esmola ao mosteiro da batalha por
lhe mamdar pregara a Ffrey Antonio Pegado a coresma (=quaresma) do dito ano
e por a dita casa lhe nam ter feyta nhumã (=nenhuma) esmolla e remuneração
do seu trabalho acordaram lhe darem e de feito derão dous mil e digo dous mil
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reis do pescado segundo os quaes dous mil reis se lamcaram em despesa e caregarão sobre Ffrancisco Gill Tesoureiro em despesa e o asynarão Jacome de Freitas
Irmão o fez ey aucencia de Lionel Ribeiro esprivão da dita Casa
[Assinaturas: Francisco Gill; Lopo de Sequeira; Nyculão do Avelar; Juliam da
Rua; Lyonel Ribeiro; Jacome de Freitas; Duarte Fernandez; Amdre (desenhou
uma cruz) Pirez; Manoel Antunez; Amtonyo Figueira; Antonio Dabreu; Amdre
(desenhou quatro traços) Diaz]
[Fl. 42 v.] Acordo do provedor e Irmãos desta Casa da Misericordia
Aos XXb (=25) dias do mes de novembro de b e Liiii (=1554) annos em a Casa da
Misericordia desta Villa D’Obydos estamdo Irmãos em mesa Lopo de Sequeira
Provedor Francisco Gill Nyculao do Avellar Amtonyo D’Abreu Jacome de Freitas
[Fl. 43] Doaçam que fez esta mesa da Misericordia da Vylla D’Obydos / convem a saber Provedor e Irmãos da capela que estava feyta na Casa do Spirito
Sancto a emtrada della a bamda da mão esquerda João Luis Cleriguo e Beneficiado da Igreja de São João do Mocharo da dita Vylla /
Aos bi (=6) dias do mes de Janeiro de mil e quinhemtos e cimcoemta e cinco annos
em a Vylla D’Obydos na Casa da Misericordia da dita Vyla estamdo presemtes
Lopo de Sequeira Provedor e bem asy Francisco Gill Amtonyo D’Abreu Amtonyo
Figueira Amdre Pirez e Amdre Diãz Irmãos o presemte anno / e bem asy Duarte
Fernandez tambem Irmão os quoaes todos Jumtamente por ser domimguo fazerão mesa como tem por aos (?) / peramte elles e mim Esprivão pareceo honeyto
(=honesto) homrado Joam Luis Cleriguo de Misa, Capellão que foy do Arcebispo
Dom Martinho [refere-se, provavelmente, à figura de D. Martinho da Costa
(Fundão, Alpedrinha, 1434? - Gibraltar, 28 de Novembro de 1521), que foi o 9.º
Arcebispo de Lisboa (1500-1521), e irmão do célebre cardeal de Alpedrinha, D.
Jorge da Costa] que gloria aja e beneficiado na Igreja de São João do Mocharo
da dita Vylla e nella morador / loguo por elle foy dito como elle desse joso de fazer
nesta Casa do Espirito Sancto omde esta syta esta Casa da Misericordia humã
Cappella da avocação da comcepçam de Nossa Senhora por sua devoçam e nella
querya fazer sua sepultura / e que per yso pedira ao Provedor e Irmãos desta
Casa do anno passado pedindo lycemça pera a fazer em huma capela que esta
casa tinha a emtrada da porta prymcipall da mão esquerda / e que elles vemdo
como a obra que elle queria fazer era pera ser ella servir a Deos ouverão por bem
de lha darem / e por disso senão fazer nenhum asemto e ficar no ar elle pedia ora
novamente, a elle Provedor e Irmãos que ora novamente / lha desem / e vysto por
todos avemdo Respeito ao que dito he por semtirem ser serviço de Deus diserão
que lhe davão lugar pera que na dita capela elle dito João luis para a dita capela
e levamte altar da dita havocaçam da comcepçam de nossa senhora / e se pudesse
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nella mamdar sepultar / e esto com tall comdisam que elle dito João Luis em sua
vyda sostemte a dita capela de todo o que ouver mester a sua proprya custa e
aguora em sua vyda elle dito João Luis declare aquy os bees (=bens) que dota
a dita cappella porque por sua morte seja sostemtada e Repayrada (=reparada)
do que ouver mester [Fl. 43 v.] dizemdo loguo o dito João Luis que os bens que
dotava e deyxava a dita capela [riscou as palavras: “os bens”] de Raiz são as
seguintes item hum baçebo que elle tem aos aryencos desta Vylla que parte com
vista de Samta Maria que tras Bras Fernandez diguo que he de Samtiaguo foro
y semto / E emcareguo de duzemtos reis que a mesa desta casa Reçebera com
condicam que os duzemtos sejão pera a fabrica da dita capela dele João Luis e
em es pera huam mesa que se dira nella camtada a qual dira que o provedor e
Irmãos mamdarem o dia da festa da comçepção em cada hum anno pera sempre
e que quamdo o Provedor e Irmãos a não a quiserem mamdar dizer a diguão os
Beneficiados de Santa Maria [aparece sublinhado] e disse que deyxava mais as
suas casas em que vive obryguadas com fforo de duzemtos reis que são foras com
seus quymtall e estebaria que partem da travesea e abreguo com Ruas pubricas
(=públicas) e do soão com casas de Maraos [provavelmente de nome Marcos]
Fernandez Vigairo (=Vigário) e Ambrosyo Gonçalvez e do agurão com Casas de
São Pedro os quoaes duzemtos reis Receberão os Irmãos desta mesa em Casa da
Misericordia / pera deles lhe mamdarem dizer cada hum anno pera sempre huma
misa camtada dia dos finados de requyem e ao alevamtar a Deos na dita misa
lhe camtarem huam ladainha e sera dita na dita sua Capela e no cabo da mysa
sayrão com Respomso sobre a cova dele João Luis / e darão pella dita misa cem
reis e pellos outros cem reis lhe dyrão cimco misas Rezadas a vymtam por misa de
Requyem na dita capela a prymeyra sera por a allma delle João Luis e a segunda
por seu pay e may e a 3ª por Allvaro Vãaz e Maria Loba sua tya que hocrahão a 4ª
por Cosme Eanes seu Irmão que lhe deu o beneficio que ora serve a 5ª por aquelles
a que tem obriguaçam e disse que deyxava outras casas que tem nesta Vylla sobre
o lagar de Francisco Gill que partem da travesea e abreguo com Rua e do soam
com o dito laguar / e do (?) com casas de Marcos Fernandez obriguadas a lhe
acemderem hua alampada aos sabados e bens pelas de Nossa Senhora de todo o
anno ha qual fazemda que asy deyxa e tem nomeada com os ditos emcareguos ha
por bem e quer que se aqui de as pessoas ou pessoa a que a deyxar e não comprir
com os ditos emcareguos e obrigações que ho provedor e Irmãos desta casa / lamçe
mão dos ditos [Fl. 44] bens e os (?) a pessoa que os cumpra e acuda com o dito
dinheyro e mays obrigações como dito tem que mais serviço de Deus for vomtade
delle doador / dizemdo mais o dito João Luis que por sua devacam e por semtyr
ser serviço de Deus e Remuneraçam dos trabalhos que o provedor e Irmãos desta
Casa da Misericordia podem levar e fazer compryr os emcareguos da dita sua
Capella deyxa a Sancta Maria tres mil reis em dinheyro pera hum cada os quaes
se obrigua a emtreguar nesta mesa quamdo o ay se hobriguarem / per ao que
obrigua toda outra mães (=mais) sua fazemda e Remdimento de seu beneficyo
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/ e pella mesma maneyra diserão o dito provedor e Irmãos com mães Jacome de
Freytas outros Irmão que para compryrem o que o dito João Luis mamda obrigão
todos os Rendimentos desta casa comprymdo ho aministrador que elle João Luis
deyxar os ditos emcareguos ou o que esta mesa fizer não comprymdo elle Dizemdo o dito João Luis que os foreiros a que elle deyxar a dita fazemda com os ditos
emcareguos serão obriguados Respomder ao provedor e Irmãos desta casa pelos
ditos foros pera que cumprão e posão comprir a vomtade della João Luis / e asy
lho porá clausulla nas esprituras que lhe disso fizer / E por asy semtirem todos ser
serviço de Deos aceptaram a dita Capella do dito João Luis em nome deles e dos
vymdouros / e se obriguão que se em algum tempo ouver mester allguam cousa a
dita Capella da Fabrica [da Igreja] que esta casa o componha das esmolas della
/ e por verdade mamdarão a mym Lyonell Ribeiro Irmão e esprivão desta casa
fizesse esta obriguaçam que elle Provedor e Irmãos com elle João Luis o assinarão
Lyonell Ribeiro Esprivão o esprevy
[Assinaturas: Joam Luis; Lopo de Sequeira; Francisco Gill; Antonio D’Abreu; Jacome de Freitas; Antonio Figueira; Amdre (desenhou uma cruz) Pirez; Duarte
Fernandez; Lyonell Ribeiro]
[Fl. 44 v.] Obriguaçam da tera que Diogo de Seyxas como testamenteyro de
Felypa Corea sua sobrinha obrigou a mesa mamda dyzer no altar de Jhesus
Aos xxbii (=27) dias do mes de Janeiro de mil e quinhemtos e cimcoemta e
cimco annos em esta Vylla D’Obydos na Casa da Misericordia della estamdo
hy fazemdo misa o provedor E Irmãos que o presemte anno servem abayxo
assinados loguo peramte elles de mym esprivão ao diamte nomeados pareçeo
Dyogo de Seixas Cavaleiro Fidallguo da Casa dell Rey Nosso Senhor e morador
na dita Vylla / e dise como Felypa Corea que gloria aja sua sobrinha amtes do
seu falecimento fizera testamento / em o quoall o deyxara a elle sentyo por erdeyro e tastamenteyro de sua fazemda / e que amtre os leguados (=legados) que
mamdarase fizessem por sua allma fora mamdar que lhe fyzesem nesta Casa da
Mysericordia hum altar da embocacão (=evocação) do nome de Jhesus / a qual
hera feyto e acabado e maes perfeycam do que sem o dito testamento mamdava
e que com yso mamda no dito testamento lhe diguam em cada hum anno pella
dita festa do nome de Jhesus huam misa pera a qual mamda elle seu testamento
e erdeyro pague hum tostão / e que pera yso obriguase e yso tirase por a dita
obrigaçam e misa huam tera (=terra) das que lhe ficavão e que ora satysfazendo a vomtade da dita defumta e hobriguaçam em que nisso era elle desera qye
yso tyrava a dita mysa e comtya de hum tostão huam tera de pão que esta no
levamte desta Vylla Jumto da callçada que vay pera pomte da Regaça do postyguo de cima desta Vylla que levara de sameadura (=semeadura) dez alqueires
e que parte do aguyão com estrada e da travesy com charnequa (?) e do soão
com Rigueiras / e do sull com tera d’agua farya e com outras comfromtações
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com que de direito deve partyr a qual he fora ey servida do serviço a Deus e
asi lyvre obrigua em tempo ter qua a dita obrigaçam do dito tostão [Fl. 45].s. a
pagua delle e esto pera sempre / e por o dito provedor e Irmãos semtirem ser a
serviço de Deus e estar certo o pagamento da dita mysa elles aceptarão a dita
tera com a dita comdiçam e mamdara a mim esprivão fizesse esta obriguacam e
dello pasase certidão ao dito testamenteyro / a qual loguo fiz / e elles assinarão
Lyonell Ribeiro Esprivão da dita casa o esprevy
[Assinaturas: Antonio D’Abreu; Diogo de Seixas; Lopo de Sequeira provedor;
Nycolao Davelar; Jacome de Freitas; Juliam da Rua; Lyonell Ribeiro; Francisco
Gill; Duarte Fernandez (voltou a repetir a assinatura); Amdre (desenhou uma
cruz) Pirez]
Peticam para Amtonio D’Abreu arrecadar o açuquar desta Casa da Mysericordia /
Aos xx dias do mes D’Abrill de mil e quinhemtos e cimcoemta e cinco annos em
esta Vylla D’Obidos na mesa da Mysericordia da dita Vylla semdo presemtes
Lopo de Sequeira Provedor e Jacome de Freytas Nycolaoo do Avellar Jullyão da
Rua Francisco Gill e eu esprivão abayxo nomeado Irmãos dos Nobres que o presemte anno servem na dita casa /e bem asy Manuell Amtunez Amdre Diaz Duarte
Fernamdez e outros mais Irmãos dos Macaniquos (=oficiais mecânicos) / loguo
pelo dito Provedor e Irmãos foy dis que elle sem nome da dita [Fl. 45 v.] da dita
casa não podera Amtonio D’Abreu outro sy Irmão dos Nobres o mostrador da
presemte petiçam pera que posa arrecadar e a seria mão aver e receber as duas
arrobas dacuquar (=açucar) que ell Rey Nosso Senhor em cada hum anno fazer
merçe mamdar daar a estaa casa asy o que se deu deste anno pasado de 1554
como o mais que se achar ser devydo e de todo o que receber daar conhecimento
e asynarem quasquer lyvros que ffor necessario e sobre yso fazer e requerer todo
aquyllo que a esta casa pertemcer e tudo o por elles feyto e afirmado e asynado
pormeterão elle Provedor e Irmãos daver por firme e valyoso deste dia pera sempre e o relevão do emcareguo de satysdaçam segundo o direito outorgua / pera o
que obriguação e obriguão todas as remdas desta casa / e mamdarão a mym Lyonell Ribeiro esprivão della fizesse esta procuração que logo fiz e elles a assinarão
no dito dia mes e anno acima Lyonell Ribeiro Esprivão o esprevy
[Fl. 46] Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesus Cristo de mill e quynhemtos
e cymcoemta e cinco annos aos dous dias do mes de Julho que he dia da Vysitaçam em o quoall dia se costuma ffazer a emleycam dos offiçiaes que hão de servir
o anno vymdouro de mill e quinhemtos e cimcoenta e seis e hacabarão per outro
tall dia do anno de cimcoemta e sete annos semdo presemtes o provedor e Irmãos
da Samta Misericordia Jumtos em cabydo fizerão emleycam de outros novos offi— 65 —

çiães pera servyrem o ano vymdouro como ja dito he Lyonell Ribeiro Esprivão da
casa o esprevy
E tomadas as ditas vozes sayrão por emlegedores as pesoas seguintes Dyogo Framquo e Amtonio Sanhudo Lopo Tavares e Francisco Fernandez Nyculaoo do
Avellar e o bacharel Sallvador Gonçalvez Duarte Guallvão e João da Pena Duarte
Fernandez e Guaspar de Seyxas / e estes emlegerão per Provedor e Irmãos que
servyrem este anno que embora vem as pesoas seguintes e pera Provedor / Francisco Gill e por Irmãos dos Nobres João da Pena por esprivão / Manuel Denis João
de Ffigueredo e Amrique Ayres Francisco Ffernandez Guaspar Rodriguez e dos
macanycos Amdre Pirez saralheiro Francisco Amtunez / e Duarte Diaz Jacome
Estevez Amtonio Fernandez allfayate Gonçalo Fernamdez capateyro / aos quaes
por Lopo Sequeira e bem aos por Bras Fernandez Capellão da dita casa peramte
mym esprivão foi dado Juramento comforme ao compremiso que bem e verdadeiramente servysem dos ditos ofiçios e caregos que lhe pelo provedor fosem dados
/ e elles asy o prometeram fazer portamto asynarão Lyonell Ribeiro Esprivão o
esprevy
[Assinaturas: (?); Francisco Gill Estaço; Joam da Pena; Pero (desenhou uma
cruz) Amtunez; Jacome Estevez; Joam de Fygueiredo; [Fl. 46 v.] Amdre (desenhou uma cruz) Pirez; Manoell Dinis; Francisco Fernandez; Duarte (desenhou
uma cruz) Diaz; Gonçalo (desenhou uma cruz) Fernandez; Amryque Ayres;
Gaspar Rodriguez]
Amtonio Fernandez allfaite Irmão atras foy chamado pera servir por João Allvarez amdador e Amdre Pirez não quis vir e dise que não queria sirvir que emllegese
outro em siu (=seu) llugar Pero Amtunez allfaiate pera sirvir siu carguo o que
ora veio e aceytou ho carguo com Juramento que lhe foy dado de bem e verdadeiramente sirviu ssiu carguo e o asynou Joam da pena Esprivão ho esprevy (?) foy
riscado dos numero
Do anno de 1555
Provedor Francisco Gill
Nobres

Macanicos

Francisco Fernandez tesoureiro

Amdre Pirez saralheiro

Manoill (=Manuel) Dinis

Gonçalo Fernandez capateiro

Joam de Figueiredo

Francisco Amtunez ferador

Amrique Ayres

Jacome Estevez (?)

Gaspar Rodriguez

Duarte Diaz capateiro

Joam da Pena esprivão

Amtonio Fernandez allfaiate
Pero Amtunez alfaiate
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[Fl. 47] Cargos dos Irmãos que o provedor Ripartiu
Joam da Pena esprivão da Reçeita e dispensa da Casa da Misericordia tera cuidado de visitar os envergonhados na Villa e termo e por siu praceiro (=parceiro)
e ajudador Duarte Dias
Francisco Fernandez Tesoureiro do Dinheiro da Caza da Misericordia e Fieis de
Deus
Manoill Dinis Tesoureiro da Capella hajudallo (=ajudá-lo) ha Francisco Amtunez e teram cuidado dos doentes pobris da Villa e tirmo e outras que souberem
pera serim socorridos asy com ho esprituall e temporal
[Fl. 47 v.] Da Capella de Joam Lluís Revogada
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de mil e quinhemtos e
cimcoemta e seis annos aos dezanove dias do mes D’Abrill nista (=nesta) nobre
Villa D’Obidos demtro na Casa da Misericordia da dita Villa em mesa que ha
faziam Francisco Gill Provedor Gaspar Rodriguez Francisco Fernandez Duarte
Diaz Francisco Amtunez Jacome Estevez Pero Amtunez todos Irmãos ho presemte
anno na dita caza e asy eu esprivão E lloguo por todos foy comsulltado e praticado que aministrarão que ho Provedor e Irmãos dista (=desta) casa aceytação
da Capella de Nossa Senhora da Comceyção servida na dita casa de João Lluis
segundo auto de prytação atras neste livro por ser gramde hobrigação e trabalho
copresão pera esta casa e com grandis hobrigações e nesta aceytação em derem
ho modo do Comprimiso por todos os sobreditos em seus nomes e dos vimdouros
disseram que elles remuneravam a dita hobrigaçam e dos (?) da tall ministração
e anno querem aceytar nem aceytão e isso pollo averem asy por serviço de nosso
senhor e que ho testamenteiro do dito Joam lluis no sius hu dei us dem ha dita
ministração a quem quiserem ho quoall [Fl. 48] foi notefficado a Gaspar de Seixas testamenteiro do dito Joam Lluis foy a iso presente Manoell Denis Irmão ho
presente anno e o assinarão todos Joam da pena Esprivão da dita casa ho esprevy
[Assinaturas: Francisco Gill Estaço provedor; Manoell Denis; Francisco Fernandez; Duarte (desenhou uma cruz) Diaz; Francisco Amtunez; Jacome de Freitas;
Joam da Pena; Pero (desenhou uma cruz) Amtunes; Gaspar Pirez]
[Fl. 48 v. em branco]
[Fl. 49] Auto da Imlleição do ano de 1556
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de mil e quinhemtos
e cimcoemta e seis annos aos dous do mis (=mês) de Julho dia da Visitaçam de
Samta Isabill que a emlleição dos hofficiais desta se fez demtro na Igreia de Samto
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Esprito homde esta sita a Comfraria desta Samta Casa da Misericordia semdo hy
presemtis Francisco Gill Pprovedor Bras Fernandez Capellão Gaspar Rodriguez
Francisco Fernandez Duarte Diãs Jacome Estevis (=Esteves) Pero Amtunez Francisco Amtunez Gonçalo Ffernandez todos Irmãos da governamça do dito anno
que ora acaba e asy muitos Irmãos outras pessoas que serve de quam pa tamgida
fforam chamados segumdo forma do Comprimyso lloguo ffezeram Imlleiçam dos
hoffiçiais que este anno vimdouro hamde servir segumdo Comprimiso E lloguo
ho dito capellão comigo taballiam em pauta fforam tomadas a vozes de cada hum
por Juramento dos samtos emvamgelhos que lhe ffoy dado e elles ho prometeram
ffazir segumdo (?) lhe disse ad timdir as quais vozes se juraram em huã pauta
de ffora Joam da Pena esprivão ho esprevy E amtrelinha fforam chamados que se
fez por verdade [Fl. 49 v.] E tomadas asi as ditas vozes na dita pauta como dito
he sairam nella as mais vozes por Imlleitores Francisco Fernandez Gaspar de Seixas Duarte Diaz Dioguo Ffranco Llopo Tavares ho Bacharel Salvador Gonçalves
Dioguo de de Freitas Nicollao do Avillar (=Avelar) Llopo de Sequeira Amtonio
Sanhudo aos quais todos presimtis foy dado pello dito provedor Juramento dos
samtos emvamgelhos em que pusiram (=puseram) suas mãos que ellis (=eles)
Imllejam os treze Irmãos que este anno vimdouro (?) treze pessoas hum provedor
e esprivam e sius Nobres e sius (=seus) Macanicos (=oficiais mecânicos) sigumdo
forma do compromisso e elles ho prometiram ffazir segumdo ho emtemdesem e
o asinaram e fforam hapartados de dous em dous emrrolley Joam da Pena Taballiam Esprivam o esprevy
[Assinaturas: Nycolao do Avelar; Salvador Gonçalves; Diogo Framquo; Lopo Tavares; Francisco Fernandez; Duarte (desenhou uma cruz) Diaz; Diogo Freitas;
Gaspar de Seixas; Antonio Sanhudo; Lopo de Sequeira]
[Fl. 50] E lloguo estamdo ho dito provedor e Irmãos estamdo fazimdo misa
(=mesa) os ditos Imlloutores (=eleitores) deram sius (=seus) rois e pautas e sairam as mais vozes por Irmãos para o presente anno vimdouro averem de servir
esse Dioguo de Seixas Provedor Bernalldim Ribeiro esprivão Irmãos Nobres ho
dito Bernaldim Ribeiro Bellchior Ffragoso Nicollao do Avellar Dioguo de Freitas Francisco Corea Julliam da Rua // mananicos (=oficiais mecânicos) Sodíaco
(=Ciriaco) Fernandes Dioguo Jorge Pero Françisco Ffirnam Dallvarez Pero Rodriguez Amdre Pirez que ssam os treze segumdo Compriso (=Compromisso) ho
quoall Dioguo de Seixas Provedor emlleito ffoy lloguo chamado para servir ho
dito cargo ho quoall dise que sirvão hachava em disposisam pera poder servir
ho dito carguo e que emllegesem outro e ao primeiro que saio apos elle em võoz
de provedor ffoy Dioguo Fframco ao quoall simdo presente com os mais Irmãos
acima nomeados ho dito provedor lhe deu llogo Juramento dos samtos emvamgelhos que bem e verdadeiramente sirvão seus careguos pera que fforam Imlleitos
sigumdo Comprimiso este anno vimdouro que se acabam por outro tal dia do
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ano vimdouro e elles pello dito Juramento ho prome [Fl. 50 v.] teram ffazer ho
milhor que nosso senhor lhe desera emtimder e o asinaram todos Joam da Pena
Esprivam ho esprevy
[Assinaturas: Bernardim Ribeiro; Diogo Framquo; Belchior Fragoso; Francisco
Gill Estaço; Nycolau do Avelar; Diogo de Freitas; Pero Francisco; Pero (desenhou
uma cruz) Rodriguez; Francisco Corea; Julliam da Rua; Ciriaco Fernandez; Pero
Jorge; Fernam Alvarez]
[Fl. 51] Dos Oficiães do anno de 1556
Aos cinquo dyas do mes de Julho de mil e quinhemtos e cimquoemta e seis annos
nesta Casa da Misericordia desta Villa D’Obidos semdo presentes Francisquo Gill
Provedor do ano pasado e asi os Irmãos e Diogo Framquo Provedor deste e asi
tão bem os Irmãos e fizeram suas comtas e o dito Provedor pasado emtregou toda
a ffazemda da dita casa ao dito Diogo Framquo [de difícil leitura por estarem
sobrepostas duas palavras] e elle a mamdou emtregar aos Irmãos por quem Repartio os ofícios della Bernardim Ribeiro Esprivão desta Misericordia o esprevy
Repartição dos oficiaes por Diogo Framquo provedor do anno de 1556
Aos doze dias do mes de Julho de mil e quinhemtos e cimquoemta e seis annos
nesta Casa da Misericordia desta Villa D’Obidos todos JJumto em mesa pelo Provedor della Diogo Framquo forão repartidos os ofiçios della pelos ditos Irmãos
pela maneira seguinte que nosso senhor lhe deu a emtender
Item Nicolao do Avellar Irmão servira de Juiz da Comfraria dos Fies de Deus e
Mordomo da Sera (=Cera) della Pero Framquo
Item Julião da Rua Tesoureiro desta Casa da Misericordia sera seu ajudador Pero
Rodriguez terão cuidado de saberem dos pobres pera serem socorridos segundo a
casa puder e deles merecer
Item Diogo de Freitas sera Tesoureiro da Capella com Ciriaquo Fernandez que
sera tesoureiro della e visytarão o espritall e pobres delle
[Fl. 51 v.] Item Bellchior Fragoso com Diogo Jorge terão cuidado de saberem dos
envergonhados pera serem remedeados
Item Francisquo Corea com Fernão D’Allvarez saberão dos doemtes pera serem
vesitados desta casa
Item Bernalldim Ribeiro sera escrivão desta Casa da Misericordia e da Comfraria
dos Fieys de Deus e seu companheiro Amdre Pirez e eu Bernardim Ribeiro Esprivão desta Misericordia esprevy
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Aos xxbiii (=28) dias do mes de Setembro do anno de b e Lbi (=1556) nesta Vila
D’Obidos nas Casas da Misericordia pelos Provedor e Irmãos se ahi achavão foi
eleito pera servir este anno em logar de Fernam D’Alvarez defumto / Estevão
Alvarez capateiro e jurou de o fazer e o asynou Diogo Framquo o esprevy [Por
lapso, não foi referida esta substituição nos anos de 1556 – 1557 no Catálogo das
Mesas Administrativas da Santa Casa da Misericórdia da Vila de Óbidos (15462007), ver p. 11]
[Na margem esquerda foi escrito o nome: Estevão Alvarez]
[Assinatura: Estevão (desenhou uma cruz) Alvarez]
Aos xxi (=21) de Fevereiro de 1557 nesta Casa da Misericordia pelo Provedor e Irmãos della ffoi eleito pera servir este anno em lugar D’Amdre Pirez Irmão defunto
que Deus aja a Gaspar Ribeiro alfaiate e jurou de o fazer em e verdadeiramente
como Nosso Senhor lhe dese a emtender e o asynou Bernardym Ribeiro Esprivão
desta casa o esprevy [Por lapso, não foi referida esta substituição nos anos de
1556 – 1557 no Catálogo das Mesas Administrativas da Santa Casa da Misericórdia da Vila de Óbidos (1546-2007), ver p. 11]
[Na margem esquerda foi escrito: Gaspar Ribeiro]
[Assinatura: Gaspar Ribeiro]
[Fl. 52] Aos trinta de maio de 1557 nesta Casa da Misericordia em mesa pelo
Provedor e Irmãos della foi eleito pera servir este anno por Bellchior Fragoso por
não querer semdo dos doze Lionell Ribeiro a que foi dado Juramento que bem e
verdadeiramente syrva a dita Irmandade este dito anno no cargo que foi dado ao
dito Bellchior e o asynou Bernardim Ribeiro Esprivão della o esprevy [Por lapso,
não foi referida esta substituição nos anos de 1556 – 1557 no Catálogo das Mesas
Administrativas da Santa Casa da Misericórdia da Vila de Óbidos (1546-2007),
ver p. 11]
[Na margem esquerda foi escrito: Lionell Ribeiro]
[Assinatura: Lyonell Ribeiro]
[Fl. 52 v.] Auto da emleição do anno de 1557
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Xº (=Cristo) de mil e quinhemtos e
cimquoemta e sete annos na Casa da Misericordia desta Villa D’Obidos aos dous
dias do mes de Junho semdo nelles Jumtos muita parte dos cemto e depois de lido
o Compromisso da dita Comfraria o Capelão comigo esprivão tomamos as vozes
dos emleitores dos Irmãos que amde servir este anno que vem Bernardim Ribeiro
esprivão o esprevi
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E loguo depois de tomados as ditas vozes sairão por emleitores dos oficiaes Diogo
Framquo e Duarte Fernandez e Amtonio Sanhudo e Diogo de Freitas Niculao do
Avelar e Duarte Diãz Lopo Tavares com Julião da Rua Francisco Fernandez com
Joam da Pena aos quaes forão dado Juramento pelo provedor que acabara que
bem e verdadeiramente emlejão os treze para servirem nesta casa e elles asy o
prometerão fazer bernardim ribeiro esprivão o esprevy
[Assinaturas: Francisco Fernandez; Joam da Pena; Juliam da Rua; Diogo Framquo; Duarte Fernandez; Nycolao do Avelar]
[Fl. 53] E no dito dia depois de Repartidos asy como atras vão nomeados os ditos
emleitores por elles as mais vozes fizeram a Niculao do Avellar Provedor [erradamente foi atribuído o cargo de provedor a Diogo Franco para o ano de 1557-1558,
no Catálogo das Mesas Administrativas da Santa Casa da Misericórdia da Vila
de Óbidos (1546-2007), ver p. 12] e Amtonio Sanhudo esprivão e Irmãos Manuel
Corea Luis Preto João da Pena Lionell Ribeiro Francisco Fernandez e dos Macaniquos (=oficiais mecânicos) Amtonio Fernandez carpimteiro Pero Amtunez Francisco Amtunez Amdre Pirez saralheiro Duarte Diãz lavrador Amtonio Figueira
aos quães forão dado Juramento pelo dito Diogo Framquo Provedor do anno pasado e elles pelo dito Juramento prometerão servir esta dita casa como lhe mamda
o compremiso della e todos o asynarão Bernaldim Ribeiro Esprivão o esprevy
[Assinaturas: Nycolao do Avelar; Joam da Pena; Luis Preto; Amtonio Sanhudo; Lyonell Ribeiro; Manuel Correa; Francisco Amtunez; Francisco Fernandez;
Amtonio (desenhou uma cruz) Fernandez; Amdre (desenhou uma cruz) Pirez;
Duarte (desenhou uma cruz) Diãz]
[Fl. 53 v.] Aos iiii (=4) dias de Julho de mil b e Lbii (=1557) anos na Vylla D’Obydos
na Casa da Mysericordia em mesa estando presente Nycolão do Avelar Provedor
com os Irmãos presentes que forão emlegydos para servyrem o presente anno pelo
dito Provedor forão emlegidos os Irmãos pera cada huñs servirem seus cargos
comforme ao compremysso pela maneira segynte
Item ao Licenciado Luys Preto por Juiz da Comfrarya dos Fyes de Deus com Duarte Diãz lavrador por Mordomo /
Item Francisco Amtunez ferador para Tesoureiro da Capela com Manuell Corea
para companheyro
Item Francisco Fernandez Tesoureiro do Dinheiro /
Item Lyonel Ribeiro com Pero Antunes para vysytar os emfermos
Item Joam da Pena com Antonio Fernandez carpinteiro para vysytar os presos e
procurar pelas cousas da casa
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[Fl. 54] Eylyção /
Aos dous dias de Julho de mil b e Lbiii (=1558) anos na Casa do Sprito Santo da
Vylla D’Obydos onde esta sytuada A Mysericordia da dita Vylla por Bras Fernandez Capelão da dita casa comigo esprivão forão tomadas as vozes dos Irmãos
pera fazerem emlegedores provedor e outros Irmãos que syrvam ate outro tal dia
de Nosa Senhora da Vysytação do anno vyndouro de b e Lix (=1559) e sayrão
as mais vozes por emlegedores dos dez que mamda o Compremiso Diogo Framquo e Lopo Tavares Francisco Fernandez e Francisco Gil Manuel Dinys Diogo de
Freytas Lyonel Ribeiro Nycolão do Avelar Joam da Pena Julyam da Rua aos quães
o dito padre Bras Fernandez Capelão perante mym esprivão deu Juramento sobre
os santos avamgelhos pera que bem e verdadeiramente emlegesem provedor e Irmãos pera que sirvam a dita casa ate outro tal dia da Vysytacão de nossa senhora
do anno vyndouro e eles pelo dito Juramento prometeram fazer verdade Antonio
Sanhudo Esprivão que esto esprevy e o asynaram /
[Assinaturas: Francisco Fernandez; Nycolão do Avelar; Manuel Dinis; Joam da
Pena; Diogo de Freitas; Juliam da Rua; Diogo Framquo; Lopo Tavares; Francisco
Gill Estaço; Lyonell Ribeiro]
[Fl. 54 v.] E logo pelos ditos emlegedores foy emlegido por Provedor ao Bacharel
Salvador Gonçalvez e por esprivão Diogo de Freitas e por Comselheiros Manuel
Dinis e Julyam da Rua e Bernaldym Ribeiro e Francisco Gil e Joam de Figueiredo
e dos Macanycos (=oficiais mecânicos) Gaspar Ribeiro alfayate e Pero Francisco
saralheiro Joam D’Abreu e Diogo Gonçalvez e Joam Martinz e Cristovão Martinz
curador / Aos quães o dito Nycolão do Avelar provedor que ora acabou seu Ano
deu Juramento sobre os samtos avamgelhos que bem e verdadeiramente syrvão
seus cargos por tempo de hum anno Ate outro tal dia de Nosa Senhora da Vysytacão do anno que vem do de mil b e Lix (=1559) e eles pelo dito Juramento prometeram fazer verdade Antonio Sanhudo Esprivão que esto esprevy e eles o asynarão /
[Assinaturas: Manuel Dinis; Diogo de Freitas; Juliam da Rua; Diogo Gonçalvez;
Pero Francisco; Gaspar Ribeiro; Bernardim Ribeiro; Cristovão Martinz; Salvador
Gonçalvez provedor; Joam Martinz; Joam D’Abreu; Pero de Figueiredo]
[Fl. 55] Aos tres dias do mes de Julho dos b e Lbiii (=1558) anos nesta Vyla
D’Obydos na Casa da Samta Mysericordia da dita Vyla semdo presemtes o Provedor e Irmãos Atraz no auto declarados deste presente Ano logo por elles Jumtamente fforam emlegydos pera servyrem o dito Ano nos cargos da dita casa has
pesoas seguintes Diogo de Freitas esprivam da dyta casa o esprevy declaro que ho
provedor somente escolheo hos ditos Ofyçiais
Item por que ha esta Comfrarya da Misericordia acuda Anexa A Comfrarya dos
Fyes de Deus syta na Igreja de Samta Maria A qual comvem ter Hofycyais por sy
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como se seya a fazer Acordaram Provedor e Irmãos por hevytarem Alguns emcomveniemtes que hera des serviço de nosso senhor ouveram por bem poys o Regimento
dos Fyes de Deus saia do ajumtamento e Irmamdade da mesa que ho Provedor que
presente fose servysse tambem nos Fyes de Deus e provese como no mais
E loguo ouveram por bem que ho propeo esprivão que he da mesa da Mysericordia esprevese (=escreve-se) na mesa da dita Comfrarya e que Pero Francisco
syrva de Mordomo da dita Comfrarya como Irmão que he da mesa
[Fl. 55 v.] Item Foy por elles Porveador [quis dizer Provedor] e Irmãos Avydo por
bem que ho Padre Bras Fernandez Capelão que ate ora syrvyo na dita Comfrarya
Asyma como sempre fez com seu hemcarguo
Item Ajumtou Julyam da Rua com Gaspar Rybeiro para terem carguo de Tisoureyros da Capela e das cousas A ela nessesaryas
Item Foy emleyto Manuell Dinys com Diogo Gonçalvez para terem cuydado dos
pobres da Vyla e termo e emfermos e requerer para elles provymento he A sua
saude esprituall e temporal
Item Foy emleyto Bernardym Rybeiro com Crystovam Martinz pera terem cuydado dos prezos pobres e por elles requererem e saberem (?) que ha Mysericordia
ajaa / pera elles de fazer pera por elles soleçytarem suas causas
Item Foy emleyto Francisco Gyll pera Tysoureiro dos Dinheiros e Cousas que ha
casa vyrem e lhe foy dado por parceiro Joam Martinz
Item Mais foy emleito Joam de Fygueyredo com Joam D’Abreu pera saberem dos
hemvergonhados homens e molheres e pesoas homradas
[Fl. 56] Item houve A mesa por bem que Joam Alvarez Amdador servysse este
presente Anno o dito careguo como sempre servyo e lhe seria pago seu trabalho
[Fl. 56 v.] Auto da hemleyção
Aos dous dyas do mes de Julho de mil e quynhemtos e cymcoemta e nove anos nesta
Vyla D’Obydos na Casa do Esprito Samto hem desta sytuada A Casa da Mysericordia semdo presemtes todos hos Irmãos que he dese ano sayrão e asy muita Junta da
dita Vylla lloguo por Bras Fernandez Capellão comygo esprivão foram tomadas has
vozes he huã folha de fora pera hemlegerem Dez pesoas comforme ao Compremyso
que helegão treze pesoas pera servyrem este ano que acabou / por outro tal dya de
Nosa Senhora da Vegytação (=visitação) da hera de mill e quinhemtos e sessemta
anos e sayram has mais vozes por helegemdores Das dez Joam da Pena / Lopo Tavares Nycolão de Avelar / Antonio Sanhudo Diogo Framcisquo Francisco Fernandez
Duarte Fernandez Duarte Diaz Francisco Gyll o Bacharel Salvador Gonçalvez Aos
quays ho dito Padre Bras Fernandez Capelão (?) esprivão e Irmãos deu Juramento
sobre hos [Fl. 57] samtos avamgelhos que elles hemlegerem treze pesoas pera servyrem o dito Ano.s.dez Irmãos e ho provedor comforme ão do Compremiso o que
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prometeram fazer bem e verdadeiramente com has comcertais e por verdade ho
asinaram Diogo de Freitas Esprivam da dita casa ho esprevy
[Assinaturas: Nycolao do Avelar; Salvador Gonçalvez; Antonio Sanhudo; Duarte Diaz; Duarte Fernandez; Francisco Fernandez]
E loguo no dito dia depois de Rypartidos hos ditos dez hemleytores por elles foram
hemlegydos has mais vozes por Provedor Amtonio Sanhudo / e Irmãos Lyonell Ribeiro Joam da Pena Jeronymo do Avelar Amryque Ayres Diogo Lopez Corea [por lapso
não foi referido o seu último nome no ano de 1559 – 1560, no Catálogo das Mesas
Administrativas da Santa Casa da Misericórdia da Vila de Óbidos (1546-2007), ver
p. 14] Francisco Fernandez Macanycos (=oficiais mecânicos) Amdre Diaz pedreiro
Amdre Figueira Andre Pirez saralheiro Amtonio Figueira Jacome Esteves e Duarte
Fernandez Aos quais ho dito Bras Fernandez [Fl. 57 v.] Capelão deu Juramento sobre
hos samtos havamgelhos que bem e verdadeiramente elles servissem cada hum ho
cargo que lhes fose dado na dita casa este ano que hacabara por outro tal dia de Nosa
Senhora da Vegytacão da hera (=era) des b e Lx (=1560) anos he que tudo prometeram fazer e por verdade ho asinaram Diogo de Freitas o esprevy
[Assinaturas: Lyonell Ribeiro; Antonio Sanhudo; Francisco Fernandez; Jeronymo do Avellar; Duarte Fernandez; Diogo Lopez Corea; Amryque Ayres; Joam
da Pena; Amdre (desenhou um símbolo indecifrável) Diãz; Amdre Fygueira;
Amtonyo Fygueira; Jacome Estevez]
[Fl. 58] Auto da emleyçãm que o Provedor desta Casa da Misericordia dos
officios e carguos que deu aos Irmãos este ano de 1559
Aos nove dias do mes de Julho de mil e quinhemtos e cimcoemta e nove annos em
a Casa da Misericordia desta Villa D’Obydos semdo presente Amtonio Sanhudo
Provedor que ora começa a servir a dita casa o presemte anno e por elle foi dito
que elle pelo asy semtyr ser serviço de Deus ordenava os carguos que cada hum
dos ditos Irmãos avião de servir com elle na dita casa pela maneyra seguinte
Item primeiramente para esprivão da dita casa e da Comfraria dos Fies de Deus
que a dela amda anexa a Lyonell Ribeyro
Item Francisco Fernandez Tesoureyro
Item Amrique Ayres e Amdre Pirez saralheiro que tinhão cuidado dos presos / e
os vysytem
Item João da Pena e Amdre Diãz pedreiro vesytem os pobres e emverguonhados
Item Jheronimo D’Avellar e Amdre Figueira que tinhão careguo da cappella desta casa /
Item Dyogo Lõpez Corea e Amtonio Figueira pera procurarem e arecadaremas
divydas de casa /
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E Amdre Pirez saralheiro tera cuidado de pedir com a allcofa na Ffreguesya de
Samta Maria domde he fregues
E Amdre Pirez pedira com a outra allcoffa na Fregesya de São Pedro e tera cuidado mamdar amassar pera os pobres
E Duarte Ffernandez çapateiro Mordomo da Comffraria dos Fies de Deus
[Fl. 58 v.] Hobriguaçam de Pero Bayão Cappellão desta casa
Anno do nacimento de nosso senhor Jhesus Xpõo (=Cristo) de mil e quynhemtos
e cimcoemta nove annos aos nove dias do mes de Julho em a Vylla D’Obydos
na Casa da Mysericordia da dita Vylla semdo Jumtos na mesa della Amtonio
Sanhudo Provedor e os mais Irmãos habayxo asynados e praticamdo acerqua
do Cappelão da dita casa por Bras Fernandez que athe ora servio se escudar e
espedir do dito careguo comontarão? com Pero Bayão Cleriguo de misa que ora
serve nesta vylla de yconymo (=ecónomo) na Igreja de São Pedro da dita Vylla
em de a morada que serve o dito careguo de Cappelão da dita casa o presemte
anno que começou por dia da Visitacam esta que hora pasou e a dacabar por
outro tal dia a prymeyra que vem / e por ser trabalho ordenarão o dito Provedor
e Irmãos de lhe darem [riscou as palavras, do seu trabalho] dous mil reis paguos
da maneyra acostumada / e elle sera obriguado a servir o dito careguo e dizer
suas misas segumdo he costume / e as que cayrem e bem nas quoartas feiras da
coresma que nesta casa a da ver pregaram serão as ditas misas camtadas avemdo
que nas cantes e asy sera elle cappellão obriguado a camtar as competras da dita
coresma.s.os sabados della / e podemdo ser todos os dias elle Cappellão dara pera
yso sua ajuda e ffavor / e por elle Pero Bayão ser presemte elle disse que tomava
e aceptava o dito careguo com as ditas comdicões portamto asynou / dizendo o
dito Provedor e Irmãos que a Rezão que as movia a acrecemtar a dita temça em
mais hum cruzado do que hera costume hera por as ditas comdições e obrigações
que mais quareguão (=carregam) sobre o dito Pero Bayão além das passadas /
Lyonell Ribeiro Esprivão da dita casa que o esprevy
[Assinaturas: Antonio Sanhudo; Pero Bayão; Jeronimo do Avellar; Diogo Lopez
Corea; Duarte Fernandez; Amtonio Figeyra; Amdre Fygueira; Amdre (desenhou
uma cruz) Pirez; Joam da Pena; Andre (desenhou um símbolo indecifrável)
Diaz; Francisco Fernandez]
[Fl. 59] Repartiram dos Irmãos desta Casa da Mysericordia deste anno de
1559 pera pedirem nas eyras
Item Francisco Fernandez e Amdre Diãz as Ffreguesyas da Amoreira e Rouryca
(=Roliça)
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Item Lyonell Ribeiro e Amtonio Figueira as Ffreguesyas da Madanella (=Madalena) e Dos fframquos (=A-dos-Francos)
Item Jheronimo D’Avellar e Jacome Estevez as Ffreguesya do Carvalhall e Bombarall
Item Amrique Ayres e Duarte Fernandez as Ffreguesyas da Cornagua (=Tornada) e Sera do Bouro
Item Dyogo Lõpez Corea e Amdre Pirez as Ffreguesyas dos Vidaes que he contem
Matoeyra Ffanadia São Gregorio Rabaceira
Item João da Pena Amdre Figueira as Ffreguesyas da Mouta e Regemgos e São
Lourenço
[Fl. 59 v.] Emleiçam do anno de 1560
Aos dous dias do mes de Julho de b e Lx (=1560) annos em esta Villa D’Obidos
na Casa da Misericordia que foi dia da Vesytaçam de Sancta Elysabell em que
se costuma comforme ao Compremyso da dita casa fazer se emleycam dos Officiaes e Irmãos que na dita casa ao de serviço cada hum anno semdo presemtes
o Provedor e Irmãos que athe ora servirão e asy os mais moradores desta Vylla
pelo dito provedor e Irmãos e Capellão comforme ao Compremyso forão tomadas
as vozes de todos os presemtes pera emleytores amtre as quoaes sayram as pesoas
seguintes Lopo Tavares e o Bacharel Sallvador Gonçalvez e Nyculauo do Avellar e
Dyogo Framquo Manuell Denis e Bernardym Ribeiro Francisco Gill João da Pena
Amrique do Avellar os quoaes eylegerão Provedor e Irmãos pera averem de servir
Lyonell Ribeiro esprivão o esprevy
E ffeita asy a dita emleyção como ditos sayrão por Provedor o Bacharel Sallvador
Gonçalvez e por esprivão Dioguo Pereyra e maes Irmãos Julyão da Rua Bernardym Ribeiro Francisco Gill Dioguo Homem e João de Ffigeyredo e dos Macanycos
(=oficiais mecânicos) Gonçalo Fernandez coteleyro (=cutileiro) Pero Francisco
Francisco Amtunez Dioguo Gorge (=Jorge) Bernardo Lõpez oleyro e Pero Rodriguez os quoaes todos por serem presemtes por Pero Bayão Capellão da dita
casa lhe foy dado Juramento dos samtos emvagelhos que bem e verdadeiramente
sirvão seus carguos asy e da maneira no Compremyso declarados.s.este anno que
vem que acabara por outro tal dia de b e Lxi (=1561) annos e elles o pormeterão
as ffazer portamto assinarão Lyonell Ribeiro Esprivão o esprevy
[Assinaturas: Pero Bayão; Duarte Fernandez; Bernardim Ribeiro; Francisco Gill
estaço; Juliam da Rua; Pero Francisco; Francisco Amtunez] [Fl. 60] Antonio Sanhudo; Francisco Fernandez; Jacome Estevez; Yoam de Fygueredo; Dyoguo Pereira; Jeronymo do Avellar; Duarte Fernandez; Bernardo Lopez; Lyonell Ribeiro;
(?); Diogo Jorge]
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Repartição dos ofyçyos dos Irmãos da mesa feitos por ho Bacharel Sallvador
Gonçalvez Provedor da casa do ano de 1560 //
Item Francisco Gyll Tisoureyro do Dynheyro he esmolas da casa Pero Rodriguez
por ajudador
Item Jullyão da Rua Juiz dos fyees de Deus he Gonçallo Fernandez Tisoureyro
he Dyogo Pereyra es escryvão da mesma Comfrarya como he da Mysyrycordya
Item Bernardym Ribeiro procurador dos feitos da Mysyrycordya he Tisoureyro da
Capella com Bernardo Lõpez hajudador
Item Joam de Fygeyredo com Dyogo Jorge pera saberem he terem cuydado dos
envergonhados he doemtes pobres
[Fl. 60 v.] Item Dyogo Homem com Francisco Antuñez pera terem cuydado dos
presos pobres
Item Pero Framcysquo pera ter cuydado darecadar as esmolas he dyvydas que se
deyxarem ha mysyrycordya das esmolas dos mamposteyros por elle mesmo dem
lhe huam alcofa pera as esmolas dos domyngos
Item Francisco Antunes terra (=terá) houtro pera as mesmas esmolas
Acordo que fyzerão ho Provedor e Irmãos da Mysyrycordya sobre ho preço da
sera (=cera) que se ha de pagar dos defuntos
Aos honze dyas do mes D’Agosto de myll he quynhemtos he sessenta annos na
Vylla Hobydos na Casa da Mysyrycordya estando ahy ho Provedor e Irmãos della
em meza hasentarão que havendo respeyto ao tempo por ha sera da Comfrarya
dos Fyees de Deus estar hasentado no Comprymyso da dita Comfrarya ha pagem
hos Comfrades defuntos ha sessenta reis ho aratallho cada anno que ha pagem
(=paguem) daquy em dyante ha hoytenta reis que he ho comum preço que hora
vall porque nam he rezão (=razão) que ha pagem ha sessenta vallendo ha oytenta
[Fl. 61] pera que sendo asy cayrya ha dita Comfrarya em tanta menuyção que
em pouquos annos se hacabarya he por asy a todos parecer bem e ser serviço de
noso senhor hacordarão ho sobredito e mamdarão ha myn (=mim) escryvão ho
escrevese com elles ho asynarão Dyogo Pereyra Escryvão desta Casa da Mysyrycordya ho escrevy //
[Assinaturas: Pero de Fygeredo; Pero Francisco; (desenhou uma cruz) pprovedor; Diogo Jorge; Bernardim Ribeiro; Francisco Gill estaço; Gonçalo Fernandez;
Francisco Amtunez; Bernardo Lopes; Pero (desenhou uma cruz) Rodriguez]
[Fl. 61 v.] Aos dous dyas do mes de Julho de myll e quynhentos e sessenta e hum
annos na Casa da Mysericordia della que foy dya da Vysytacão de Santa Illasabel
em que se costuma a fazer emlleyção dos ofycyães e Irmãos que ser desa casa
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aJumtarão dygo que na dita casa ande servyr em cada hum anno sendo presentes
ho Provedor e Irmãos que atee ora servyão e asy hos mays moradores desta Vylla
pollo dito Provedor e Irmãos comforme Comprymyso foram tomadas as vozes de
todos hos presentes pera emlleytores hos quoães emllegerão dez pesoas e foram
repartidos com suas pautas na mãoos comforme ao dito Comprymyso em aparamdo se em mesa pollos Hoficyães sayrão as mais vozes por provedor Lopo Tavares
he por Irmãos Joam da Pena Lyonell Ribeyro Jeronimo do Avellar Nycollao do
Avellar Joam de Magalhães Gaspar Soayres (=Soares) e dos Maquanycos (=oficiais mecânicos) Duarte Diãz lavrador Andre Pirez saralheyro Antonyo Figeyra
Jacome Estevez Balltesar Diãz barbeyro Andre Diaz pedreyro e foram chamados
ha meza e por ho provedor que ate gora (=agora) servyo lhes foy dado juramento
[Fl. 62] em lyvro mysall em que puseram suas mãos he lhes mamdou que sob cargo delle servysem ho dito anno seus hoficyos na dita casa como lhe nosso senhor
desse ha emtender e elles ho prometerão fazer e asynarão Diogo Pereyra Escryvão
ho escrevy
[Assinaturas: Lopo Tavares; Joam de Magalhães; Nyculao do Avelar; Jeronymo
do Avellar; Joam da Pena; Lyonell Ribeiro; Gaspar Soares; Baltesar Dyas; Duarte
(desenhou uma cruz) Diaz; Amtonio Fygeira; Jacome Estevez; Amdre (desenhou
um símbolo indecifrável) Diaz]
[Fl. 62 v.] Aos seis dias do mes de Julho de b e Lxi (=1561) annos nesta Villa
D’Obydos na Casa da Mysericordia della ffazemdo mesa Lopo de Tavares Provedor com os maes Irmãos que com elle sayrão pelo dito Provedor fforão repartidos
os careguos da dita casa pela maneyra seguinte
Item João da Pena Tesoureiro das Esmolas e Dinheiro da Casa Amdre Diaz por
ajudador
Item Nycullao do Avellar Juiz dos Ffies de Deus e Mordomo Jacome Estevez
Item Lyonell Ribeiro esprivão desta casa e Fies de Deus e Amdre Pirez
Item João de Magalhais tera careguo dos presos e procurar por elles / com Duarte Diãz
Item Jheronimo do Avellar Tesoureiro da Capella com Amtonyo Figeira /
Item Gaapar Soarez com Balltesar Diaz terão cuidado de saber dos emverguonhados e pobres e emfermos desta Vylla e seu termo para serem provydos
Item pedira na Freguesia de São Pedro cada domimguo com a allcoffa Amdre Diaz
Item e na de Sancta Maria Amdre Pirez
[Fl. 63] Emleycão do anno de 1562 anos
Aos dous dias do mes de Julho de mil e quinhemtos e sesemta e dous annos que
he dia da vesytacam em que se costuma comfforme ao Compremyso desta Casa
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da Mysericordia desta Villa D’Obidos em cada hum anno se ffazer eyleycam dos
Provedor e Irmãos que nella ão de servyr semdo juntos na dita casa o Provedor
e Irmãos que athe hora servyrão e os maes Irmãos que se puderão ajumtar do
numero dos cemto por Pero Bayão Cappellão na dita casa comiguo esprivão della
fforão tomadas as vozes pera se averem de elegir os dez homens que amde emleger provedor e Irmãos e sayrão por emlegedores as seguintes esto depois de lydo
o Compremyso.s.Francisco Gill Francisco Ffernandez Dyoguo Framquo Dyoguo
de Freytas Gaspar de Seyxas Duarte Diãz lavrador Bernardym Ribeiro Nyculaoo
do Avellar Duarte Fernandez capateyro e João da Pena / aos quaes fforão dado
Juramento dos santos emvamgelhos que bem e verdadeiramente emlegesem treze
Irmãos pera averem de servir esta casa doje (=hoje) em diamte por hum anno
comforme ao Compremiso e elles o pormeterão asi fazer portamto asynarão Lyonell Ribeyro Esprivão que o esprevy
[Assinaturas: Gaspar de Seixas; Diogo de Freitas; Francisco Gill Estaço; Duarte
(desenhou um símbolo indecifrável) Diãz; Diogo Framquo; Joam da Pena; Bernardim Ribeiro; Francisco Fernandez; Nycolao do Avellar; Duarte Fernandez]
[Fl. 63 v.] E loguo pelos ditos treze emlegedores comfforme o Compremyso fforão emlegydos po provedor e Irmãos os seguymtes.s.por provedor Bautysta Costa
Pryor da Igreja de Sam Tiaguo desta Vylla e por Irmãos Bernardim Ribeiro que
emlegerão por esprivão Dyoguo Pereyra Francisco Fernamdez Dioguo de Freytas
Jullyão da Rua Manoell Denis e dos Macanycos (=oficiais mecânicos) Ffrancisco
Amtunez Gaspar Ribeyro João Ffernamdez tecelão Amdre Ffigeyra Luis de Fraga
e Duarte Fernandez capateiro aos quoaes por serem presemtes eu esprivão peramte o Provedor que athe ora ffoy ffor dado juramento dos samtos emvamgelhos
que bem e verdadeiramento servysem seus careguos asi e da maneira comtheuda
no Compremiso e elles o pormeterão ffazer portamto assinarão Lyonell Ribeyro
Esprivam o esprevy
[Assinaturas: Manoell Dynis; Bauptista Costa; Bernardim Ribeiro; Diogo de
Freitas; Dioguo Pereira; Francisco Fernandez; Francisco Amtunez; Andre Fygueira; Gaspar Ribeiro; Luis de Fraga; Joam (desenhou uma cruz) Fernanandez; Duarte Fernandez; Juliam da Rua]
[Fl. 64] Repartição dos Irmãos desta Misericordia pelo Provedor Bautista
Costa este anno de 1562 anos
Item Dioguo de Freitas e Duarte Fernandez terão cuidado dos espritais e pobres
doemtes
Item Manuel Denis tera cuidado de Juiz da Comfraria dos Fiés de Deus e Gaspar
Ribeiro de Mordomo della
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Item Bernardim Ribeiro escrivão tera cuidado com o dito Manuel Denis saber dos
envergonhados e fazer Rol delles e pobres /
Item Francisco Fernandez sera Tesoureiro da Bolça
Item Julião da Rua tera cuidado com João Fernandez de arrecadar as dividas da
casa que lhe devem e deverem
Item Dioguo Pereira tera cuidado de Tesoureiro da Capella com Francisco Amtunez
Item Amdre Fygueira tera cuidado da alcofa da Fregesia de Samta Maria
Item Luis de Fraga tera cuidado da de Sam Pedro
Acordo que fyzerão hos Irmãos da Mysericordia aos quatro D’Outubro de
1562 annos //
Acordarão ho provedor e Irmãos da Misericordia que se fizes procurador que procure por hos pobres ha que esta casa hee obrigada e has mays hobrygações desta
casa por nam a ser Procurador feyto pera as tãees cousas em Juizo requerer por
parte da Mysericordia com fora delle quando caso hofereçer e ha [Fl. 64 v.] cordarão pera ysto fazerem ha Bernardym Ribeiro Procurador do numero nesta Vylla
ho qual por ser presente ho aseytou em se hobrigou a procurar por todallas cousas
sobreditas de graça por amor de Noso Senhor pera ho quall mamdarão fazer este
acordo que elle asynou e lhe sera pasada sua procuração em forma // feyto oje ha
quatro de Houtubro de b e Lxii (=1562) annos Diogo Pereyra ho escrevy por ho
Escryvão ser ho Procurador
[Assinaturas: Bernardim Ribeiro; Bauptista Costa Provedor; Juliam da Rua;
Manuell Dynys; Dyoguo Pereira; Framcisco Amtunez; Francisco Fernandez;
Amdre Fygueira; Luis de Fraga; Duarte Fernandez]
[Fl. 65] Acordo que ho provedor Bautista Costa com os Irmãos do seu anno
fizeram sobre o ofiçio dos mortos que se nesta casa faz a quoarta feira depois
do dia dos finados
Anno do nacimento de Nosa Senhor Jhesu Xº (=Cristo) de mil e quinhemtos e
sesemta e dous annos aos quimze dias do mes de Novembro na mesa se aja da
Misericordia desta Villa D’Obidos pelo Provedor Bautista Costa e Irmãos do dito
anno foi acordado que por senão achar certeza come se avia de fazer o oficio dos
mortos nesta casa a quarta feira seguinte apos o dia dos finados doje pera sempre
se fizesse sempre de noveliães camtado com sua cadainha e misa e Respomso e
doferta hum alqueire de trigo e hum almude de vinho com o emçemso (=incenso)
que for nesecario e asi a terça feira suas vesperas e por asi a todas reparem servir
de Noso Senhor mamdarão a mim escrivão fezese este acordo que elles assinarão
Bernardim Ribeiro Escrivão desta casa o escrevy
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[Assinaturas: Manuell Dynys; Gaspar Ribeiro; Bauptista Costa provedor; Duarte Fernandez; Joam (desenhou uma cruz) Fernandez; Luis de Fraga; Juliam da
Rua Francisco Amtunez; Andre Fygueira; Francisco Fernandez]
[Fl. 65 v.] 1563. Auto do Juramento que se deu ao Provedor e Irmãos novos que
forão eleitos este anno de 1562 annos
Anno do nacimento de Noso Senhor Jhesu Xº (=Cristo) de mil e quinhemtos e
sesemta e tres annos nesta Villa D’Obidos na Casa da Misericordia della fazemdo
a emleyção aos dous dias do mes de Julho da dita era comforme ao Compremiso
sairão por Oficiães o presemte anno.s.o prior Bautista Costa Prior da Igreja de
Samtiaguo na dita Villa por Provedor sem embargo de o ser tão bem o anno pasado e por Irmãos Lionel Ribeiro escrivão Francisco Gil Niculao do Avelar Inofre
Nuñez João da Pena e Jeronimo do Avelar e Macanicos (=oficiais mecânicos)
Duarte Diãz lavrador e Pero Alvãrez lavrador e João Martinz Jacome Estevez
Pero Rodriguez e Amdre Pirez saralheiro aos quaes todos semdo presemtes o dito
provedor deu Juramentos dos samtos evamgelhos que bem e verdadeiramente serviu esta casa e elles asi o prometerão fazer e asi mesmo o dito provedor pasado
para o presente anno tomou juramento peramte todos de servir tão bem de Provedor bem e verdadeiramente como se delle esperava e elle o prometeo fazer e hus
e outros o asinarão Bernardim Ribeiro Esprivão que o esprevi
[Assinaturas: Nycolao do Avelar; Bauptista Costa] [Fl. 66] [Continuação das
Assinaturas: Jeronimo do Avellar; Lyonell Ribeiro; João (desenhou uma cruz)
Martinz; Pero (desenhou uma cruz) Rodriguez; Francisco Gill estaço; Pero (desenhou uma cruz) Allvarez; Jacome Estevez; Inofre Nunez; João da Pena; Amdre
Pirez; Duarte Diaz]
Auto da emleyçam do anno de 1564
Aos dous dias do mes de Julho de mil e quynhemtos e sesemta e quoatro anos da
Casa da Mysericordia da Villa D’Obydos por ser dia da Visytaçam comforme ao
Compremiso da dita casa que emtão em ella for lydo fforão emleytos des (=dez)
emlegedores pera averem de emleger os Provedor e Irmãos que na dita casa avião
de servir este anno que vem e apurada a pauta que se dos ditos eleytos se fez
sayrão por eleytos as pesoas seguintes Ffrancisco Ffernandez Nyculaoo do Avellar
Bernardim Ribeiro Dyoguo Framquo Duarte Diãz Joam da Pena [Fl. 66 v.] Duarte Ffernandez Ffrancisco Gill Amrique do Avelar e Lopo Tavares / aos quoaes
ffoi dado Juramento dos samtos evamgelhos por mym esprivão peramte o cappellão desta casa comforme ao dito compremiso e comforme a elle lhes declarou
emlegesem provedor e Irmãos quem de aajão de servir este anno que vem que he
doje (=hoje) em diamte e de ho pormeterão asi fazer portamto asinarão Lyonell
Ribeyro taballyão Dioguo esprivão desta casa ho esprevy
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[Assinaturas: Nyculao do Avelar; Amrique do Avelar; Duarte (desenhou um
símbolo indecifrável); Diaz; Duarte Fernandez; Diogo Framquo; Joam da Pena;
Lopo Tavares; Francisco Fernandez]
Auto do Juramento do provedor e Irmãos
E loguo no dito dia em acabamdo a dita eleyção desde ffazer comforme ao Compromisso sayrão por officiaes da dita casa pera doje em diamte e servirem em
ella por tempo de hum anno /.s.por Provedor João Perez Pryor da Igreja de São
Pedro / e por escrivão a Bernardim Ribeiro e Ffrancisco Ffernandez e Dyoguo de
Ffreytas Jullyão da Rua e Manuell [Fl. 67] Corea e asi João Tavares e Ffrancisco
Amtunez e Amtonyo Ffigueira e João Fernandez seu Irmão e Bernardo Lopez
oleyro e Guomçallo Ffernandez cotileyro e Amtonio Ffernandez lavrador / todos
moradores nesta Villa, os quais loguo forão chamados e jumtamente peramte
o Provedor e Irmãos e Cappellão da dita casa por mim esprivão he foy dado
juramento dos samtos evamgelhos que bem e verdadeiramente sirvão os ditos
careguos asi e tão compridamente como he comtheudo no dito compromisso e
delle ho prometerão asi ffazer e o aceptarão portamto asinarão Lyonell Ribeiro
Esprivão da dita casa o esprevy
[Assinaturas: Bernardim Ribeiro; Joam Perez; Bernardo Llõpez; Francisco
Fernandez; Gonçalo Fernandez; Francisco Amtunez; João Tavares; Manuel
Correa; (?)]
[Fl. 67 v.] Aos doze dias do mes de Julho da era presente de mil e quinhemtos e
sesemta e quoatro annos na mesa da Misericordia desta Villa D’Obidos semdo
jumtos nella João Perez Prior da Igreja de São Pedro e Provedor desta casa o presemte ano com os doze Irmãos por elle forão dados os cargos e ofícios a cada hum
seguintes por asy na parecer serviço de Nosso Senhor
Item Diogo de Freitas e Amtonio Fernandez lavrador terão cuidado de visitar os
presos e pobres da cadea /
Item Francisco Fernandez Tesoureiro da Bolca (=bolsa) e arrecadador das dividas
Item Manuel Corea e João Fernandez barbeiro serão Tesoureiros da Capella /
Item João Tavares e Amtonio Figueira terão cuidado dos envergonhados e necessitados e do esprital
Item Julião da Rua Juiz da Comfraria dos Fies de Deus e Mordomo Bernardo
Lõpez
Item Francisco Amtunez e Gomcallo Fernandez cutileiro as alcofas em cada huñs
na fregesia
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Item Bernardim Ribeiro escrivão que esto esprevy
[Assinatura: Joam Perez]
[Fl. 68] Acresemtamento do mamtimento do cappelão
Aos xxiii dias do mes de Julho da era de mil e quinhemtos e sesemta e quoatro
annos na mesa da Misericordia desta Villa D’Obidos pelo Provedor e Irmãos della
for acordado que se desse mais do ordenado que Pero Baião Capellão tem mil reis
por Razão do trabalho que tem em camtar as competras na coresma e asi tamge
os orgãos que he por tudo tres mil reis em este [aparece riscada uma palavra]
anno e o asinarão Bernardim Ribeiro Escrivão desta Misericordia que o escrevi
dado em este anno tão somente /
[Assinaturas: E o provedor Joam Perez; Manuel Correa; João Tavares; Juliam da
Rua; Gonçalo Fernandez; Francisco Amtunes; Yoam Fernandez]
[Fl. 68 v.] Obrigacão de Luis Fernandez espritaleiro
Ao primeiro dia do mes de Julho da era presemte de mil e quinhemtos e sesemta
e cimquo annos na casa e mesa da Misericordia desta Villa D’Obidos semdo presemtes os Irmãos que servem nella o dito anno e asi Luis Fernandez capateiro e
morador na dita Villa logo por os ditos Irmãos Jumtamente foi dito que por aver
dias que tinhão dado a Casa do Sprital enexo a esta Misericordia ao dito Luis
Fernandez e te agora tinha servido bem e como se delle esperava tratamdo muito
bem os pobres que era a principal obra que sobre os ditos espritaleiros caregava
elles avião por bem de lhe darem a dita casa em sua vida emquoamto a elle asi
bem fizer com o ordenado que os passados tinhão que he cimquo alqueires de
trigo e quinhemtos reis em dinheiro em cada hum anno comforme as obrigações
dos outros espritaleiros passados o qual ordenado lhe sera pago a custa da Remda
do Spirito Sancto se emtemdera emqueamto (=enquanto) elle Luis Fernandez
bem fizer como dito he porque não na fazemdo assi o poderão tirar / o que elle
Luis Fernandez aceptou e por sy e por sua fazemda se obrigou a todo ter em a
ter e comprir e dar com toda Roupa e cousas que lhe forem emtregues / e os ditos
Irmãos obrigarão as Remda do ditos (?) a comprirem tão bem esta obrigação que
huns e outros asinarão e eu Bernardim Ribeiro Escrivão que esprevy e fazemdo o
asi como o ate gora fez e ao diamte delle se espera pedimos aos senhores provedor
e Irmãos que apos nos vierem favorecão o dito Luis Fernandez com tudo o que
nelles for como nosso anno fizemos /
[Assinaturas: E o provedor Joam Perez; Manuel Correa; Gonçalo Fernandez;
Joam Fernandez; Lopo Tavares; Francisco Amtunez; Amtonio Fygueira; Diogo
de Freitas]
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[Fl. 69] Auto da eyleicão do Provedor e Irmãos da Misericordia do anno
de 1565
Aos dous dias do mes de Junho que foi dia da visitação da era de mil e quinhemtos e sesemta e cimquo annos nesta Villa D’Obidos na Casa da Misericordia
della fazemdo se a emleicão comforme ao Comprimiso sairão por provedor e
Irmãos da dita Misericordia pera servirem este anno que vem.s.Gaspar de Seixas por Provedor e Pero de Canarga [provavelmente o nome será Camargo]
Clerigo de misa e Beneficiado na Igreja de Santa Maria da dita Villa por escrivão e por Irmãos Nobres Francisco Gil Francisco Corea Jeronimo do Avellar
Inofre Nuñez e João da Pena e dos Macanicos (=oficiais mecânicos) Manuell
Amtunez Luis Alvãrez Gregorio Manuel Duarte Diãz Amdre Diãz pedreiro e
Balltasar Diãz barbeiro aos quais pelo Provedor do anno passado lhe foi dado
juramento dos samtos Evamgelhos em que poserão suas mãos e que por elle
servissem a dita misericordia este anno que vem comforme ao Comprimiso
sem todo o compunhem e elles assi o prometerão fazer e o asinarão Bernardim
Ribeiro Escrivão que o esprevi
[Assinaturas: Jeronimo do Avellar; Inofre Nunez; Gaspar de Seixas; Pero de Canarga; Manuell Amtunez; Francisco Correa; Francisco Gyll Estaço; Luis Alvarez;
Grigorio Manuell; [Fólio 69 v.] Amdre (desenhou um símbolo indecifrável)
Diãz; Baltesar Diãz; Duarte (desenhou uma cruz) Diãz; Joam da Pena]
Aos oyto dias do mes de Julho de mil e quinhemtos e sesemta e cinquo annos na
mesa da Misericordia desta Vyla D’Obydos semdo juntos nella Gaspar de Ceixas
(=Seixas) Provedor o dito anno sendo outrosi presemtes os doze irmãos que amde
servir o dito anno e por o dito Provedor forão dados os cargos e ofícios a cada hum
seguintes por asi lhe parecer servir de Noso Senhor
Item Francisco Gill Tizoureiro da Bolsa e arrecadador como Procurador das divydas da casa
Item Joam da Pena Juiz da Comfraria dos Fies de Deus e Mordomo della Gregorio Manoell //
[Fólio 70] Item Jeronimo D’Avelar e Baltezar Diãz terão cuidado de Espritall
(=Hospital) e envergonhados e necessitados
Item Francisco Corea e Manoell Amtunez tera cuidado de visitar os presos e pobres da cadea
Item Inofre Nuñez Tizoureiro da Capela e seu ajudador Luis Alvarez
Item Duarte Diãz e Amdre Diãz das alcofas e cada hum sua Freguesia Pero de
Canarga Esprivão que a esprevy
[Assinaturas: Gaspar de Seixas]
— 84 —

[Fl. 70 v.] Obrigacam que os Irmãos desta Casa da Misericordia fizeram com
Jurdão (=Jordão) do Couto pidreiro sobre os leitos e obra do Espritall (=Hospital)
Aos vinte dias do mes de Janeiro do anno de mil e quinhentos e sesemta e seis annos na Vila D’Obidos na Casa da Misericordia e mesa dela estamdo presemtes os
Irmãos abaixo asinados e asi estando presente Jurdam do Couto pidreiro morador
na Vila das Caldas loguo por elles juntamente diserão peramte mim escrivão da
dita casa abaixo nomeado que elles estavam ora concertados com o dito Jurdão
do couto pera que oras ffizese certos leitos e obra na Casa do Espritall anexa a
dita Casa da Misericordia da maneira seginte.ss. disse o dito Jurdam do couto que
elle se obrigava a fazer no dito espritall sete leitos da maneira e traça que elle os
tinha dados e dito aos ditos Irmãos e asi fara no canto do dito espritall huma casa
pera allguma pera limpa com sua chamine no canto e archete pera cantaro e tera
a dita casa huma pera nela pera a rua de cinquo palmos da largura e querendo
os ditos Irmãos que seja a dita janela de pedraria com seus a certos lhe daram a
dita pedraria lavrada e elle acertarão tanto que elles Irmãos lhe mamdem abrir a
parede onde lha destar a janela que a de ter grades e asi fara mais o dito oficiall
huma fresta resgada (=rasgada) por riba dos ditos leitos pera claridade da dita
casa a qual parede também pera a dita fresta elles Irmãos mamdaram [Fl. 71]
abrir e elle dito Jurdam do Couto sera obrigado a dar os ditos leitos e casa como
dito he acabados e gornecidos (=guarnecidos) em toda a sua perfeicam na qual
casa dos leitos fara tambem hum archete pera hum pote dagoa pera os pobres e
sera a dita casa entulhada o que for necessario a custa dos ditos Irmãos somente
elle dito Jurdam do Couto emtulhara donde hade fazer os alicerces e fundamento
dos ditos leitos de pedra e cal e tudo Isto.ss.esta dita obra fara o dito oficial Jurdam
do couto asi e da maneira que em cima vai declarado pela qual obra lhe daram
seis mil reis e elles ditos Irmãos lhe daram todas as achegas pera fazer a dita obra.
ss.call area (=areia) pedra tigolo (=tijolo) cordas madeira conchas e elle Jurdam
do Couto pora corda (?) que for necesaria pera a dita obra porque de todo o que
dito lhe o dito Jurdam do Couto lhe aprove se obrigou a fazer a dita obra e leitos
o que tudo fara e dara acabado por todo o mes de maio vindouro do dito anno e
elles ditos Irmãos se obrigaram a lhe dar e pera a dita casa e lhe deram loguos em
sinal e mil reis e mais he obrigaram os ditos Irmãos a lhe daram postas as ditas
achegas ao pe da dita obra ate o primeiro dia do mes dabrill do dito anno e o
dito Jurdam do Couto se obriguou a fazer a dita obra como asima vai declarado
com todas as perdas e danos e (?) e se obrigou a responder peramte o Juiz da dita
Villa D’Obidos e renunciou Juiz de seu foro / e loguo disse francisco corea Irmão
que elle se obrigou por si a mam [Fl. 71 v.] a mamdar trazer as ditas achegas ate
o dito tempo dando lhe o dinheiro que for necessário pera ellas e disseram elles
ditos Irmãos que os ditos cinquo mil reis lhe daram per esta maneira seguinte.
ss.acabado de fechar os ditos leitos lhe daram tres mil reis em os dous lhe daram
no fim da dita obra e por todo pagar na verdade e de todo seram contente o asina— 85 —

ram tantas presentes o senhor Bernardim Ribeiro e o Padre Pero Baião Capelão
da dita Misericordia Pero de Cavarga esprivam que ho esprevi com entrelinha
que diz de pedra e cal
[Assinaturas: Bernardim Ribeiro; Francisco Gill Estaço; Francisco Correa; Jurdão do Couto; Inofre Nuñez; Amdre (desenhou um símbolo indecifrável) Diãz;
Grigoryo Manoell; Luis Alvarez; Jeronimo do Avellar; Baltesar Diaz; Manuell
Amtunez]
[Fl. 72] Auto dos Eleitores do anno de 1566 anos
Aos dous dias do mes de Julho de mil e quinhentos e sesemta e seis annos na Casa
da Misericordia da Vila D’Obidos pelo Provedor e Irmãos diguo pelo Capelão e
comiguo esprivam foram apuradas as mais vozes dos eleitores os quais sairam o
dito anno as seguintes Dioguo Franquo Joam da Pena Nicolao D’Avelar Duarte
Diãz Francisco Fernandez Duarte Fernandez Francisco Gill Francisco Amtunez
Lopo Tavares Bernardim Ribeiro aos quais todos Eu esprivam dei Juramento dos
samtos emvamgelhos comforme ao Comprimiso que bem e verdadeiramente Elegeo hum Provedor e Irmãos que servissem o anno vindouro os quais o prometeram fazer e o asinaram Pero de Canarga esprivam o esprevi
[Assinaturas: Diogo Framquo; Francisco Gill Estaço; Duarte Fernandez; Joam da
Pena; Francisco Amtunez; Bernardim Ribeiro; Lopo Tavares; Nicolao do Avelar]
[Fl. 72 v.] Auto da Eleicão do provedor e oficiais da Misericordia deste anno
de 1566
Anno do nacimento de Noso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de 1566 annos aos dous
dias do mês de Julho do dito anno na Capela da Igreja da Misericordia estando
presemtes o senhor Gaspar de Ceixas (=Seixas) provedor o anno pasado e asi os
mais Irmãos que com elle acabaram.ss.Joam da Pena Jeronimo D’Avellar Francisco Gill Inofre Nuñez Francisco Corea Duarte Diãz Andre Diãz Baltezar Diaz
Gregorio Manuell Luis Alvarez Manuell Antunez todos Irmãos que o dito anno
servirão os quais dos juntos forão na dita casa pera se a verdade Eleger Provedor
e Irmãos que este anno que vem amde servir e ahomde campa tamgida foram
juntos os mais dos Irmãos e Comfrades desta santa Irmidade (=Irmandade) por
vozes e pautas segundo forma do Compromisso sairam por Irmãos que este anno
amde servirar.ss.por Provedor o dito Gaspar de Seixas e Irmãos Diogo de Freitas
esprivam Francisco Fernandez Manoell Corea da Praca (=praça) Manuell Corea
Botelho [Fl. 73] Bernardim Ribeiro Bernardo Gorjam (=Gorjão) da Sera (=Serra) emlegeu loguo tente Joam da Pena quamdo nam for presente por ser de fora
da Villa // Macanicos (=oficiais mecânicos) item Amdre Pirez saralheiro item
Francisco Amtunez item Amrique Godinho item Antonio Figeira item Andre Pirez dizimeiro e Amdre Figeira os quais semdo todos presemtes pelo Padre Pero
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Baião Capelão da dita casa (?) vida do juramento dos samtos avamgelhos em
que seram suas mãos pera que bem e verdadeiramente servia os ditos careguos
que lhe foram dados e elles o prometerão fazer e o asinaram Pero de Canarga
esprivam o esprevy
[Assinaturas: O Provedor Gaspar de Seixas; Manuell Corea; Manuell Correa Botelho; Bernardim Ribeiro; Bernardo Gorjam; Andre (desenhou uma cruz) Pirez;
Amdre Pirez; Andre Fygueira; Amtonio Fygueira; Francisco Amtunez; Diogo de
Freitas; Francisco Fernandez; Amrique Godinho]
[Fl 73 v.] Repartyção dos cargos dos Hoficyays
Aos Xiiii (=14) dias de Julho dos b e Lxbi (=1566) anos nesta Vylla D’Obydos na
Casa da Myserycordia da dita Vyla semdo hy presemte Gaspar de Seyxas Provedor da dita casa o dito ano por elle Provedor foram repartydos hos cargos da dita
casa pelos Irmãos seguintes pera o dito ano servirem ha dita casa Diogo de Freitas
Esprivam da dita casa ho esprevi
Item Francisco Fernandez Tysoureyro da Bolsa e Procurador e arrecadador da casa
Item Bernalldim Ribeiro Juiz da Comffraria dos Ffyes de Deus e Mordomo dela
Amdre Fygueira
Item Manuell Corea Tysoureyro da Capella e seu ajudador Amryque Godinho
Item Manuell Corea Botelho e Francisco Amtunez cuydado do Espritall e envergonhados e prezos [foi riscado]
Item Bernalldo Grojão da Sera e Amtonio Fygueira cuydado dos prezos e hemvergonhados
Item Amdre Pirez dizimeiro e Amdre Pyrez saralheiro teram as alcofas cada hum
hem sua Freguezya
[Fl. 74] Sprito Samto /. Auto da vedoria da dita varzea de meeas que vagou
por falecimento de Luiz Diaz da Casa do Esprito Samto
Ano do nacymento de Nosso Senhor Jhesu Xpo (=Cristo) de myll e quynhemtos
e sesemta e seis annos aos quymze dias do mes de setembro / da dita hua nesta
Vylla D’Obydos nas Casas da Myserycordia da dita Vylla semdo presemtes o Provedor Gaspar de Seyxas e os mais Irmãos abayxo asynados ho dito Anno / llogo
por elles ffoy dito que ha Casa do Esprito Samto da dita Vyla Anexa a dita casa
amte os bens que tynha huam hum pedaço de tera (=terra) hem varzea de meas /
que hera vagua por morte de Lluis Diaz porque foy D’Amdre Pirez ambos moradores que foram na dita Vyla / e por ser vaga elles hem a dita mesa assemtaram
e mamdaram que fosse apregoada trynta dias comforme / a lley / A qual foy
apregoada ho dito tempo segundo dello deu [Fl. 74 v.] ffes no dito dia / Jurdam
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(=Jordão) Fernandez (?) que hapregoava trymta dias na Praça e ruas pubrycas
(=públicas) da dita Vylla / e que nam achara que pella mais des que tres alqueires
de trigo hem cada hum ano e por ho dito tempo e trymta dias ser acabado elles
Provedor e Irmãos asemtarão e mamdaram que Francisco Fernandez e Amtonio
Fygeyra comygo esprivão ao diamte nomeado fosemos ver a dita tera sob cargo
de juramento que nas hua dado d’Offiçyaes ho deram dada casa e avisemos e
determynasemos ho que valhia de fforo hem cada hum ano / o qual fomos ver e
demos nosos pareceres no dito dia que ha punhamos segundo nosos pareceres e
por ho juramento que nos hem dado de fforo hem cada hum ano hem dezemtos
reis hem dinheiro da tal / e por na dita casa pedyrem A dita tera Bernardim
Rybeiro / e Irmãos digo que Bernalldim Ribeiro e Amdre Pyrez hirmaos da dita
casa o dito ano / ho provedor hos mamdou sayr fora mesa e mamdou aos mais
que huam presemtes que outros [Fl. 75] A quem seria rezam que desse por ho
dito foro e votados hos mais asemtarão que se desse a Bernardim Ribeiro hem tres
vidas comforme aos pregãos que huam dados com he dos (?) dos ditos dezemtos
reis hem cada hum ano esto avemdo respeito a elle (?) tempo que serve a dita casa
/ desprivão e doutros cargos e ora de parada della sem numqua por hiso llevar
nenhum previo senão hem ffazer por hua devoção e o ffizer o ir hum dia / e dizem
que hasi ho fforam sempre / e por asi he asentarem ho asynaram e mamdaram
que lhe fosse feito carta em fforma Diogo de Freitas Esprivam da dita casa o dito
Ano que ho esprevy
[Assinaturas: O Provedor Gaspar de Seixas; (?); Manuell Corea; Amdre Fygueira;
Amtonio Fygueira; Amryque Godinho; Francisco Fernandez; Diogo de Freitas]
[Fl. 75 v.] Auto da eyleicão do anno de 1567 que se acabara no anno de 1568
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Xº (=Cristo) de mil e quinhemtos e
sesemta e sete annos aos dous dias do mes de Julho que he o dia e festa da Visitacão de Samta Elisabel na Cassa da Misericordia desta Vila D’Obidos por campa tamgida forão jumtos nella todos os Irmãos ou a mor (=maior) parte delles
do numero do cemto pera se fazer a emleicão dos Oficiães novos comforme ao
Compremisso e logo por Pero Baião Capellão da dita cassa comigo escrivão forão
tomados os votos dos dez emlegedores pera fazerem os ditos provedor e Irmãos
della e forão Gaspar de Seixas e Diogo Framquo e Manuel Corea e Francisco
Gil e João da Pena e Duarte Diãz e Francisco Fernandez e Duarte Fernandez e
Jeronimo do Avellar e Pero Alvarez e apartamdo se e damdo suas pautas se achou
por ellas sair por provedor do anno que vem que comeca (=começa) por este dia
e acaba pollo que vima (=vinha) da era de 1568 o Doutor Amtonio Vãz Prior da
Igreja de Samtiago e por escrivão João da Pena e por Irmãos Inofre Nuñez Diogo
Lopez Corea Jeronimo do Avellar Niculao do Avellar Francisco Gil e Macanicos
(=oficiais mecânicos) Grigorio Manuel Duarte Diãz lavrador Gonçalo Fernandez cutileiro Amdre Diãz pedreiro Luis Alvarez e Pero Alvarez lavrador aos quais
— 88 —

peramte Gaspar de Seixas provedor passados Irmãos por mym es [Fl. 76] lhes
foi dado Juramento sobre os samtos evamgelhos comforme ao Compremisso em
que puseram suas mãos e dito que por elle servicem os ditos caregos e ofícios que
lhe fosem dados bem e verdadeiramente como de tais pessoas se esperava e todos
sob o carego do dito Juramento o prometerão fazer e o assinarão e eu Bernardim
Ribeiro Escrivão que ho escrevy
[Assinaturas: O Doutor Antonio Vãz; Joam da Pena; Inofre Nuñez; Gonçalo Fernandez; Jeronimo do Avellar; Diogo Lõpez Corea; Pero (desenhou uma cruz) Allvarez; Lluis Allvarez; Francisco Gill Estaço; Nycolao do Avelar; Amdre (desenhou
um símbolo indecifrável); Duarte (desenhou um símbolo indecifrável) Diãz]
[Fl. 76 v.] Reparticão dos carguos que os Irmãos amde tir (=ter) anno de 1567
provedor ho doutor Amtonio Vãz
Item Joam da Pena Esprivão tira (=terá) carguo com Pero Allvarez de visitarem
os envergonhados e proverem e Duarte Diãz com elles
Item Nicollao do Avellar Juiz da Comfraria dos Fiés de Deus e Mordomo delle
Lluis Allvarez cirieiro e tiram carguo de toda a fazenda e cousas (?) a elle segundo
Comprimiso delle
Item Geronimo do Avellar Tesoureiro da Bolsa e Gregorio Manoill Tesoureiro da
Capella e Inofre Nunez e o dito Geronimo do Avellar tira cuidado de prover os
presos e provis (=pobres) e prover por elles
Item Francisco Gill e Gonçalo Fernandez tiram carguo de pprocurar pelas cousas
e fazenda da dita Casa da Mysericordia e de as fazerem por uma arecadação
Item Dioguo Llopez Corea tira carguo das casas da Gafaria e da Casa do Esprito
Samto e Amdre Diaz ho ajudou no dito hofiçio e teram cuidado de procurar por
elles e as proverem de todo (?)
[Fl. 77] Item maes ho dito Gonçalo Fernandez pedira com alcofa das esmolas na
Fregesia de Samta Maria e Samtiaguo
Item e Amdre Diaz pedira na Freguesia de Sam Pedro isto foram em quoam poderem por que depois emllegiram (?)
Do hofiçio D’Amdador a Lluis Fernandez
Anno do nacimento de Noso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de mil e quinhemtos e
ssemta e oito annos aos vimte e sete dias do mes de Março em esa Vila D’Obidos
na Casa da Misericordia della ma messa pello Provedor Irmãos della que um servem asinados ser provido por amdador dessa casa Lluis Fernandez espritalleiro
deste Espritall por sir (=ser) ora falecido Joam Allvarez que atir (=até) ora servio
ho dito carguo ao quoall lloguo foy dado Juramento dos samtos avamgelhos em
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que passem mão e por eller lhe foi mamdado que bem e verdadeiramente servisse
ho dito cargo como cumpre a serviço de nosso senhor e elle ho prometio [Fl. 77 v.]
fazir e asima com ho Provedor e Irmãos que ora servem Joam da Pena Esprivão
ho esprevy
[Assinaturas: O Doctor Antonio Vaz; Francisco Gill Estaço; Nycolao do Avellar;
Pero (desenhou uma cruz) Allvarez; Joam da Pena; Jeronimo do Avellar; Amdre
(desenhou um símbolo indecifrável) Dias; Inofre Nunez Momtez; Lluis Allvarez;
Grigorio Manuel]
[Fl. 78] Auto da Imlleicão (=Eleição) do ano 1568
Anno do nacimento de Noso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de mil e quinhemtos e
sasimta (=sessenta) e oito annos aos dous dias do mes de Julho dia da Visitação
di Samti Isabel dia em que se custuma em cada hum ano farsir (=fazer) Imlleyção segumdo fforma do compromisso demtro na Casa da Misericordia desta
Villa D’Obidos lloguo as ora di quampa (=campa) tamgida foram jumtos e chamados os Irmãos do numero do cemto em que amda ho Regimento desta casa
pera se com elles aver de ffarsir Imlleição do provedor e Irmãos que amde servir
este anno vindouro na dita casa E servido asi jumtos na dita casa lloguo em
presença dos que fforam presemtes foi llido ho Comprimiso desta Irmimdade
pera cada hum saber as pessoas que se [Fl. 78 v.] amde Imllegir pera ffazerem
os ditos Hofficiais como as pessoas que amde Imllegir pera Hofficiães e as hobrigaçois (=obrigações) que amde tir (=ter) pera servirem sius (=seus) carguos
sigumdo fforma do dito Comprimiso por E llogo pello Padre Pero Bayão Capellão da dita casa comiguo esprivão apartidamente fforam por juramento dos
ssamtos avamgelhos tomadas as vozes em huum pauta pera os dez Imlleitores
que amde Imllegir os ditos hoffiçiães provedor e Irmãos que este anno vimdouro
amde servir e semdo tomadas por todos ssairam na pauta as maes vozes por
Imlleitores + ho Doutor Rodrigo Samchez (?) Guaspar de Seixas Francisco
Fernandez Manoill Corea boim (=Aboim) Nicollao do Avellar Duarte Diãz
llavrador e Pero Allvarez Ffrancisco Amtuñez Ffrancisco Gill e Duarte Ffernandez todos moradores nesta Villa aos quais semdo chamados e presemtes [Fl.
79] por mim esprivão peramte ho Doutor Amtonio Vãaz Pprovedor e Capellão
lhe foi dado juramento dos ssamtos avamgelhos em que pusseram (=puseram)
suas mãos e por elle lhe ffoy notefficado que esto lhes em os Hoffiçiaes que este
anno acude servir esta Comfraria nesse hum Provedor e hum esprivão. E homze
(=onze) Comselheyros segumdo fforma do Compremisso e illes (=eles) ho prometiram ffazir E lloguo fforam apartados de dous em dous em cada hum sua
parte os quais lloguo as tornara a dar com o roll das pesoas em cada hum votara (=votará) sobre ho quoall ho dito Provedor e Irmãos que hora servem fforam
jumtos em messa e com elles todos si (=se) apuraram os que tenhão maes vozes
e ssaio por provedor nas ditas pautas ho dito Doutor Amtonio Vãaz e Birnall— 90 —

dim Ribeiro esprivão e Ffrancisco Ffernandez Jacome de Ffreitas Manoill Coreaboim Manoill Corea Botelho Dioguo de Ffreitas Ffrancisco Amtuñez Amdre
Pirez ssaralheiro [Fl. 79 v.] Jacome Estiviz (=Esteves) Amdre Pirez dizimeiro
Joam Martins Monteiro Amtonio Ffigueira os quais todos fforam chamados
como se e semdo presemtis por mim escrivam e lhis (=lhes) ffoy lloguo dado
juramento dos samtos avamgelhos para que bem e verdadeiramente elles e cada
hum delles sirvam os ditos carguos pera que fforam Imlleitos como cumpre a
serviço de noso senhor e elles ho prometeram ffazir e asinaram todos Joam da
Pena Esprivão ho esprevy
[Assinaturas: Bernardim Ribeiro; Doctor Antonio Vaz; Francisco Fernandez;
Manoell Corea; Manoell Corea Aboim; Joam Martinz; Jacome de Freitas; Jacome
Estevez; Amdre Pyrez; Francisco Amtunez; Duarte (desenhou uma cruz) Pirez]
[Fl. 80] Eleicão de Jeronimo do Avellar
Aos dez dias do mes D’Outubro de 1568 nesta mesa da Misericordia pelo Doctor
Amtonio Vãz Provedor della e pelos Irmãos foi electo por Irmão em lugar de Diogo de Freitas pelo não querer ser Jeronimo do Avellar ao qual foi dado juramento
qual em e verdadeiramente servisse nesta Irmamdade e assi de Juiz da Comfraria
dos Fiés de Deus em que o emcaregarão E elle o prometeo fazer Eu assinou Bernardim Ribeiro Escrivão que o esprevi
[Assinaturas: Jeronimo do Avellar]
Obrigacão que fes Francisco Martinz da Gafaria
Aos treze dias do mes de março da era de mil e quinhemtos e sesemta e nove anos
nesta Villa D’Obidos na messa da Casa da Misericordia della semdo presentes
o Doctor Amtonio Vaz Provedor e Irmãos e bem assi Francisco Martinz trabalhador morador na dita Villa logo se comcertarão com elle sobre a Irmitaria da
Irmida de São Vicente [actual Igreja de São João Batista] anexa a esta Cassa e
forão comtemtes todos de lha darem emquamto a elle bem fizer com comdicão
que as duas festas do anno do dito samto vara (=varra) e a limpe e emrrame e
innquer a dita casa / e as suas em quem viver Reparara todas a sua custa e assi
mais rerra no quimtall dellas pareiras (=parreiras) ou ciprestes ou outras arvores
que lhe bem parecer e aos Irmãos desta casa //. E assi a casa da dita Irmida abera
(=haverá) algumas vozes pera se asoelhar ao que tudo elle Francisco Martinz se
obrigou e pera isso obrigou sua (?) e o assinou oje treze dias de março da sobredita era Bernardim Ribeiro Escrivão que o escrevy
[Assinatura: Francisco (desenhou uma cruz) Martinz]
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[Fl. 80 v.] Auto da emleicão que se fez dos Oficiães desta Comfraria da Misericordia desta Villa D’Obidos este presente anno de 1569
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Xº (=Cristo) de mil e quinhemtos e
sesemta e nove anos aos dous dias do mes de Julho que he o dia da Visitacão em
que ho Comprimiso desta Cassa mamda fazer a emleicão dos Oficiães della e
semdo os Irmãos Jumtos nesta Casa da Misericordia e lido o dito Comprimiso por
Pero Bayão Capellão comigo escrivão forão tomadas as vozes de todos e as mais
sairão por emleitores Gaspar de Seixas e Duarte Manuel Corea e Francisco Amtunez Niculao do Avellar e Duarte Fernandez Francisco Fernandez e João da Pena
Francisco Gil e Jeronimo do Avellar / os quães emleycão as mais vozes por pautas
que logo derão ao Prior Rodrigo Sanchez por Provedor e por escrivão a João da
Pena e por Irmãos Inofre Nunez Niculao do Avellar Manuel Fernandez almoxarife Francisco Gil Jeronimo do Avellar e Duarte Diaz Diogo Gonçalvez Grigorio
Manuel Duarte Fernandez capateiro Gonçalo Fernandez cutileiro e Gaspar Ribeiro alfaiate aos quaes eu crivão [quis dizer: escrivão] dei juramento [Fl. 81] dos
samtos evamgelhos em que todos poserão suas mãos e que sob carego delle servissem esta Cassa como se delles esperava guardamdo em todo o Comprimiso e elles
assi o prometerão fazer e o asynarão Bernardim Ribeiro Escrivão que o esprevy
[Assinaturas: Rodrigo Sanchez; Nycolão do Avelar; Grigorio Manuell; Jeronimo
do Avellar; Bulhão; Onofre Nunez Momtez; Joam da Pena; Francisco Gill Estaço;
Gonçalo Fernandez; Duarte (desenhou um símbolo indecifrável) Dias; Diogo
Gonçalvez; Duarte Fernandez; Gaspar Ribeiro]
[Fl. 81 v.] Auto da Imlleição do ano de 1570
Anno do nacimento de Noso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) em mil e quinhemtos e
ssetimta annos aos dous dias do mes de Julho dia da Visitacão de Ssamta Issabill
em que sse custuma ffazir em cada hum anno Imlleicão do Provedor e Irmãos
desta Casa da Misericordia por nesta Villa D’Obidos (?) na Cassa da Misericordia e lloguo fforam chamados asim de quampa tamgida os Irmãos dessa Ssamta Irmimdade os Irmãos della que acudam na governamça della pera com ills
(=eles) si ffazir Imlleiçam dos Hofficiais que iste (=este) anno vimdouro amde
servir E semdo presemtis ho provedor e Irmãos que atee ora puseram ho anno
passado e asi os mãis dos Irmãos que a dita Cassa zcudiram por E lloguo peramte
todos semdo asi Jumtos ffoi llido peramte todos ho em que pessoas amde votar
pera Imllytores e os Imlleitores que pesoas amde Imllegir pera provedor e Irmãos
pera averem de servir este anno vimdouro e [Fl. 82] ssemdo asi Imlleyto ho dito
Comprimiso peramte todos como dito he lloguo por ho padre Pero Baiam capillão
desta casa comiguo esprivão apartadamente fforam tomados os votos de cada
hum por Juramento dos ssamtos avamgelhos em que posiram (=puseram) ssuas
mãos pera que Imllegesem dez Imlleitores pera Imllegerem os ditos Hofficiaes Provedor e Irmãos segumdo fforma do dito comprimisso e ssemdo tomadas as ditas
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vozes pera todos como dito he em huã pauta lloguo Por ho dito Doutor Rodrigo
Samchez Provedor e Capellão ffoi apurada a dita pauta dos dez que tinhão mais
vozes pera Imlleitores e sse acharam tirem mais vozes e por Imlleitores [aparece
sublinhado] item Manoill Corea Boim item Ffrancisco Fernandez item Birnalldim Ribeiro item Ffrancisco Amtunez item Gironimo do Avellar item Duarte Fernandez item Manoell Fernandez Bulhão item Duarte Diãz item Ffrancisco Gill
item Pero Allvarez as quoaes dez Imlleitores lloguo fforam chamados e apartados
de dous em dous (?) pello dito Capellão peramte ho dito provedor e mim esprivam
lhe ffoi dado juramento dos ssamtos [Fl. 82 v.] Avamgelhos em que posseram
ssuas mãos e por elle lhe ffoy notefficado que bem e verdadeiramente Imllegisem
hum provedor e hum esprivão com homze Irmãos pera averem de servirem esta
Comfraria e Irmimdade este anno que vem que se acabara por outro tal dia do
anno vimdouro segumdo fforma do Compromisso e elles ho prometiram ffazir e
assinam [aparece sublinhado] E lloguo os ditos Imlleitores tornaram a emtreguar
sius (=seus) llapiz e pautas as quoaes semdo jumtos em messa ho Provedor e Irmãos que atee ora serviram se apuraram as pautas por todos com ho Capellão e
ssairam as maes vozes por Irmãos e offiçiaes os siguentes pesoas por Provedor ho
Doutor Amtonio Vaaz Prior de Samtiaguo e Irmãos Bernnaldim Ribeiro e esprivão item Francisco Fernandez item Jacome de Ffreitas Manoell Corea Boim item
Lluis Gago item Gill do Reguo [aparece sublinhado] item Ffrancisco Amtunez
item Amtonio Diãz capateiro item Gaspar Pirez ssaralheiro item Lluis Gonçalo
Martinz + Amdre Pirez dizimeiro e Pero Allvarez llavrador [Fl. 83] todos moradores na dita Villa os quoaes fforam lloguo todos chamados e pello dito Capellão
lhe ffoy dado Juramento dos samtos avamgelhos pera que bem e verdadeiramente
sirvam seus carguos pera que fforam Imlleitos e iles ho prometiram ffazer e asinaram todos Joam da Pena taballiam ho Esprivão ho esprevy
[Assinaturas: Rodrigo Sanchez; Bernardim Ribeiro; Jeronimo do Avellar; Francisco Fernandez; Bulhão; Amtonio Diaz; Francisco Amtunez; Francisco Gill Estaço; Duarte Fernandez; Manuel Corea; Grygoryo Manuell; Gyl do Reguo; Duarte
(desenhou um símbolo indecifrável) Dias; Pero (desenhou uma cruz) Allvarez;
Joam da Pena; (desenhou uma cruz) Gaspar Pirez; Jacome de Freitas; Lluis Gaguo; Luis (desenhou uma cruz) Martinz; Amdre Pyrez]
[Fl. 83 v.] Do petitório (=peditório) da Dagorda que tira Amdre Luis
Aos treze dias do mes D’Agosto da presente era de mil e quinhemtos e sesemta
annos nesta Cassa da Mysericordia fazemdo o Provedor e Irmãos messa veo a ella
Amdre Luis morador na Dagorda e disse que elle era comtente de pedir todolos
domimguos do anno pera a dita Mysericordia a esmola de pão que se costuma
tirar no dito lugar e por verdade o assinou e eu Bernardim Ribeiro Escrivão da
dita Mysericordia que o escrevi
[Assinatura: Amdre (desenhou uma cruz) Luis]
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[Fl. 84] Auto da Emleição do anno de mil e quynhemtos e Setemta e hum
Anno do nacimento de Noso Senhor Jhesu Xº (=Cristo) de mil e quinhemtos e
setemta e hum anos dous dias do mes de Julho nesta Villa D’Obidos na Igreja
e Cassa da Misericordia della semdo presente o Doctor Amtonio Vãz Prior
da Igreja de São Tiago e provedor o presente anno da dita Misericordia e os
Irmãos della com a mor (=maior) parte dos do numero do cemto e depois de
lido o compremiso pello Padre Pero Bayão Capellão comigo escrivão forão
tomadas as vozes pera os emleitores e as mais sairão Manuel Corea da Praça
com Diogo de Freitas Francisco Fernandez com Duarte Fernandez Francisco
Gil com Duarte Diaz Niculao do Avelar com João da Pena e Jeronimo do
Avellar com Pero Allvarez e por juramento dos avamgelhos que lhes por mym
foi dado sairão em suas pactas (=pautas).ss.por Provedor Diogo de Freitas
e por escrivão João da Pena e Irmãos Francisco Gil Manuel Fernandez Bulhão Inofre Nunez Manuel de Lemos e Jeronimo do Avellar e Duarte Fernandez capateiro [Fl. 84 v.] E Diogo Gonçalvez ferador e João Martinz lavrador
Amrique Godinho [por lapso foi referido este nome como sendo Amrique
Gonçalves, nos anos de 1571 - 1572, no Catálogo das Mesas Administrativas
da Santa Casa da Misericórdia da Vila de Óbidos (1546-2007), ver p. 26] e
Amdre Pirez saralheiro Grigorio Manuel [por lapso foi referido este nome
como sendo Gregorio Nunes, nos anos de 1571 – 1572, no Catálogo das Mesas Administrativas da Santa Casa da Misericórdia da Vila de Óbidos (15462007), ver p. 26] aos quães pello dyto Provedor pasado peramte os Irmãos lhes
foi dado juramento dos samtos Evamgelhos pera que em e verdadeiramente
servicem seus caregos asy como lhe fosem Repartidos e elles o prometerão
fazer e o asinarão Bernardim Ribeiro escrivão que o escrevy
[Assinaturas: Diogo de Freitas; Francisco Gyll Estaço; Grigorio Manuel; Joam
da Pena, Manuel de Lemos; Onofre Nunez Montez; Diogo Gonçalvez; Amryque
Gonçalo; Duarte Fernandez; Jeronimo do Avellar; Amdre Pirez; Ioam (desenhou
uma cruz) Martinz; Manoell Fernandez Bulhão]
[Fl. 85] Ripartições dos cargos do anno de 1571
Item Joam da Pena esprivão da Cassa e da Comffraria dos Fféis (=fiéis) de Deus
tira cuidado dos envergonhados siu ajudador Duarte Ffernandez [Na margem
esquerda escreveu-se: envergonhados]
Item Ffrancisco Gill Juíz da Comffraria dos Ffiés de Deus e Grigorio Manuell
Mordomo [Na margem esquerda escreveu-se: Juiz da comfraria e mordomo]
Item Manuill Ffernandez Bulhão tira cuidado dos pobres presos e de tir cuidado
da ffazemda dessa Cassa e dos pobres dessa Villa e tirmo (=termo) dessa terra he
suas nececedades (=necessidades) siu ajudador Amrique Godinho [Na margem
esquerda escreveu-se: dos presos pobres]
— 94 —

Item Jeronimo do Avellar Tesoureiro da Bollssa tir cuidado do Espritall e dos
pobres que a ille (=ele) viirem siu ajudador Joam Martinz anno vimdouro [Na
margem esquerda escreveu-se: tesoureiro // espritall]
Item Manoill Llemos tira cuidado da Cassa da Gafaria e do Esprito Ssamto e
prover as ffaesamdas (=fazendas) e remdas delles e ffazir por eu arrecadação
Amdre Pirez siu ajudador e pedira allcoffa de Ssamta Maria [Na margem esquerda escreveu-se: gaffaria]
Item Inoffre Nuñez Tesoureiro da Capella com Dioguo Gonçalvez que tira cuidado dallcoffa de Sam Pedro [Na margem esquerda escreveu-se: Capella mordomos]
[Fl. 85 v.] Titulo do Mamposteiro de Sam Lourenço Ffirnam (=Fernão) Lourenço
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Xº (=Cristo) de mil e quinhemtos
e Ssatemta e dous annos aos dez dias do mes de Ffevereiro nesta Casa da Misericordia na mesa pello Provedor e Irmãos que ora sirvem (=servem) (?) ffoi
Imlleito por Mamposteiro da Ffregesía de Sam Lourenço tirmo desta Villa em
lluguar Diogo Diãz que ora ffalleciy A Ffernão Lourenço llavrador morador no
lluguar do Molledo da dita Ffregesía ho quoall semdo presemte ho dito provedor
lhe deu juramento dos samtos avamgelhos em que pos sua mão e por elle lhe
mamdou que bem e verdadeiramente sirva ho dito carguo como cumpre a servico
(=serviço) de Noso Senhor e elle ho prometio ffazir e esto em quamto elle ho ffesir
(=fazer) bem e esta messa não mamdar ho comtrairo e asínaram Joam da Pena
Esprivão ho esprevy
[Assinaturas: Diogo de Freitas; Bulhão; Firnão (desenhou uma cruz) Lourenço; Jeronimo do Avellar; Duarte Fernandez; Amdre (desenhou uma cruz) Pirez;
Ioam (desenhou uma cruz) Martinz; Joam da Pena]
[Fl. 86] Titulo do Mamposteiro de Samtiago Pero Fernandez saralheiro
Anno de naçimento de Noso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de mil e quinhemtos e
setemta e dois annos aos vimte e quoatro diaz do mes de Ffevereiro nesta Villa
D’Obidos na Casa da Misericordia em mesa semdo he presemtes ho Provedor e
Irmãos que ora servem por ellis ffoy Imlleito por Mamposteiro da Ffregísia (=freguesia) de Ssam Tyaguo da dita Villa a Pero Fernandez ssaralheíro morador na
dita Villa que presemte estava ao quoall ffoi dado Juramento dos samtos avamgelhos em que pus (=pôs) a sua mão pera que bem e verdadeiramente sirvise ho
dito carguo como cumpre a serviço de Noso Senhor esto em quoamto ho elle ffazir
bem e esta a messa não mamdar ho comtrairo e elle ho prometio ffazir e asinaram
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e lhe ffoy emtregue (?) que pedira (?) que a deu por não podir (=poder) servir ho
dito carguo Joam da Pena o esprevy
[Assinaturas: Pero Fernandez; Diogo de Freitas Provedor; Bulhão; (?); Jeronimo
do Avellar; Francisco Gyll Estaço; Duarte Fernandez; Amdre Pirez]
[Fl. 86 v.] Auto da Imlleicão ano de 1572
Anno do nacimento de Noso Senhor Jhesu xpõ (=Cristo) de mil e quinhemtos
e ssetemta e dous annos aos dous dias do mes de Julho dia da Vissitacão (=visitação) semdo hi presemte ho Provedor e Irmãos que ate ora servem este anno
que fforam jumtos em muitos dos Irmãos do cemto da governamça que fforam
Jumtos e chamados a esta Casa da Misericordia pera com elles se ffazir Imlleicão
e semdo todos jumtos ffoy llido ho comprímisso da dita casa e semdo llido lloguo
pello Padre Pero Baião Capellam desta casa comiguo esprivão fforam tomadas as
vozes de cada hum pera os dez Imlleitores esto por juramento dos ssamtos avamgelhos em que cada ho pos sua mão e na pauta que das vozes se tomou sairam as
mais vozes ho Prior de Ssamta [Fl. 87] Maria e o Prior de Ssam Pedro Manuel
Fernandez Bulhão Francisco Amtunez Birnalldím (=Bernardim) e Duarte Diãz
e Pero Allvarez e Dioguo Gonçalvez Ffrancisco Ffernandez e Duarte Ffernandez
os quoaes fforam lloguo chamados e apartados de dous em dous e esto ffoy a todos
dado juramento dos samtos avamgelhos em que pusiam (=puseram) suas mãos e
por elle lhe ffoy notefficado que bem e verdadeiramente Imllejão os hoffiçiães que
este anno vimdouro amde sirvír como cumpre o serviço de Noso Senhor segumdo
fforma do Comprimiso elles ho prometiram ffazir E lloguo tornaram as ditas
pautas e villas se achou as mais vozes as segimtis prometeramente por Provedor ho Doutor Amtonio Vãaz Prior de Ssamtiaguo esprivão Guaspar Vicente Irmãos Ffrancisco Fernandez Jacome de Ffreitas Gill do Reguo Manuell Coriaboim
(=Correia Aboim) Manuell Corea Botelho [aparece sublinhado] macaniquíos
Amtonio Pirez holleiro (=oleiro) Joam Martinz (?) Ffrancisco Amtunez Gaspar
Pirez e Simão [Fl. 87 v.] Diãz Tristão Gomez todos moradores na dita Villa os
Imlleitores asinaram (?) ao Provedor e alguns Irmãos por não sirim (=serem)
presemtes não asinaram mamdou ho provedor que ffosem todos requeridos pera
domimguo lhe sir (=ser) dado juramento Joam da Pena Esprivão o esprevy
[Assinaturas: Rodrigo Sanchez; Amtonio Pirez; Manoell Fernandez Bulhão;
Francisco Amtunez; Francisco Fernandez; Diogo Gonçalvez]
[Fl. 88] Aos seis dias do mes de Julho de mil e quinhemtose setemta e dous anos
nesta Villa D’Obidos na Casa da Misericordia semdo hi presemte Diuguo de
Ffreitas Provedor que ora acaba e parte dos Irmãos estamdo im (=em) messa
fforam chamados e presemtis ho Doutor Amtonio Vãaz que ora saío por provedor pera este anno vimdouro cum (=com) os mãis Irmão que com elle sairam
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na Imlleicão do presemte anno aos quoaes todos e a cada hum delles lloguo ffoi
dado juramento dos samtos avamgelhos pera que bem e verdadeiramente servisse
sius cargos como cumpre a serviço de noso senhor segumdo forma do Compriso
(=Compromisso) e elles ho pprometiram ffasir e asinaram Joam da Pena Esprivão ho esprevy //
[Assinaturas: (?); o Doctor Antonio Vaz; Diogo de Freitas; Jacome de Freitas;
Gaspar Vicente; Francisco Fernandez; Francisco Amtunez; Manuel Coreaboim;
Manuel Corea Botelho; Gaspar Pyrez; Simão Dias; Antonio Pirez; Joam Martinz;
Gyl do Reguo]
[Fl. 88 v.] Repartiçam dos ofícios e nos quais os Irmãos da Sancta Comfraria
da Misericordia desta Villa D’Obidos hão de servir a Nosso Senhor este anno
presente de 1572. Annos
Item Manoel Correa Boim Juiz dos fiés de Deus e Tristam Gomez [por lapso
foi referido este nome como sendo Cristão Gomez nos anos de 1572 - 1573, do
Catálogo das Mesas Administrativas da Santa Casa da Misericórdia da Vila de
Óbidos (1546-2007), ver p. 27] Mordomo com elle
Item Manoel Correa Botelho e Amtonio Pirez Tesoureiros da Capella da sancta
Misericordia
Item Jacome de Freytas e Gaspar Pirez terão cuydado dos pobres do Hospital e
dos doentes
Item Francisco Fernandez Tesoureiro da Bolsa hajudaloha (=ajudalo-á) Joam
Díaz o qual tera cargo de Sam Vincemte
Item Gil do Rego e Joam Martinz terão cuidado dos presos e arrecadar as dividas
todos da casa
Item Gaspar Vicente escrivão tera cuidado dos pobres envergonhados e ajudaloha
Francisco Antunes
[Fl. 89] Aauto da eleyçam que se fez do officiães desta Comfraria da Misericordia desta Villa D’Obidos este presente ano de 1573
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de mil e quinhentos e
setenta e tres annos aos dous dias do mes de Junho dia da Visitaçam [o escrivão
enganou-se no mês, devido ao facto de o dia da Visitação ser, ainda hoje, celebrado no mês de Julho] em que o Comprimiso desta Cassa manda fazer a eleycam os Officiães della e sendo os Irmãos Juntos nesta Cassa da Misericordia Lido
o dito Compromisso per Gaspar Vicente escrivão o dito anno. E Pero Baião Capellam forão tomadas as vozes de todos e as mays sayrão por eleitores Francisco
Fernandez e Manuel Correa Boim Manoel Fernandez Bulhão Bernardim Rybeiro
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Joam da Peña Pero Alvarez Lavrador Francisco Antunes Francisco Gil e Duarte
Dias Lavrador e Jeronimo do Avellar / os quais elegerão as mais vozes por pautas
que Logo terão ao Doutor Antonio Vaz Provedor do anno passado e pera o anno
seguinte sayrão as mais vozes e as mais pautas Por Provedor do anno seguinte
o Doutor Antonio Vaz escrivão Bernardim Rybeiro Irmãos Jeronimo do Avellar
Ynofre [Fl. 89 v.] Nuñez o Llicenciado Amdre Gonçalvez Joam da Peña Francisco
Gil e os Macanicos (=oficiais mecânicos) san (=são) Andre Pirez dizimeiro Pero
Allvarez Lavrador Gregorio Manoel Gomçalo Fernandez Joam Martinz Lavrador
Antonio Figueira / aos quais Irmãos foy dado Juramento dos Sanctos Evangelhos
em que puseram suas mãos que subcargo delle servissem esta Cassa como delles
se esperava gardando Em tudo o Comprissino (=compromisso) e elles assy o prometerão fazer e o asinarão Gaspar Vicente escrivão desta Cassa que ho escrevy
[Assinaturas: Bernardim Ribeiro; Onofre Nunez Montez; Gonçalo Fernandez;
Amdre Pyrez; Grigorio Manuell; Jeronimo do Avellar; Pero (desenhou uma cruz)
Alvarez; Andre Gonçalvez; Francisco Gill Estaço; Ioam Martinz; Joam da Pena]
[Fl. 90] Emleicão e Juramento de Paullo Ribeiro
Aos seis dias do mes de Dezembro de [15]73 pello Provedor o Doctor Amtonio Vãz
e Irmãos desta Misericordia foi eleito por Irmão dos Nobres em lugar de Inofre
Nuñez ausente a Paullo Ribeiro [por lapso esta substituição não foi referida nos
anos de 1573 - 1574, no Catálogo das Mesas Administrativas da Santa Casa da
Misericórdia da Vila de Óbidos (1546-2007), ver p. 28]. A este foi dado Juramento
sobre os sactos evamgelhos e por elle que bem e verdadeiramente servisse o dito
cargo de Irmão este anno e assy o que tinha por Reparticão o dito Inofre Nuñez e
elle o prometeu fazer e o assinou Bernardim Ribeiro escrivão o escrevi
[Assinatura: Paullo Ribeiro]
Acresemtamento do ordenado do Capellão Pero Bayão
Aos 27 dias do mês de Junho da era de [15]74 pello Provedor e Irmãos da Misericordia desta Villa D’Obidos foi acordado que pello muito trabalho que Pero
Bayão Capellão della tinha em camtar as completas da coresma e as missas das
4as feiras e nas prosicões que se fazem lhe desem mais d’ordenado mil reis de maneira que com os tres que tinha erão quoatro e por assy nisto asemtarem e lhes
parecer bem mamdarão fazer este acordo e o asinão Bernardim Ribeiro escrivão
della o fez
[Assinaturas: O Doctor Antonio Vãz provedor; Gergorio Manuel; Gonçalo Fernandez; Paullo Ribeiro; Amdre Pirez; Pero (desenhou uma cruz) Alvarez; Andre
Gonçalvez; Jeronimo do Avellar; Joam da Pena]
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[Fl. 90 v.] Auto do Juramento dos emleitores pera o anno de [15]75
Aos dous dias do mes de Julho da era de [15]74 nesta Villa D’Obidos na Capella da
Igreja da Misericordia fazemdo se a eleicão comforme ao Compremeso (=compromisso) della sairão as mais vozes por emleitores o Prior Rodrigo Sanchez e
Jeronimo do Avellar Francisco Gil e Duarte Fernandez Dyogo Lopez e Dyogo di
(=de) Freitas Manuel Corea e Francisco Amtunez e Bernardym Ribeiro e Pero
Alvarez aos quães pello Provedor passado peramte mym iscrivão (=escrivão) e o
Padre Pero Bayão Capellão foi dado juramento sobre os samtos evamgelhos que
bem e verdadeiramente emlegesem pera o anno que vem provedor e Irmãos desta
Misericordia comformamdo se com as calidades (=qualidades) que o dito comprimisso ay (=aí) que amde ter e elles o prometerão fazer eu assinarão Bernardim
Ribeiro que escrevi
[Assinaturas: Bernardim Ribeiro; Jeronymo do Avellar; Francisco Gill Estaço;
Diogo Lopez Corea; Pero (desenhou uma cruz) Allvarez; Diogo de Freitas; Francisco Amtunez; Duarte Fernandez; Manuel Corea Praça]
[Fl. 91] Oficiãis Eleitos
E logo no dito dia atras escrito semdo dadas as pautas por nos (=nós) emleitores
atraz declaradas forão apurados os Oficiães escritos nellas pello provedor passado e Irmãos e saio por provedor pera o anno que vem o dito Doctor Amtonio
Vãz Prior de Samtiago e por escrivão Dyogo Lõpez Corea Francisco Fernandez
Manuel Corea da Praca (=Praça) Jeronimo Leitão Gil do Rego Manuel Corea Botelho / E dos Macanicos (=oficiais mecânicos) Gaspar Pirez saralheiro Amtonio
Pirez oleiro Luis Martinz fereiro (=ferreiro) Amtonio Diãz do Avelar de Francisco Amtunez e Jacome Estevez aos quais assi provedor como Irmãos pello dito
Padre Pero Bayão Capellão foi dado Juramento sobre os samtos evamgelhos que
bem e verdadeiramente servisse seus caregos e elles o prometerão fazer Bernardim
Ribeiro o escrevi e o dito Juramento deu o dito provedor e o asynão
[Assinaturas: Gil do Reguo; o Doctor Antonio Vãz; Manuel Corea Praça; Manuel Corea Botelho; Amtonio Dias; Gaspar (desenhou uma cruz) Pirez; Lluis
(desenhou uma cruz); Martinz; Framcisco Amtunez; Amtonio Pirez; [Fl. 91 v.]
[Continuação das Assinaturas: Diogo Lopez Corea; Jacome Estevez; Pero Vaz
Leitão]
Aparece uma pequena observação: O que a primeiro D’Agosto de [15]74 sayo
Pero Vãz Leytão asi mais vozes por Irmão em lugar de Francisco Fernandez que
se escuzou por ser velho e doemte [por lapso esta substituição não foi referida
nos anos de 1573 - 1574, no Catálogo das Mesas Administrativas da Santa Casa
da Misericórdia da Vila de Óbidos (1546-2007), ver p. 29] Diogo Lõpez Corea que
o escrevi /
[Assinatura: O Doctor Antonio Vãz Provedor]
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[Fl. 92] Aauto da emleyção e Juramento que se deu Com os emlleytores pera
emlegerem ofiçiaes que sirvão este presemte ano de 1575 /
Aaos dous dias do mes D´Yulho (=Julho) da era de 1575 nesta Villa D’Obidos na
Casa do Espryto Samto aomde esta çita (=sita) a Comfrarya da Samta Misericordia se fez a emleyção comforme ao comprymiço e sairão as mais vozes por emleytores o Pryoll (=Prior) de Samta Marya / Manoell Corea Boym / Framçisquo
Gill Pedrallvarez (=Pero ou Pedro Alvares) / Framçisquo Amtuñez / Bernalldim
Ribeiro / Diogo Lõpez Corea / Diogo de Freitas / Yoão (=João) da Pena / Geronimo do Avellar / aos quaes pello provedor peramte mim escrivão e capellão da dita
casa foy dado Juramento sobre os samtos avamgelhos que bem e verdadeiramente
emllegesem hum Provedor e doze Irmãos que sirvão na dita Casa da Misericordia
este prezemte Anno e ate outro tal dia, como este da visitacão em que se fãz a dita
emleycão as quais Provedor e Irmãos terão as calidades que o dito compremiço
diz que lhe foy lido e elles o prometerão fazer e asynarão Diogo Lõpez Corea o
escrevy //
[Assinaturas: Diogo de Freitas; Francisco Gill Estaço; Rodrigo Sanchez; Jeronimo do Avellar; Pero (desenhou uma cruz) Allvarez; Bernardim Ribeiro]
[Fl. 92 v.] Estes são os ofiçiaís que ão de servir na Casa da Samta Misericordia
E loguo no dito dia atraz escrito derão os emleitores atraz decrarados suas pautas
A [foram riscadas palavras] em que vinham escritos os Ofiçiaes que avião de servir
este Anno de [15]75 ate dia da Visitacão de Samta Isabell que vira a (?) de [15]76
e pollo Provedor e Irmãos tirão apuradas e sayo por provedor Rudrygo Samchez
Prioll de Samta Maria e por escrivão Bernalldim Ribeiro / e Irmãos Geronímo do
Avelar Framçisquo Gill / Francisco Domado / Diogo de Freitas Gomçallo Leite /
Pedrallvãrez / Duarte Fernandez Grigoryo Manoell / João Martinz / Amdre Pirez
Balltezar Jorge aos quais asim provedor como Irmãos foy dado Juramento sobre
os samtos avamgelhos que bem e verdadeiramente servissem seus cargos e elles o
prometerão fazer e o asinarão com o dito Provedor Diogo Lõpez Corea o escrevy
[Assinaturas: Bernardim Ribeiro; Baltesar Jorge (desenhou uma cruz); Pero
(desenhou uma cruz) Alvarez; Rodrigo Sanchez; Francisco Gill Estaço; Diogo de
Freitas; Jeronimo do Avellar; Joam Martinz; Amdre Pyrez; Francisco Domado;
Grigorio Manuel; Duarte Fernandez; Gonçalo Leite]
[Fl. 93] Auto da emleicão do anno de 1576
Aos dous dias do mes de Julho da era de mil e quynhemtos e setemta e seis annos
nesta Villa D’Obidos na Cassa da Misericordia della omde todos os Irmãos ou a
mor (=maior) parte delles forão Jumtos por campa tamgida pera emlegerem os
Oficiães que nella amde servir o pressemte anno comforme ao Comprimemis— 100 —

so (=Compromisso) e as mais vozes sairão por emleitores Jeronimo do Avellar
Bernardym Ribeiro Dyogo Lõpez Francisco Gil Manuel Corea Botelho João da
Pena Dyogo de Freitas Francisco Amtunez Amtonio Figueira e Pero Alvarez /
aos quães eu escrivão dei Juramento sobre os samtos evamgelhos pera que bem e
verdadeiramente emlegesem provedor e Irmãos pera que servicem nesta Misericordia este presente anno e elles o prometerão fazer e logo derão suas pautas por
elles assinadas e saio por provedor Lopo Vaz de Mello [por lapso foi referido este
nome como sendo Lopo Vaz de Sequeira, nos anos de 1576 – 1577, no Catálogo
das Mesas Administrativas da Santa Casa da Misericórdia da Vila de Óbidos
(1546-2007), ver p. 31] e por se escusar por viver daquy huma legua e não poder
servir comforme a obrigação se tornou outra vez e emleger tomamdo por emleitor
em lugar de Dyogo Lopez Corea a Grigorio Manuel por ter mais vozes na pacta
(=pauta) e saio por provedor Bernardym Ribeiro [igualmente, por lapso, foi referido que o Provedor nos anos de 1576 – 1577 teria sido Lopo Vaz de Sequeira,
no Catálogo das Mesas Administrativas da Santa Casa da Misericórdia da Vila
de Óbidos (1546-2007), ver p. 31] e por Irmãos João [Fl. 93 v.] da Pena por escrivão Dyogo Lõpez Corea Francisco de Freytas Gil do Reguo Inofre Nuñez Amdre
Farinha Francisco Amtunez Bras Amtunez Amtonio Pirez oleiro Gaspar Pirez
Luis Martinz fereyro (=ferreiro) Jacome Estevez aos quães foi dado Juramento
dos samtos evamgelhos pera que bem e verdadeiramente servicem seus careguos e
elles o prometerão fazer eu assinarão Bernardym Ribeiro o escrevi
[Assinaturas: Bernardim Ribeiro; Rodrigo Sanchez; Pero Bayão; Francisco
Gill Estaço; Jeronimo do Avellar; Diogo de Freitas; Luis (desenhou uma cruz)
Martinz; Francisco Amtunez; Gregorio Manuel; Onofre Nuñez Momtez; Amdre
Pyrez; Baltesar (desenhou da cruz) Jorge; Gill do Reguo; Amtonio Pirez; João da
Pena; Gaspar (desenhou uma cruz) Pirez; Bras Amtunez; Francisco de Freitas;
Jacome Estevez]
[Fl. 94] Imlleicão de tres Irmãos
Aos cinco dias do mes de Agosto de mil e quinhemtos e ssetimta e seis annos nesta Villa
D’Obidos na Cassa da Mysericordia semdo presemtes Birnalldím Ribeiro Provedor
Gill do Rego Jacome Estevez Gaspar Pirez Irmãos ho presimte (=presente) anno E
lloguo por elles ffoy praticado que Amdre Ffarinha saio por Irmão ho presimte anno
e que fforam Requerido por mim Esprivam pera vír tomar Juramento sirvír e que elle
(?) que sim aceitou ho cargo por dizer que estava presente desta Villa com sua casa
mandado pello que era nececarío (=necessário) ser Imllegir outro em siu llugar pera
servir ho presemte anno e asi mais que Dioguo Llõpez comvia tambem em ausimte
(=ausente) pello que era nececario se Imlleger siu lluguar em quoamto durar sua ausemcía pello quoall lloguo na mesa fforam Imlleitos por todos em lluguar do dito
Amdre Ffarinha a Jeronimo do Avellar E em lluguar de Dioguo Llõpez [Fl. 94 v.] a
Dioguo de Ffreitas Cavaleiros na dita Villa pera averem de servír ho presimte anno
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os quais fforam chamados a dita missa (=mesa) e lhe ffoy dado Juramento pelo dito
Provedor dos samtos avamgelhos pera que bem e verdadeiramente sirvam os ditos
cargos como cumpre a serviço de Nosso Senhor e elles ho prometerão ffazir e asinaram
todos Joam da Pena esprivão ho esprevy ffoy maes Imlleito Grigorío Manuell morador
nesta Villa em lluguar de Bras Amtunez emquoamto durar sua ausimçia (=ausência)
e lhe ffoy [surge-nos uma palavra rasurada, sendo de difícil leitura] dado Juramento
e asinarão Joam da Pena esprivão ho esprevy
[Assinaturas: Jacome Estevez; Bernardim Ribeiro; Jeronymo do Avellar; Gregorio
Manuell; Gaspar (desenhou uma cruz) Pyrez; Gill do Reguo; Diogo de Freitas]
Aparece a seguinte Observação: Aos tamtos diguo aos nove dias de Dezembro
tomey Juramento Eu Diogo Lõpez Corea por ser (?) o outro tempo atras e saio por
mim Diogo de Freitas e asiney / Diogo Lõpez Corea
[Fl. 95] Auto da Imlleição do anno de 1577
Anno do nacimento de Noso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de mil e quinhemtos e
ssetimta e ssete annos aos dous dias do mes de Julho dia da Vissitação de Ssamta
Illissabill em que se custuma ffazir Imlleição do Provedor e Irmãos que amde
servír ho anno vimdouro // demtro na Cassa da Misericordia desta Vylla semdo
hi presemtes Birnalldim Ribeiro ao Provedor e Irmãos que ora acabão a serem
de quampa (=campa) tamgida fforam chamados e Jumtos na dita Cassa os Irmãos do cemto do governo desta casa e semdo Jumtos se lleo (=leu) ho compríso
(=Compromisso) a todos pera se aver de ffazir Imlleição segumdo fforma delle
e lloguo por ho Padre Pero Baião Capellam desta Cassa comigo esprivão fforam
tomados os votos de cada hum por Juramento dos samtos avamgelhos pera os dez
Imlleitores e simdo tomado saíram as maes vozes em huma pauta por Imlleitores.
ss.Ffrancisco Gill Jeronymo do Avellar Diogo de Ffreitas e Inoffre Nuñez Joam da
Pena Grigorio Manoill e Ffrancisco Amtuñez [Fl. 95 v.] e Duarte Ffernandez e
Birnalldym Ribeiro os quoaes todos fforam chamados a mesa peramte ho Provedor e Capellam por mim esprivão lhe ffoi dado Juramento dos samtos avemgelhos
em que poseram suas mãos pera que bem e verdadeiramente escolhem treze homees (=homens) pera este anno averem servir a Deus Noso Senhor nesta casa.ss.
hum provedor e hum Provedor e hum escrivam e cimco Nobres e seis Macanicos
(=oficiais mecânicos) segumdo fforma do compriso (=compromisso) e elles ho
prometeram ffazir e asinaram esta apartacam de dous em dous em [surge-nos
uma palavra rasurada, sendo de difícil leitura] pera averem de ffazir a dita Imlleicão os quoaes Imlleitores lloguo deram sius votos nos ditos Rois e os emtregaram na messa simdo presimtes ho Provedor e Irmãos os quais lloguo se apurarão
e as mais vozes ssairam por hofficiais nelles pera averem de servirem este anno vimdouro no governo dessa Cassa.ss.ho Licenciado Diogo Perez Prior da Igreja de
Samtiaguo desta Villa por Provedor e por Irmãos dos Nobres Manuell Fernandez
Bulhão esprivão e Ffrancisco Gill e Gaspar D’Amdrade e Lluis Gago e Jeronimo do
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Avellar e Juse (=José) Ffigeira e dos Macaniquos (=oficiais mecânicos) Gregorío
Manoill [Fl. 96] e Bartollomiu (=Bartolomeu) Ffrancisco e Amtonio Ffigueira e
Simão Diaz e Lluis Vãaz fferador [por lapso foi referido este nome como sendo
Vicente Alvarez, nos anos de 1577 – 1578, no Catálogo das Mesas Administrativas
da Santa Casa da Misericórdia da Vila de Óbidos (1546-2007), ver p. 32] e Balltesar Diaz barbeiro todos moradores na dita Villa os quoaes todos fforam chamados pera averem de sirvír os ditos cargos este anno vimdouro que se acabam por
outro tall dia e anno que vem e elles ho aceitaram pello quoall pello dito provedor
lhe ffoi dado Juramento dos ssamtos avamgelhos em que posiram (=puseram)
suas mãos por elle lhe ffoi notefficado pera que bem e verdadeiramente sirvão
os ditos cargos goardamdo em todo ho servyço Deus noso senhor e as pautas seu
direito segumdo fforma do Comprimiso desta casa e illes (=eles) ho prometiram
(=prometeram) ffazir e asinaram Joam da Pena Esprivão ho esprevy
[Assinaturas: Manuell Fernandez Bulhão; Lluis Gaguo; Diego Perez; Bernardim
Ribeiro; Juse Figueira; Bertolameu (desenhou uma cruz) Francisco; Francisco
Gill Estaço; Grigorio Manuell; Simão Diaz; Baltesar Diaz; Jeronimo do Avellar;
Luis Vãz; Francisco Amtunez; Amtonio Fygueira]
[Fl. 96 v.] Aos vynte e outo dias do mês de Julho deste presente anno de Setenta
e sete annos na mesa da Comfraria sendo presente o senhor Provedor e Irmãos
foy eleito as mais vozes Francisco de freitas pera que sirva o carguo e officio de
que foy provido Gaspar D’Andrade Em quamto durar a absência (=ausência) do
dito Gaspar D’Amdrade / e loguo lhe foy dado Juramento dos samtos avamgelhos
comforme ao Compromisso e custume da dita mesa e elle ho prometeo e assinou
comiguo e servão (=sirvão) dia mês e anno ut supra /
[Assinatura: Francisco de Freitas]
E depois desto aos vinte e cinquo diaz do mês D’Agosto de mil e quinhentos e setenta e sete annos na mesa da Misericordia sendo presente os Irmãos em absência
do Provedor por estar mal desposto loguo foy dado Juramento a Gaspar Drandade (=Andrade) o qual foy emleito na eleicão passada e por ser absente servio por
elle Francisco de Freytas como se ve pello termo acima / o qual Gaspar D’Andrade
jurou nos samtos evangelhos de servir seu carguo bem e verdadeiramente o tempo
que estevesse presente e ho assinou /
[Assinatura: Guaspar D’Andrade]
[Fl. 97] Acordo que se fes na mesa pellos Irmãos e Provedor em que foy emlleito e aceptado para coveyro da Misericordia Guaspar D’Ornellas
Aos vinte e sete dias do mes de Outubro da era de Nosso Senhor Jhesu Xpõ
(=Cristo) de 1577 na mesa da Irmindade da Misericordia desta Villa D’Obidos
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foy ordenado pelo Provedor e Irmãos della que ouvesse hum coveyro obriguado a fazer as covas de todas as pessoas que ouvessem de ser enterradas pella
dita Misericordia por quamto muitas veses (=vezes) por falta de avir (=haver)
pesseoa (=pessoa) certa e hobriguada a fazer as ditas covas se guastava (=gastava) muito tempo e cera (=será) em esperar que as ditas covas se fizessem e
por outros justos e licitos respeitos / pelo que loguo aceptarão pera o dito carguo de coveiro ho Guaspar D’Ornellas morador na dita Villa por ser homem
desacupado e suficiente pera o tal carguo ho qual sendo presente ho aceptou
com declaração que aos pobres e necessitados que não tiverem com que possão
paguar a sua cova que elle coveiro lhe faca (=faça) graciosamente pelo amor de
Deus / he os que de tal condição nam forem lhe paguem por cada cova que fizer
cincoenta reis as quães cincoenta reis lhe serão paguos pella fazenda dos defuntos / e nhuma (=nenhuma) outra pessoa podera fazer as covas das pessoas que
ouverem de ser enterrados pella dita Misericordia nem isso mesmo os filhos ou
herdeiros dos ditos defuntos poderão fazer nem mamdar fazer por sy nem por
outra as ditas covas salvo se for por conssentimento do dito coveiro / e a dita
Casa da Misericordia dará a elle coveiro a sterramento que necessario for pera
as [Fl. 97 v.] ditas covas
[Fl. 98] Acordo que se fes na mesa aos cuatro dias de Mayo de 1578 pelos
Irmãos e Provedor a acerqua da elleycão de quem avya de tyrar a esmola no
luguar da Daguorda
Aos cuatro dias do mês de Mayo de 1578 annos na mesa da Casa da Misericordia
paraceo Bastião Fernandez ferreiro e morador no luguar da Daguorda e disse que
no dito luguar era falecido Andre Luis o qual tirava as esmolas da Misericordia
no dito luguar / e que elle por serviço de Deus pedia o quisesem aceptar pera o
dito carguo / e visto pellos ditos irmãos e Provedor por ser homem amiguo de
Deus e de comprir as obras da Misericordia / e o dito defunto nam ter filho elles
o aceptarão por Irmão da dita Irmindade e por Menposteiro pera que tire as
esmolas todos os dominguos pelas portas do dito luguar e as tragua a esta mesa
pera se Repartirem com as mais que se tiram pella Villa pellos pobres / e lhe derão
Juramento dos santos evangelhos que bem he verdadeiramente sirva o dito / o que
prometeo e ho assinou com os ditos Irmãos dia e mes e anno ut supra / Manoell
Fernandez Bulhão escrivão da mesa o esprevy
[Assinaturas: Manoel Fernandez Bulhão; Simão Diaz; Grigorio Manuel; Jeronimo do Avellar; Bertolameu (desenhou uma cruz) Francisco; Bastião (desenhou
um simbolo indecifrável) Fernandez; Francisco Gill Estaço]
[Fl. 98 v. em branco]
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[Fl. 99] Auto da emlleicão do anno de setenta e outo aos dous dias de Julho
Ano do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de mil e quynhentos
e setenta e outo annos aos dous dias do mês de Julho dia da Visitacão de Santa Isabell nesta Vila D’Obidos na Capella da Igreya da Misericordia / sendo
presente o Provedor e Irmãos da dita Comfraria e Irmindade com o Capellão
della comiguo escrivão pera se fazer elleicão e serem emlleitos os dez emleitores
conforme ao Compromisso segumdo costume ao som do syno da dita Igreya
ao qual vierão muita parte dos Irmãos do cento e a maor (=maior) parte dos
doze do presente anno aos quães foy lydo ho Compromisso por mim escrivão /
E llido o dito Capellão comiguo escrivão foy dado Juramento dos santos evangelhos Em que puseram suas mãos e lhe foy emcareguado que com muito zello
e charidade emlegessem dez emleitores pera averem de emlleger os Irmãos que
avião de servir este anno presente / e por a emlleicão que por elles foy feita
sayrão as mais vozes por emleitores / .s. Bernaldym Ribeiro e Joam da Pena /
Gregorio Manoell / Dyogo de Freytas / Jeronimo do Avelar / Francisco Antunez
/ Amtonio Figueira / Luis Guaguo / Francisco Gill / e Gill do Reguo / aos quães
por mim escrivão foy dado juramento dos santos evangelhos Em que puseram
suas mãos pera que emlegessem doze Irmãos e hum provedor pera servirem
este presente anno /.s.seis Macanicos (=oficiais mecânicos) e seis de milhor
(=melhor) condição / Emlegendo loguo hum dos sobreditos pera escrivão / e
loguo vistas as pautas que lhes forão dadas por ellas se mostrou sayrem canonicamente e com mais voses (=vozes) / .s. Manuell Corea Boym por Provedor
/ E Bernaldim Ribeiro escrivão / e pera Irmãos / Dyogo de Freitas [Fl. 99 v.]
Dyogo Rabello (=Rebelo) / Francisco do Basto / Gill do Reguo / Joam da Pena
E dos Macanicos (=oficiais mecânicos) / sayrão / .s. Pero Allvarez lavrador /
Francisco Antunez fferador / Baltesar Jorge capateiro / Andre Pirez dizimeiro
/ Gaspar Pirez saralheiro / Joam Alvarez saralheiro / os quães todos foram
chamados pera averem de servir os ditos carguos este anno vindouro que se
acabara por outro tal dia da Visitacão do anno que vem de setemta e nove
annos / e por nam serem presentes os Irmãos que novamente forão emleitos
lhe nam foy loguo dado juramento / e nam assinarão o que farão antes que
comecem de servir / e assinarão os emleytores que a dita emleycão fezerão /
Manuell Fernandez Bulhão escrivão que o escrevi
[Assinaturas: Diego Perez; Francisco Gill Estaço; Amtonio Figueira; Jeronimo do
Avellar; Lluis Gaguo; Diogo de Freitas; Gyll do Reguo; Joam da Pena; Francisco
Amtunez; Grigorio Manuell; Pero Bayão]
[Fl. 100] Aos seis dias do mês de Julho nesta mesa da Misericordia da Villa
D’Obidos sendo presente o provedor do anno passado e os Irmãos / e assi o
Provedor e Irmãos que ora forão emleitos pera servirem este presente anno aos
quães Eu escrivão loguo dey juramento dos samtos evangelhos em que puseram
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suas mãos que bem e verdadeiramente sirvão seus carguos com muita caridade
e amor pelo o amor de Jhesu Xpõ (=Cristo) e elles todos o prometerão fazer e
ho assinarão Manuel Fernandez Bulhão escrivão que fui da dita Comfraria o
escrevi /
[Assinaturas: Bernardim Ribeiro; Diogo de Freitas; Manuel Corea; Joam (desenhou uma cruz) Alvarez; Gaspar (desenhou uma cruz) Pyrez; Gyll do Reguo;
Joam da Pena; Francisco Amtunez; Balltesar (desenhou uma cruz) Jorge; Francisco do Basto; Pero (desenhou uma cruz) Allvarez; Amdre Pyrez]
[Fl. 100 v.] Reparticão dos Oficiães desta messa da Misericordia que ande
servir este anno de 1578
Item Bernardym Ribeiro escrivão da Cassa e dos Fiés de Deus e com Pero Alvares
terão cuidado dos envergonhados / e pedirão o Carvalhal e Bombaral
Item Dyogo de Freitas Tesoureiro da Bolca (=bolsa) e com João Alvarez terão
cuidado dos doemtes do Ospital e passageiros e pedirão a Rourica (=Roliça) e
Boboris (=Aboboriz) /
Item Gonçalo Leite e Francisco Amtunez terão cuidado dos pressos e pobres da
Villa e nesse estados e pedirão a Madanella (=Madalena) e Do Framquo (=A-dos-Francos)
Item Francisco do Basto Juiz dos fiés de Deus e Baltessar Jorge Mordomo e pedirão a Sera do Bouro e Cornaga (=Tornada) /
Item Gil do Rego e Gaspar Pirez Mordomos da Capella e terrão (=terão) cuidado
dos bens da Gafaria e Esprito Samto / e pedirão os Vidais
Item João da Pena e Amdre Pirez terão cuidado d’arecadar as esmolas e dividas
da Cassa e pedirão Regemgo Mouta e Moledo e o provedor assinou aqui
[Assinatura: Manuel Corea Provedor]
[Fl. 101] Emleicão de Gonçalo Leite
Aos vimte dias do mes de Julho de mil e quinhemtos e sesemta e oito anos nesta
Villa D’Obidos na Cassa da Misericordia della semdo Manuel Corea Provedor
pressemte e os Irmãos logo por elles foy [aparece uma palavra rasurada]
Eleito Gonçalo Leite por Irmão em lugar de Dyogo Rebello [por lapso, não foi
referida esta substituição nos anos de 1578 – 1579, no Catálogo das Mesas
Administrativas da Santa Casa da Misericórdia da Vila de Óbidos (1546-2007),
ver p. 33] que não quis servir o qual foi chamado elle foi dado Juramento
[Assinaturas: O Provedor Manuel Corea; Gonçalo Leite]
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Enleicão e Juramento de Pero Alvares
Aos 28 de Dezembro nesta Villa D’Obidos na Cassa da Misericordia della semdo
pressemtes em messa o provedor e Irmãos da dita Misericordia que servem este
pressente anno de [15]79 por ser falecido Gonçalo Leite Irmão que era foi as mais
vozes emleito por Irmão em seu lugar a Pero Alvarez [por lapso, não foi referida
esta substituição nos anos de 1578 – 1579, no Catálogo das Mesas Administrativas da Santa Casa da Misericórdia da Vila de Óbidos (1546-2007), ver p. 33]
morador na dita Villa ao qual lhe foi dado juramento e por elle prometeo de servir
o dito carego e o assinara Bernardim Ribeiro que o escrevi
[Assinaturas: O Provedor Manuel Corea de Aboim 1579]
[Fl. 101 v.] Auto da emleição dos Oficiães desta Samta Misericordia que amde
servir o anno que vem de [15]79
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Xº (=Cristo) de mil e quinhemtos e
setemta e nove nesta Villa D’Obidos aos dous dias do mes de Julho dia da Vissitacão de Nossa Senhora na Cassa da Misericordia pello Provedor e Capellão e
Irmãos della foi ordenada a emleicão dos Oficiães que amde servir o anno que
vem comforme ao Compremisso e as mais vozes sairão por emleitores Francisco Amtunez Jeronimo do Avellar Pero Allvarez lavrador João da Pena Grigorio
Manuel Manuel Corea que foi provedor Dyogo de Freitas Gil do Rego Amtonio
Figueira e Bernardym Ribeiro que sou eu escrivão a que dey juramento sobre os
samtos evamgelhos e que por elles emlegesem provedor e Irmãos pera o anno que
vem bem e verdadeiramente e com sãs comciemcias e elles o prometerão fazer e o
assinarão Bernardym Ribeiro o screvi (=escrevi)
[Assinaturas: Joam da Pena; Francisco Amtunez]
[Fl. 102] [Continuação das Assinaturas: Grigorio Manuell; Diogo de Freitas;
Gill do Reguo; Bernardim Ribeiro; Jeronimo do Avellar; Manuel Corea]
E dado assi o dito Juramento aos ditos emleitores como dito he no mes no dia
derão suas pactas (=pautas) / as quães semdo apurados pello Provedor Capellão
e Irmãos saio as mais vozes por Provedor Jeronimo do Avellar e por escrivão Manuel Fernandez Bulhão e por Irmãos Francisco de Freitas Paullo da Sera (=Serra)
Gaspar D’Amdrade Josse (=José) Fygueira e Luis Gago e Luis Martinz ferreiro
Grigorio Manuel Gonçalo Fernandez cutileiro Amtonio Pirez oleiro Simão Diãz
e Luis Vaz ferador aos quães o dito provedor que ora acabou os mamdou todos
chamar e lhes deu juramento sobre os samtos evamgelhos em que [Fl. 102 v.]
posserão suas mãos e por elle nos disse que servicem os ditos caregos bem e verdadeiramente e com sãs comciencias elles o prometerão fazer e o assinarão e eu
Bernardym Ribeiro o escrevi
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[Assinaturas: Paulo da Sera; Bulhão; Jeronimo do Avellar; Simão Diaz; Francisco de Freitas; Lluis Gaguo; Lluis (desenhou uma cruz) Martinz; Gonçalo Fernandez; Luis Vaz; Grigorio Manuell; Guaspar D’Amdrade; Antonio Pirez; Juse
Figueira]
[Fl. 103] Reparticão dos officiaes desta mesa da Misericordia que hão de servir este presente anno de setemta e nove
Manuell Fernandez Bulhão servira de escrivão desta mesa e dos Fieis de Deus e
Guafaria e spirito santo / E teraa cuidado de prover os pobres da Villa / E Gonçalo
Fernandez sera seu ajudador E teraa cuidado da alcofa de Samta Maria / E terão
cuidado de tirarem o Reguemgo Grande e Sam Lourenço
Joseph Figueira sera Juiz dos Fieis de Deus e Mordomo da dita Comfraria sera
Symão Diaz / E terão cuidado de saberem dos doemtes da Villa / E tirarão as
Freguesias da Rorica (=Roliça) e Boboris (=Aboboriz)
Gaspar D’Andrade tera cuidado de prover os presos e enverguonhados que ouver
na Vila e seu termo / seu ajudador Luis Vaz fferrador / e tirarão as Freguesias da
Madanella (=Madalena) e A do Framquo
Paulo da Serra sera Tesoureiro desta Casa da Capella do Spirito Santo e Guafaria
/ E seu ajudador e Mordomo Antonio Pirez olleyro terão cuidado de saber de suas
Rendas e tirarão as freiguesias do Bombarral e Carvalhal
[Fl. 103 v.] Francisco de Freitas sera Tesoureiro da Bolca (=bolsa) e tera cuidado
de prover os pobres e doentes D’Ospital e seu ajudador Gregorio Manuell / E tirarão as freiguesias da Serra do Bouro e Cornagua (=Tornada)
Luis Guaguo teraa cuidado de arrecadar as dividas que se devem a casa do spirito
santo e Guafaria seu ajudador sera Luis Martinz / E Luis Martinz tirara a alcofa
de São Pedro / E as freguesias de São Gregorio e Vidais
[Fl. 104] 1579. Acordo da Daguorda
Aos 26 de Julho deste presente anno nesta mesa da Misericordia pello Provedor e
Irmãos foi acordado que por o luguar da Daguorda ser de muita charidade e por
os moradores delle serem homens devotos e dados ao serviço de nosso senhor e
terem por veses (=vezes) pedido que elles querião anualmente tirarem as esmolas
que sempre hacustumarão tirar nos domimgos pelas portas pera os presos e pobres
/ pera que o trabalho sendo Repartido por todos Igualmente fosem participantes
do premio que nosso senhor daa aos que por seu serviço fazerem alguma cousa /
e posto que o dito carguo fosse dado por carta a Bastião Fernandez ferreiro morador no dito luguar que elle por ver que assi se faria milhor o servico de Deus por
assi o quererem os ditos moradores que nisso elle conssimtia (=consentia) e avia
por bem que todos emtrasem por giro e sirvão cada hum seu anno com charidade
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e amor de Deus / guozando o que servir no seu anno dos privilegos que a dita
casa tem del Rey .N[osso].S[enhor] pello que considerando / (?) e amor dos ditos
moradores todos os ditos Irmãos e Provedor assentarão e ouverão por bem que
este presente anno servia e peca (=peça) as esmolas do dito luguar / e as tragua a
esta mesa pera se Repartirem comforme a obriguacão / e o assinaram
[Assinaturas: Joam da Pena; Jeronymo do Avellar; Guaspar de Andrade; Grigorio Manuell; Luis Vaz; Antonio Diaz; Gonçalo Fernandez; Simão Diaz; Baltesar
(desenhou uma cruz) Dias]
[Fl. 104 v.] Aos dous dias do mês D’Agosto de [15]79 nesta mesa da Misericordia
por o provedor e Irmãos foi acordado que por se teverem das necessidades dos pobres por a falta de pão ser geral nesta Villa e termo / E as paguas que os Rendeiros
custumão fazer serem de muito trabalho / que as rendas da Guafaria se arecade e
tragua ao celeiro desta casa pera as esmolas dos pobres e seya notificado aos foreiros que traguão a dita renda como são obriguados (?) e isto se acordou por veses
que canonicamente forão tomadas e de todo o sobredito mamdarão que se fizesse
este termo e ho assinarão Manuell Fernandez Bulhão Escrivão da mesa o escrevi
[Assinaturas: Diogo de Freitas; Jeronimo do Avellar; Paulo da Serra; Guaspar
D’Andrade; Luis Vaas; Gonçalo Fernandez; Luis (desenhou uma cruz) Martinz;
Antonio Pirez; Bulhão]
[Fl. 105] Aos coatro (=4) dias do mês D’Outubro foi acordado e detriminado
nesta mesa da Misericordia pello Provedor e Irmãos da Misericordia que por quamto nos luguares das Guayeiras (=Gaeiras) avia gente de bem fazer e deseyosos
(=desejosos) de fazerem suas esmolas por quam certo tem o premio do senhor
por cuyo Respeito as fazem elles fizeram e ellegerão a Pero Allvarez morador no
dito luguar por ser homem de bem e que tera cuidado de pedir as ditas esmolas
nos ditos luguares e casães ao Redor e as tragua cada domimguo a esta mesa pera
se ajuntarem com as outras e se repartirem pella ordem que pera isso estaa ordenado / e por ser presente o dito Pero Allvarez lhe foy dado que bom e verdadeiramente com muita charidade peca (=peça) as ditas esmolas e as tragua como dito
he / o que elle prometeo e aceptou / e assinou dia mes e anno ut supra / Manuell
Fernandez Bulhão escrivão da dita mesa o escrevi
[Assinaturas: Jeronimo do Avellar; Pero (desenhou uma cruz) Allvarez; Simão
Diaz Guaspar D’Andrade; Figueira; Manuell Fernandez Bulhão; Luis Vãz; Lluis
(desenhou uma cruz) Martinz; Francisco Freitas; Gonçalo Fernandez]
[Fl. 105 v.] Aos dezoito diaz do mês D’Outubro deste presente anno de setemta e
nove no despacho da mesa desta Misericordia / pello Provedor e Irmãos della foy
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acordado que no luguar Da dos Negros ouvesse hum Memposteiro que pedisse
todos os domimguos pellas portas as esmolas que lhe os fieis xpãos (=cristãos)
derem / e por Antonio Fernandez do dito luguar for bom homem e que fara bem
o dito carguo e elle o pedir / foy elleyto por voses e por ser presente lhe foy dado
Juramento dos santos avangelhos que bem e verdadeiramente tire he arecade as
ditas esmolas no dito luguar Da dos Negros e venda a dita esmola a dinheiro e a
guarde em mialheiro e tragua a esta casa em cada hum anno o vao tempo que lhe
for mamdado / o que todo prometeo comprir e ho assinou com os ditos provedor
e Irmãos Manoell Fernandez Bulhão escrivão da dita miserecordia ffez de 1579
annos
[Assinaturas: Grigorio Manuell; Paulo da Sera; Jeronimo do Avellar; Luis (desenhou uma cruz) Martinz; Francisco de Freitas; Lluis Gaguo; Manoell Fernandez
Bulhão; Antonio Fernandez Memposteiro]
[Fl. 106] Aos dezoyto dias do mês de Outubro na mesa desta Casa da Misericordia desta Villa pello Provedor e Irmãos foi acordado que porquamto
Gregorio de Freitas avia muito tempo que Requeria despacho de huma peticão que na mesa tinha dada na qual Requeria lhe fosse emnovado hum olival
que ficara vaguo da Guafaria por morte de Francisco Fernandez seu pay / e
elle como seu foreiro e por ter feito ho dito ollival a sua custa sendo dantes
hum fraquo arneiro e de pouco rendimento / e posto que sua avoo (=avô) o
tivesse evendido e perdesse alguma parte do direito que no dito ollival tinha
conssirando (=considerando) o dito provedor e Irmãos como o dito Francisco
Fernandez pay delle Gregorio de Freitas foy homem de muita boa comcientia
em que servio nesta casa muitos annos de provedor e Irmão em que as (?) que
fez no dito arneiro Em o fazer ollival e ho possuyo de boa ffee (=fé) sem numqua (=nunca) lhe ser pedido foro algum e o tinha como fazemda que ficara
de ssua may / avendo a todo Respeito / ouverão por bem que o dito olival nam
fosse metido em preguão (=pregão) mas que somente fosse medido e demarcado pelo Juiz do Tombo conforme a provisão de S[ua]. A[lteza]. Que pera
isso ha / e por ja estar a ello satisfeito pareceo bem que o dito ollival lhe fosse
aforado por justa vedoria avemdo Respeito a dita bem feitoria e a possuir a
dita erdade como possuidor de boa ffe / e por todos serem disso comformes e
contentes canonicamente por votos de voses (=vozes) / sse louvarão todos por
parte da mesa em Paulo da Serra Irmão e Tesoureyro da Capella este presente
anno / e o dito Gregorio de Freitas se louvou / Em Bernaldim Ribeiro Irmão
da dita Irmindade e escrivão que o anno passado foy nesta mesa e que já servio de provedor por ser pessoa que muito bem entende o que se deve paguar
/ aos quães foy dado juramento dos santos evangelhos em que puseram suas
mãos pera verem o dito ollival e lhe porem e taxarem o foro que em cada
hum anno o dito Gregorio de Freitas deve paguar em cada hum anno avendo
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Respeito as olliveiras e despesycas da terra [Fl. 106 v.] e elles o prometerão
fazer e ho assinarão com os ditos Irmãos / dia mes e anno ut supra / Manuell
Fernandez Bulhão escrivão da mesa o fez de 1579
[Assinaturas: Jeronimo do Avellar, Manoell Fernandez Bulhão; Lluis Gaguo;
Gonçalo Fernandez; Lluis (desenhou uma cruz) Martinz; Grigorio Manuell; Antonio Pirez; Paulo da Sera]
Aos vinte e cinquo dias do mês D’Outubro do dito anno fazemdo mesa o provedor
e Irmãos por Bernaldim Ribeiro e Paulo da Serra louvados acima foi dito que elles
tinhão visto o ollival desta casa de que Gregorio de Freitas pede emprazamento
pellas Rezões acima alleguadas o qual estaa a santa eyrea/ e que visto a calidade
(=qualidade) e desposicão das olliveiras / E como por ser terra fraqua e que pouco
se notifiquão e a terra não ser de natural de azeyte lhes pareceo que querendo
elles provedor e Irmãos fazer Emprazamento de tres pessoas ao dito Gregorio de
Freitas que elle deve de paguar em cada hum anno / dozentos reis de foro dos
dozentos reis começasse a paguar [riscou a palavra: pello] por Nossa Senhora
D’Agosto primeira que vira da era de outenta e que as bemfeitorias que no dito
ollival tinha feito aceptavão Em retribuição e satisftacão (=satisfação) das paguas
que do arneiro nam fes como dito he / e desta maneira pareceo bom ao provedor e
Irmãos lhe fosse feita carta d’emprazamento em vida de três pessoas / e assinarão
/ Manuell Fernandez Bulhão Escrivão da mesa o fez de 1579
[Assinaturas: Jeronimo do Avellar; Paullo da Serra; Manoell Fernandez Bulhão;
Luis Gaguo; Gonçalo Fernandez; Bernardim Ribeiro] [Fl. 107] [Continuação
das Assinaturas: Luis Martinz; Antonio Pirez; Grigorio Manuell]
Termo do Escrivão
Ano do nasimento de Noso Senhor Jhesus Xpõ (=Cristo) de mil e quinhemtos
e oitenta aos dous dias do mes de Julho na Quaza (=Casa) da Misericordia da
Villa D’Obidos estãodo (=estando) prezente o Padre Pero Baão (=Baião, o escrivão deve ter-se enganado ao escrever o nome) capellão da dita quaza e asi o
provedor e Irmãos della foi assentado por Manuel Fernandez Bulhão escrivão da
dita meza aver muitos dias que era a azente (=gente) da dita Villa e não vinha
a dita caza e meza e por oie (=hoje) se aver de fazer emlleisão dos ofisiais pera o
que era nesesario escrivão pera que ho o capellão toma se os votos comforme ao
compremisio e a si pera se fazer a voto de conta como pera outras alembransas
nesesarias e a si a comta com o Mordomo dos Fies Deus de que tão bem o dito
Manuell Fernandez Bulhão era escrivão / e por ser assentado por todos os Irmãos
que eu Paulo da Serra Irmão da dita meza servisse de escrivão nesta emlleisão e o
mais nesesario pera as ditas contas e e pello Juramento dos avanielhos (=evange— 111 —

lhos) e que pus a mão pormeti (=prometi) ter todo o segredo nesesario comforme
ao dito comprimisio o assinei com os ditos irmãos oie no dito dia
[Assinaturas: Pero Bayão; Francisco de Freitas; Jeronimo do Avellar; Paulo da
Serra; Luis (desenhou uma cruz) Martinz; Grigorio Manuell; Gonçalo Fernandez; Guaspar D’Andrade; Antonio Pyrez; Simão Dias]
[Fl. 107 v.] Auto da Inleisão dos ofisiais desta Santa Misericordia que amde de
servir o ano que vem de [15]80
Ano de nasimento de Noso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de mil e quinhemtos e
oitenta anos aos dous dias do mês de Julho / nesta Villa D’Obidos na Quaza
da Misericordia della pollo provedor e capellão e Irmãos della foi ordenada a
emleisão dos ofisiais que ão de servir o ano que vem comforme ao compremicio
(=comprimisso) e as mais vozes sairão por imlleitores Paulo da Serra e Dioguo
de Freitas Joam da Pena Francisco Gil Francisco Antunes Grigorio Manuel Duarte Fernandez Pedralvarez llavrador Pedro Luiz da Serqua (=Cerca do Castelo)
Antonio Figeira os quais emlleitores forão apurados pello dito provedor e capellão
e eu escrivão a que dei iuramento (=juramento) sobre os santos avãogelhos que
por elle emlleiesem (=emlegesem) provedor e Irmãos pera o ano que vem bem
e verdadeiramente e com sam consiensia elles o prometerão fazer e o asinarão
Paullo da Sera que o escrevi com o borado que dis Paullo da Serra
[Assinaturas: Amtonio Figueira; Pero Bayão; Paulo da Sera; Joam da Pena; Duarte Fernandez; Pedro Alvarez; Diogo de Freitas; Francisco Amtunez; Francisco
Gill Estaço; Grigorio Manuell; Pero Allvarez]
[Fl. 108] E dado asi o dito juramento aos ditos emlleitores como dito he no mesmo
dia derão suas pautas as quais sendo apuradas pello provedor capellão e Irmãos
sahio as mais vozes por provedor o Padre Dioguo Peres Priol (=Prior) de Santiaguo desta Villa e por escrivão Bernaldim Ribeiro e por Irmãos Joam da Pena e
Manuel de Llemos Joam Mendes Llobo Grigorio de Freitas Gil do Rego Belchior
Gomes Francisco Dias Gaspar Pirez Andre Pirez Francisco Fernandez sapateiro
Bertollameu Francisco aos quais o dito provedor que ora aquabou (=acabou) deu
juramento sobre os santos avaniellos (=evangelhos) e que puzerão os ditos carguos bem e verdadeiramente com sam comsiençias e elles o prometerão fazer e o
asinarão e eu Paullo da Serra que ho escrevi e se acharem nas pautas que fiquão
no cofre alguns de duas vozes sairão por escritos os que servem e tudo se fes na
verdade
[Assinaturas: Diego Perez; Belchior Gomes, Bernardim Ribeiro; Gaspar (desenhou uma cruz) Pirez; Francisco Fernandez; Francisco Dias; Gill do Reguo; Gregorio de Freitas; Bertolomeu (desenhou uma cruz) Francisco; Manuell de Lemos;
Joam Mendes Lobo; Amdre Pyrez]
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[Fl. 108 v.] Reparticão dos Oficiães da Cassa desta Misericordia que amde
servir este anno de 1580
Item Bernardym Ribeiro escrivão da Cassa e dos Fiés de Deus com Andre Pirez
pedirão as fregessias D’Aboboris e Rourica (=Roliça) e terão cuidado dos envergonhados /
Item João da Pena com Francisco Diaz [riscou o nome: Belchior Gomes] terão
cuidado dos pobres da Villa e nessecitados e pedirão as Fregesias Da do Framquo
(=A-dos-Francos) E Madanella (=Madalena) /
Item Janne (=João) Memdez Lobo Juiz dos Fies de Deus e Francisco Fernandez
Mordomo e pedirão as Fregesias de Cornaga (=Tornada) e Sera do Bouro /
Item Gregorio de Freitas Tesoureiro da Bolca (=bolsa) com Gaspar Pirez terão
cuidado dos doemtes do Ospital e pasageiros pedirão Bombaral e Carvalhal
Item Gil do Rego e Belchior Gomez Tesoureiros da Capella e terão cuidado dos
bens da Dafaria (=Gafaria) e espirito samto e pedirão os Vidais
Item Manuel de Lemos com Bertolameu Francisco terão cuidado d’arecadar as
dividas que se deverão as Cassas e nexas (=anexas) a esta Misericordia e pedirão
a Mouta e Regemgos
[Fl. 109] Auto da emleicão que se fez pera o anno de [15]81
Ano do nacimento de Noso Senhor Jhesu Xº (=Cristo) de mil e quynhemtos e
oitenta e hum annos aos dous dias do mes de Julho nesta Villa D’Obidos na Igreja
da Misericordia della omde o Provedor e Irmãos forão Jumtos e assi muita parte
do numero dos cemtos pera emlegerem novo Provedor e Irmãos pera servirem o
anno seguinte segundo costume e forma do Compremisso que foi lido por mim
escrivão a todos em alta voz e com isso pello Padre Pero Baião capellão da dita
Cassa comigo escrivão forão tomadas as vozes pera os dez eleitores e as mais
dellas sairão Grigorio Manuel João da Pena Pero Alvarez da Cerqua (=Cerca do
Castelo) [por lapso foi referido este nome como sendo Pero Almeida de Fraga,
nos anos de 1581 – 1582, no Catálogo das Mesas Administrativas da Santa Casa
da Misericórdia da Vila de Óbidos (1546-2007), ver p. 36] Diogo de Freitas; Francisco Gil Pero Alvarez lavrador Francisco Amtunez Amtonio Figueira Grigorio de
Freitas e Aleixo Carneiro as quais logo foi dado juramento por mim escrivão pera
que bem e com sam comciemcia emlejão provedor e Irmãos pera que sirvão este
anno que vem e elles o prometerão fazer e assinarão Bernardim Ribeiro Escrivão
o escrevi
[Assinaturas: Grigorio Manuell; Francisco Gill Estaço; Aleyxo Carneiro; Pero
Bayão; Francisco Antunez; Diogo de Freitas; Pedro Alvarez; João da Pena; Gregorio de Freitas]
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[Fl. 109 v.] E logo os ditos emleitores derão suas pactas (=pautas) e por ellas saio
por provedor o Prior Dyogo Perez provedor que foi tão bem o anno passado e por
escrivão Dyogo de Freitas e Jeronimo do Avellar Pero Allvarez da Rua Luis Gago
Francisco de Freitas Paullo da Serra e Francisco Amtunez Luis Martinz Gaspar
Pirez João Martinz Josse Lopez e Simão Diaz aos quais eu escrivão dey juramento
sobre os samtos evamgelhos pera que bem e verdadeiramente servicem seus caregos e elles o prometerão fazer e o asinarão Bernardym Ribeiro o escrevy
[Assinaturas: Joam Martinz; Pedro Alvarez; Francisco Amtunez; Simão Diaz;
Diego Perez; Jeronimo do Avellar; Diogo de Freitas; Lluis Gago; Francisco de Freitas; Paulo da Serra, Luis (desenhou uma cruz) Martinz; Gaspar (desenhou uma
cruz) Pirez; Jose (desenhou uma cruz) Lõpez]
[Fl. 110] Da Casa de Sam Vicente da Gafaria
Aos dezoito dias de Março de mil e quinhemtos e oitemta e dous anos nesta Vila
D’Obidos e Casa da Misericordia della semdo presemtes hos Irmãos abaixo asinados por elles foi dado a Casa da Gafaria de Sam Vicente Anexa a dita casa /
Lionardo [riscou uma palavra] Francisco morador na dita Vila pera emda hestar
/ com comdição que ha casa mamdara dar ho dinheiro pera ser composta de
calle e ofiçiais e elle hade por ho serviço / e em tempo da obrigação de cera (?) e o
asynaram declaro que he Lyonardo Francisco ho qual hade por as a chaves (?) e o
asynaram Diogo de Freitas ho Esprivam da dita casa ho esprevy
[Assinaturas: Dyoguo Lionardo (desenhou uma cruz); Simão Diaz; Paulo da
Serra; Lyonardo Francisco; Francisco Amtunez; Gaspar (desenhou uma cruz)
Pyrez; Jose (desenhou uma cruz) Llõpez; Diogo de Freitas; Francisco de Freitas]
[Fl. 110 v.] Auto da hemlleição que se fez pera aos ofiçiães do ano de Mbclxxxii
[1582] anos
Ano do nacymento de Noso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de mill e quynhemtos e
oitemta e dous anos aos dous dias do mes de Julho nesta Villa D’Obidos e Casa
da Misericordia da dita Villa homde hestavão Jumtos ho Licenciado Diogo Perez
Pryoll (=Prior) de Samtiaguo da dita Vila e Provedor da dita casa com hos Irmãos e muita pauta dos do Çemto / pera hemllegerem novos Provedor e Irmãos
pera servyrem ho ano segymte segundo custume / he forma do Compremyso que
foy loguo llydo por mim hesprivam hem allta voz a todos / e com isso pelo Padre
Pero Bayão Capelão da dita casa comigo hesprivão foram tomadas as vozes por
aos dez por aos dez [repetiu a mesma frase] hemlleytores e as mais vozes sayram
por hemlleytores / Pero Alvares da Serqua (=Cerca do Castelo) / Gonçalo Manuell / Amtonio Pyrez ho Licenciado Bernardim Ribeiro Dyogo Lopez Corea [Fl.
111] Amtonio Figueira tosador Francisco Amtunez ferador Gonçalo de Freitas /
Diogo de Freitas e Paulo da Serra aos quais ho dito Capelam deu Juramento sobre
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hos samtos avamgelhos que elles pello dito juramento hemlegesem dez Irmãos
com ho Provedor pera servirem heste anno vimdouro ha dita casa e Comfraria he
que elles tendo pormeteram (=prometerão) fazer e o asinaram Diogo de Freitas
Hesprivam que ho esprevy
[Assinaturas: Francisco Amtunez; Bernardim Ribeiro; Gregorio de Freitas; Pedro Allvarez; Paulo da Sera; Diogo Lopez Corea; Antonio Pirez; Grigorio Manuell; Diogo de Freitas; Antonio Figueira]
[Fl. 111 v.] E lloguo por hos ditos hemleitores foram dadas suas pautas e saio
por provedor o Licenciado Diogo Perez que tambem servyo de Provedor heste
ano / e por hesprivam Bernalldim Ribeiro Diogo Lõpez Corea / Amtonio Tavares
Amtonio Carneiro / Gill do Rego / Sallvador Diaz / e Gonçalo Manuell / sapateiro
/ Luis Allvarez syrieyro / Amdre Pirez dizimeiro Amtonio Pirez holeiro / Joam
Lõpez sapateiro Pero Amtunez / aos quais heu esprivam dei juramento sobre fes
samtos avamgelhos que elles servisem ha dita Comfraria bem he verdadeiramente e seus cargos he que elles prometiam fazer e o asinaram Diogo de Freitas ho
esprevy
[Assinaturas: Grigorio Manuell; Bernardim Ribeiro; Diogo Lõpez Corea; Joam
Lõpez; Pero (desenhou uma cruz) Amtunez; Salvador Diaz; Antonyo Tavares;
Amtonio Carneiro; Antonio Pirez; Amdre Pyrez; Lluis Allvarez]
[Fl. 112] Emleicão do anno de 1583
Aos dous dias do mes de Julho da era de mil e quinhentos e oitemta e tres anos
nesta Villa D’Obidos na Misericordia della semdo jumtos o Provedor Dyogo Perez
e os Irmãos que te (=até) ora servião com e os mais do numero do cemto e as mais
vozes sairão por emleitores Dyogo Lõpez Corea com Amtonio Figueira Dyogo de
Freitas com Salvador Diãz Bernardym Ribeiro e Antonio Pirez e Jeronimo do
Avellar com Gregorio Manuel Paullo da Serra com Pero Alvarez aos quães eu
escrivão dey juramento sobre os samtos evamgelhos em que poserão as maos e
por elle lhes disse que bem e verdadeiramente emlegesem Provedor e Irmãos pera
servirem este pressemte anno que vem e elles o prometerão fazer e o asinarão
Bernardym Ribeiro Escrivão que o escrevi
[Assinaturas: Salvador Diaz; Grigorio Manuell; Bernardim Ribeiro; Paulo da
Sera; Jeronimo do Avellar]
[Fl. 112 v.] E logo por os ditos emleitores forão dadas suas pactas (=pautas) que
forão apuradas pello dito Provedor e Irmãos e por ellas saio por Provedor Dom
Duarte D’Eca (=Eça) [por lapso foi referido este nome como sendo Diogo
Duarte de Sá, nos anos de 1582 – 1583, que igualmente, por lapso, deveria
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ter sido referido os anos de 1583 – 1584, no Catálogo das Mesas Administrativas da Santa Casa da Misericórdia da Vila de Óbidos (1546-2007), ver p. 37]
e Paullo da Sera por escrivão e por Irmãos Jeronimo do Avellar Gregorio de
Freitas Pero Alvares da Cerqua o Licenciado Francisco Franquo e Antonio da
Coxa (=Costa) e dos Macanicos (=oficiais mecânicos) Bertolameu Francisco o
Velho Francisco Fernandez capateiro Simão Diãz Josse Lõpez Antonio Estevez
e Pero Fernandez Ledo aos quães comvem a saber ao dito provedor e Irmãos
novos foi dado Juramento pello Provedor que ora acabou e por elle lhes disse
que servicem os ditos cargos bem e verdadeiramente como se delles esperava
guardamdo em todo o Compremisso da Cassa e o servico de nosso senhor e elles
o prometerão fazer e o assinarão Bernardim Ribeiro que o escrevi
[Assinaturas: Dom Duarte D’Eca; Paulo da Sera; Jeronimo do Avelar; Pedralvarez; Framcisco Framco; Gregorio de Freitas; Francisco Fernandez; Antonio Estevez; Antonio da Costa; Bertolameu (desenhou uma cruz) Francisco; Simão Diaz;
Juse (desenhou uma cruz) Lõpez]
[Fl. 113] Repartisão dos ofisiais este ano de [15]83 ãde servir nesta Caza da
Misericordia
Paullo da Sera escrivão da meza e dos Fies de Deus seu aiudador Antonio Esteves
terão cuidado dos pobres envergonhados tirarão as Fregezias da Rourisa (=Roliça) e Mureira (=Amoreira)
Jeronimo do Avelar Tizoureiro da Capella seu aiudador (=ajudador) Simão Dias
terão cuidado das Quazas da Misericordia e São Visente e da fazemda da Gafaria pedirão as fregezias Da do Franquo e Madanella (=Madalena)
O Licenciado Francisco Franquo Juis dos Fies de Deus seu aiudador Mordomo
delles Francisco Fernandez terão cuidado de pedirem as Fregezias do Carvalhal
e Bombaral
Grigorio de Freitas tizoureiro da bolsa seu aiudador Joze Llopes terão cuidado dos
pobres do Esprital pedirão as Fregezias da Mouta e Regengo Moledo
Antonio da Coxoa (=Costa) Irmão das dividas seu aiudador Bertollameu Francisco terão cuidado de pedir as Fregezias São Gregorio e Vidais
Pedralvares Irmão dos prezos seu aiudador Pero Fernandez terão cuidado dos
pobres da Villa pedirão as Fregezias de Cornaga (=Tornada) e Sera do Bouro
[Fl. 113 v.] Aos 31 dias do mês de Iulho de 1583 anos na meza da Misericordia
desta Villa D’Obidos / sendo prezentes o Provedor e Irmãos que erão o prezente ano por elles foi assentado que por quoamto Lluis Martinz morador nesta
Villa era fallesido da vida deste mundo Manposteiro que foi da queixa (=caixa)
que se tirava em São Pedro e por ser Fregezia em que se perdia muita esmolla
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assentarão que Francisco Martinz morador nesta Villa tirase a dita Fregezia
na Igreiia como esta que dustume (=costume) pedirem os Mamposteiros da
Misericordia pera que lhe foi dado juramento sobre os santos avamgelhos e que
pos a mão pollo qual prometeo fazer verdade e pedir com toda a delligensia que
emtender ser nesesaria pera proveito desta quaza e o assinou Paullo da Serra
Escrivão da meza o fes dia mês e ano sobredito
[Assinaturas: Paulo da Serra; O provedor Dom Duarte D’Eça; Simão Diaz; Gregorio de Freitas; Francisco (desenhou uma cruz) Martinz; Jeronimo do Avellar;
Antonio Estevez; Antonio da Costa; Bertolameu (desenhou uma cruz) Francisco]
[Fl. 114] Emlleisão dos Veadores da Fazenda da Gafaria
Aos quatorze dias do mes D’Agosto do ano de 1583 anos nesta meza da Misericordia sendo prezentes o Provedor e Irmãos que erão o prezente ano por elles foi
assentado que por quanto muita fazenda da Gafaria e Esprito Samto de que elles
são ministradores estava vaga e pedião novos aforamentos ouvese dous veadores
da fazenda pera verem as ditas propiadades (=propriedades) pera se averem de
aforar com suas emformasãs (=informações) forão Imlleitos Jeronimo do Avellar
e Pedralvares Irmãos do prezente anno aos quais foi mamdado pello dito provedor que socargo (=sob cargo) de seus juramentos visem as ditas fazendas e bem
e verdadeiramente desem as emformasãs do que emtendesem o em que tevesem
duvida darião comta a esta meza pera o determinar de que mamdarão fazer este
termo que asinarão Paulo da Serra Escrivão da meza o fes dia mes e ano
[Assinaturas: O Provedor Dom Duarte D’Eça; Jeronimo do Avelar; Sobre dito
Gregorio de Freitas; Francisco Fernandez; Paulo da Sera; Na margem esquerda:
Pedralvares] [Fl. 114 v.] [Continuação das Assinaturas: Antonio Estevez; Bertolameu (desenhou uma cruz) Francisco; Pero Fernandez; Amtonio de Costa;
Framcisco Framco]
Imleisão do ano de 1584
Aos dous dias do mes de Iulho deste prezente ano de [15]84 anos nesta Villa D’Obidos
na Caza da Misericordia della sendo juntos o provedor Don Duarte D’Esa (=Eça)
e os Irmãos que ate ora servirão com elle e os mais do numero do sento e as mais
vozes sairão por emleitores Jeronimo do Avellar com Antonio Dias do Arabalde
(=Arrabalde) e Grigorio de Freitas com Pedralvares llavrador Bernaldim Ribeiro
com Antonio Figeira Dioguo Lopes com Grigorio Manuel Paulo da Sera com João
Martins mercador aos quais eu escrivão dei iuramento (=juramento) sobre os santos avanielhos (=evangelhos) e que puzerão as mãos e socarguo do qual lhe emcareguei que bem e verdadeiramente em elleisem (=elegessem) Provedor e Irmãos que
sirvão este ano que vem elles o prometerão fazer assim e o asinarão Paulo da Sera
Escrivão que ho escrevi
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[Assinaturas: Paulo da Sera; Jeronimo do Avellar; Gregorio de Freitas; Diogo
Amtunez; Bernardim Ribeiro]
[Fl. 115] E lloguo pollos ditos emleitores forão dadas suas pautas que forão apuradas polo dito Provedor e irmãos e por ellas sairão por provedor Jorge de Lima
Priol (=Prior) de Santa Maria e Bernaldim Ribeiro por escrivão e por irmãos
Francisco de Freitas Gil do Reguo João da Pena Francisco do Basto Manuel de
Llemos Antonio Pirez Francisco Dias carpinteiro Andre Pirez dizimeiro Gaspar
Ribeiro Felipe Dias da Serra João Martinz / aos quais: p. ao dito provedor e irmãos foi dado juramento pelo Provedor que ora acabou e por elle lhes disse que
servissem os ditos carguos bem e verdadeiramente como se delles esperava gardaomdo (=guardando) com todo o compremisio da quaza e o serviso de nosso senhor e elles o prometerão fazer assim e o asinarão [riscou as palavras: Bernaldim
Ribeiro] Paulo da Sera ã ho escrevi
[Assinaturas: Jorge de Lima Mascarenhas; Bernardim Ribeiro; Joam da Pena;
Manuell de Lemos; Francisco de Freitas; Francisco Dias; Francisco do Basto Fortes; Gaspar Ribeiro; Joam Martinz; Antonio Pirez; Felipe Dias; Amdre Pirez]
[Fl. 115 v.] Reparticão que o senhor Provedor fez dos ofícios que os doze Irmãos deste ano de [15]84 amde servir
Item Bernardym Ribeiro escrivão da Cassa e dos Fieis de Deus e Andre Pirez seu
companheiro e terão cuidado do Ospital e dos envergonhados e pedirão as Fregesias da Boboris (=Aboboriz) e Rourica (=Roliça)
Item João da Pena Juiz dos Fies de Deus e Mordomo della João Martinz e pedirão
as Fregesias Da dos Negros (=A-dos-Negros) e Dos Framquos (=A-dos-Francos)
Item Francisco do Basto e Francisco Diãz terão cuidado dos pobres da Villa e
nessecitados e pedirão as Fregesias de Cornaga (=Tornada) e Sera do Bouro / E
dos envergonhados
Item Francisco de Freitas tesoureiro da bolça com Gaspar Ribeiro terão cuidado
dos doemtes do Ospital e pedirão as Fregesias do Bombaral e Carvalhal
Item Gil do Rego com Antonio Pirez serão Tesoureiros da Capella e terão cuidado
dos bens da Gafaria e Esprito Samto / E pedirão as Fregesias de Sam Grigorio
(=São Gregório) e Vidais
Item Manuel de Lemos com Felipe Diãz terão cuidado d’arecadar as dividas que
se deverem e pedirão a Mouta e Regemgos / Bernardim Ribeiro que o escrevi e o
dito senhor provedor o assinou
[Assinatura: Ho Provedor Jorge de Lima Mascarenhas]
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[Fl. 116] Assemto que se tomou sobre a Procissão da Visitacão de Nosa Senhora e do Capitular e dizer da missa nesta Igreja da Misericordia
Ao primeiro dia do mes de Julho da era de mil e quinhemtos e oitenta e cinquo
anos nesta Villa D’Obidos na Igreja do Esprito Samto della omde he sita a Cassa
da Misericordia semdo pressemtes o Prior de Samta Maria Jorge de Lima Mascarenhas e Prior de Sam Pedro João Peres e alguns dos Beneficiados e Jeronimos das
ditas Igrejas logo por elles foi dito.ss.pelo dito Prior e Beneficiados da dita Igreja
de Sam Pedro que esta Igreja do Esprito Samto era hum anno de sua Fregesia e
outro da Fregesia de Samta Maria e que por este ser seu avião de capitular as
vesperas da Festa da Visitacão de Nosa Senhora e ao seu dia dizer a missa / e por
os de Samta Maria dizerem que as ditas vesporas (=vésperas) e missa era sua e
de senão semtento o alargarão a Cassa da Misericordia assimtarão (=assentarão)
que o Capellão que agora he e ao diamte for capitule e diga a dita missa do dia
sem nenhuns padres das ditas Igrejas nisso emtemderem ficam deste seu direito
Resguordado pera o Requererem quamdo nene vier / e que os Menystros (=Ministros) do alltar sejão da Igreja de cujo anno for esta Igreja do Esprito Samto
declararão que não prejudicamdo estão certo a posse e direito das ditas Igrejas e
o asinarão Bernardym Ribeiro Escrivão que o escrevi /
[Assinaturas: Jorge de Lima Mascarenhas; Joam Cosmo; Joam Perez; e na margem esquerda assinaram: Pero Bayão; asino como beneficiado de Santa Maria e
Sam Pedro Bastião Xmienez (=Ximenes)]
[Fl. 116 v.] Eleicão dos oficiais que amde servir nesta Samta Cassa da Misericordia desta Villa D’Obidos o ano de 1585
Aos dous dias do mês de Julho da era de mil e quinhemtos e oitenta e cinquo
anos nesta Villa D’Obidos da Cassa da Misericordia della sairão as mais vozes
por emleitores que am de emleger os Oficiães que este anno que vem amde servir
na dita Misericordia. Dyogo de Freitas Jeronimo do Avellar Bernardym Ribeiro
Antonio Pirez João Martinz Paullo da Serra Gregorio de Freitas Antonio Figeira
o Licenciado Francisco Franquo e Simão Diãz os quães forão apurados pello provedor Jorge de Lima Mascarenhas e por o Padre Pero Bayão e por mim escrivão
aos quães dey juramento sobre os samtos evamgelhos e que sob cargo delle emlegessem os ditos Oficiães comforme ao Compremiso e elle o prometerão fazer e o
assinarão Bernardym Ribeiro Escrivão que espreveu
[Assinaturas: Framcisco Framco; Diogo de Freitas; Bernardim Ribeiro; Jeronimo
do Avellar; Paulo da Serra; Gregorio de Freitas; Simão Diaz; Joam Martinz; e na
margem esquerda assinaram: Antonio Pirez; Amtonio Figueira]
[Fl. 117] E logo pellos ditos emleitores forão dadas suas pautas e semdo apuradas
pello dito provedor e capellão e Irmãos sairão nellas as mais vozes por Provedor Jusse
— 119 —

(=José) Figueira e por escrivão Dyogo de Freitas e Irmãos Jeronimo do Avellar / Gregorio de Freitas Pero Alvarez da Cerqua (=Cerca do Castelo) Symão D’Orta (=Horta) Francisco D’Orta / e João Duarte Dyogo Martinz fereiro (=ferreiro) Simão Diãz
Francisco Fernandez capateiro Luis Vaz ferador Bertolameu Francisco (?) aos quães o
dito provedor Jorge de Lima Mascarenhas deu juramento sobre os samtos evamgelhos
assi ao dito provedor novo com esa (=essa) mãos e por elle lhes disse que bem e verdadeiramente servicem seus caregos guardamdo em todo o serviço de nosso senhor e
elles o prometerão fazer e o assinarão Bernardim Ribeiro Escrivão que o escrevi
[Assinaturas: Pedralvares; Bertolameu Francisco; Juse Figueira; Diogo de Freitas; Gregorio de Freitas; Simão Diaz; Jeronimo do Avellar; Diogo Martinz; Luis
Vaz; Francisco Fernandez; João (desenhou uma cruz) Duarte; Francisco D’Orta]
[Fl. 117 v.] Aos quatorse (=14) dias do mes de Julho de mil he quinhemtos e oitemta e simquo anos nesta Vyla D’Obidos e Casa da Misericordia da dita Vylla
semdo presentes Jose Figueira Provedor he hos mais Irmãos atras ho auto declarados por Simão D’Orta que foy hemleyto atras por hirmão nam ser Irmão dyseram
que nam podia servir por ho elle tambem dize se hemtemtaram todos e as mais
vozes hellegeram Amtonio Carneiro hem logar do dito Simão D’Orta / ho qual foy
logo chamado e lhe foi dado juramento sobre os samtos avemjelhos por ho dito
Provedor que elle sayse de Irmão heste ano de bxxxtab (=1585) anos hem logar do
dito Simão D’Orta ho que elle pretemde fazer e o asynara ho dito Provedor Diogo
de Freitas ho Esprivam que ho esprevy
[Assinaturas: Amtonio Carneiro; Juse Figueira]
[Fl. 118] Reparticão que ho senhor Provedor fez dos hofyçyays que hamde
servir heste ano de lxxxtab anos
Item Diogo de Freytas hesprivam da Casa e das fíes de Deus com Joam Duarte
he teram cuidado do espritall e hemvergonhados e pediram Freguezia da Rouriça
(=Roliça) e Amoreira
Item Jeronimo do Avelar Juiz dos Fyes de Deus Symão Diaz Mordomo / e pedyram (?) e Madallina (=Madalena)
Item Gonçalo de Freytas Tysoureiro da Capella com Luis Vaz e pediram Cornagua
(=Tornada) he Sera do Bouyro e teram cuidado da Gafaria he Esprito Samto
Item Pero Allvarez Tysoureyro da Bolsa e Bertolameu Francisco pedyram Sam
Grigorio he Vydais
Item Francisco D’Orta com Francisco Fernandez arecadaram has dividas da casa
pediram Carvalhall he Boboris (=Aboboriz)
Amtonio Carneiro com Diogo Martinz tera cuidado dos prezos pediram Mouta
Regemgos e Moledo Sam Lourenço
— 120 —

[Fl. 118 v.] Do Procurador da Cassa
Aos vymta dous dias do mes de Junho de myll e quynhemtos e oytemta e seis anos
nesta Villa D’Obidos e Casa da Myserycordia della / semdo presentes Jose Fygueira / Provedor da dita Cassa ho dito ano / com hos mais Irmãos do dito / ano
abayxo Asynados por elles todos Jumtos / Foy hemlleyto / por Procurador da dita
/ Casa / ao Llicenciado Francisco Framquo Procurador na dita Villa / ho qual foy
chamado / he pormeteo por juramento / de seu que ão de procurar por has cousas
da dita casa bem e verdadeiramente he ho asynarão Diogo de Freitas hesprivão
da dita casa ho dito ano que ho esprevy
[Assinaturas: Diogo de Freitas; Juse Figueira; Framcysco Framco foy; Luis Vaz;
Amtonio Carneiro; Francisco D’Orta; Simão Dias; Jeronimo do Avellar; Gregorio
de Freitas; Francisco Fernandez; Bartolomeu Francisco; Joam (desenhou uma
cruz) Duarte]
[Fl. 119] Hemlleicão / das pesoas / ham de hemlleger Hofyçyães / pera servyrem heste ano / que acaba por dia de Samta Ilysabell de lxxxtabi (=1586)
Aos dous dias do mes de Julho de myll he quinhemtos e oitenta e seis anos nesta
Villa D’Obidos e Casa da Misericordia della / sendo presentes Jose Figueira
provedor ho dito ano com Pero Baião Capelão / por elles foy tomado has vozes
dos Imlleytores que ham de hemlleger Hofiçyães pera servir heste ano que hacaba por dia de Samta Helysabell de hoitemta e sete anos / he sairam has mais
vozes por hemlleytores Bernardim Ribeiro / Jeronimo do Avelar / Paulo da Sera
/ Grigorio de Freitas / Grigorio Manuell / Pero Alvares Simão Diaz / Amtonio
Fygueira / he Diogo de Freytas / hos quais por serem presentes lhes foi dado
juramento pelo dito Capelão sobre os samtos avamjelhos que bem e verdadeiramente helegesem hum Provedor com dez Irmãos pera servirem hos dito ano he
que elles tambem prometeram fazer e o asinaram Diogo de Freitas hesprivam
que ho esprevy
[Assinaturas: Pedralvares; Amtonio Fygueira; Paulo da Sera; Bernardim Ribeiro; Pero Bayão; Jjuse Figueira; Gregorio de Freitas; Grigorio Manuell; Simão
Diaz; Jeronimo do Avellar]
[Fl. 119 v.] E lloguo pelos ditos hemlleytores foram dadas na mesa que foram apuradas pelos ditos Provedor Capelão e Irmãos sayrão nellas has mais vozes / por
Provedor ho Llicenciado Francisco Alvares Sanhudo / he por hesprivão Bernardim Ribeiro / e Irmãos / Sallvador Dyaz Benefycyado na Igreja de Samta Maria
da dita Villa ho Llicenciado Ffrancisco Framquo / Ffrancisco de Freytas / Gill do
Rego / e Fernão Monteiro / Grygorio Manuell Amtonio Pirez holeiro / Baltesar
Diaz Gomçallo Ffernandez Joam Ffernandez samgrador e Joam Llopez Aos quais
ho dito Jose Fygueira Provedor deu Juramento sobre os samtos avamjelhos asy
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ao dito Provedor como Irmãos e lhes notificou que sob cargo s gardamdo hem tal
ho serviço de Nosso Senhor e elles ho prometeram ffazer e o asynaram Diogo de
Freitas hescrivam que ho esprevy
[Assinaturas: Bernardim Ribeiro; Francisco Alvarez Sanhudo; Framcisco Framco foy; Joam Lopez; Balltesar Diaz; Salvador Diaz; Francisco de Freitas; Gonçalo
Fernandez; Gill do Reguo; Antonio Pirez; Joam Fernandez; Fernão Monteiro, Grigorio Manuell]
[Fl. 120] Emleicão das Orfãas pera serem dotadas este ano de 1587
Aos oito dias do mes de Março de mil e quinhemtos e oitemta e sete anos aos oito
dias do mes de Março nesta Villa D’Obidos na Cassa da Misericordia della semdo
jumtos os doze Irmãos por Provedor Francisco Alvarez ser ausemtes elegeo por
elles foi feita a emleicão das duas orfãos que este presemte ano de [15]87 avião
de ser dotadas dos ditos que a Rainha Dona Catarina que esta em gloria deixou a Misericordia da Cidade de Lixboa e guardamdo (=aguardando) a ordem
que por iso he dada as mais vozes se irão pera serem dotadas Ines (=Inês) filha
de Baltesar Francisco orfam (=órfã) desta Villa e Luzia filha de Fernão Gonçalvez da Capeleira mamdamdo os ditos Irmãos que das sobreditas se fizesse pacta
(=pauta) pera se mamdar a dita Cidade de Lixboa a Misericordia dellas asinarão
Bernardim Ribeiro que escrevi
[Assinaturas: Grigorio Manuell; Balltesar Diaz; Gill do Rego; Bernardim Ribeiro; Joam Lopez; Salvador Diaz; Joam Fernandez; Francisco de Freitas; Framcisco
Framco foy; Gomçalo Fernandez; Antonio Pirez; Fernão Monteiro]
[Fl. 120 v.] Declaramos que posto que no termo atras seja Electa e nomeada Luissa filha de Fernão Gonçalvez pera ser dotada por certo defeito que nella ouvese
tirou da panela e se meteo Madalena? filha de João Luis de Samto e de Maria Vaz
sua mulher e por assi passar na verdade assinamos aqui a qual Madalena? he
desta terra oje 19 de Abril de [15]87
[Assinaturas: Balltesar Diaz; Gill do Reguo; Bernardim Ribeiro; Joam Lopez;
Grigorio Manuell; Gonçalo Fernandez; Sallvador Diaz; Fernam Monteiro Framcisco Framco foy]
[Fl. 121] Auto dos emleitores deste ano de 1587 que amd’emleger o Provedor e
Irmão do anno de [15]88
Ano do nacimento de Noso Senhor Jhesu Xº (=Cristo) de 1587 aos dous dias do
mes de Julho que dia da Visitacão de Nosa Senhora nesta Casa da Misericordia
desta Villa D’Obidos as mais vozes sairão por emleitores pera emlegerem os Oficiães que amde servir nella o ano que vem Dyogo Lopez Corea e Simão Diãz Gre— 122 —

gorio de Freitas com Gregorio Manuel Dyogo de Freitas e Antonio Pirez Jeronimo
do Avellar e Antonio Figueira Bernardym Ribeiro e João Martinz aos quães eu
escrivão dey Juramento sobre os samtos evamgelhos e sobcargo delle lhe disse que
emlegesem Provedor e Irmãos pera averem de servir o anno que vem bem e verdadeiramente e elles o prometerão fazer e o asinarão Bernardym Ribeiro o escrevi
[Assinaturas: Simão Dias; Diogo Lopez Corea; Bernardim Ribeiro; Diogo de
Freitas; Antonio Pirez; Joam Martinz; Antonio Figueira; Jeronimo do Avellar;
Gregorio de Freitas; Gregorio Manuel]
[Fl. 121 v. em branco]
[Fl. 122 em branco]
[Fl. 122 v.] E loguo pellos ditos eleitores forão dadas suas pautas e posto que não
comcordarão e o Provedor sahio por eleição por Provedor Bernaldim Ribeiro e
escrivão Diogo de Freitas, Jeronimo do Avelar, Gregorio de Freitas, Pero Alvarez,
João da Pena, Francisco do Basto, Simão Dias, Diogo Martinz fereiro, Francisco
Dias, Pero Fernandez Ledo, Antonio Figueira e Diogo da Mata, por Irmãos aos
quaes foi dado iuramento (=juramento) por o Padre Pero Bayão Capellão desta
Casa da Misericordia para que bem e verdadeiramente sirvão os caregos e officios
da dita casa, e elles o prometerão assim fazer e assinarão dia, anno, mes, asima
dito, e eu o Licenciado Francisco Framco irmão, que este fes o escrevi dis a entrelinha para irmãos em 2ª pactas (=pautas) aia por Provedor o dito Bernardym
Ribeiro /
[Assinaturas: Bernardim Ribeiro; Diogo de Freitas; Pero Bayão; Simão Dias;
Gregorio de Freitas; Diogo Martinz; Diogo da Mata; Pero Fernandez; Pedralvarez; Francisco do Basto Fortes; João da Pena; Francisco Dias; Antonio Fygueira;
Jeronimo do Avellar]
[Fl. 123] Reparticão / dos hos Ofyçyais que hamde servir heste ano de lxxxbii
(=1587) anos
Item Diogo de Freitas hesprivão da casa e dos Fyes de Deus seu parceiro Diogo
Martinz tera cargo do Espritall pedyrão Rouriça (=Roliça) e Boboris (Aboboriz)
Item Jeronimo D’Avelar Tysoureyro da Capela seu parceiro Symão Diaz pedirão
has Freguezias da Madalena Do Framquo (A-dos-Francos) e Lamdall
Item Pero Alvarez Tysoureyro da Bollsa seu parceiro Diogo da Mata tera cuydado
/ das demamdas e d’arecadar ho que (?) casa pedyrão as Freguezyas de Cornaha
(=Tornada) da Sera do Bouro he Calldas
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Item Francisco Do Basto seu parceiro Amtonio Figueira tera cuidado dos hemvergonhados he pobres e pedyram as Fregezias do Bobarall (=Bombarral) e Carvalhall
Item Joam da Pena Juiz da Comfrarya dos Fyés de Deus seu parceiro Francisco Diaz
que sera Mordomo dos Fyes de Deus pediram Regemgos Sam Lourenço e Mouta
[Fl. 123 v.] Item Grygoryo de Freitas seu parceiro Pero [Fernandez] Ledo / teram
cuidado de Sam Vyçemte he dos prezos e pediram Sam Grygoryo Rabaçeira e
Vidais e Comtem (=Contém) Matoeyra
Heylleycão d’Amtonio Carneiro Irmão por Grygorio de Freytas
Ao primeiro dia do mes de Novembro de mil he quinhemtos e oitemta e sete anos
nesta Vila D’Obydos e Casa da Misericordia dela semdo presemtes Bernardim
Ribeiro Provedor com hos mais Irmãos a diamte asinados foy helleyto por Irmão
dos Nobres Amtonio Carneiro hem llogar de Grigorio de Freitas [por lapso esta
substituição não foi referida no ano de 1587 – 1588, no Catálogo das Mesas Administrativas da Santa Casa da Misericórdia da Vila de Óbidos (1546 – 2007), ver
p. 41] por sahir pera Çidade de Llisboa ao qual Amtonio Carneiro he ho Provedor
deu juramento sobre os samtos avamgelhos que bem e verdadeiramente servisse
ho cargo que foi dado ao dito Gregorio de Freitas ho qual prometeo fazer he ho
asinaram Diogo de Freitas Hesprivam da dita casa ho esprevi
[Assinaturas: Francisco Basto Fortes; Jeronimo do Avellar; Amtonio Carneiro;
Amtonio Figueira; Simão Dias; Pedralvares; Joam da Pena; Diogo Martinz]
[Fl. 124] Helleyção dos dotes das horfãas que se dotaram heste ano de lxxxtabiii [1588] anos
Aos vinte hum dias do mes de Fevereiro de myll e quynhemtos e oytemta e oito
anos nesta Villa D’Obidos he Casa da Misericordia della semdo presemtes Bernardym Ribeiro Provedor com hos mais Hirmãos a diamte asinados loguo por
elles foy feita heylleyção das horfãas que se aviam de dotar ho dito anno dos dotes
da Rainha [D. Catarina de Áustria] que esta hem gloria deixou has horfãas das
suas teras [=terras] a que coube ha hesta dita Villa duas hem cada hum ano // E
as mais vozes sayrão pera serem dotadas confor ha he dem que pera isso he dada
/ Llianor filha de Pero Corea allfayate tal posto he de Domingas Francisca sua
molher moradores que foram e sam (=são) na dita Villa / He Hamtonia (=Antónia) filha de Pero Bello carpynteiro morador que foy no logar de Carvalhal termo
da dita Vylla tal posto he de Catarina Fernandez sua molher e por hasy por sirva
verdade ho asynaram Diogo de Freitas Hesprivam ho esprevi
[Assinaturas: Diogo de Freitas; Pedralvarez; Pero Fernandez; Simão Dias Bernardim Ribeiro Provedor; Amtonio Figueira; (?); Diogo Martinz; Jeronimo do
Avellar]
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[Fl. 124 v.] Helleyção do ano de / lxxxtabiii [1588] / que acaba hem hoytemta e
nove anos [1589]
Aos dous dias do mes de Julho de mil e quynhemtos e oytemta e oito anos que foy
dia da Vigitação (=Visitação) de Nosa Senhora nesta Vylla D’Obydos e Casas /
da Myserycordia della semdo Jumtos todos hos Irmãos pera faserem (=fazerem)
ha helleyção dos Hofiçiais que ham de servir ho ano que vem / conforme ao Comprimyso da dita Myserycordia e as mais vozes / que por Pero Bayão Capelão dela
e por mim hesprivão foram tomadas / sayrão as mais vozes por hemlleytores /
Jeronymo do Avellar com Amtonio Pirez holeiro / Bernardim Rybeiro com Joam
Martinz // Paulo da Sera com ho Licenciado Francisco Framquo / Gonçalo de
Freitas com Symão Diaz he heu Diogo de Freitas hesprivam / com Gonçalo Manuell aos quais heu hesprivam dei Juramento sobre os samtos [Fl. 125] avamgelhos e lhes notefyquey que sob cargo do dito juramento elles hemlegesem Provedor
e Irmãos comforme ao Comprimiso pera servyr heste ano que vem he que elles
pormeteram fazer e o asynaram com ho Provedor com ho qual se apuraram hos
ditos heleytores e o asinaram Diogo de Freitas Hesprivam que ho esprevy
[Assinaturas: Gregorio de Freitas; Pero Bayão; Bernardim Ribeiro; Grigorio Manuell; Simão Diaz; Jeronimo do Avellar; Diogo de Freitas; Joam Martinz; Antonio
Pirez; Paulo da Serra]
E lloguo por hos ditos hemleitores foram dadas suas pautas e apuradas pelo Provedor e Irmãos sayo por Provedor ho Licenciado Luis do Quimtall [Fl. 125 v.]
Botelho / e por hesprivam ho Padre Gaspar Vicente Vigario da Vara e por Irmãos
ho Licenciado Açemço (=Ascenso) Rodriguez Matoso Juiz de Fora na dita Villa
e o Licenciado Dionizio Fortes e o Padre Sallvador Diaz Amtonio Carneiro / e
Amtonio Tavares e Amtonio Pirez holeiro / Gonçalo Manoell Domingos Duarte
lavrador Balltesar Jorge / Amdre Leall Jose Lopez aos quais ho dito Bernardim
Ribeiro Provedor deu Juramento sobre os samtos avamjelhos e lhes notefyquou
(=notificou) que sob cargo do dito Juramento elles servissem seus cargos ho dito
anno he que elles tudo prometeram fazer e o asinaram Diogo de Freitas ho esprevy
[Assinaturas: Luis do Quintall Botelho; Antonio Tavares; Amtonio Carneiro;
Gaspar Vicente; Dionysio Fortes; Salvador Diaz; Amdre Leal; Grigorio Manuell;
Balltesar (desenhou uma cruz) Jorge; Jose (desenhou uma cruz) Lõpez; Domingos (desenhou uma cruz) Duarte]
[Fl. 126] Repaiticam (=Repartição) dos officios deste anno de [15]88 de que he
Provedor o senhor Luis do Quintal
O Padre Gaspar Vicente escrivão da casa e da Comfraria dos Fies de Deus seu
parceiro Domimguos Duarte terão cargo do Hospital e pedirão Bombaral e Carvalhal com suas Freguysias
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O Padre Salvador Dias com Antonio Pires Tisoureyros da Capella pedirão as Freguisyas do Regengo San Lourenço e Mouta
O Licenciado Dinisyo Fortes Tisoureyros da Bolça com Josse Lopez tirarão as Freguisias de Sam Gregorio Vidades (=Vidais). E assy terão cuydado das demandas
e cuydado de arrecadar o que se deve a Casa
Item Antonio Tavares e Amdre Leal terão cuidado dos envergonhados e pobres. E
pedirão as Freguysias de Cornaga (=Tornada) a Serra do Bouro e San Sebastião
das Caldas e Arelho Caregal
Item o Licenciado Francisco Franco Juiz da Comfraria dos Fies de Deus e seu
companheyro Baltezar Jorge que sera Mordomo dos Fies de Deus. Pedirão as Freguysias da Madanella (=Madalena) A do Franco e Landal
[Fl. 126 v.] Item Antonio Carneiro e seu parceyro terão cuydado da Ygreja de
Sam Vicente e cousas da Gafaria e dos Prezos. E terarão Amoreyra e Rourica
(=Roliça) e com suas Freguias (=Freguesias). Soveral (=Sobral da Lagoa)
[Fl. 127] Eleycão dos dotes das orfãas que este anno de [15]89 se dottarão
Aos doze dias do mes de Março deste presente anno de [15]89 nesta casa da Sancta
Misericordia se ajuntarão todos os Irmãos e Provedor do ditto anno salvo Antonio Carneiro e Domimgos Duarte ausentes e por todos e por todos forão eleytas as
mais vozes, gardando se a ordem e custume que se tem nas semelhamtes eleycões
e comformandosse com as cartas da mesa da Misericordia da Cidade de Lixboa
que forão vistas e lidas e sairam pera averem de ser dotadas este presente anno
Filipa moradora no lugar da Dagorda filha que foi de Gaspar Vicente capateiro
que disse ser de ydade de vinte e hum anno. E a senhora Ysabel Correa moradora
no lugar do Salgeyro filha que foy de Fernão de Annes lavrador e de como forão
eleytas pera os ditos dotes se fez este termo de eleição o qual Eeu escrivão Gaspar
de Vicente Benefficiado que o fiz Em que todos asinarão
[Assinaturas: Luis do Quintall do Botelho; Gaspar de Vicente]
[Fl. 127 v.] [Continuação das Assinaturas: Dionisio Fortes; Salvador Diaz; Antonio Tavares; Antonio Pirez; Joze (desenhou uma cruz) Lopez; Balltezar (desenhou uma cruz) Jorge; Grigorio Manuell; Amdre Leal; Framcisco Framco]
[Fl. 128] Auto da eleycão que se fez o dia da Visitação de Santa Elisabel nesta
Casa da Misericordia dos eleytores este anno de [15]89
Aos dous dias do mes de Julho deste presente anno de oytenta e nove na Casa da
Misericordia desta Villa de Obidos sendo juntos Provedor e Irmãos pera averem
de fazer eleger Provedor e Irmãos que hão de servir este anno que vem logo por
mim Gaspar Vicente escrivão o presente ano que ora se acabou. Com o Padre
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Pero Bayão Cappellão desta Casa comforme ao Compromisso tomamos a todos
as vozes e sayrão por eleytoresas mais vozes.s.Bernardin Ribeiro Diogo de Freytas
o Licenciado Dionisio Fortes Gregorio de Freytas Jeronimo do Avellar Francisco
do Basto Grogorio Manuel Antonio Pirez Simão Dias João Martinz aos quais
todos o dito Provedor Luis do Quintal Bo [Fl. 128 v.] telho lhes deu Juramento e
lhes Emcaregou suas conciencias pera que elegessem e nomeassem Provedor e Irmãos pera o anno que vem que servissem esta Casa o que todos prometerão fazer
e asinarão aqui E eu Gaspar Vicente Escrivão que o escrevi
[Assinaturas: Luis do Quintall Botelho Provedor; Bernardim Ribeiro; Francisco
do Basto Fortes; Dionysio Fortes; Simão Dias; Antonio Pirez; Grigorio Manuel;
Gregorio de Freitas; Joam Martinz; Jeronimo do Avellar]
[Fl. 129] E logo no ditto dia pellos ditos elleytores forão dados suas Pautas as
quais examinas e apuradas sairão por Provedor o Senhor Bras Fireira (=Ferreira)
[por lapso foi referido este nome como sendo Brás Figueira, nos anos de 1589 1590, no Catálogo das Mesas Administrativas da Santa Casa da Misericórdia da
Vila de Óbidos (1546-2007), ver p. 43] Prior de San Pedro desta Villa por escrivão
Paulo da Serra e por Irmãos Bernardim Rybeiro Jeronimo do Avellar Martin Vaz
Bernardez o Padre Antonio Cosmo Francisco de Freitas Antonio Domimgueez
Gaspar Rybeiro o Moço João Martinz mercador Francisco Fernandez do Arebalde
Symão Dias e Pero Antunes aos quais todos o ditto Luis do Quintal Botelho deu
juramento dos sanctos evamgelhos que bem e verdadeiramente servissem seus
officios e cargos pera os quais forão eleytos e elles todos assi o prometerão e asinão
e eu Gaspar Vicente que esto o escrevi
[Assinaturas: Bernardim Ribeiro; Luis do Quintall Botelho Provedor; Gaspar Vicente; Bras Ferreira; Antonio Cosmo; Paulo da Serra; Francisco de Freitas; Martim Vaaz Bernardes]
[Fl. 129 v.] [Continuação das Assinaturas: Simão Dias; Antonio Dominguez;
Joam Martinz; Pero (desenhou uma cruz) Antunez; Jeronimo do Avellar; Francisco Fernandez]
[Fl. 130] Reparitição (=Repartição) dos cargos que que o senhor Provedor deu
aos Irmãos que ão de servir este ano de [15]89
Paulo da Serra escrivão da casa e da Comfraria dos Fies de Deus seu companheiro Gaspar Ribeiro terão carguo de arrecadar as dividas da casa e demandas
pidirão as Freguezias da Rourisa (=Roliça) e Amureira
Bernaldim Ribeiro e Antonio Domingos terão cuidado dos envergonhados pobres
da terra e pedirão as Freguezias do Bombaral e Carvalhal
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Martim Vas Bernaldes Tizoureiro da Bolsa e Ioão Martins seu companheiro tirarão as Freguezias de Tornada Serra do Bouro San Sebastião das Caldas
Francisco de Freitas e Pero Antunes terão cuidado dos prezos e pidirão as Freguezias de São Gregorio e Vidais
Antonio Cosmo e Simão Dias Tizoureiros da Capella e terão cuidado da Igreiia
de Sam Visente e Cazas da Gafaria e fazenda della e pidirão as Freguezias do
Regengo Mouta e São Llourenso
[Fl. 130 v.] Jeronimo do Avellar Juis dos Fies de Deus e seu companheiro Mordomo delles Francisco Fernandez terão cuidado do Esprital e doentes delles e pidirão
as Freguezias da Madanella e Do Franquo e Llandal
Obrigasão de Antonio Fernandez Espritaleiro
Aos vinte e quatro dias do mes de Iunho (=Junho) do ano de mil e quinemtos
(=quinhentos) e noventa anos na Casa e meza da Misericordia desta Villa
D’Obidos sendo presentes o Provedor e Irmãos que servem este ano nella e asi
Antonio Fernandez morador na dita Villa e lloguo pollos ditos Irmãos juntamente
foi dito que por Domingos Ioão ate agora servio de espritaleiro e andador se ter
espedido do dito cargo o tinhão dado ao dito Antonio Fernandez por emtenderem
nelles o amor e caridade que era nesesario que he o principal cargo e obrigasão
que sobre elle caregava elles avião por bem de lhe darem o dito cargo de espritaleiro e andador da dita Misericordia emqanto elle bem servir os ditos cargos
com o ordenado que o pasado tinha que he mil e quinemtos reis em dinheiro
sinqo (=cinquo) alqueires de triguo em cada hum ano o qal (=qual) ordenado
e lhe sera pago [Fl. 131] a custa da rrenda do Espirito Santo e isto se emtendera
emqanto elle Antonio Fernandez bem o fizer por que não o fasendo asi o poderão
tirar o que elle Antonio Fernandez aseitou e por si e por sua fazenda se obrigou
a todo ter e mamter e comprir e dar conta da rroupa e couzas que lhe forem
emtregues e os ditos Irmãos obrigarão a renda da dita qaza (=casa) a comprir e
tão ben esta obrigasão que hus e outros asinarão e decraro que avera mais o dito
Antonio Fernandez de todolos ofisios que se fizerem a que for a sera (=Cera) dos
Fies de Deus semdo elle prezente a elles tres vintems (=vinténs) de seu trabalho os
qais (=quais) avera das partes que mamdarem fazer os ditos ofisios comforme ao
custume em que estão e pera que o dito Antonio Fernandez não tenha e com em
sua obrigasão lha pus ao pe deste termo que o dito Antonio Fernandez assinou
e aseitou Paulo da Serra escrivão da Santa Misericordia que ho escrevia decraro
que dos ofisios de novelisãs levara sincoenta reis e dos de tres levara ham vinte
que isto he o costume Paulo da Serra que o escrevi
[Assinaturas: Amtonio Fernandez; Paulo da Serra; Antonio Dominges; Francisco Fernandez; Antonio Cosmo; Simão Diaz; Francisco de Freitas; (?); Bernardim
Ribeiro; Pero (desenhou uma cruz) AAntunes; Jeronimo do Avellar; (?)]
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[Fl. 131 v.] Estas são as couzas que o Espritaleiro e Andador he obrigado a
fazer
Item tera cuidado de fazer as camas dos pobres, e tellas consertadas pera o que
lhe darão o nesesario
Item vindo algum rreligiozo ou pesoa deferemte (=diferente) dos pobres perigrinos comus o fara a saber ao Provedor pera que lhe dem cama
Item tera cuidado de ter sempre aguoa pera beberem os pobres e pera lavarem os pes
e o mais nesesario e isto aos doentes e pobres dinos deste gazalhado (=agasalhado)
Item cadano (=cada ano) lhe darão 4 cargas de lenha que elle pidira pera fazer
o fogo aos ditos pobres no inverno quente tera na cazinha que esta debaixo da
Caza da Meza
Item dar lhe ão duas gamellas em que llavem os pes de que dara conta e asi de
mea dúzia de escudelas de pão que lhe darão pera comerem os pobres
Item tera dous outres basios (=bacios) que lhe tão bem darão pera a limpeza dos
doemtes e tera cuidado dos mamdar llavar
Item não consitira que os ditos pobres pousem (=repousem) mais que huma noite
no dito Esprital se mais ouverem de estar sera com llisensa do Provedor
[Fl. 132] Item e todas as noites fechara com chave as porta do dito Esprital e a não
abrira senão com saber primeiro se levão alguma couza delles
Item avendo doentes asendera a lâmpada e pidira azeite pera ella
Item os perigrinos e pobres que como lhe resou por qalqer (=qualquer) outra via [riscou palavra] fizerem sosidades (=sociedades) os deitara loguo fora do dito Esprital
Item e sirvira de andador da Misericordia e sera presente todallas vezes que a
irmamdade sair e asi todollos domimgos as oras (=honras) da meza e fara o mais
que os ditos andadores são obrigados asi pollas andoensas como por todo ano
Item tera mais obriguação de promemdar as almas com companhia por toda a
Vila aos domingos e a quarta feira de todas as semanas do anno
E por ser prezente o dito Antonio Fernandez disse que aseitava o dito cargo de
andador e espritaleiro com as comdisãs asima e brigasãs (=obrigações) que eu
Paulo da Serra escrivão da dita meza lhe lli e asinou comigo oie (=hoje) 25 dias
de Iunho de 1590
[Assinaturas: Paulo da Serra; Amtonio Fernandez]
[Fl. 132 v.] Auto da Ileisão que se fes o dia da Visitasão de Samta Illisabel
nesta Casa da Misericordia dos emleitores deste ano de noventa
Aos dous dias do mes de Iulho deste prezente ano de noventa na Casa da Misericordia desta Villa D’Obidos sendo, iunto (=junto) os Irmãos della per averem
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de fazer e emleier (=eleger) Provedor e Irmãos pera averem de servir esta Santa
Casa este ano que ven. Llogo por min Paulo da Sera escrivão que fui este prezente
ano que acabou com o Padre Pero Baião Capellão desta Santa Casa comforme
ao Compremisio tomamos a todos as vozes pera emleitores e sairão as mais vozes
Bernaldim Ribeiro Dionisio Fortes Ieronimo do Avellar Grigorio de Freitas Francisco Franquo Antonio Pirez Simão Dias Grigorio Manuel Antonio Figeira Paulo
da Serra aos quais eu escrivão pollo Provedor ser ausente dei iuramento sobre os
santos avanielhos em que puseram as mãos e lhe emcaregei em suas comsiensias
pera que emleiesem e nomeassem Provedor e Irmãos pera o ano que no servissem
esta casa o que todos [Fl. 133] prometerão fazer e asinarão aqui e eu Paulo da
Serra escrivão que ho escrevi
[Assinaturas: Dionysio Fortes; Gregorio de Freitas; Framcisco Framco; Amtonio
Figueira; Antonio Pirez; Simão Dias; Grigorio Manuel; Jeronimo do Avellar; Pero
Bayão; Bernardim Ribeiro; Paulo da Serra]
[Fl. 133 v.] Juramento dos Irmãos
E llogo no dito dia pollos ditos emlleitores forão dadas suas pautas as qais
(=quais) emziminadas (=examinadas) e apuradas sairão por Provedor o Reverendo Padre Ioão Delgado Vigario da Igreiia de Sam Ioão e por escrivão o Padre
Gaspar Vicente Vigairo da Vara em esta Villa e por Irmãos Grigorio de Freitas
Francisco Franquo Francisco D’Orta Dionizio Fortes Gil do Reguo Antonio Pirez
uleiro (=oleiro) Joam Lopes Gaspar Franquo Pedralvares llavrador Antonio Figeira Ioão Fernandez Figeira aos quais tudo eu escrivão dei iuramento dos santos
avanielhos que bem e verdadeiramente servissem seus ofisios e cargos pera os qais
(=quais) forão Illeitos e elles todos o prometerão fazer e o asinarão e eu Paulo da
Serra que ho escrevi
[Assinaturas: João Delgado; Dionysio Fortes; Framcysco Framco; Gill do Rego;
Antonio Pirez; Guaspar (desenhou uma cruz) Franco; Pero Alvares; Yoam Fernandez Figueira; Gregorio de Freitas; Yoam Lopez; Gaspar Vicente; Francisco
D’Orta]
[Fl. 134] Repartiçam dos cargos que os Irmãos hão de servir este presente
anno de [15]90. Em que he Provedor o Reverendo João Delgado Vigario da
Ygreja de S. João desta Villa
Item o Padre Gaspar Vicente escrivão da mesa e dos Fies de Deus. Seu companheiro João Fernandez Figeira terão cuidado de visitar os envergonhados & pedirão Reguengo, Mouta e San Lourenço
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Item Gregorio de Freytas com Antonio Figeira Thesoureiros da Capella & terão
cuidado de San Vincente e dos bens do Spri (=Espírito) Sancto, e pedirão os Vidaes San Gregorio
Item Francisco Franco Thesoureiro da Bolsa. E Pedralvarez seu companheiro terão cuidado das demandas & negocios da Casa e doentesdo Hospital e Pasageiros
pedirão Rourica (=Roliça) e Boboris (=Aboboriz)
Item Francisco D’Orta & João Lõpez terão cuidado dos prezos e de procurar seu
livramento e de dos necesitados
[Fl. 134 v.] Pedirão Madanella (=Madalena) A do Franco & Landal
Item Dionisio Fortes Juiz da Comfraria dos Fies de Deos Antonio Pires e Antonio
Pirez [o escrivão repetiu o mesmo nome] Mordomo da ditta Comfraria pedirão
San Sebastião das Caldas Cornaga (=Tornada) Serra do Bouro
Item Gil do Rego, e Gaspar Franco terão cuidado de arequadar (=arrecadar) as
dividas e esmolas da Casa, e pedirão Carvalhal e Bombarral com suas Freguesias
[Fl. 135] Obrigação que se fez a Gaspar D’Ornellas novo coveyro que ora se
elegeo pera fazer [riscou a palavra: missa] as covas aos Irmãos da messa e
Comfrades dos Fies de Deus
Aos nove dias do mes de Dezembro do ano de [mil e quinhentos] noventa nesta
Villa D’Obidos na Casa da Misericordia, della em mesa foy tratado como avia
necessidade de elegerem coveyro pera fazer as covas aos Irmãos da mesa e aos
Comfrades dos Fies de Deus de que ha ditta casa he administrador por aver falta
de quem fizesse as ditas covas e pello Provedor e Irmãos do ditto anno.s.o Reverendo Vigario de São João João Delgado e os mays Irmãos o Licenciado Francisco
Franco o Licenciado Dionisio Fortes Gregorio de Freitas Gil do Rego Francisco
D’Orta Antonio Pirez Antonio Figueira Gaspar Franco e outros que aqui asinarão foy eleyto por coveyro Gaspar D’Ornellas pera servir a ditta casa como ditto
he. Hysto com obrigacam que elle ditto Gaspar D’Ornellas seya obrigado a fazer
todas as covas.s.dos pobres da casa sera obrigado a fazellas de graca, e aos mais
Irmãos e Comfrades dos Fies de Deus lhe pagarão cincoenta reis por cada cova
e as covas que tiverem campas falas já por oitenta reis cada huma. E por serem
contentes huns e outros mamdaram fazer este assento.
[Fl. 135 v.] Eleycão que se fez pera Capellão de que foy eleyto o Padre Belchior
Dias
Aos quinze dias do mes de Novembro deste presente anno de [mil quinhentos]
noventa nesta Villa de Obidos na messa da Misericordia della sendo presentes
o Reverendo Vigario de San João Provedor e os Irmãos o Licenciado Francisco
Franco Gregorio de Freytas Francisco D’Orta Gil do Rego. Antonio Pirez Anto— 131 —

nio Figeyra Pero Alvarez lavrador Gaspar Franco João Fernandez Figeyra e eu
Gaspar Vicente Benefficiado em Sancta Maria desta ditta Villa: todos juntos per
falecimento do Padre Pero Bayão Capellão que foy da dytta Casa foy necessario
elegerem Capellão pera serviço da ditta Casa e suprir as obrigacaões (=obrigações) da ditta Casa; na ditta mesa foy eleyto por Capellão da dita Casa o Padre
Belchior Dias Clerigo de missa e Yconimo (=ecónomo) em [Igreja] San Pedro da
ditta Villa pera servir a dita Casa e comprir a obrigações pera o que foy chamado
e aceitou o ditto cargo com as obrigações [rasurou a letra: a] costumadas, e por
huns e outros serem contentes e aceitarem as ditas [Fl. 136] obrigações mandarão
a mim Gaspar Vicente escrivão da ditta mesa fizesse esta acento en que huns
e outros asinarão e alem dos Irmãos acima foy presente o Licenciado Dionisyo
Fortes feyto dia mes e anno e sobredito
[Assinaturas: Belchior Dias; O Provedor João Delgado; Gregorio de Freitas; Gill
do Reguo; Antonio Pirez; Framcysco Framco; Pero Alvares; Gaspar (desenhou
uma cruz) Franco; Gaspar Vicente]
[Fl. 136 v.] Eleycão que se fez sobre as orffãas que se elegem pera os dotes que
deyxou a Rainha Donna Caterina
Domimgo que forão dez dias do mes de Março do anno de [mil quinhentos] noventa e hum anos nesta Villa de Obidos na Casa da Misericordia da ditta Villa
em mesa sendo presentes o Provedor e Irmãos da ditta mesa o ditto anno. Salvo
João Fernandez Figueira por todos juntos tomando os vottos o dito Provedor conforme ao custume que sobre yllo (=ele) esta em uso e comforme as cartas da ditta
Senhora que estão na mesma casa. E sayrão as mays vozes na ditta eleyção pera
serem dotadas. Briatis (=Beatriz) Fernandez do lugar da Degorda (=Dagorda)
filha de Afonço Fernandez tanoeyro e de Ysabel Dias sua molher ja defuntos, e
Valeria Simoa filha que foy de Simão Pirez e de sua molher Ysabel Fernandez
ja defuntos moradores que forão no lu [Fl. 137] gar do Arelho, a qual diz ser de
ydade de vinte e hum anos e Abritis (=Beatriz) Fernandez de ydade de trinta
8 annos as quaes são fylhas de Cristãos Velhos e de pais e avõos e tem as maís
partes que ao tall dotes se requerem. E de como forão elleytas pera o ditto dotte
se mandou fazer este termo em que asinarão todos Provedor e Irmãos dia mes e
aonno (=ano) sobreditto.
[Assinaturas: O Provedor João Delgado; Gill do Reguo; Francisco D’Orta; Gaspar Vicente; Dionysio Fortes; Yoãm Lopez; Gregorio de Freitas; Framcysco Framco; Antonio Pirez; Pero Alvares; Antonio Fygueira]
[Fl. 137 v. em branco]
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[Fl. 138] Auto da eleycão que se fez dos dez eleytores pera que façam e eleyão
(=elegam) o Provedor e Irmãos que sirvão o presente ano de [15]91
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jesu Xpõ (=Cristo) de mil e quinhentos e
noventa e hum annos aos dous dias do mes de Julho do ditto anno nesta Villa de
Obidos na Casa da Misericordia e Capella della. Sendo prezentes o Provedor e
Irmãos do presente anno com o mais povo da Irmandade asou de campa tangida
feitas de mais deligencias ao tal auto necessárias, forão tomadas as vozes de todos
os Irmãos pello Capellão e escrivão da Casa o presente anno. E apurados vottos
pello Provedor escrivão e Capellão sayrão por eleitores as mais vozes o Licenciado
Francisco Franco Gregorio de Freitas Paulo da Serra Jeronimo D’Avellar [Fl. 138
v.] Simão Dias Antonio Pirez Antonio Figueira Gregorio Manuell João Martinz
Antonio Dias filosofo, aos quais foy da dado Juramento aos sanctos evangelhos em
que poserão suas mãos e lhe foi ditto que bem e verdadeiramente elegessem Provedor e Irmãos que servissem a ditta Casa o presente anno comforme (?) serviço
de Noso Senhor e de todo ysto o ditto Provedor mandou fazer este auto em que
asinarão todas eu Gaspar Vicente Escrivão da mesa que ho esprevy
[Assinaturas: Gregorio de Freitas; Paulo da Serra; Grigorio Manuel; Jeronimo
do Avelar; Antonio Fygueira; Amtonio Diaz; Simão Dias; Framcysco Framco;
Antonio Pirez]
[Fl. 139] E logo no ditto dia pellos dittos eleytores foy dado as pautas na meza as
quais forão apuradas e examinadas pellos Provedor e Irmãos e sayo por Provedor
Antonio Vaz Bernardez. E por escrivão Paulo da Serra, e Irmãos Antonio Vaz Tavares Francisco de Freitas Alvaro Barretto Francisco do Basto Manoel de Lemos
Gregorio Manoel Bertolameu Francisco Antonio Pimenta Antonio Dias filosofo
Francisco Dias carpinteiro Gonçalo Fernandez lavrador aos quais foy dado juramento dos sanctos evangelhos que bem e verdadeiramente sirvão a ditta Casa e
seus cargos, que lhe fosem emcomendados e elles assy o prometerão e o asinarão
Gaspar Vicente escrivão da mesa o escrevi
[Assinaturas: Antonio Vaaz Bernaldez] [Fl. 139 v.] [Continuação das Assinaturas: Paulo da Serra; Antonio Vaz Tavares; Francisco de Freitas; Alvaro Bareto;
Manuel de Lemos; Francisco do Basto Fortes; Francisco Dias; Antonio Pimenta;
Gonçalo Fernandez; Amtonio Diaz; Grigorio Manoel; Bertolameu Francisco]
[Fl. 140] Repartisão dos cargos que os Irmãos ão de servir este ano de [15]91
de que he Provedor Antonio Vas Bernaldes (=Bernardes)
Item Paulo da Serra escrivão da meza e dos Fies de Deus seu companheiro Francisco Dias terão cuidado de visitar os pobrese envergonhados e pidirão as Freguedias da Rourisa (=Roliça) e Amoreira
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Item Francisco do Basto Juis dos Fies de Deus seu companheiro e Mordomo delles
Bertolameu Francisco pidirão as Freguezias do Carvalhal e Bombaral
Item Alvar Bareto e Antonio Dias seu companheiro terão cuidado das demandas
e dividas da Caza e da Fazenda e Caza da Gafaria pidirão as Freguesias do Regengo Moledo e Mouta
Item Francisco de Freitas e Grigorio Manuel Tizoureiros da Capella terão cuidado do Esprital e pobres delle e pidirão as Freguezias dos Vidais e San Grigorio
Item Antonio Vas Tagaro Tizoureiro da Bolsa e seu companheiro Antonio Pimenta terão cuidado dos pobres da Vila e pidirão San Sebastião das Caldas Cornaga
(=Tornada) e Sera do Bouro
Item Francisco de Lemos e Godinho Fernandez terão cuidado dos presos e de procurarem seu livramento e pidirão a Madanela (=Madalena) Do Franqo e Landal
[Fl. 140 v.] Illeisão que se fes pera se averem de dotar as duas orfãs que a
Rrainha Dona Caterina que esta em gloria e mamda dotar em cada hum ano
Aos doze dias do mes de Fevireiro do ano de mil e quinhemtos e noventa e dous
anos nesta Villa D’Obidos na Caza da Misericordia della sendo iuntos o Provedor e Irmãos que este ano servem lloguo pollo dito Provedor foi tomado os votos
comforme a berba (=verba) do testamento da Rainha Dona Caterina que esta em
gloria e sairão as mais vozes este ano pera averem de casar. Izabel filha della Llintim (=Valentim) Fernandez morador que foi nesta Villa e Ines filha que foi de Beltasar Fernandez ia (=já) defunto morador que foi nas moendas de Masatripas as
quais orfas por serem llegitimas e terem as partes e calidades e idades que a dita
prova mamda forão apuradas polo dito Provedor e Irmãos e mamdarão que se
lhe fosse pasada seridão pera llevarem a meza da Misericordia de Lixboa pera se
lhe dar o dote, de que fis este termo que asinarão eu Paulo da Serra que ho escrevi
[Assinaturas: Alvaro Bareto; Paulo da Serra; Francisco de Freitas; Antonio Vãz
Tagaro] [Fl. 141] [Continuação das Assinaturas: Grigorio Manuel; Joam Pimenta; Francisco Dias; Bartolomeu Francisco]
Declharo em que lugar desta orfã Ines que digo atras casou Maria Neto Da dos
Negrospor por esta Ines pasar dez o anos e nos ser grosada e mamdarem nos que
nomeasemo / outra casou logo
Eleicão das duas orfas que mamdou dotar Antonio Vas Bernaldes nesta meza
Aos 24 dias do mes de Maio do ano de mil e quinhemtos e noventa e dous anos
nesta Casa da Misericordia da Villa D’Obidos semdo iuntos os Irmãos que este
ano servem abaixo asinados comigo Paulo da Serra escrivão da meza que ora
sirvio de Provedor por ser falesido (=falecido) Antonio Vaz Bernaldes Provedor
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que foi desta Casa por cuio (=cujo) falisimento ficou a esta quaza (=casa) que elle
deixou em seu testamento sem (=cem) mil reis dos qais mamdou que corenta delles se repartis por duas orfãs como paresese ao Provedor e Irmãos desta mesa pelo
que sendo todos os Irmãos da meza iuntos por mim Paulo da Serra foi tornado
votos de cada hum per si em huma pauta que fis tendo lhe lido todallas pitisãos
(=petições) das orfas que se upuzerão (=opuseram) a dita esmolla e sairão com
mais voses.s. Maria Travassos filha de Francisco Ribeiro e de Antonia (?) sua molher e Izabel Rebella filha de Diogo Rebello e de Iacoma (=Jacoma) do Avelar sua
molher orfãs Nobres e feita a dita illeisão esta meza lhe mamdou notificar como
serão dotadasem que se lhe daria a cada huma [Fl. 141 v.] o dito dote comforme a
berba (=verba) do testamento do dito Antonio Vas de que fizeste termo por todos
assinado e qaomto a berba do testamento anda no cartorio desta casa aonde se
achara sendo nesesaria, eu Paulo da Serra que o escrevi
[Assinaturas: Antonio Vaz Tagaro; Paulo da Serra; Manuell de Lemos; Amtonio
Diaz; Francisco Dias; Joam Pimenta; Gonçalo Fernandez; Alvaro Bareto; Grigorio Manuell; Francisco de Freitas; Bertolameu Francisco]
[Fl. 142] Auto da emtregsa dos dous dotes que deixou Antonio Vas Bernardes
desta quaza
Anno do nacimento de Noso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de mil e quinhemtos e
noventa e dous anos nesta Villa D’Obidos na Casa da Misericordia della sendo
iuntos em meza os Irmãos abaixo asinados comigo Paulo da Serra escrivão da
dita meza que sirvo de Provedor por ser falesido Antonio Vas Bernaldes Provedor
que foi desta casa por todos iuntos foi assentado que por qãomto (=quanto) depois da elleisão que tinhão feito das duas orfãs que o dito Antonio Vas Bernardes
deixara que esta mesa nomeasse comforme a berba (=verba) de seu testamento
se tinhão mamdado aconselhar com ella a Sidade (=Cidade) de Lixboa com o
Doutor Alvaro D’Andrade e outros e nesta Villa se tinhão tão bem aconselhados
com os Doutores Bras Fireira (=Ferreira) e Llois (=Luis) do Qintal (=Quintal)
anbos Irmãos desta Cassa e por todos asentarem que esta meza mamdase emtregar as ditas orfas os vinte mil reis que lhe cabião a cada huma comforme a berba
(=verba) se peria iso lhe ser tomado fiansa pois lhe forão deixados sinpresmente (=simplesmente) e sem obrigasão alguma assentavam lhe focem (=fossem)
emtreges pella maneira seguinte.s. a Maria Travassos por não ter titor (=tutor) e
ella passaria de vinte e tres anos lhos emtregasem e ella desse qitasão (=quitação)
nas notas comfiansa que sendo caso que depois de casar esta meza qeira [Fl. 142
v.] outra della a deva depois que pasar de vinte e sinqo anos e o tresllado fiqe
(=fique) no Cartorio desta meza pera sempre se ver como lhe forão emtreges: e
qãomto aos outros vinte mil reis de Izabel Rabella filha de Iacoma do Avellar por
ser menor e ella sua titora lhe fosem carregados em seu emventario (=inventário)
como fazenda da dita órfã que caregase sobala dita sua mai (=mãe) pera lhe dar
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conta delle e ella desse qitasão a esta meza que tão bem fiqa (=fica) no Cartorio della com a berba (=verba) do dito defunto. E qãomto aos trinta mil que o
dito defunto deixou a Briatis (=Beatriz) Pireira (=Pereira) filha de Madanella
(=Madalena) Pireirapor qãomto os ditos letrados assentarão que lhe não fosem
emtregessem primeiro dar fiansa que não casando se tornarião a esta meza pera
delles se fazer o que o dito defunto mamda visto deixar lhos pera aiuda (=ajuda)
de seu casamento foi assentado que lhos não emtregasem sem a dita fiansa e por
a não querer dar lhe fiqão por emtregar pera que os senhores Provedor e Irmão
/ que (?) fasão nisto o que esta detriminado ou o que a elles lhes pareser de que
mamdarão fazer este auto que asinarão oie (=hoje) 21 de Iunho do dito ano feito
por mim Paulo da Serra
[Assinaturas: Paulo da Serra; Amtonio Vãz Tagarop; Gonçalo Fernandez; Manuel de Lemos; Amtonio Diaz] [Fl. 143] [Continuação das Assinaturas: Bertoleu
Francisco; Grigorio Manuell; Alvaro Bareto; Francisco Dias; Francisco Freitas]
[Fl. 143 v. em branco]
[Fl. 144] Auto da Emleisão que se fes dos dos emleitores que quamdo de fazer
o Provedor e Irmãos comforme ao Compremisso
Ano de nasimento de Noso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de mil e quinhemtos e
noventa e dous anos aos dous dias do mes de Iulho do dito ano na Casa do Despacho da Misericordia sendo presentes os Irmãos que este ano servem-lo com
os mais da roda que vierão como he costume virem no tal dia e feitas as mais
diligensias ao tal auto nesesario forão tomadas as vozes de todolos Irmãos pelo
Padre Belchior Dias Capelão da Casa comigo escrivão e apuradas pelo dito Capelão e com a iunto (=junto) Alvaro Bareto Irmão que foi ileito pera assistir neste
auto por ausemsia do Provedor / sairão por ileitores as mais vozes Bernardim
Ribeiro e Alvaro Bareto Grigório de Freitas o Licenciado Dionisio Fortes Paulo
da Sera e dos Ofisiais Grigorio Manuel João Martinz Simão Dias Antonio Pirez
Antonio Dias filosifo (=filósofo) aos qais foi dado iuramento dos saomtos [Fl. 144
v.] avanielhos que puseram a mão que bem e verdadeiramente e com sam cosiensia (=consciência) fizessem Provedor e Irmãos que servissem este ano esta Casa
como fose mais serviso de Noso Senhor e elles o prometerão fazer asi de que fis
este auto que asinarão e eu Paulo Escrivão da mesa que ho escrevi
[Assinaturas: Joam Martinz; Paulo da Serra; Simão Dias; Grigorio Manuell; Dionysio Fortes; Gregorio de Freitas; Alvaro Bareto; Amtonio Diaz; Antonio Pirez]
[Fl. 145] E lloguo no dito dia forão dadas as pautas polos os ditos emleitores na
mão do dito Capellão as qais forão apuradas polos ditos Irmãos e Capelão e saio
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as mais vozes por Provedor o Padre João Delgado Vigairo de São Ioão e por escrivão Dionisio Fortes e por Irmãos Ieronimo do Avellar Francisco Franqo Antonio
Teixeira Grigorio de Freitas Francisco Godinho Diogo da Mata Simão Dias Diogo
Martinz Boralho (=Borralho) Ioão Fernandez sangrador Ioão Martins tindeiro
(=tendeiro) e Lluis Vas ferador aos qais foi dado iuramento dos santos avanielhos,
que bem e verdadeiramente sirvão o dito cargo e os ofisios que pelo Provedor lhe
for emcaregado e elles asi o prometerão fazer e o asinarão eu Paulo da Serra Escrivão da meza que ho escrevi
[Assinaturas: Jeronimo do Avellar; João Delgado; Dionisio Fortes; Francisco Godinho; Amtonio Teixeira; Gregorio de Freitas; (?); Joam Martinz; Luis Vaz]
[Fl. 145 v.] [Continuação das Assinaturas: Diogo da Mata; Diogo Martinz; Simão Dias; Framcisco Framco]
[Fl. 146] Reparticão dos cargos que os Irmãos aomde servir este anno de
[15]92 desta Casa da Misericordia de que he Provedor o Padre João Delgado
Vigairo de São João
O Leçenceado (= Licenciado) Dionisio Fortes escrivão da mesa e da dos Fieis de
Deus seu companheiro Luis Vas terão cuidado de visitar os pobres e envergonhados e pedirão as Fregesyas de São Sebastião das Caldas Cornaga e Serra do Bouro
Jeronimo do Avellar Juiz da Confraria dos Fieys de Deus Diogo da Mata seu
companheiro, e pedirão as Fregesias da Magdalena, Francos (A-dos-Francos) e
Landal
O Leçenceado Antonio Teixeira Thesoureiro da Capella e Simão Dias seu companheiro, terão cuidado do Hospital e pobres dello e pedirão as Fregesias de São
Grigorio e Vidais
O Licenciado Francisco Franco e Diogo Martinz Borralho seu companheiro terão
cuidado das demandas e dividas da Casa e da fazenda da Gafaria, pedirão as
Fregezias da Rourisa (=Roliça) e Amoreira
Gregorio de Freitas Mordomo da Bolssa seu companheiro João Fernandez sangrador terão cuidado dos pobres da Villa e pedirão as Fregesias do Bombarral e
Carvalhal
Francisco Godinho e João Martinz seu companheiro terão cuidado dos prezos e de
procurarem seu livramento e pedirão as Fregezias do Regengo, Molledo e Mouta
[Fl. 146 v.] Aos vinte e ste dias do mes de Septembro de mil e quinhemtos e noventa e dous annos estando em mesa o Provedor e Irmãos da Misericordia desta Villa
D’Obidos foi eleito pollo dito Provedor e Irmãos, Mateus Fernandez morador no
lugar de São Mamede termo desta Villa, por Manposteiro da dita Mysericordia
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pera pedir no dito lugar e lhe foi dado iuramento pera que pedisse as esmolas pera
esta Casa da Misericordia e eu Dionysio Fortes escrivão da meza e dos Fieis de
Deus asy no dia, mes e anno acima dito
[Assinaturas: João Delgado; De Matheus (desenhou uma cruz) Fernandez; Diogo da Mata; Jeronymo do Avellar; Francisco Godinho; Luis Vas; (?); Amtonio
Teixeira de Freitas; Joam Martinz; Diogo Martinz; Gregorio de Freitas; Dionysio
Fortes]
Elleisão do Manposteiro do luguar da Rourisa (=Roliça)
Aos vinte e sete dias do mes de Septembro de mil e quinhemtos e noventa e
dous annos estando em mesa o Provedor e Irmãos da Mysericordia desta Villa
D’Obidos foi eleito pello dito Provedor e Irmãos [riscou a letra: M] Estevão Bras
morador no lugar da Rouriça termo desta Villa por Manposteiro da dita Misericordia pera pedir no dito lugar e lhe foi dado iuramento pera que pesa (=peça) as
esmolas pera esta Casa da Misericordia, e eu Dionisio Fortes e anno acima dito /
[Assinaturas: O Provedor João Delgado; Antonio Teixeira de Freitas; Estevão
(desenhou uma cruz de cinco pontas, a chamada Estrela de David) Bras; (?)]
[Fl. 147] [Continuação das Assinaturas: E Dionysio Fortes; Gregorio de Freitas]
Aos quatro dias do mes de Outubro de mil e quinhemtos e noventa e dous annos
estando em mesa o provedor e Irmãos da Mysericordia desta Villa D’Obidos foi
deito (=dito) pello dito Provedor e Irmãos, [riscou o nome: Matheus Fernandez]
Domimgos Duarte morador nesta Villa D’Obidos por Mamposteiro da dita Misericordia pera pedir na Igreja de sua Fregezia e lhe foi dado iuramento pera que
pedisse as esmolas pera esta Casa da Misericordia e eu Dionisio Fortes Escrivão
da mesa e dos Fieis de Deus o fis no dito dia mes e anno acima dito
[Assinaturas: O Provedor João Delgado; Gregorio de Freitas; Dionisio Fortes;
Framcisco Framco; Francisco Godinho; Joam Martinz; Diogo da Mata; Amtonio Teixeira de Freitas; Diogo Martinz; Domingos (desenhou uma cruz) Duarte
Memposteiro]
[Fl. 147 v.] Aos treze dias do mes de Dezembro de mil e quinhemtos e noventa
e dous annos e tendo em mesa o Provedor e Irmãos da Misericordia desta Villa
D’Obidos foi eleito por Manposteiro da Misericordia pera pedir as esmolas pellas
portas do lugar das Gaeiras pera esta Casa da Misericordia a Alvaro Fernandez e
lhe foi dado iuramento e eu Dionisio Fortes Escrivão da mesa e dos Fieis de Deus
o fis no dito mesa dia, acima ditos e era a entrelinha dis Alvaro Fernandez
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[Assinaturas: O Provedor João Delgado; Antonio Teixeira de Freitas; Francysco
Framco; Simão Dias; Jeronimo do Avellar; Diogo Martinz; Joam Martinz; Diogo
da Mata; Luis Vãz]
Aos tres dias do mes de Ianeiro de mil e quinhemtos e noventa e tres estando em
meza na Casa da Misericordia o Provedor e Irmãos que o presente anno sirvião
por elles todos foi eleito por Irmão Francisco D’Orta morador na mesma Villa
D’Obidos em lugar de Francisco Godinho que Nosso Senhor fui sirvido levar desta
vida, e no mesmo dia foi dado iuramento ao dito Francisco D’Orta que comprise
com sua obrigação comforme ao Comprimisso e eu Dionisio Fortes Escrivão da
mesma mesa e dos Fieis de Deus o foy no mesmo dia, mes e anno acima escritos
[Assinaturas: O Provedor João Delgado; Antonio Teixeira de Freitas; Diogo
Martinz; Jeronimo do Avellar; Simão Dias; Francisco D’Orta; Luis Vaz; (?); Gregorio de Freitas]
[Fl. 148] Aos dezate (=dezoito) dias do mes de Ianeiro de mil e quinhemtos e
noventa e tres annos estando em mesa o Provedor e Irmãos da Misericordia desta
Villa D’Obidos por elles foi eleito por Memposteiro da Misericordia pera pedir as
esmolas na Igreya de São Pedro pera esta Casa da Misericordia a Diogo Martinz
morador na mesma Villa e lhe foi dado iuramento e eu Dionysio Fortes Escrivão
da mesa e dos Fieis de Deus o fis no dito mês e dia e era acima ditto
[Assinaturas: O Provedor João Delgado; Dionysio Fortes; Gregorio de Freitas;
Simão Dias; Framcysco Framco; (?); Francisco D’Orta; Antonio Teixeira de Freitas; Luis Vaz]
Aos vimte e oito dias do mes de Fevereiro e derradeiro dia de mil e quinhemtos e
noventa e tres annos estando em mesa o Provedore Irmãos da Misericordia desta
Villa D’Obidos por elles foi eleito por Mamposteiro da Misericordia pera pedir as
esmolas na aldea do Olho Marinho pera a Mysericordia a Pero Delgado morador
no mesmo Olho Marinho e lhe foi dado iuramento e eu Dionysio Fortes Escrivão
da mesa e dos fieis de Deus o fis no dito dia mes e era acima ditos
[Assinaturas: Pero (desenhou uma cruz) Delgado; Simão Dias; O Provedor João
Delgado; Francisco D’Orta; Framcysco Framco; Jeronymo do Avellar; Joam Martinz; Diogo da Mata; (?); Luis Vãz; Dionysio Fortes; Gregorio de Freitas]
[Fl. 148 v.] Auto da Eleição orfans que se dotarão este anno de [15]93
Aos quatorze dias do mes de Março de mil e quinhemtos e noventa e tres annos nesta Villa D’Obidos estando em meza da Misericordia da mesma Villa o
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Provedor e Irmãos que este presente anno servem na dita Casa da Mysericordia
logo pello dito Provedor foi tomado os votos conforme a verba do testamento da
Rainha Dona Caterina que estãa en gloria e sairão as mais vozes este anno pera
averem de ser dotadas pera cazar a Cezillia (=Cecília) Leitoa filha ligitima de
Anriqo Leitão e de Catarina Dias sua molher ia defunctos moradores que forão
no Landal termo desta Villa; E Margaida (=Margarida) filha que foi de João
Luis ia defuncto e de Maria Vas (=Vaz) moradora nesta Villa, as quais orfans
por serem ligitimas e terem as partes, calidades e idades que a dita Senhora [D.
Catarina] manda forão apuradas pello dito Provedor e Irmãos e mamdarão que
se lhes fossem passadas suas çertidoens pera levarem a mesa da Misericordia de
Lisboa pera se lhes darem os dotes de que fis este termo que assinarão e eu Dionisio Fortes Escrivão da mesa e dos Fieis de Deus que o escrevi no dito dia mês e
era açima ditos.
[Assinaturas: O Provedor João Delgado; Framcisco Framco; Gregorio de Freitas;
Jeronymo do Avellar; Antonio Teixeira de Freitas; Luis Vãz]
[Fl. 149] Aos vinte e sete dias do mes de Iunho de mil e quinhemtos e noventa
e tres annos sendo presente o Provedor desta Casa João Delgado Vigairo de São
João do Mocchgarro (=Mocharro) e os mais Irmãos abaixo assinados por elle
Provedor foi posto em meza e praticado e postos em votos huma petição de Madalena Pereira moradora nesta Villa que fes a esta meza como titora (=tutora)
de sua filha Breatis (=Beatriz) Pereira, na qual pedio que lhe fizessem esmolla
de comprar em foros ou em alqueires de renda trinta mil reis que Antonio Vas
Bernaldes que está em gloria deixou a esta Breatis Pereira pera ainda de seu
casamento, e por os ditos irmãos foi assentado aos mais votos que se comprassem
os ditos trinta mil reis em foros em nome desta Casa e se parecesse ao Provedor
e Irmãos della se lhe dessem d’esmolla todos os annos emquanto não casase se
lhe darião e por quanto logo foi falado que Francisco do Basto morador nesta
Villa vendia vinte alqueires de foros que tem, comvem a saber dos no Barrochalvo
(=Barrocalvo), e dos nados vivos, assentarão por verem as escrituras que delles
tem que dos ditos trinta mil reis se lhe comprassem a elle Francisco do Basto os
ditos vinte alqueires de que tudo foy este termo que o dito Provedor e Irmãos da
mesa assinarão e eu Dionysio Fortes Escrivão da mesa que este presente anno
sirvo de escrivão o escrevi no dito dia mês e anno açima ditos
[Assinaturas: O Provedor João Delgado; Francisco D’Orta; Framcysco Framco;
Dionysio Fortes; Joam Martinz; Diogo Martinz, Diogo da Mata]
[Fl. 149 v.] Aos dous dias do mês de Iulho de mil e quinhentos e noventa e tres
annos na Casa da Misericordia estando em meza o Provedor e Irmãos abaixo
asinados, por elle Provedor foi posto em mesa e praticado e posto em votos huma
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petição da Madanella (=Madalena) Pereira moradora nesta Villa que fes a esta
mesa como titora de sua filha Breatis (=Beatriz) Pereira na qual pedio que lhe
fizessem esmolla de comprar em foros ou em alqueires de renda trinta mil reis
que Antonio Vas Bernaldes que está em gloria deixou a ella Breatis Pereira pera
ainda de seu casamento, e por os ditos Provedor e Irmãos foi assentado aos mais
votos que se comprassem os ditos trinta mil reis em foros em nome desta Casa e
se parecesse ao Provedor e Irmãos della se lhe dessem d’esmolla todos os annos
emquanto não casase se lhe darião e por quanto logo foi falado que Lourenço
Dias barbeiro morador nos Baraçais termo desta Villa queria fazer hum foro de
sinco alqueires de triguo cadano (=cada ano) assentarão que se lhe fisese de que
tudo fis este termo que o dito Provedor e Irmãos da mesa assinarão e eu Dionisio
Fortes Escrivão da mesa e dos Fieis de Deus o escrevi
[Assinaturas: O Provedor João Delgado; Dionysio Fortes; Framcisco Framco]
[Fl. 150] Eleicão das pessoas que ão de emleger os Oficiais que ão de servir este
anno que acabara por dia de Sancta Elisabel de mil e quinhentos e noventa e
quatro annos
Aos dous dias do mes de Iulho de mil e quinhentos e noventa e tres annos nesta
Villa D’Obidos e Casa da Misericordia della sendo presentes o Provedor João Delgado com Belchior Dias digo que sendo presente o Padre Melchior (=Belchior)
Dias Capellam da dita Casa comigo Dionysio Fortes escrivão da meza na Capella
Mor da dita Casa sendo presentes os Irmãos que este presente anno servem com
os mais da roda que vierão como he custume virem no tal dia e feitas as mais
diligencias ao tal auto necessárias forão tomadas as vozes de todolos irmãos pello
Padre Melchior Dias Capellão da Casa comigo escrivão, e apuradas pello Provedor João Delgado com o dito Melchior Dias e comigo escrivão sairão por electores
as mais vozes Bernaldim Ribeiro, Paullo da Serra, Grigorio de Freitas, Jeronimo
do Avellar, [riscou uma letra] e eu Dionysio Fortes e João Martinz mercador, Grigorio Met [o escrivão deve ter abreviado o nome de Manuel], Diogo da Mata,
Antonio Pirez oleiro, e Antonio Dias philosopho (=filósofo) aos quais foi dado
iuramento dos sanctos evangelhos em que puseram a mão que bem e verdadeiramente e com sam consiençia fizessem Provedor e Irmãos que servisem este anno
esta Casa como fosse mais serviço de Deus e elles o prometerão fazer asi de que
foy este auto que asinarão e eu Dionysio Fortes Escrivão da meza que o escrevi
[Assinaturas: O Provedor João Delgado; Gregorio de Freitas; Melchior Dias; Diogo da Mata; Jeronymo do Avelar; Joam Martinz]
[Fl. 150 v.] E logo no dito dia forão dadas as pautas pellos electores na mesa sendo
presentes o Provedor e Irmãos e assim o dito Capellam, e sendo apuradas por elles
sahio as mais vozes por Provedor Martim Vas Bernaldes morador nesta Villa, por
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escrivão Paullo da Serra e mais Irmãos Nobres Valerio Tavares de Sousa, Alvaro
Barreto, Francisco de Freitas, Antonio Carneiro e o Padre Thome de Matos e dos
Macanicos (=oficiais mecânicos), Antonio Pirez oleiro, Grigorio Met [o escrivão
deve ter abreviado o nome de Manuel], Pero Antunes, Andre Pirez; Bras Antunes e Andre Leal todos moradores na dita Villa, aos quais o dito Provedor deu
iuramento dos sanctos evangelhos pera que bem e verdadeiramente sirvisem a
dita Casa e cargos que lhes fossem repartidos, o que elles prometerão fazer e o
assinarão, e eu Dionisio Fortes Escrivão da Casa que o escrevi.
[Assinaturas: Amtonio Carneiro; Francisco de Freitas; Martin Vaaz Bernaldes;
Pero (desenhou uma cruz) Amtunes; (desenhou uma cruz) Amdre Leal; Amdre
Pyrez; Bras Antunez; Paulo da Serra, Grigorio Martinz; Antonio Pirez; (desenhou uma cruz) Thome de Matos; Vallerio Tavares de Sousa; Alvaro Bareto]
[Fl. 151] Repartisão dos cargos que os Irmãos ão de servir este ano de [15]93
repartidos pollo Provedor Martim Vas Bernardes.
Item Paulo da Serra escrivão da meza he dos Fies de Deus seu companheiro Bras
Antunes e pidirão as Fregezias da Rourisa (=Roliça) e Amoreira terão cuidado do
pobres envergonhados digo que Andre Leal sera seu companheiro.
Item Alvaro Bareto Tisoureiro da Bolsa seu companheiro Pero Antunes e pidirão
as Freguezias Regengo Moledo e Mouta terão cuidado da fazenda da Gafaria
Item Padre Tome de Matos e Antonio Pirez Tisoureiros da Capella e da Casa
de San Visente pidirão as Freguezias Da do Franqo Madanella (=Madanella) e
Llandal
Item Vallerio Tavares de Sousa Amdre Pirez seu companheiro terão cuidado do
Ospital e Pobres delle pidirão San Sebastião das Caldas Cornaga (=Tornada) e
Serra do Bouro.
Item Antonio Carneiro e Grigorio Manuel seu companheiro terão cuidado dos
prezos e precurarem (=procurarem) seu livramento e pidirão as Freguesias dos
Vidais e São Grigorio
[Fl. 151 v.] Item Francisco de Freitas, Juis dos Fies de Deus seu companheiro e
Mordomo delles Bras Antunes pidirão as Freguezias do Bombaral e Carvalhal
terão cuidado d’alenbrar os pobres da Villa
Comserto que fizeram o Provedor e Irmãos desta meza com os Ofisiais do
vodo do Espirito Santo desta Villa sobre a Coroa
Ano do nasimento de Noso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de mil e quinhentos e
noventa e tres anos aos 29 dias do mes D’Agosto nesta Villa D’Obidos na Casa
do Despacho da Misericordia estaomdo (=estando) em mesa o Provedor Martim
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Vas Bernardes e os Irmãos abaixo asinados que o presente ano servem e estaomdo
outro si presentes Antonio Dias filozifo (=filósofo) Juis da Comfraria e vodo do
Espirito Santo e Simão Dias Ioão Francisco e Ioão Antunes Mordomos do dito
vodo por elles todos foi praticado e assentado que por quanto a Comfraria e vodo
[Fl. 152] do Espirito Santo desta Villa D’Obidos não tinha corda sendo tão antiga
de tantos Comfrades e ate agora se servirão com a coroa que tem a Misericordia
desta Villa não tendo necessidade della pedirão elles ivis e Mordomos a elles Provedor e Irmãos lha quisesem dar e llargar pera ficar pera sempre a dita Comfraria
e vodo do Espirito Santo e que elles qerião dar de esmolla por ella aquillo que ella
pezase e tivesse de prata e alem diso dous mil reis mais [rasurou uma letra] tudo
pera aiuda (=ajuda) da obra que elles Provedor e Irmãos comesavão na mesma
Casa do Espirito Santo em que a dita Comfraria e vodo esta sita. E visto pollo
dito Provedor e Irmão foi assentado que porquanto a dita Coroa não servia em
cousa alguma a Misericordia e Irmamdade della e o vodo do Espirito Santo ter
dela nesesidade lha desem doie pera sempre e ficase do dito vodo como fasenda
jaa pera que della fisese o que quisesse sem a dita Irmamdade ter mais direito
nella e se pisoa (=pessoa) llogo e acharão pesar com outros brinqos de prata e
humas pontas de d’ouro que tão duras seis mil reis e logo lhe emtregarão a dita
Coroa e elles se obrigarão a dar os ditos seis mil reis e asimais os dous mil reis de
que farão esmolla [Fl. 152 v.] a dita casa os qais oito mil reis darião cada ves que
lhos pedissem de que mamdarão fazer este auto que todos asinarão eu Paulo da
Sera Escrivão da Misericordia que ho escrevi
[Assinaturas: Paulo da Serra; O Provedor Martim Vaas Bernardes; Alvaro
Bareto; Francisco De Freitas; Amdre (desenhou uma cruz) Leal; Grigorio Manuel; Amtonio Carneiro; Bras Antunez; (desenhou uma cruz) Thome de Mattos;
Amdre Pyrez; Vallerio Tavares de Sousa; Pero (desenhou uma cruz) Amtunes]
[Fl. 153] Asento que o Provedor e Irmãos desta meza fizeram da obrigasão que
ao de ter as ordinarias desta caza
Ano do nasimento de Noso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de mil e quinhemtos e
noventa e tres anos aos 14 dias do mes de Novembro do dito ano nesta Villa
D’Obidos na Caza do Despacho da Misericordia sendo juntos o Provedor e Irmãos que o prezente ano servem abaixo asinados por elles foi praticado como
esta Santa Caza dava rrasão todos os domimgos a des (=dez) molheres pobres as
qais não erão d’obrigasão do Conpremisio a que se chamaria ordinarias por que o
erão nesta esmola todos os dias de sua vida e a fora esta rasão comtinua esta Santa Caza lhe dava o vestido e mais cousas qaomdo lhe serão nesesarias sem ellas
terem nhuma (=nenhuma) obrigasão a esta Santa Casa pello que lhe pareseo serviso de Nosso Senhor que estas ordinarias fosem obrigadas no oitavairo (=oitavo)
dos finados qaomdo se faz o saimento dos Irmãos virem a esta Casa estar a elle e
rezarem pola alma dos Irmãos desta casa sincoenta patre nostes (=pai nossos) e
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ave marias e o mesmo fosem obrigadas acompanhar os defuntos Irmãos do sento
(=cento) qaomdo falesesem e lhe rezarem o mesmo não tendo empidimento que
as estrovase e que qaomdo asi falesese algum dos ditos Irmãos o amdador desta
casa [Fl. 153 v.] seria obrigado fazelo as aver a cada huma dellas e acompanhamdo o dito defunto lhe darião cada huma seu sirio (=Círio) que levarem na mão
aseso (=aceso) que serião da Comfraria dos Fies de Deus qaomdo esta Irmamdade os não tiver seus e por as ditas ordinarias estarem presentes lhe foi preguntado
polo Provedor se aseitavão esta obrigasão diserão Assim e prometiam de aconprir
de que os ditos Provedor e Irmãos mamdarão fazer este termo pera os vindouros
durarem delle que asinarão eu Paulo da Serra Escrivão da meza que ho escrevi
[Assinaturas: Martim Vaas Bernardes; Paulo da Serra; Amdre Leal; Pero Tavares; Amdre Pyrez; Antonio Pirez; (desenhou uma cruz) Thome de Mattos; Bras
Antunez; Antonio Carneiro; Grigorio Manuell]
[Fl. 154] Illeisão e iuramento de Amtonio Dias desta Villa Manposteiro em
São João do Mocharo
Ano do nasimento de Noso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de mil e quinhemtos e
noventa e tres anos aos sinqa (=cinco) dias do mes de Dezembro estaomdo (=estando) em meza o Provedor e Irmãos abaixo asinados lloguo por elles foi assentado que porqanto em alguns llugares da Freguesia de San Ioão do Mocharo senão
pedia pera esta Caza da Misericordia o que era em desfrado dos pobres da esmola
que nesta Quaza (=casa) se lhe dava e tirava o merisimento aos fies cristãos que
a quizesem dar pelo que assentarão que ao domimguo se pesa (=peça) na dita
Igreiia pera as obras da Misericordia porque ali estão os freguezes todos Irmãos
e escuza aver Manposteiros em todollos llugares e pera aver de pedir esta esmolla
emleierão (=elegerão) por Mamposteiro a Antonio Dias desta Villa forneiro morador a Porta do Vale [na Vila de Óbidos] ao qal foi dado juramento dos santos
avanielhos em que pos sua mão so qarguo (=cargo) do qal prometeo de bem e
verdadeiramente e com toda a deligensia posivel pedir e arecadar as esmolas que
os fies cristãos pera esta quaza derem de que os ditos Irmãos mamdarão fazer
este auto e asinarão com o dito Amtonio Dias eu Paulo da Sera Escrivão da meza
que o escrevi
[Assinaturas: Martim Vaaz Bernardes; Paulo da Serra]
[Fl. 154 v.] [Continuação das Assinaturas: Vallerio Tavares de Sousa; Grigorio
Manuel; Antonio Pirez; (desenhou uma cruz) Thome de Mattos; Amdre Pirez;
Bras Antunez; Antonio Carneiro; Pero (desenhou uma cruz) Amtunez; Amdre
(desenhou uma cruz) Leal; Alvaro Bareto; Antonio (desenhou uma cruz) Diaz
Maomposteiro]
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Acordo que se fes sobre se dar de empreitada a pedraria da Capella Mor em
dozaseis (=dezasseis) mil reis a Diogo Vas das Caldas e niso se lhe fazer escretura e que se dara base o altar que esta na Casa digo nesta Igreiia da Misericordia
Aaos oito dias do mes de Ianeiro do Ano do nasimento de Noso Senhor Jhesu
Xpõ (=Cristo) de mil e qinemtos e noventa e quatro anos, nesta Villa D’Obidos
e Caza da Misericordia della estaomdo e meza o Provedor Martim Vas Bernardes com os Irmãos abaixo asinados llogo por lhes foi assentado que porqanto
tinhão de [Fl. 155] treminados assentado de acresentar altear (=altar) a Igreiia
desta Caza por ser peqena (=pequena) e inqapas (=incapaz) de se nella agasalhar a iente (=gente) povo desta Villa asi as qartas feiras da coresma como os
dias de festa desta Qaza aonde acode muita iente pera o que mamdarão chamar
Diogo Vas mestre de obras de pedraria e morador na Villa das Caldas e com seu
pareser se assentou que pera se acresentar alevantar a dita Igreia era nesesario
derubarse (=derrubar-se) o arqo da Capela Mor e se fazer outro muito mais
alto e largo que fiqase correspondendo a grandesa da dita Igreiia e ficase a Capela Mor mais pequena comforme ao custume novo e a Igreiia maior e capas
(=capaz) de agasalhar mais iente e per isto era nesesario derubar hum altar
que esta na dita Igreiia emcostado ao arqo que avião de derubare o que visto
por o dito Provedor e Irmãos assentarão que se desmanchase o dito altar por se
não poder fazer a dita obra com o dito altar fique aonde esta tão bem polo dito
altar estar perfeito e por esa rezão senão dizer nelle misa e a dita Irmamdade o
não puder sustentar e assentarão mais que o dito digo novo em pedraria delle
se desse ao dito Diogo Vas de empreitada em dezasseis mil reis em se lhe fizesse
escretura d’obrigasão com que foi [Fl. 155 v.] satisfeito e a dita escretura foi feita
por Pedralvares tabalião nesta Villa de que mamdarão fazer este termo que
asinarão eu Paulo da Serra que o escrevi Escrivão da mesa que o escrevi
[Assinaturas: Paulo da Serra; Bras Amtunez; Grigorio Manuel; Alvaro Bareto;
Francisco de Freitas; (desenhou uma cruz) Thome de Mattos; Pero (desenhou
uma cruz) Amtunez; (desenhou uma cruz) Amdre Leal; Amtonio Carneiro;
Amdre Pirez]
Dizestensia que Domimgos Gonçalvez morador no Cazal da Capileira (=Capeleira) fes a esta meza de hum talho que trazia da Gafaria a Ponte D’Asenta
Ano do nasimento de Noso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de mil e qinemtos e noventa e quatro anos nesta Villa D’Obidos e Caza da Misericordia della estaomdo
em meza os Irmãos abaixo asinados parante (=perante) elles pareseo Domingos
Gonçalvez morador no Cazal da Capileira e disse que elle trazia hum talho de terra a Ponte d’Asenta do Esperito Santo do qal paga em cada hum ano a esta Caza
hum alqueire de trigo que elle he a dera deira vida [Fl. 156] neste foro por que
elle não vive nesta Villa e não podia samear o dito talho nem sentia nelle proveito
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pedia a elles Irmãos lhe aseitasem o dito talho e o desobrisem do dito foro por que
elle queria fazer logo renumsiasão em suas mãos delle pera que elle Irmãos posão
fazer do dito talho o que lhe bem pareser o que visto polos ditos Provedor e Irmãos
dissera que lhe davão lisensa pera que elle podese fazer a dita rrenumsiasão pelo
que polo dito Domingos Gonçalvez foi dito que elle rrenumsiava como logo rrenumsiou nelles Provedor e Irmãos o dito foro e talho pera que elles doie (=doem)
pera sempre o poso aforar e arrendar a quem quzerem e fazer delle como couza
sua que he, e promete de numqa em tempo algum em parte nem e todo ir contra
esta renumsiasão antes promete em tudo comprir e guardar pera isso obriga sua
pesoas e bens e a sinou sendo nesesario pesoa, esta outorga digo renumsiasão outorga de sua molher se obrigou por sua pesoa e bens a dala cada ves que por esta
Caza lhe for pedido e o assinou com elles Provedor e Irmãos eu Paulo da Serra
Escrivão da meza o escrevi
[Assinaturas: Alvaro Bareto; Domimgos (desenhou uma cruz) Gonçalvez; Paulo da Serra; Pero Amtunez]
[Fl. 156 v.] [Continuação das Assinaturas: (desenhou uma cruz) Thome de
Matos; Amdre Pirez; Amtonio Carneiro; Bras Amtunez; Francisco de Freitas; Antonio Pyrez; Amdre (desenhou uma cruz) Leal]
Elleisão do Manposteiro de Comtem e Vidais
Ano do nasimento de Nosso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de mil e qinemtos e noventa e qatro anos aos 16 dias do mes de Ianeiro nesta Villa D’Obidos na Caza da
Misericordia della sendi iuntos os Irmãos abaixo asinados comigo escrivão foi praticado e assentado que por quanto nos llugares de Comtem (=Cortém) e Vidais não
tiravão por Aio Bras da Misericordia e esta caza ser muito pobre e não ter senão as
esmolas aos fies cristãos lhe dão assentarão que nos ditos llugares ou uuze (=use)
Manposteiro que pedise polla menhã (=manhã) no llugar de Comtem e a saida
da misa pedise nos Vidais pollas portas e pera isto emlleierão Francisco Antunez
morador no lugar de Comtem o qal sera obrigado a vir a esta meza cada ano huma
ves com a esmolla que lhe derem pra o que lhe derão juramento em meza que ben
e ver [Fl. 157] dadeiramente tire a dita esmolla e elle prometeo fazelo e assinou com
os ditos Irmãos Paulo da Serra Escrivão da meza o escrevi
[Assinaturas: Alvaro Bareto; Paulo da Serra; Francisco Antunes; Pero (desenhou
uma cruz) Antunes; Francisco de Freitas; Amdre Pyrez; Thome de Matos; Antonio
Carneiro; Bras Amtunes; Antonio Pirez; (desenhou uma cruz) Amdre Leal]
Elleisão do Manposteiro de Cornaga (=Tornada) Aieronimo Anriques
Ano do nasimento de Nosso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de mil e qinetos (=quinhentos) noventa e qatro anos aos 30 dias do mes de Ianeiro nesta Villa D’Obidos
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na Caza da Misericordia della estaomdo em meza o Provedor e Irmãos abaixo
asinados por todos foi praticado que na Freguezia digo no llugar de Cornaga
(=Tornada) não avia Manposteiro [Fl. 157 v.] E pedissem pera as obras da Misericordia e por que esta Caza era muito pobre e não se sostentava senão de esmolas
assentarão que no dito llugar de Tornaga se elleiese Manposteiro que pollas portas
pedissem pera as obras da Misericordia e as esmolas que lhe desem trazer a esta
Santa Caza e pera isto elleierão por Manposteiro a Ieronimo Anriques morador
no dito llugar ao qal foi dado juramento sobre os santos avanielhos que bem e
verdadeiramente pedise pera as obras da Misericordia e o que lhe desem trouvese
huma ves no ano a esta meza e elle o prometeo fazer e assinou este termo com o
dito Provedor e Irmãos e asinarão eu Paulo da Serra Escrivão da meza o escrevi
[Assinaturas: Jeronimo Anriques; Martim Vaaz Bernardes; Paulo da Serra,
Amdre (desenhou uma cruz) Leal; Francisco de Freitas; Thome de Matos; Antonio Pirez; Amdre Pirez; Bras Antunes; Amtonio Carneiro; Vallerio Tavares de
Sousa; Pero (desenhou uma cruz) Amtunez]
[Fl. 158] Elleisão das orfãs que forão ileitas este ano de 1594 pera averem de
cazar com os dous dotes que a Rainha Dona Caterina que esta em gloria deixou para as orfas desta Villa e seu terrmo (=termo)
Ano do nasimento de Noso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de mil e qinetos (=quinhentos) e noventa e qatro anos aos des dias do mes de Fevereiro na Qaza
(=Casa) do Despacho da Misericordia desta Villa D’Obidos, estaomdo e meza o
Provedor e Irmãos que o dito ano servem por elles forão illeitas pera averem de
cazar este ano e llevarem os dous dotes que a Rrainha Dona Caterina que esta em
gloria deixou pera as orfas desta Villa e seu termo a Loarensa (=Lourença) orfa
filha de Iorge Gomes e de Caterina de Matos morador que foi na Carvalhal termo
desta Vila e a Antonia Madeira filha de Antonio Marques e de Isabel Madeira as
qais forão illeitas as mais vozes pera averem de levar os ditos dotes e por sairem
as mais vozes mamdarão fazer esto termo que asinarão eu Paulo da Serra que o
escrevi
[Assinaturas: Martim Vaaz Bernardes; Paulo da Serra]
[Fl. 158 v.] [Continuação das Assinaturas: Alvaro Bareto; Pero (desenhou uma
cruz) Antunez; Amtonio Carneiro; Bras Antunez; Amdre Pyrez; (desenhou uma
cruz) Thome de Matos; (desenhou uma cruz) Amdre Leal; Antonio Pirez]
Eleisão do Manposteiro do Sanginhal
Ano do nasimento de Noso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de mil e qinemtos e noventa e qatro anos aos 8 dias do mes de Maio nesta Villa D’Obidos na Quaza do
Despacho da Misericordia sendo iuntos em meza os Irmãos abaixo asinados que
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o presente ano servem logo por elles foi assentado fazer se Manposteiro no lugar
do Sanguinhal pera pedir pollas portas dos moradores do dito llugar pera esta
Quaza aos Domingos polla menhã e por todos foi assentado / que pera pedir esta
esmolla e ser Manposteiro a esta Quaza [Fl. 159] Ellegião Manuel Dias lavrador e
morador mo dito llugar do Sanguinhal ao qal foi dada iuramento sobre os santos
avangelhos em que pos a mão soqargo (=sob cargo) do qual lhe foi emcaregado
que bem e verdadeiramente pesa (=peça) polas portas do dito lugar aos Domingos pola menha (=manhã) e a esmolla tera cuidado arecadar e trazer [riscou
uma palavra] nesta quaza pera aiuda (=ajuda) da sostentasão dos pobres della e
elle o prometeo fazer asi e o assinou com os ditos Irmãos eu Paulo da Serra Escrivão da meza que o escrevi
[Assinaturas: Paulo da Serra; Manuel (desenhou uma cruz) Dias Manposteiro;
Amdre Leal; Francisco de Freitas; Bras Antunes; Alvaro Bareto; (desenhou uma
cruz) Thome de Matos]
[Fl. 159 v.] Elleisão do Manposteiro Das do Ruivos (=A-dos-Ruivos)
Ano do nasimento de Noso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de mil e qinemtos e noventa e qatro anos aos quinze dias do mes de Maio do dito ano na Caza do
Despacho da Misericordia sendo juntos em meza o Provedor e Irmãos que o presente ano servem por elles foi illeito pera Manposteiro do llugar Das do Ruivos
Freguezia de San Pedro do Carvalhal Antonio Duarte morador no dito lugar pera
que pesa aos Domingos polla menhã pollas portas do dito llugar pera as obras da
Misericordia e arecadar o que os fies cristãos lhe derem e trazer a esta Santa Caza
todolos anos pera se gastarem com os pobres e despezas desta Caza pera o que
lhe derão iuramento sobre o ssantos avanielhos soqargo do qal lhe emcaregarão
o sobredito e elle o prometeo fazer asi e assinou com o dito Provedor e Irmãos eu
Paulo da Serra Escrivão da meza o escrevi
[Assinaturas: Antonio Duarte; Paulo da Serra; Martim Vaaz Bernardes; Alvaro
Bareto]
[Fl. 160] [Continuação das Assinaturas: (desenhou uma cruz) Thome de
Matos; Bras Antunez; Amdre Pirez; Amtonio Carneiro; (desenhou uma cruz)
Amdre Leal]
Elleisão do Manposteiro do Bairo Cazal da Figeira Tras do Outeiro
Ano do nasimento de Noso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de mil e quinetos e noventa e quatro anos aos vinte dous dias do mes de Maio nesta Villa D’Obidos na
Caza do Despacho da Santa Misericordia della sendo iuntos e meza o Provedor
e Irmãos que o presente ano servicem sendo todos iuntos assentarão de faserem
Manposteiro nos llugares do Bairo Casal da Figeira Tras do Outeiro pera esta
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Santa Quaza e pera isto emlleierão com meza Afonso Alvarez o Velho morador
no dito lugar com Bairo ao qal fui dado iuramento dos santos avanielhos socargo do qal lhe mamdarão que ben e verdadeiramente pesa pollas portas dos fies
cristãos ão Domingo pola menhã as esmolas que lhe derem pera esta [Fl. 160 v.]
Santa Caza as trara a ella todolos a nos pera ainda do gasto della e elle o prometeo fazer asi e o asinou com o dito Provedor e Irmãos eu Paulo da Serra Escrivão
da meza que o escrevi
[Assinaturas: Martim Vaaz Bernardes; Paulo da Serra; Afonso (desenhou uma
cruz) Alvarez; Alvaro Bareto; Amdre Pirez; Vallerio Tavares de Sousa; Grigorio
Manuell; Amtonio Carneiro; (desenhou uma cruz) Amdre Leal; Francisco de
Freitas; Antonio Pirez]
[Fl. 161] Asento que se tomou antre (=entre) os Irmãos desta Caza sobre a
obra que se hade fazer nella
Aaos nove dias do mes de Maio do ano do nasimento de Noso Senhor Jhesu Xpõ
(=Cristo) de mil e quinemtos e noventa e quatro anos nesta Villa D’Obidos e Caza
da Misericordia della sendo iuntos todollos os Irmãos diguo a mor (=maior) parte
dos Irmãos do sento [rasurada uma letra] desta Quaza que forão juntos por chamado do Provedor e Irmãos que este presente ano servem llogo polo dito Provedor
lhes foi dito como estava assentado nesta meza por elles Provedor e Irmãos que este
ano servem quem a levantassem a Igreiia desta Caza por quanto estava baixa e
fora de proposão polo que nella era acresentado pera o que lhe metião hum arqo
de pedraria novo pia se estava fazendo e por que a dita quase fiquaza ficava hum
pouco estreita e incapas de rreseber a gente que nella se aiuntava na coresma e em
dias de festa desta Caza lhes paresia bem que pera fiqar maior e em sua proposão
se alargasse mais e se metese no corpo da Igreiia o coredor que tem o qal não serve
a dita Caza e metendo o faria pouqo mais custo do que fazia a dita Igreiia por ter
paredes feitas e que se podia armar o madareimento da ditia Igreiia e que pera fiqar
com huma Sacristia que tão bem era nesesario se conpraria huma quasa velha que
estava a huma ilharga da dita Igreiia que era de Anbrosio Ribeiro e que isto parecendo lhe a todos [Fl. 161 v.] a todos ben se comesaria a por em ifeito pois a obra
estava bolida e por serem presentes os ditos Irmãos diserão todos e assentarão que
se metese o coredor na dita Igreiia e que se conpre a casa que esta praticado atras e
que a obra comese a corer que cada hum della lhe paresia muito ben e asinarão eu
Paulo da Serra Escrivão da [riscou letras] da meza o escrevi
[Assinaturas: Martim Vaaz Bernardes; Paulo da Serra; Thome de Mattos; Alvaro Bareto; Francisco D’Orta; Gaspar Lares? Machado; Francisco de Freitas;
Francisco (desenhou uma cruz) Fernandez; Balltesar Diaz; Antonio Figueira;
Guaspar (desenhou uma cruz) Francisco; Luis Allvez; Fer (desenhou uma Cruz)
não D’Alvarez; Antonio (desenhou uma cruz) Antunes; Diogo da Mata; Grigorio Manuell; Manuel (desenhou uma cruz) Martinz; Salvador Diaz; Manuel de
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Lemos; Gregorio de Freitas; Gaspar Vicente; Dionysio Fortes; Vallerio Tavares de
Sousa; Antonio Tavares de Sousa]
[Fl. 162] [Continuação das Assinaturas: Pero Alvares; Diogo Martinz; Amdre
Pirez; Pero Tavares (desenhou uma cruz); Pero (desenhou uma cruz) Fernandez; João Dias; (desenhou uma cruz) Joam Martinz; Simão Dias (desenhou uma
cruz); Bras Antunes; Francisco Dias; Antonio Pirez; Melchior Dias; Gill do Reguo; Antonio Carneiro; (desenhou uma cruz) Amdre Leal]
[Fl. 162 v. em branco]
[Fl. 163] Auto da emlleisão dos deselleitores que ão de emleger o Provedor e
Irmãos pera servirem nesta Quaza este ano que comesa em dia da Visitasão
de [15]94 e acabara em outro tal dia de [15]95
Ano do nasimento de Noso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de mil e quinemtos e noventa e quatro anos aos dous dias do mes de Iulho do dito ano na Caza do Despacho da Misericordia desta Villa D’Obidos sendo presentes Martim Vas Bernardes
Provedor desta Caza com os Irmãos que este ano servem e asi mais os do sento
como he custume virem no tal dia e feitas as mais diligensias ao tal auto nesesarias forão tomadas as vozes de todollos Irmãos pelo Padre Melchior (=Belchior)
Dias Capelão da Santa Misericordia comiguo escrivão e apuradas pelo dito Capellão e Provedor sairão as mais vozes pera emlleitores.s.dos Nobres Jeronimo
do Avellar Francisco de Freitas o Licenciado Dionizio Fortes Bernardim Ribeiro
o Licenciado Francisco Franquo e dos Ofisiais Grigorio Manuel Antonio Dias o
filozifo (=filósofo) Antonio Pirez uleiro (=oleiro) Simão Dias Lluis Vas ferador.
Aos quais foi dado iuramento polo dito Capellão sobre os santos avangelhos em
que puzerão sua mão e lhe emcaregou que bem e verdadeiramente e com sam
comsiensia emlegesem hum Provedor e doze Irmãos que sirvão [Fl. 163 v.] este
ano esta caza como seia mais serviço de Noso Senhor e elles o prometerão fazer
asi e o asinarão eu Paulo da Serra Escrivão que ho escrevi
[Assinaturas: Jeronimo do Avellar; Dionysio Fortes; (?); Francisco de Freitas;
Luis Vaz; Simão Dias; Amtonio Diaz; Antonio Pirez; Grigorio Manuell; Francisco Framco]
E lloguo no dito dia forão as pautas pellos ditos emlleitores ao dito Capelão as
quais forão loguo apuradas por elle e pollo dito provedor e Irmãos e saio as mais
vozes por Provedor Martim Vas Bernardes e por escrivão Paulo da Sera asi como
o forão o ano pasado os qais o aseitarão por entenderem ser assim servico de Noso
Senhor e proveito des [Fl. 164] ta Quaza e sairão por Irmãos o Padre João Dias
Ieronimo do Avellar o Licenciado Francisco Framquo Alvoro (=Álvaro) Bareto
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Pedralvares; Francisco Pireira Bertolameu Francisco Francisco Dias carpinteiro
Antonio Dias filosifo Francisco Fernandez capateiro Simão Dias tanueiro Belchior Dias barbeiro aos quais foi dado iuramento dos santos avangelhos em que
puzerão suas mãos soqargo do qual lhe emcaregou o dito Provedor que bem e
verdadeiramente sirvisem esta Quaza por este ano quem que se acabara por dia
da Visitasão do ano de [15]95 e aseitarem e servisem os cargos e ofisios que pelo
dito Provedor lhe forem emcaregados e elles o prometerão fazer asi e o asinarão
eu Paulo da Serra que o escrevi
[Assinaturas: Paulo da Serra, Martim Vaaz Bernardes; João Dias; Belchior Dias;
Framcisco Framco; Simão Dias (desenhou uma cruz); Francisco Dias; Pedralvares; Antonio Diaz; Jeronimo do Avellar; Bertolameu Francisco; Francisco Fernandez; Alvaro Bareto]
[Fl. 164 v.] Repartisão dos cargos que os Irmãos ão de servir este ano de 94 as
qais lhe forão dados pello Provedor Martim Vas Bernardez
Item Paulo da Serra escrivão da meza e dos Fies de Deus seu companheiro Belchior Dias terão cuidado dos pobres envergonhados e pidirão as Freguezias da
Rourica (=Roliça) e Amoreira
Item Alvoro (=Álvaro) Bareto Tizoureiro da Bolsa seu companheiro Simão Dias
pidirão as Freguezias do Rregengo Moledo São Lourenso Mouta e terão cuidado
da fazenda do Espirito Santo e Gafaria
Item Jeronimo do Avelar e Bertolameu Francisco Tizoureiros da Capella e da
Caza de São Vicente pidirão as Freguezias Da do Franqo e Madanella (=Madalena) e Llandal
Item o Padre João Dias Francisco Dias seu companheiro terão cuidado do Esprital e pobres delle e de lembrarem os pobres da Villa. Pidirão as Freguezias dos
Vidais e São Grigorio
Item o Licenciado Francisco Franquo Juis dos Fies de Deus Francisco Fernandez
seu companheiro e Mordomo delles terão cuidado das demandas da Caza pidirão
as Freguezias do Bonbaral e Carvalhal
Item Pedralvarez e Antonio Dias seu companheiro terão cuidado dos presos e
procurarão seu llivramento pidirão as Freguezias de San Sebastião das Caldas
Cornaga (=Tornada) e Serra do Bouro
[Fl. 165] Arrendamento do talho de vinha que esta no Peral tres vidas a Manuel Alvares
Ano do nasimento de Noso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de mil e qinemtos e noventa e qatro ano aos 30 dias do mes de Oitubro nesta Villa D’Obidos na Caza do
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Despacho da Misericordia della estaomdo em meza o Provedor e Irmãos abaixo
asinados e bem asy Manuel Alvarez morador no lugar do Peral lloguo polo dito
Provedor e Irmãos foi aforado ao dito Manuel Alvarez hum talho de vinha que ora
esta em Cartorio que esta no llemite do dito llugar aonde se chama o escasão que
parte do foro com Ana Gil sua sogra e do sul com estrada e da travesia com Bras
Gomes e do norte com erdeiros de Ianalvarez o qal lhe aforão pollas comfrontasãs
(=confrontações) midisãs (=medições) e demarqasãs (=demarcações) dellaiadas (=delinhadas) no Tonbo que lhe derão o qal talho lhe aforarão e tres vidas elle
sera a primeira e nomeara a segunda e a segunda a teiseira (=terceira) e pagara
de foro em cada hum ano vinte reis por dia de Nosa Senhora D’Agosto de cada
hum ano pago nesta Caza ao Tizoureiro della ou a seu rindeiro (=rendeiro) e
acabadas as tres vidas ficara a dita propiadade livre a esta Caza pera fazer della
o que quiser com todalas benfeitoria que sera obrigado a fazer e não poderá vender o dito talho sem llisensa dessa Caza e não pagando que aia de ser [Fl. 165 v.]
sitado o sera diente (=diante) do Juis de Fora desta Villa e estaomdo presente o
dito Manuel Alvarez disse que aseitava o dito aforamento como atras e declarado
e ao conprir pobrigou sua pesoa e bens e os ditos Provedor e Irmãos obrigarão os
bens e rendas desta Caza testemunha que forão presentes João Martinz morador
na dito llugar do Peral e Fernão D’Alvares morador nesta Villa que asinarão os
ditos Irmãos e foreiro e Paulo da Sera Escrivão da Misericordia que o escrevi e
acabadas as vidas e tendo benfeitorias as darão a seus irdeiros tanto portanto
[Assinaturas: Paulo da Serra; Joam Martinz; (desenhou uma cruz) Fernão
D’Alvarez; Manuel Tavares; Alvaro Bareto; Pedralvarez; Simão (desenhou uma
cruz) Dias; Francisco Dias; Francisco Fernandez; João Dias]
[Fl. 166] Elleisão de Lionardo Teixeira Manposteiro do Regengo Graomde
Ano do nasimento de Noso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de mil e qinemtos e noventa e qatro anos aos 27 dias do mes de Novembro nesta Villa D’Obidos na
Caza do Despacho da Misericordia della estaomdo em meza o Provedor e Irmãos
abaixo asinados por elles foi ileito pera Manposteiro desta Santa Caza a Lionardo Teixeira morador no llugar do Regengo pera pedir no dito llugar e Freguezia
as esmolas que os fies cristãos lhe derem pera esta Caza e trazellas a ella ao qal
foi dado iuramento dos Santos avangelhos e que pos a mão soqargo do qual lhe
mandarão que bem e verdadeiramente pesa as ditas esmolas e as traga a esta
Santa Caza e por o dito Lionardo Teixeira ser presente aseitou o dito emcargo e
prometeo fazer asi e o asinou com o dito Provedor e Irmãos eu Paulo da Serra
que o escrevi
[Assinaturas: Paulo da Serra; Llionardo (desenhou uma cruz) Teixeira; Francisco Framco; Bertolameu Francisco; Francisco Dias]
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[Fl. 166 v.] [Continuação das Assinaturas: João Dias; Jeronimo do Avelar; Simão (desenhou uma cruz) Dias; Amtonio Diaz; Pedralvarez; Alvaro Bareto]
Elleisão do Manposteiro do Barocalvo
Ano do nasimentode Noso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de mil e qinemtos e noventa e qatro anos aos 18 dias do mes de Dezembro nesta Villa D’Obidos na Caza do
Despacho da Misericordia della sendo juntos o Provedor e Irmãos por elles foi assentado fazerem Manposteiro no llugar do Barocalvo Fregezia do Carvalhal pera
que ao Domingo pola menhã pesa pollo dito lugar aos fies cristãos esmolas pera
esta Caza e as traga della pera aiuda do remedio dos pobres que a ella vem e pera
isto elleierão a Gaspar Fernandez vendeiro morador no dito llugar pera que pesa
[Fl. 167] as ditas esmolas e lhe foi dado iuramento dos santos avaniellos e que
elle pos a mão e pormeteo que bem e verdadeiramente pedirias as ditas esmolas e
as traria a esta Caza todollos anos e o asinou com os ditos Provedor e Irmãos eu
Paulo da Serra Escrivão da meza que o escrevi
[Assinaturas: Gaspar (desenhou uma cruz) Fernandez; Paulo da Sera; Martim
Vaaz Bernardes; Antonio Diaz; Pedralvarez; Francisco Dias; Simão Dias (desenhou uma cruz); João Dias; Belchior Dias; Jeronimo do Avellar; Francisco Fernandez; Alvaro Bareto]
[Fl. 167 v.] Elleisão do Manposteiro de Famãs (=Famões)
Ano do nasimento de Noso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de mil e quinemtos e noventa e sinquo anos aos 17 dias do mes de Fevereiro nesta Villa D’Obidos na Caza
do Despacho da Misericordia della sendo iuntos o Provedor e Irmãos abaixo asinados por elles foi assentado fazerem Manposteiro no lugar de Famãs (=Famões)
que he deste termo pera que ao Domingo polla menhã pesa polas portas do dito
llugar esmolas aos fies cristãos pera as obras desta Santa Caza e pera isto emlleierão por Manposteiro a Gabriel Boto morador no dito lugar ao qual fui lloguo
dado iuramento e meza que ben e verdadeiramente pera as ditas esmolas e as
traga cada ano a esta caza pera se despenderem com os pobres e elle o prometeo
fazer e asinou este termo com os ditos procurador e Irmãos e eu Paulo da Serra
Escrivão da meza que o escrevi
[Assinaturas: Martim Vaaz Bernardes; Grabiel (desenhou uma cruz) Boto;
Paulo da Serra]
[Fl. 168] [Continuação das Assinaturas: Alvaro Bareto; Pedralvares; Simão
(desenhou uma cruz) Dias; Bartolomeu Francisco; Belchior Dias; Amtonio Diaz;
João Dias]
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[Fl. 168 v.] Elleisão das orfãs que esta meza emllegeo pera averem de cazar
este ano de 1595 com os dous dotes que a Rrainha que esta em gloria deixou
pera as orfãs desta Villa e seu termo
Ano do nasimento de Noso Senhor [riscou letras] Jhesu Xpõ de mil e quinemtos
e noventa e sinquo annos aos doze dias do mes de Março do dito ano nesta Villa
D’Obidos na Caza do Despacho da Misericordia della sendo iuntos em meza o
Provedor e Irmãos que nella servem o prezente anno por elles forão illeitas as mais
vozes [riscou letras] pera averem de cazar este ano e llevarem os dous dotes que a
Rainha Dona Caterina que esta em gloria deixou pera as orfãs desta Villa e seu
termo a Ieronima (=Jerónima) filha que foi de de Bertolameu Martins ia defunto
e de Maria Pirez sua molher morador nesta Villa e a Briatis (=Beatriz) filha que
foi de Antonio Afonso e de Maria Fernandez sua molher morador na Matueira
(=Matoeira) termo desta Villa as quais forão illeitas as mais vozes por terem as
partes e calidades que a dita Senhora mamda e na idade precederem as que mais
requererão por asi ser fis este termo de elleisão que o dito Provedor e Irmãs asinarão eu Paulo da Serra Escrivão da meza que o escrevi
[Assinaturas: Paulo da Serra]
[Fl. 169] [Continuação das Assinaturas: João Dias; Belchior Dias; Fernão (desenhou uma cruz) Dias; Pedralvarez]
Auto da ileisão dos desileitores que emleierão pera fazere o Provedor e Irmãos
que ão de servir nesta Caza da Misericordia este ano de [15]95 que acabara
por Santa Izabel de [15]96
Ano do nasimento de Noso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de mil e qinemtos e noventa e sinquo anos aos 12 dias do mês de Iulho que he dia da Visitação de Santa
Izabel em que se custuma fazer a ileisão do Provedor e Irmãos da Santa Misericordia na Caza do Despacho dela sendo Prezentes os Irmãos que servirão
este ano e asi mais todos os do sento como he custume no tal dia forão tomadas
as vozes pelo Padre Belchior Dias Capelão da dita Misericordia comigo escrivão e apuradas pelo dito Ca [Fl. 169 v.] Capelão e pelo Licenciado Francisco
Franquo por assistir pelo Provedor por não estar prezente e sairão as mais vozes
pera ileitores.s.Bernardim Ribeiro Francisco de Freitas Alvaro Bareto Grigorio de
Freitas Paulo da Serra Grigorio Manuel Simão Dias Antonio Pirez Antonio Dias
filozefo Antonio Figeira aos qais o dito Capelão deu Juramento sobre os santos
avanielhos e que puseram suas mãos e protemeterão que bem e verdadeiramente
emleierião hum Provedor e doze irmãos que este ano quen sirvão esta Santa Caza
e o asinarão e Paulo da Serra Escrivão que ho escrevi
[Assinaturas: Gregorio de Freitas; Bernardim Ribeiro; Antonio Diaz; Alvaro Bareto; Simão Dias; Framcysco Framco; Melchior Dias; Antonio Pirez; Francisco de
Freitas; Grigorio Manuel; Antonio Fygueira; Paulo da Serra]
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[Fl. 170] E lloguo no dito dia forão as pautas pellos ditos inleitores dadas ao
dito Capellão as qais forão logo apuradas por elle e pellos ditos Irmãos e sairão as mais vozes por Provedor o Padre Gaspar Vicente Vigairo da Vara e por
escrivão Grigorio de Freitas e por Irmãos Francisco de Freitas Diogo Anriques
Francisco Corea Manuel Gil do Rego o Padre Gaspar Nunes Grigorio Manuel
Antonio Pirez ueiro (=oleiro) Antonio Estevão Domingos Ioão Luis Martinz
fireiro (=ferreiro) Simão Dias dizimeiro aos quai logo foi dado iuramento sobre
os santos avanielhos socargo do qal lhe mandarão que bem e verdadeiramente
sirvão o dito cargo este ano que se acabara por dia de Santa Izabel deste ano
que vem de [15]96 e aseitarem e servisem os cargos que polo dito Provedor lhe
forem dado elles o prometerão fazer asi e o asinarão e eu Paulo da Serra Escrivão da Santa Misericordia que ho escrevi
[Assinaturas: Gaspar Vicente; Gregorio de Freitas; Francisco Correa Manuel;
Luis Martinz; Simão Dias; Antonio Pirez]
[Fl. 170 v.] [Continuação das Assinaturas: Francisco de Freitas; Antonio Esteves; Grigorio Manuell; Gill do Reguo; (desenhou uma cruz) Melchior Dias; Domingos João; Diogo Anryqez; Gaspar Nunez Travassos]
Reparticam dos cargos que os Irmãos hão de ter este anno de 95 feita pello
Provedor Gaspar Vicente
Item Gregorio de Freitas escrivão da mesa: e dos Fieis de Deus seu companheiro
Simão Dias terão cuidado dos pobres envergonhados tirarão as Fregezias da Rourica (=Roliça): e Amoreira.
Item Francisco Correa Manoel Tizoureiro da Bolça seu companheiro Gregorio
Manoel [riscou a palavra: ter] teram cuidado do Hospital e pobres [riscou palavras] e da fazenda dele: e Gafaria. Tiraram as Fregezias do Regengo: Moledo:
Sam Louremço: E Mouta.
Item Gil do Rego Juiz dos Fieis de Deus Mordomo Antonio Esteves tiraram as
Fregezias da Madanela (=Madalena): A do Franquo: e Landal
Item Diogo Henriques: e seu companheiro Luis Martinz terem cuidado dos prezos
e procuração seu livramento pediram as fregezias do Bonbaral: Carvalhal
[Fl. 171] Item Gaspar Nunes: Antonio Pirez seu companheiro Mordomos da Capela pedirão as Fregezias de Sam Gregorio: e Vidais
Item Francisco de Freitas Domingos João seu companheiro terão cuidado de Sam
Vicente: e demandas da Caza pedirão as Fregezias de Cornaga (=Tornada) Serra
do Bouro Sam Sebastião das Caldas.
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Eleicão do Maomposteiro do lugar da Mouta
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de mil e quinhemtos e
novemta e cinquo annos aos 24 dias do mes de Setenbro nesta Vila D’Obidos na
Casa do Despacho da Misericordia da dita Vila D’Obidos sendo iuntos os Irmãos
abaixo asinados por eles foi eleito por Maoposteiro do dito lugar da Mouta e Diogo Hemriques pera que todos os Domingos pesa as esmolas aos fieis cristãos pera
as trazer a dita Sancta Casa da Misericordia pera se destribuião pellos pobres e
sera obrigado a pedir no dito lugar da Mouta pera o que lhe foi dado juramento
dos santos evangelhos e ele o prometeo pedir as esmolas aos Domingos e traze las
a esta Santa Casa da Misericordia e asinou este auto de eleicão com os Irmãos e
o Provedor por se nam achar na mesa nam asinou. Gregorio de Freitas Escrivão
da mesa o fes anno dia mes e era ut supra.
[Assinaturas: Gregorio de Freitas; Gill do Rego; Antonio Esteves; Diogo (desenhou uma cruz) Anriquez]
[Fl. 171 v.] [Continuação das Assinaturas: Diogo Henriques; Francisco Correa
Manuell; Domingos João; Antonio Pirez; Gaspar Nunes Travassos]
Termo em como assentarão os Irmãos fosem chamados os emleitores deste
anno pera emleierem Provedor que servisse ate dia de Sancta Elisabel do
anno de [15]96
Aos vinte e quatro dias do mes de Dezembro de mil e quinhemtos e novemta e
cinquo annos em mesa foi determinado pellos Irmãos abaixo asinados fosem
chamados os eleitores [rasurou palavra] que forão este anno prezente pera se
aver de fazer eleicão de Provedor por estar vago o cargo por falecimento de Gaspar Vicente de que se maomdou fazer este termo Gregorio de Freitas escrivão da
mesa o fes anno dia mes e era ut supra posto que diga foi assentado na mesa que
se fes aos 24 foi na mesa pasada que forão dezassete dia do dito anno de [15]95
[Assinaturas: Gregorio de Freitas; Antonio Esteves; Gill do Rego; Francisco de
Freitas; Grigorio Manuell; Luis Martinz; Domingos João; Francisco Correa Manuell; Diogo Henriques; Simão Dias]
Logo no dito dia sendo prezemtes os ditos electores que este anno servirão por
mim Escrivão foi ditoem como erão chamados pera se fazer eleicão de Provedor por estar vago o cargo por falecimento de Gaspar Vicente que o dito cargo
servira: E que eles pello juramento que ia tinhem (=tinham) recebido fizessem
eleicão de Provedor [Fl. 172] que tivessem as partes: E calidade que pera servir
o tal cargo se requeria [riscou a letra: m]. E como Nosso Senhor milhor fosse
servido o que prometerão fazer e o asinaram Grigorio de Freitas Escrivão da
mesa o escrevi
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[Assinaturas: Paulo da Serra; Bernardim Ribeiro; Francisco de Freitas; Alvaro
Bareto; Antonio Diaz; Simão Dias; Antonio Pirez; Amtonio Fygeira; Gregorio de
Freitas]
Auto de eleicão de Provedor que ha de servir este ate dia de Sancta Elisabel
do anno de [15]96
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Cristo de mil e quinhemtos e noventa
e cimquo annos na Casa do Despacho da Misericordia da Villa D’Obidos semdo
prezentes os Irmãos e o Padre Melchior Dias Capelão da dita Casa pellos electores
forão dadas as pautas pera se averem de apurar e saio por Provedor Paulo da
Serra [por lapso não foi referida esta substituição do Provedor, por falecimento
do anterior, Gaspar Vicente, no Catálogo das Mesas Administrativas da Santa
Casa da Misericórdia da Vila de Óbidos (1546-2007), ver p. 49] as mais voses
ao qual foi chamado e pera aceitar o dito cargo asinou este auto com os Irmãos
e Capelão e logo [Fl. 172 v.] pello dito Capelão lhe foi dado iuramento dos santo
evaomgelhos que bem e verdadeiramente servisse o dito cargo o que prometo fazer feito aos 24 de Dezembro da era acima dita Gregorio de Freitas Escrivão da
mesa o escrevi
[Assinaturas: Melchior Dias; Paulo da Serra; Francisco de Freitas; Gregorio Manuell; Simão Dias; Diogo Henriques; Luis Vãz; Gaspar Nunes Travassos; Domingos João; Francisco Correa Manuell; Antonio Pirez; Gill do Rego; Gregorio de
Freitas; Antonio Esteves]
Auto da eleicão do Maomposteiro do lugar de São Gregorio
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Cristo de mil e quinhemtos e noventa
e seis annos aos sete dias do mes de Janeiro semdo prezemtes o Provedor e Irmãos
abaixo asinados eleierão por Maomposteiro do lugar de São Gregoro a Francisco
Martinz morador no dito lugar pera que pedise no dito lugar aos ffieis cristãos
as esmolas pera se gastarem com os pobres desta casa e por prometer fazer digo
comprir com esta obrigação asinou este auto que [Fl. 173] foi feita anno dia mês e
era asima escrita Gregorio de Freitas Escrivão da mesa o escrevi
[Assinaturas: Provedor Paulo da Serra; Gill do Rego; Domingos João; (desenhou
uma cruz) Luis Martinz; Francisco Correa Manuell; Antonio Pirez; Diogo Henriques; Gregorio de Freitas]
Auto da eleicão do Mamposteiro da Corumbeira (=Columbeira)
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Cristo de mil e quinhemtos e noventa
e seis annos aos 28 de Janeiro estando em mesa o Provedor e Irmãos abaixo asinados por eles foi eleito por Maomposteiro do lugar da Corumbeira a Francisco
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Pirez morador no dito lugar pera que peca (=peça) pellas portas aos fieis cristãos
suas esmolas pera com elas se comprirem as obras da Misericordia e por o dito
Francisco Pirez o prometer fazer assim foi feito este auto que asinou Gregorio de
Freitas escrivão da mesa o fes anno dia mes e era ut supra e o qual Francisco Pirez
recebeo iuramento e prometeo comprir com a dita obrigação Gregorio de Freitas
Escrivão da mesa o escrevi
[Assinaturas: O Provedor Paulo da Serra; Francisco Correa Manuell; Francisco
(desenhou uma cruz) Pirez; Domingos João; Gill do Reguo]
[Fl. 173 v.] [Continuação das Assinaturas: Grigorio Manuell; Luis Martinz;
Diogo Henriques; Francisco de Freitas; Antonio Pirez; Gregorio de Freitas]
Auto da eleicão que se fes do Manposteiro dos Baracais (=Baraçais)
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Cristo de mil e quinhemtos e noventa
e seis annos aos dezoito dias do mês de Fevereiro estamdo o Provedor e Irmãos
abaixo asinados em mesa foi eleito por Mamposteiro Pero Fernandez [riscou a
palavra: dos] morador nos Baraçais pera dentro no dito lugar pedir esmolas aos
fies cristãos pera se com elas comprirem as obras da Misericordia e por o dito
Pero Fernandez aceitar o dito cargo de Mamposteiro e pedir todos os Domingos e
lhe foi dado iuramento e prometeo comprir com esta obrigação de que se fes este
auto [riscou as palavras: por mim] Gregorio de Freitas Escrivão da mesa anno
dia mes e era ut supra.
[Assinaturas: Gill do Rego; O Provedor Paulo da Serra; Simão Dias; Antonio Esteves; Domingos João; Luis Martinz; Diogo Henriques; Grigorio Manuell; Gaspar
Nunes Travassos; Pero (desenhou uma cruz) Fernandez; Francisco de Freitas]
[Fl. 174] Auto da eleicão dos orfãns fes este anno de [15]96
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Cristo de mil e quinhemtos e noventa
e seis annos aos des de Março da dita casa estando o Provedor e os Irmãos abaixo asinados na Casa do Despacho da Misericordia desta Vila D’Obidos [riscou
palavras] em mesa se virão as petrições das orfans que pretemdião aver os dotes
que a Rainha Dona Caterina que esta em gloria deixou pera duas orfans que
tivessem as partes que seu testamento dis e pellos ditos Provedor e Irmãos se fes
eleicão tomaomdo (=tomando) se os votos a cda hum: e apurados acharão terem
mais Caterina Anriques filha de Thome Anriques ia (=já) defunto e de Margarida Pirez sua molher moradores no Arebalde desta dita Vila: e Bristis (=Beatriz)
Rodriguez filha de Gaspar Dias ia defunto e de sua molher Caterina Rodriguez
moradores no Casal iunto (=junto) Alenteio (=Alentejo) termo desta dita Vila e
pera se saber a todo tempo do acima dito eu Gregorio de Freitas escrivão da mesa
fis este Auto anno dia mês e era ut supra
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[Assinaturas: Gregorio de Freitas; Paulo da Serra; Gill do Reguo; Luis (desenhou uma cruz) Martinz; Antonio Esteves; Antonio Pirez; Domimgos João; Francisco de Freitas]
[Fl. 174 v.] Auto dos que sairão por electores pera verem de eleier Provedor
e Irmãos que hão de servir esta Sancta Casa da Misericordia este anno que
comeca por dia de Sancta Elisabel [riscou as palavras: e acaba por] de [15]96 e
acaba por outro tal dia de [15]97
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Cristo de mil e quinhemtos e noventa
e seis aos sete dias do mes de Julho da dita era na Casa da Misericordia desta Vila
D’Obidos sendo prezentes o Provedor Paulo da Serra: e os Irmãos que este anno
servirão: e muita parte dos do numero se tratou fazer se a eleicão abaixo declarada guardando se nela as mais solenidades que pera o tal acto se requere [rasurou a palavra: pello] pello Reveremdo Padre Melchior Dias Capelão desta Sancta
Casa da Misericordia comigo escrivão forão tomados os votos a todos os Irmãos
que se acharão prezentes [riscou palavras] aos quais se deu iuramemto dos sanctos evãomgelhos que bem e verdadeiramente desem seus votos em des (=dez) Irmãos dos do numero que milhor, eleicão podesem fazer de Provedor e Irmãos
pera averem de servir o anno seguinte ao que satisfyzerão: e feita a dita eleicão
apurados os votos pello dito Provedor e o Padre Capelão comigo escrivão sairão as
mais vozes [Fl. 175] por eletores Bernardim Ribeiro: Alvaro Bareto: Francisco de
Freitas: o Licenciado Francisco Franco: Paulo da Serra: João Martinz mercador
Gregorio Manoel Antonio Pirez oleiro Luis Vaz ferrador: Symão Dias dezimeiro
aos quais forão chamados: e semdo prezemtes lhes foi dado Juramento sobre os
santos evangelhos que bem e verdadeiramente eleiesem Provedor e Irmãos pera
servirem este anno que se acabara por dia de Sancta Elisabel de [15]97 que fosem
votos e soficientes pera os tais cargos de maneira que mais servico fose de Deus a
desta Sancta Casa o que prometerão fazer e o asinarão Gregorio de Freitas Escrivão da mesa o escrevi.
[Assinaturas: Simão Dias; Paulo da Serra; Alvaro Bareto; Joam Martinz; Bernardim Ribeiro; Francisco de Freitas; Grigorio Manuell; Framcisco Framco; Antonio Pyrez; Luis Vaz]
[Fl. 175 v.] E logo no dito dia no auto da eleicão atras declarado forão entreges
ao Padre Melchior Dias Capelão desta Casa da Misericordia pellos electoresas
pautas pera se averem de apurar com o Provedor e Irmãos em mesa e com o
dito Capelão as quais apuradas acharão sairem as mais vozes por Provedor Dom
Antonio Mascarenhas por escrivão Alvoro (=Alváro) Bareto: Irmãos Gaspar de
Seixas do Po (=Pó): Jeronimo do Avelar: Luis de Freitas: Rodrigo de Ciqueira o
Padre Tome de Matos: E dos Mecanicos Luis Vaz ferador: Bertolameu Francisco
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Alvoro Fernandez das Gaeiras: Francisco Fernandez Capateiro Diogo da Mata
Felipe Dias Capateiro do Postigo [na Vila de Óbidos] os quaes sendo chamados
e aceitando os cargos de Provedor e Irmãos pello dito Capelão lhes foi dado Juramento sob cargo do qual lhes emcarregou comprisem com as obrigações de seus
cargos como mais servico fosse de Nosso Senhor e bens desta Casa o que prometerão fazer e o asinarão Gregorio de Freitas Escrivão da mesa o escrevi
[Assinaturas: Dom Antonio Mascarenhaz; Alvaro Bareto; Gaspar de Seias do
Põo; (?); Luis de Freitas; (desenhou uma cruz) Thome de Mattos]
[Fl. 176] [Continuação das Assinaturas: Jeronimo do Avellar; (desenhou uma
cruz) Melchior Dias; Gregorio de Freitas; Francisco Correa Manuell; Luis Vas;
Paulo da Serra; Antonio Pirez; Diogo da Mata; (desenhou uma cruz) Felipe Dias;
Antonio Esteves; Gaspar Nunes Travassos; Gill do Rego; Francisco de Freitas; (desenhou uma cruz) Luis Martinz; Domingos João; Bertolameu Francisco; Alvoro
(desenhou uma cruz) Fernandez; Francisco Fernandez]
[Fl. 176 v. em branco]
[Fl. 177 em branco]
[Fl. 177 v.] Reparticão que o Provedor Dom Antonio Mascarenhas fez antre
os Irmãos e dos carguos que hão de servir este ano de noventa e sseis que há
d’acabar por dia de Sancta Izabel do ano que vem de [15]97
Alvaro Barreto escrivão da mesa e dos Fieis de Deus sseu companheiro Dioguo da
Mata terão cuidado dos pobres emverguonhados e da fazenda da Guafaria e do
Sprito Sancto pedirão as Fregesias de Sam Gregurio e Vidais
Guaspar de Seixas do Poo Tizoureiro da Bolsa sseu companheiro Luis Vaz terão cuidado de pedir as Freguesias de Tornada Serra do Bouro e Sam Sebastião das Caldas
O Padre Thome de Matos Tizoureiro da Capella seu companheiro Bertolameu
Francisco terão cuidado dos pobres da Vila pedirão as Freguesias da Rourica
(=Roliça) e Amoreira
Jeronimo do Avelar Juiz dos Fieis de Deos Mordomo deles Francisco Fernandez
seu companheiro pedirão as Freguesias da Madanela São Silvestre e Landall
[Fl. 178] Rodriguo da Siqueira de Lima tera cuidado do Hospital e pobres delle
e de são Vicemte seu companheiro Felipe Diaz pedirão as Freguesias do Moledo
Reguenguo São Lourenço e Mouta
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Luis de Freitas seu companheiro Alvar Fernandez terão cuidado dos presos e proverarão em seus livramentos pedirão as Freguesias do Carvalhall e Bonbarall e
terão cuidado das demandas de Cassais
[Fl. 178 v.] Auto da Inleicão de Luis Fernandez o preto de Maomposteiro da
Ffoz
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jhesu Xo (=Cristo) de 1596 anos nesta Vila
D’Obidos aos quimze dias do mes de Setenbro na Casa da Misericordia della
estando presentes o Provedor e Irmãos abaixo asinados por elle foi Inleito por
Maomposteiro do luguar da Ffoz a Luis Fernandez o preto dallcunha pera tirar
no dito luguar as esmolas que os fieis xpãos (=Cristãos) quiserem dar pera com
elas se comprirem as obras de misericordia e por o dito Luis Fernandez estar presente e aceitar o dito carguo lhe derao juramento dos santos evangelhos pera que
bem e verdadeiramente sservise o dito carguo o que ele prometeo e o asinou com
o Provedor e Irmãos Allvaro Bareto Escrivam da mesa o esprevi
[Assinaturas: Em auzencia do Provedor Alvaro Bareto; Gaspar Seixas do Poo;
Luis (desenhou um simbolo indecifrável) Fernandez; Luis Vãz; (desenhou uma
cruz) Thome de Mattos; Alvaro Fernandez; Luis de Freitas; Francisco Fernandez;
Felipe Dias]
[Fl. 179] Acordo e determinação sobre a maneira que se haa de ter ao reçeber
dos Irmãos do Cento
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jhesu Xo (=Cristo) de 1596 anos aos dezassete dias do mes de Novembro nesta Vyla D’Obidos na Cassa do Despacho da Santa Misericordia sendo presentez em mesa o Doutor Dom Antonio Mascarenhas
Provedor da dita Cassa e Allvaro Barreto escrivão dela e Guaspar de Seixas do
Poo Jheronimo do Avelar o Padre Thome de Matos Rodrigo de Cerqueira Lima e
Lluis de Freitas / Luis Martinz Dioguo da Mata Fellipe Diaz e Allvaro Fernandez
Francisco Fernandez e Bertolameu Francisco todos Irmãos da messa este anno
por eles todos Provedor e Irmãos foi asentado detriminado e acordado que por se
evitarem algumas das ordens que ate aguora ouve na maneira de como se avião
de receber e escrever os Irmãos do Cento desta Santa Irmandade conformandosse
com o compromisso asentarão que daqui em diante lhe tevesse sobre isto a ordem
e maneira seguinte por asim sser serviço de Nosso Senhor e bem em utilidade
desta Santa Irmandade // E que tanto que algum dos Irmãos dos Cento falecer o
Provedor com os Irmãos que servirem aquele ano todos ou a mor (=maior) parte
deles na messa votarão naquelas pessoas que a a dita messa vierem pedir o luguar
vaguo e o que sair as mais vozes esse ficara Irmão e nos votos se tera a ordem
do Compromisso e muita conta e consideração que as pessoas em que votarem
sserião uteis e proveitosas a esta Santa Cassa e ao serviço dela e que tenhão todas
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as partese callidades que pera o serviço delles [Fl. 179 v.] se requerem de maneira
que serão pesoas que mereção huns anos prontos emtrarem no serviço da messa
he que desta maneira o serviço desta Cassa corra por todos os Irmãos e todos
neste particular sirvam a Noso Senhor e assim ficara esta Cassa milhor servyda e
o premio esprituall repartido por todos
E os Irmãos que por esta ordem forem recebidos sserão escritos e nhum (=nenhum) livro que avera desta Irmandade no qual estarão todos escritos e o dia mes
e anno em que cada hum for recebido / Sserão escritos assim no dito livro como na
taboa polo escrivão da messa //. E qualquer pesoa que não for recebida por esta
ordem e escrita polo escrivão da maneira acima declarada não ssera avido por
Irmão e ssera riscado assim do livro como data boa.
E não se podera votar pera Irmãos senão em pessoas desta Villa ou de hum quarto de legoa (=légua) ao derrada della porque a muita distancia do lugar lhe não
sera empedimento pera não sserem inleitos no serviço desta Cassa /
Enleição que Fernão Momteiro Irmão dos Cento sera auzente desta Villa e estava
morador na Corumbeira (=Columbeira) que era [riscou as palavras: luguar que
ficava] huma legoa arredado desta Villa e porque atenção do Compromiso era
que os Irmãos estevessem em parte onde podesem Servir esta Cassa e por esta
rezão o dito Fernão Momteiro a não podia autualmente sservir e Pero Fernandez Peixoto e Antonio Antunez do Soveral [Sobral] da [Fl. 180] Laguoa tambem
Irmão do Cento alem de fycarem afastados desta Villa por rezam de seus ofícios
em que erão ocupados não podião emtrar no serviço desta Cassa pela qual rezão
avendo muitos anos que erão Irmãos não foram nunca imleitos no serviço della e
a Cassa tinha necessidade de pessoas que a servissem / E não sservião mais que de
ocuparem o luguar a outras pessoas que querião emtrar nesta Santa Irmamdade
uteis e proveitosas pera serviço della portamto acordarão que estes tres Irmãos se
riscassem da taboa e ficassem escritos no Livro da Irmandade pera guozarem de
todos os proveitos esprituaes e temporais comcedidos e outorguados a esta Irmandade e que em seus luguar sse emlegessem outros tres Irmãos na forma e maneira
acima declarada / E de todo mandarão fazer este auto do dito acordo e detreminacão que assinarão / diz o riscado lugar que ficava que eu escrivão risquei –
E por o dito Provedor e Irmãos acharão que não avia ssegredo nas coussas que
se tentavão na messa de que avia alguum escandallo o dito Provedor mandou a
todos os doze Irmãos que estavão presentes sob carguo do Juramento que lhes foi
dado quando sairão por Irmãos da messa que não descobrissem cousa alguma do
que se votasse asentasse e detreminase [riscou as palavras: na messa] e tratasse
asim na messa como fora dela o que eles prometerão fazer / Allvaro Bareto Es [Fl.
180 v.] crivão da mesa escrevi risquei. E: na messa
[Assinaturas: Alvaro Bareto; Gaspar de Seixas do Poo; Luis de Freitas; Rodrigo
de Sirqeira de Lima; Alvaro Fernandez; (desenhou uma cruz) Thome de Mattos;
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Luis Vaz; Diogo da Mata; Francisco Fernandez; Bertolameu Francisco; Jeronymo
do Avellar]
[Fl. 181] Concerto antre o Provedor e Irmãos desta Cassa da Misericordia e
Domingos da Rocha [arquiteto] sobre o portal da Igreia /
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jhesu Xº (=Cristo) de 1596 anos aos quatro
dias do mes de Dezembro nesta Villa D’Obidos na Cassa do Despacho da Misericordia semdo ahi presemtes o Doutor Dom Antonio Mascarenhas Provedor da
dita Casa e os Irmãos abaixo asinados e bem assim Domingos da Rocha arquiteto
morador nesta Villa loguo o dito Provedor e Irmãos sse concertarão com o dito
Domingos da Rocha pera ffazer hum portal pera a dita Igreia pollo desenho que
elle Domingos da Rocha ffez que aqui se cozeo o qual portall haa de sser pera a
porta primcipall pello qual acabado e feito assim e da maneira do dito desenho
lhe dara esta Cassa dezasseis mil reis e mais do portal velho toda a pedra que
for necesarea pera o sobre arco do dito portall o qual portal ele Domingos da
Rocha haa de mandar arrancar a sua custa na pedraria acima da Rapozeira e as
pedras delle hamde ser inteiras e arencado (=arrancado) o dito portal esta Cassa
o mandara trazer a sua custa o qual portal haa de ser lavrado de obra linpa e
pirma (=prima) e depois borindo toda a parte que dele parecer e tudo a custa dele
Domingos da Rocha e tambem asentado / E a Casa lhe dara a call que for neçesaria pera o assentamento dele e as ombreiras e mais obra do dito portal hade
sser ressaltado por ffora hum palmo e meo e ham de ter as orbreiras de larguoao
menos tres palmos e todo o lage do que ffor necesareo pera se assentar o dito
portal o ffara tambem o dito [Fl. 181 v.] Domingos da Rocha a sua custa como
rebato e umbreiras detento do vão da parede que ssera de pedra escudada tudo
obra prima o qual portal haa de dar feito acabado e asentado por todo o mes de
Janeiro que vem de 1597 / E lhe dara loguo a Cassa quatro mil reis pera o aranco
(=arranque) e começo da obra e assim como ffor ffazendo na obra lhe paradando
o dinheiro de maneira que a obra acabada e assentada o dinheiro recebido / E
sendo casso que pareça que o dito Domingos da Rocha perde na dita obra pelo
dito preço de lbi (=56) mil reis a Cassa lhe fara alguma e que deo de respeito de
vimte mil reis porque ele fazia toda a dita obra / E o dito portal haa de sser de
larguo nove palmos e do comprimento de lbii (=57) palmos / E não comprindo
ele Domingos da Rocha todo o que dito he assim a obra como no dito tenpo perdera ha esta Cassa todo o dinheiro que tever recebido o qual lhe tornava como
depositario e casereiro por que como tal recebera o dito dinheiro / e a sua custa
sse meterão na dita obra officiaes que acabem e de todo ele Domingos da Rocha
for contente dizendo mais que se desaforavão e Juiz de seu foro e se obriguava a
responder pelo tocante nesta escritura perante o Juiz desta Vila e não poder ser
ouvido em juízo nem fora delle sem primeiro depositar todo o dinheiro que tever
recebido na mão do Tezoureiro desta Cassa sem pera isso dar ffiança por que
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pera o poder reçeber o haa por abonado d’aguora (=agora) ha então em diantão
pera aguora e o Provedor e Irmãos de todo forão contemtes e obrigarão as rendar
desta Casa a todo compinemtas que presentes forão Fernão D’Allvarez Vendeiro e
Bartolameu Fernandez Carpinteiro moradores nesta Vila Alvaro Bareto Escrivão
da mesa o escrevi //
[Assinatura: Alvaro Bareto]
[Fl. 182] E o dito Domingos da Rocha obrigou (?) bens e fazenda a todo (?) os
sobreditos
[Assinaturas: Alvaro Bareto; Domingos da Rocha; Fernão D’Al (desenhou uma
cruz) varez; Bertolameu (desenhou uma cruz) Fernandez]
[Fl. 182 v.] Inleição das pessoas que feram Inleitas pera morarem nas cassas
que o Padre Fernão Rodriguez que Deos tem deixou a esta Casa da Misericordia
Anno do nascimento de Nosso Senhor Jhesu Xo (=Cristo) de 1596 anos aos oito
dias do mês de Dezembro nesta Villa D’Obidos na Cassa do Despacho da Santa
Casa da Misericordia estando / presentes em messa o Doutor Dom Antonio Mascarenhas Provedor da dita Cassa e Allvaro Bareto escrivão della e o Padre Thome
de Matos Lluis de Freitas e Rodrigo Ciqueira de Llima Lluis Vaz Felepi (=Felipe)
Diaz e Francisco Fernandez e Allvaro Fernandez todos Irmãos da mesa este anno
loguo eu escrivão lhes lli a todos huma verba do testamento que fez o Padre Fernão Rodriguez que Deos tem Beneficiado que foi na Igreia de Sam Pedro desta
Villa na qual deixava tres moradas de cassas tereas (=térreas) acima da Porta
do Vale que cada morada tem duas casas. Casa diamteira e camara a tres pesoas
pobres que avião de sser nomeadas polo Provedor e Irmãos desta messa e llida a
dita verba pera o dito Fernão Rodriguez sser falecido e as pessoas pobres e virtuossas que as mereciam tinhão feito peticão em que a de pedião a messa / Mandou
elle Provedor que os ditos Irmãos votassem em tres pesoas que tevesem as partes
e callidades da dita verba pera sserem providas nas ditas cassas e as maes vozes
sairão Isabel Fernandez a Colchoeira e Maria Lopez a Torallva e Catarina [Fl.
183] da Costa veuvas (=viúvas) moradoras nesta Villa pesoas pobres e virteossas /
As quais o dito Provedor e Irmãos mandaran loguo chamar e lhes emtreguarão as
chaves das ditas cassas por esta maneira as cassas mais de cima a Isabelll Fernãodez e as do meo a Catarina da Costa e as mais del baexo (=baixo) a Maria Lopez
/ E lhes mandarão que as tratassem bem e que as reparassem do que lhes fosse
mnecesareo porque o repairo dellas avia de sser a custa dellas e com obrigação de
cada hum dia dos que nelas vivessem pola menhaã sergio (=surgiu) lhes defesen
hum pater noster e ave maria polla allma do (=amado) dito Padre Fernão Rodriguez que as deixou que herao (?) que conforme a verba do dito seu testamento
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avião de paguar das ditas casas nas quais estarião em quaomto ffosse vontade do
Provedor e Irmãos desta messa asim dos que ora são como dos que pollo tempo
diante forem e ellas os aceitarão com estas condições declaradas / Neste auto de
Inleição e se obriguarão a repairallas de todo o necesareo a custa dellas e de as
larguarem cada vez que por esta mesa Provedor e Irmãos della lhes for mandado
e asym de paguarem o (?) dellas do pater noster e ave maria cada menhaã em
grollhos polla allma do dito Fernão Rodriguez e de todo o dito Provedor e Irmãos
mamdarão fazer este auto da dita Inleicão e entrega das ditas cassas / E a verba
do dito testamento em polla forma estaa no Cartorio desta Casa as quaes [riscou
palavras] cassas deyxamdo as esta messa a estas tres votadas em suas vidas por
suas mortes hão de tornar a esta cassa pera se fazer dellas nova inleição e esta
ordem hade durar [Fl. 183 v.] pera sempre porque as dotadas comtem nelas mais
que o usso em quaomto a messa o ouver aim por bem e por sseu falecimento de
cada huma a messa a hade eleger outras pessoas que nellas vivão pera o que
quando cada huma dellas falleçer se haa de ver a verba do dito testamento que
estaa no coffre onde estaa o Cartorio de Cassa / E com esta comdição aceitaram
as ditas dotadas as ditas cassas // Dizem os riscados Felipe Diaz / Deixando as
Allvaro Bareto Escrivão da mesa o escrevi
[Assinaturas: Alvaro Bareto; Jeronimo do Avelar; Gaspar de Seixas do Poo; Luis
de Freitas; Francisco Fernandez; Bertolameu Francisco; Luis Vãz; Alvaro (desenhou uma cruz) Fernandez; (desenhou uma cruz) Thome de Mattos]
[Fl. 184] Acordo sobre a fazenda que deixou a esta Cassa da Misericordia
Bento Gomes D’Amoreira
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jhesu Xº (=Cristo) de 1597 anos aos dous
dias do mes de Março nesta Vila D’Obidos na Casa do Despacho da Misericordia
semdo prezentes em messa o Provedor e Irmãos que este anno servem porto dos
juntos foi praticado sobre a terça que Bento Gomez lavrador morador que foi no
lugar da Dagorda termo desta Vila tinha deixado a esta Cassa com’obirguação
de lhe maomdarem dizer em cada hum ano pera sempre quatro misas rezadas
e huma cantada pelo oitavário dos santos na Igrera (=Igreja) de Santa Maria
desta Villa a qual erança esta messa tinha aceitada e porque esta Cassa tinhão
obras as quais era necesareo acabarensse e pera ellas não avia dinheiro asentarão
as mais vozes que toda a dita erança se vendesse e o dinheiro que pareça se desse
fosse pera as ditas obras / As quais fosem por diante e quaomto as ditas misas esta
Casa ficase obirguada a mandallas dizer e pera qual as em cada hum ano pera
sempre e pera isto ficar suave pera a Casa se posesem as ditas misas em ordenava
ao tenpo de se arendarem as rendas ou o dinheiro que delas sse desse nesta forma
que quamdo arendase posese empregão pera se arrendar se disese que a pessoa
ou pessoas que quisesem lançar na dita renda alem da que avião de dar por ella
avião de paguar o preço das ditas misas ao prioste de Santa Maria desta Villa e
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mandarão que esta lembrança se fizesse ao Provedor e Irmãos que viesem pera
estarem advertidos e o asinarão Alvaro Bareto escrivão da mesa o escrevi ou sse
tirasse da dita renda asi dos bens da Guafaria ou dos (?) algum foro e queria
lente as ditas missas que senão arendasse porque de qualquer destas maneiras
não ficava perdendo esta Casa cousa alguma [Fl. 184 v.] porque não avião de
deixar de dar pola renda o que davão dantes e desta maneira não fficava a casa
hem tendo esta obriguação
[Fl. 185] Auto da Inleição das orfãas do ano de 1597
Ano do nascimento de Noso Senhor Jhesu Xo (=Cristo) de 1597 anos aos nove dias
do mês de Março nesta Villa D’Obidos e na Casa do Despacho da Misericordia semdo presentes em messa o Provedor e Irmãos que este ano servem por elles forão
inleitas as orffãas que desta Villa e termo se enlegem mnesta mesa em cada hum
ano pera a averem os dotes que a Rainha Dona Catarina que estaa em glloria lhes
deixou conforme a seu testamento / E tomados os votos pollo Provedor comiguo
escrivão e apurados por todos os Irmãos sahio as maes vozes no primeiro luguar
Domingas filha que foi D’Amtonio Fernandez torallvam desta Villa e de Maria
Lopez sua molher e no segundo llugar sahio as maes vozes Izabell filha que foi de
Vicente Fernandez dos Casais D’Alemtejo termo desta Villa e de Izabell Guõmez
sua molher as quais foram inleitas por terem todas as condições partes e callidades declaradas no testamento da dita Senhora cuio tresllado esta ano no Cartoreo
desta sahio //
E porque por huam carta do Provedor e Irmãos da Misericordia da Cidade de
Lisboa for esta mesa advertida que quamdo fizesse a inleyção destas orfãas que
hão de ser durar nomeassem maes as que tevesem maes votos pera que podem
do seu ffosem também dotadas nos ditos dotes / vista e llida a dita carta na dita
messa concordarão o Provedor e Irmãos que he enlegesen maes duas que fossem
em terceiro e quarto lugar e forão inleitas nesta forma Maria filha Amtonio Pirez
em quarto lugar foi inleito Sebastina [Fl. 185 v.] filha de Pero Fernandez cuteleiro
e de Vitoria Dias sua molher morador nesta Villa orffãas tambem de pai e que na
carta que he escrevesse a Misericordia delles boa se fezese declaração disto pera
podendo ser também dotadas alem das primeiras duas orffãas estas duas que
vão em terceiro e quinto lugar não pertesen esta esmolla casando / E de todo sse
fez este auto de inleição que asinarão Allvaro Bareto Escrivão da messa o escrevi.
[Fl. 186] Inleicão de Luis Fernandez do Casal de Samtiaguo pera Maomposteiro da Ribeira das Caldas Brogeira Casais da Barossa e Casais de São Tiago
Ano do nascimento de Noso Senhor Jhesu Xo (=Cristo) de 1597 anos aos dezoito
dias do mes de Maio nesta Villa D’Obidos na Cassa do Despacho da Misericordia
sendo presentes em mesa o Provedor e Irmãos abaixo asinados por elles foi inleito
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as mais vozes por Mamposteiro dos luguares da Ribeira das Caldas Brogeira Casais de Santiaguo Barossa e Casal de Santa Maria a Lluis Fernandez morador no
dito Casal pera que tire os Domingos nos ditos Casais e Luguares pera esta Cassa
da Misericordia e as esmolas que lhe dêem as tragua em cada hum ano antes de
Santa Izabell pera o que sse deu juramento dos santos emvangelhos ao dito Luis
Fernandez que presente estava pera que tirasse as ditas esmolas e as trouvese bem
e fielmente e della prometelo assim fazer e o asinarão Allvaro Bareto Escrivão da
mesa o escrevi
[Fl. 186 v.] Detreminação sobre a Bandeira de São João
Ano do nascimento de Noso Senhor Jhesu Xo (=Cristo) de 1597 anos aos oito dias
do mês de Junho nesta Villa D’Obidos na Casa do Despacho da Santa Casa da
Misericordia sendo presentesem mesa o Doutor Dom Antonio Mascarenhas Provedor sera desambarguo desta Villa Provedor da dita Casa o Padre Thome de
Matos Jeronimo do Avellar Gaspar de Seixas do Poo e Lluis de Freitas e Rodrigo de Ciqueira de Llima Lluis Vaaz Fellipe Diaz Allvaro Fernandez Francisco
Fernandez e Bertollameu Francisco todos Irmãos da dita messa / Loguo pellos
ditos Jeronimo do Avellar e Gaspar de Seixas Procreadores (=Procuradores) e por
Francisco Fernandez procurador do Cento e Irmãos desta mesa foi dito ao dito
Provedor e mais Irmãos que a Camara desta Villa por justos respeitos que pera
isso tinha com parecer da Nobreza desta Villa tinhão determinado da Bandeira
Real de São João que a dita Camara tinha com que festejado o samto por seu dia
que antigamente hera llevada bespora (=véspera) do mesmo saomto (=santo) a
hua Cassa ora a querião trazer a esta Igreia da Misericordia asym e da maneira
que a levarão a dita Igreia de São João que pedião a eles Provedor e Irmãos o
ouvesem assim por bem em aceitasen a dita Bandeira doje (=de hoje) pera todo
sempre na forma e com as solenidades que era serbida (=servida) e dado pollos
Vigairos pasados na dita Igreia de São João / O que visto por eles Provedor e Irmãos por o tomar da dyta Bandeira tocar a todos os Irmãos assim da mesa como
do Cento os mamdarão loguo chamar e sendo jumtos a maior parte delles que
aqui asinarão o dito Provedor lhe propôs a dita canha? e re [Fl. 187] querimento
dos ditos Vereadores e todos jumtamente com os Irmãos da mesa concordarão
que a dita Bandeira se areitase nesta Casa da Misericordia doje pera todo sempre
ahi e da maneira que amtigamente se aceitava e dava na Igreia de Sam Joam que
he nesta forma que bespora de São João em tarde o Provedor com todos os Irmãos
da mesa que em cada hum ano forem he ajumtem nesta Igreia da Misericordia e
esperem a dita Bandeira a porta da dita Igreia e o Capelão desta Casa que ora he
e polo tempo for lançara agua benta na dita Igreia e a ser no Juiz que a trouver
(=trouxer) e Vereadores e mais Nobreza que acompanharem a dita Bandeira e
feito isto loguo ahi a dita porta o Juiz entregara a dita Bandeira ao Provedor o
que (?) e llevara a Capela Mor omde estara ate o dia de San João a tarde que o
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Juiz vira por ella e o Provedor lha dara ao Cruzeiro o que todos huns e outros aceitarão e diserão mais os ditos Vereadores e mais Irmãos que eles por sua devosam
por onra (=honra) e llouvor deste glorioso Santo querião se tirar nesta Casa da
Misericordia he em Capella deste glorioso Santo e (?) Confraria que durase pera
sempre e pera isto ouvese este e feito e Deos em este ser santo fosem nomeados
em venerados pedião ao dito Provedor e mais Irmãos lhe quisesem dar huma das
Cappellas que ora sse fizeram das duas colateriais e o dito Provedor e todos os
Irmãos asi da mesa como dos Cento forão disso contentes e derão loguo pera esta
Comfraria a Capela que estaa jumta de Sam (?) a qual a dita Comfraria seria
obrigada a fabricar pera todo sempre de todo o necesareo / com tall comdiçam
[Fl. 187 v.] que doje a dous anos pessoas seguintes eles fizessem hum Retabollo e
frontal e de todo a fabricassem sem esta Casa da Misericordia gastar niso cousa
allguma e não a fazendo assim em tall Cassa a dita Capella ficaria llivremente
outra vez a esta Casa de que todos foram contentes e o asinarão Alvaro Bareto
escrivão da mesa o escrevi acresertei reall
[Assinaturas: Alvaro Bareto; Dom Antonio Mascarenhas; Rodrigo de Sirqueira de Lima; Lluis de Freitas; Jeronimo do Avellar; João Dias; Thome de Mattos;
Felipe Dias; Antonio Tavares de Sousa; Paulo da Serra; Diogo Martinz; Antonio Carneiro; Pedralvarez; Antonio Esteves; Simão (desenhou uma cruz) Dias;
Gonçalo Fernandez; Fernão (desenhou uma cruz) Duarte; Antonio Soares; (desenhou um simbolo indecifrável) Gaspar Manuel; João (desenhou uma cruz)
Fernandez ferreiro; Francisco Fortes; Diogo Henriques; Luis Allvarez Figueiredo;
Grigorio Manuell; Amdre Pirez; Francisco Velho; Simão Dias]
[Fl. 188] [Continuação das Assinaturas: Gaspar Soares Machado; Manuel de
Lemos; Francisco Fernandez; Gaspar (desenhou uma cruz) Franco; Pero Fernandes Figueira; Antonio Diaz; (desenhou uma cruz) Joam Martinz; Amtonio Figueira; Allvaro (desenhou uma cruz) Fernandez; Gaspar de Seixas do Poo; Luis
Vaz]
[O acórdão Detreminação sobre o prazo da Guafaria que ffoi de Manuell Correa
que vagou foi riscado neste fólio, mas escrito no Fl. 189 v.]
[Fl. 188 v.] Auto da Inleyção dos Mordomos e Escrivão da Confraria do Glorioso Sam Joam
E feito e assinado o dito Auto atras da tomada e dada da dita Bandeira e da Capela que se daa pera a dita Confraria lloguo por todos os Irmãos da mesa e dos
Cento abaixo asinados foi pedido ao dito Provedor que lhe quisese tomar os votos
dos Mordomos e escrivão que servisem este ano a dita Comfraria de Sam Johão
e diserão que nesta Comfraria não ouvese numca Juiz somente dous Mordomos
hum Nobre e huum oficial / e assim hum escrivão que ffose Nobre Clerigo ou
leiguo e que a conta se desse sempre com Provedor que for desta Casa da Miseri— 168 —

cordia o quall fara tambem a Inleicão dos Oficiais em cada hum ano // E tomados
os votos nesta forma sairão as mais vozes por Mordomos Martim Vaz Bernaldes
e Antonio Diaz filosofo e por escrivão o Padre Joam Diaz todos moradores nesta
Villa os quais saberão todo este ano e acabarão por outro tall de Sam João do ano
que vem de noventa e oito depois de fazerem oferta do santo como tambem hão
de fazer este ano e sendo os Oficiais presentes o dito Provedor lhes deu juramento
dos santos evangelhos e a que poserão suas mãos pelo qual juramento se obriguarão a servirem os ditos carguos e o asinarão Allvaro Bareto o escrevi
[Assinaturas: Alvaro Bareto; Dom Antonio Mascarenhas; Martim Vaaz Bernardes; João Dias; Antonio Diaz; Thome de Mattos]
[Fl. 189] [Continuação das Assinaturas: (desenhou uma cruz) Gaspar Soares
Machado; Luis de Freitas; Jeronimo do Avellar; Paullo da Serra; Antonio Tavares
de Sousa; Gonçalo Fernandez; Amtonio Carneiro; Antonio Esteves; Pedralvarez;
Antonio Soares; Simão (desenhou uma cruz) Dias; Fernão (desenhou uma cruz)
Duarte; Luis Martinz; (desenhou uma cruz) Henriques; João (desenhou uma
cruz) Fernandez ferreiro; Francisco Fortes; Luis Allvarez Figueiredo; Gaspar (desenhou uma cruz) Franco; Amdre Pirez; Diogo Martinz; Simão Dias; Francisco
Velho; Antonio Fygueira; Pero Fernandes Fygueira; Manuel de Lemos; Allvaro
(desenhou uma cruz) Fernandez; Luis Vaz; Rodrigo de Siqueira de Lima; Gaspar
de Seixas do Poo]
[Fl. 189 v.] Detreminação sobre o prazo de Manuel Correa que vaguou
E na mesma mesa atras por Provedor e mais Irmãos serem enformados (=informados) que o prazo da Guafaria que fora aforado a Maria Machada em
tres vidas que ella vendera Manuell Corea erão as vidas acabadas e elle ficava
vaguo se assentou que se tomasse pera estar Cassa a posse delle e por ser boa
propriedade pella qual se poderá dar de renda cadano (=cada ano) a esta
Cassa sessenta ou setenta alqueires de trigo que he mais corenta alqueires
ho preço que delle se paguava e esta Cassa ser muito pobre he com muito
proveyto pera ella não se afforar mais o dito prazo cera (=será) milhor aremdasse cadano pello que se assentou polo dito Provedor e Irmãos que o dito
prazo ficase pera render pera esta Cassa e sse aremdase cadano ou por tempo
de tres anos empregão a quem por elle mais desse / E pretendendo os filhos
do dito Manuell Correa ter direito no dito prazo ceitando e demamdando por
isso esta Cassa ella se acomselhava com letrados pessoas de letras e de boas
allmas e achando por com delles que esta Cassa era obrigada a lho aforar em
tal caso se lha fararia em huma so vida pelo que parecesse bem e não se determinando isto em tempo delle Provedor e Irmãos se fezesse esta lembrança
ao Provedor e mais Irmãos vimdouros pera o assim comprirem o qual prazo
vaguou ora por falecimento de Jose Correa [na margem esquerda foi escrito
o nome de Bertolameu Correa, provavelmente o escrivão enganou-se no
— 169 —

nome, anteriormente escrito no texto, e acabou por não riscá-lo] filho do
dito Manuell Correa que faleçeo sem filhos que a ele era a dera direito vida /
e o asinamos Alvaro Bareto Escrivão da mesa o escrevi
[Fl. 190 em branco]
[Fl. 190 v. em branco]
[Fl. 191] Auto das pessoas que sairão por inleitores pera averem de emleger
Provedor e Irmãos que hão de servir esta Santa Casa da Misericordia este
anno que comeca por dia de Nossa Senhora da Visitação de [15]97 d’acabara
por outro tal dia de [15]98
Ano do nascimento de Noso Senhor Jhesu Xo (=Cristo) de mil quinhemtos noventa e sete anos aos dous diaz do mes de Julho dentro na Igreea da Misericordia desta Vila D’Obidos sendo presentes o Provedor Don Antonio Mascarenhas
e os Irmãos que este ano servirão e a mor (=maior) parte dos Irmãos dos Cento
se tratou fazer inleição das pesoas que fossem enleptores pera fazerem o Provedor e Irmãos que avião de servir esta Santa Cassa este anno prezente que
começa doje em diante e há d’acabar por outro tal do ano que vem de novemta
e sete por dia da Visitação de Santa Isabell e sendo assim todos presentes eu
escrivão como Capelão desta Cassa nos apartamos na dita Ygreea (=Igreja) e
tomamos os votos de todos os Irmãos da messa e depois por dos do Cento / aos
quaes a todos se deu juramento dos santos evangelhos em que poserão suas
mãos e sob carguodella lhes for mandado que bem e verdadeiramente e com
ssas conciencias nomeassem dez Irmãos cinco Nobres e cinco Oficiais que fosem
pesoas de boas allmas e conciencias e de boa rezao (=razão) e entendimento
pera emlegerem o Provedor escrivão e mais Irmãos que este ano avião de servir
esta Santa Casa e tomados os ditos votos e apurados polo Provedore Irmãos da
messa como Capelão sairão as mais vozes por emleitores Bernaldim Ribeiro o
Licenciado Francisco Franco Jeronimo do Avelar Paulo da Sserra e Allvaro Barreto Nobres / E dos Oficiais [Fl. 191 v.] João Martinz Gregorio Manuel Simão
Diaz Antonio Pirez oleiro [riscou o nome de Antonio Pirez filosoffo] Lluis Vaz
ferrador / E sendo todos presentes o dito Provedor lhes deu a todos juramento dos santos emvangelhos e a que poserão suas mãos e sob carguo deles lhes
mandou que bem e verdadeiramente e com hães conceencias eles enlegesem
hum Provedor e hum escrivão e onze Irmãos polla ordem forma e maneira que
sempre se enlegen.s.sseis Nobres e seis Oficiais pera servirem esta Santa Casa
o dito ano e que na dita inleicão não tevesem respeito a paremtes nem ao Deos
nem a outro algum respeito antes emlegesem pessoas tais que fosem merecedores de servirem esta Santa Cassa e que tevesem as partes que fosem pera isso
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necesareas o que eles prometerão asim fazer e o asinarão diz o emendado dous
dias do mes e as entrelinhas.s.Lluis Vaz ferrador / E o riscado e Antonio Diaz
fillosso (=filósofo) eu sobredito o escrevi /. E declaro que antes que o Capelão e
eu escrivão tomássemos os votos nos foi dado juramento sobre os santos emvangelhos em que posemos nosas mãos pera que tomasemos os ditos votos bem e na
verdade o que nos prometemos fazer Allvaro Bareto o escrevi
[Assinaturas: Alvaro Bareto; Dom Antonio Mascarenhas; Simão Dias; Jeronimo
do Avellar; Francysco Framco; Luis Vaz; Joam Martinz]
[Fl. 192] E loguo no dito dia no auto da emleicão atras declarado forão emtreges
ao Padre Belchior Diaz Capellão desta Casa da Misericordia polos emleitores
as pautas pera se averem de apurar com o Provedor e Irmãos da messa e com
o dito Capelão as quais o dito Capelão emtreguou em messa ao dito Provedor e
mais Irmãos e apuradas por todos eles acharão sairem por Provedor Francisco de
Melo de Castelbranco morador na sua Quintãa da Rourica (=Roliça) termo desta
Vylla e por escrivão as mais vozes o Licenciado Francisco Franco / E por Irmãos
dos Nobres Francisco de Freitas Pero Allvarez Pereira o Padre Belchior Carneiro
Vasco Fortes e Antonio Martinz da Ssera / E dos oficiais Balltezar Diaz sangrador
João Martinz mercador Simão Diaz dizimeiro Felipe Diaz da Sserra Grigorio
Manuell [por cima deste nome foi escrito um outro nome: Diogo Martinz] e
Baltezar Jorge capateiro todos moradores nesta Villa todos sairão as mais vozes
/ Os quais sendo todos chamados e acertando os carguos de Provedor escrivão e
Irmãos pollo dito Capellão lhes foi dado juramento sobre os santos emvangelhos
em que posserão suas mãos e sob carguo do dito juramento lhes emcarregou compirsem (=comprissem) com as obriguacões de seus carguos como maes serviço
de Noso Senhor e bem desta Casa ffosse comprindo em todo a forma e ordem do
Compromiso o que eles prometerão fazer e o asinarão / E decllaro que as pautas
se apurarão como em cima he declarado no mesmo dia de Nossa Senhora da
Vizitacão e quaomto ao juramento se deu ao Provedor escrivão e maes Irmãos oje
Domimguo sseis dias do mes de Julho do [Fl. 192 v.] dito ano de 1597 dentro nesta
dita Casa da Misericordia onde forão todos chamados. Allvaro Barreto escrivão
da messa o escrevi. Diz o emendado Dioguo Martinz / Eu sobredito o esprevi
declaro que o juramento foi dado polo Provedor Dom Antonio Eu sobredito o
esprevi
[Assinaturas: Vasco Fortes; Francisco de Melo de Castelbranco; Dom Antonio
Mascarenhas; Francisco de Freitas; (desenhou uma cruz) Baltesar Jorge; Belchior
Carneiro; Antonio Vaz Pirez; Joam Martinz; Baltesar Diaz; Pedralvarez; Felipe
Dias; Diogo Martinz; Simão Dias; Francysco Framco]
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[Fl. 193] Reparticao que o Provedor Francisco de Mello de Castelbranco; fes
amtes os Irmãos, e dos caregos que amde servir este anno de [15]97 que acabara por dia de Sancta Isabel do anno que vem de [15]98
O Licenciado Francisco Framco escrivão da mesa e dos Fieis de Deos seu companheiro Baltesar Dias terão cuidado dos pobres envergonhados, e da Fazemda
da Gafaria e do Spirito Sancto, pedirão as Freguesias D’Amoreira, e Rourisa
(=Roliça)
Vasco Fortes Thesoureiro da Bomsa (=Bolsa), seu companheiro Ivam Martinz
terão cuidado de pedir as Freguesias de Tornada, Serra do Boiro, e Sam Sebastião
das Caldas
O Padre Belchior Carneiro Thesoureiro da Capella seu companheiro Simão Dias,
terão cuidado dos pobres da Villa, pedirão as Freguesias de Sam Grigorio e Vidais.
Francisco de Freitas Juiz dos Fieis de Deos; e Mordomo delles, seu companheiro
Felipe Dias pedirão as Freguesias do Carvalhal, e Bombaral
[Fl. 193 v.] Pero Alvarez Pireira seu companheiro Baltezar Iorge terão cuidado
dos presos, (?) seus livramentos e solturas, pedirão as Freguesias, da Madanella
(=Madalena), Sam Silvestre, e Lamdal;
Amtonio Nunes seu companheiro Diogo Martinz terão cuidado do Hospital e pobres delle e de Sam Vicemte, pedirão as Freguesias do Regemgo, Moledo, Sam
Lourenço, e Mouta
Imleicão que se fes de Mãoposteiro do Soveral Papirilham (=Sobral do Parilhão) a Bras Eannes do dito lugar
Anno do nascimento de Nosso Senhor Ihus (=Jesus) Xpõ (=Cristo) de 1597 annos
aos veimta (=20) e hum dias do mes D’Agosto do dito anno na Casa e Mesa da
Misericordia desta Villa de Obidos sendo presentes o Provedor e Irmãos da dita
[riscou a palavra: a] abaixo assinados por [Fl. 194] elles foi emleito por Mãoposteiro a Bras Eannes do lugar do Soveral do Pirilhão (=Sobral do Parilhão)
pera nelle pedir aos Domingos e traser cada anno amtes de dia de Sancta Isabell
as esmolas ha esta dita Casa e pera o fazer bem, e verdadeiramente se lhe deu
iuramento dos sanctos avamgelhos que elle tomou, e recebeo, e prometeo fazere
o sobredito bem, e o assinou com o dito Provedor escrivão abaixo assinados e eu
Francisco Framco Escrivão da dita mesa que o escrevi:
[Assinaturas: Framcisco Framco; O Provedor Francisco de Melo de Castelbranco; Vasco Fortes; Pedralvarez; Francisco de Freitas; Felipe Dias; Baltesar
Diaz; Diogo Martinz; Simão Dias; Antonio Nunez; Bras (desenhou uma cruz)
Eannes]
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[Fl. 194 v.] Imleicão que se fes de Mãoposteiro da Serra do Boiro, Amtonio
Dias morador na Cabesa (=Cabeça) da Vella
Anno do nasimento de Nosso Senhor Ihu (=Jesus) Xpõ (=Cristo) de mil e quinhemtos e novemta e sete annos aos sete dias do mes de Setembro na mesa da Misericordia desta Villa de Obidos por o Provedor e Irmãos della abaixo assinados, foi
emleito por Mãoposteiro a Amtonio Dias da Serra do Boiro morador nos Casais da
Cabesa da Vella pera nos ditos Casais e nas Aldeas a elles iumtos (=juntos) pedire
pera a Misericordia aos Domingos e por em bom arrecadacam as esmolas e as traser cada anno a esta Casa amtes de dia de Sancta Isabel, e pera elle faser o sobredito
se lhe deu iuramento dos samctos avamgelhos que elle recebeo; e sobcarrego delle
prometeo fazer bem e verdadeiramente o sobredito, e assinou aqui com os ditos
Provedor, e Irmãos Francisco Framco escrivam da Misericordia que o escrevi
[Assinaturas: Vasco Fortes; O Provedor Francisco de Melo de Castelbranco; Amtonio (desenhou uma cruz) Dias; (desenhou uma cruz) Belchior Carneiro; Francisco de Freitas; Pedralvarez; Baltesar (desenhou uma cruz) Jorge; Baltesar Diaz]
[Fl. 195] Inleicão, e dada que se fes de huma das casas que deixou o Padre
Fernão Rodriguez a qual se deu a Isabel Vicente viuva da Dagorda em quamto durar o impedimemto de Catarina da Costa que ora estaa em casa de
Francisco Correa Manuel
Anno do nascimemto de Nosso Senhor Jessu Chrysto de mil quinhemtos e novemta
e sete annos aos 14, dias do mes de Setembro do dito anno na mesa desta Casa da
Misericordia sendo presemtes o Provedor e Irmãos abaixo assinados, por Catarina
da Costa viuva a quem foi dada huma das casas que o Padre Fernão Rodriguez
deixou; seiu (=saiu) pera casa de Francisco Correa Manuel morador nesta Villa foi
pedida na dita memsa (=mesa) a dita casa por algumas pessoas, e sahio has mais
voses que se desse a dita casa em quamto durar o impedimento da dita Catarina
da Costa e estiver fora a Isabel Vicente viuva moradora no lugare da Degorda a
qual pore (=por) ser presente eu escrivão lhe li a verba do testamento do dito Padre
Fernão Rodriguez e lhe declarey a obrigação em que se lhe dava a dita casa que hei
cada dia pore a menhana (=manhã) resareem (=rezarem) i (=e) nelhos (=neles)
hum pater nostere [Fl. 195 v.] e huma ave maria pella alma do dito Padre Fernão
Rodriguez e que fabricara e ela seitara (=aceitara) a dita casa do que a ella fore
necessário até porque nella estiver; e por ella aceitare a dita casa com as comdicões
e obrigações asima fis este termo que assinareão (=assinarão) o dito Provedor, e
Irmãos e por a dita Isabel Vicente assinou Amtonio Fernandez porteiro e amdador
desta casa Francisco Framco Escrivão da mesa que o escrevi
[Assinaturas: O Provedor Francisco de Melo de Castelbranco; Framcysco Framco; Vasco Fortes; Francisco de Freitas; Amtonio Fernandez; Antonio Nunez; Pedralvares; Simão Dias; Baltesar Dias; Diogo Martinz]
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Inleicão que se fes de Mãoposteiro a Afonso Dias do Regemgo do Cham
(=Chão) da Perada (=Parada), e da Mouraria e mais Casais
[Fl. 196] Anno do nascimento de Nosso Senhor Jessu Christo de mil e quinhemtos e
noventa e sete annos aos 19 dias do mes de Outubro na memsa (=mesa) da Misericordia desta Villa de Obidos por Provedor e Irmãos della abaixo assinados foi emleito por
Mãoposteiro a Afomso Dias do Regemgo do Chão da Perada (=Parada) pera no dito
Regengo, e Chão da Perada, e Casais da Mouraria e mais Casais ahi iumtos pediu
pera a Misericordia aos Domingos e por em bom arrecadação as esmolas, e as trazer
cada anno a esta Casa amtes de dia de Sancta Isabel; é pera elle fazer o sobredito he
lhe deu iuramento dos samtos avamgelhos em que pos a mão e o recebeo, e sobcargo
delle por neles fazer bem e verdadeiramente sobredito, e assinou aqui como Provedor
e Irmãos Francisco Framco Escrivão da dita mesa e Casa que escrevi
[Assinaturas: Afonso (desenhou uma cruz) Dias; Framcisco Framco; Vasco
Fortes; Francisco de Freitas; Pedralvares; Antonio Nunez; Baltesar Diãz; Diogo
Martinz; Simão Dias]
[Fl. 196 v.] Auto da emleicão das orfãas do anno de [15]98
Anno do nascimento de Nosso Senhor Jessu Christo de mil e quinhemtos e novemta
e oito annos aos oito dias do mes de Fevereiro nesta Villa de Obidos na Casa do
Despacho da Misericordia sendo presentes em memsa o Provedor, e Irmãos que este
anno servem por elles forão emleitas as orfãas que desta Villa e termo se emlegesem
esta memsa em cada hum anno pera averem os dotes que a Rainha Dona Catarina que estaa em gloria lhes deixou comforme o seu testamento, e tomados os votos
pello Provedor comigo escrivão, e apurados por todos os Irmãos sahio has mais vozes
no primeiro lugar Francisca Fernandez do Arrebalde desta Villa filha de Domingos
Fernandez e de Jeronima Francisca defunctos, e Maria Dias de Tras Outeiro filha de
Luis Vicente e de Maria Dias ia defunctos. As quais forão emleitas por terem todas as
comdições, pautas, e calidades declaradas, na verba que sobre isto tratam dotes tanto
da dita huuma que estaa no Cartorio desta Casa; e de tudo se fes este auto de emleicão
que assinarão Francisco Framco Escrivão da memsa que o escrevi
[Assinaturas: Framcisco Framco; Vasco Fortes; O Provedor Francisco de Melo
de Castelbranco; Baltesar Diaz; Simão Dias; Francisco de Freitas; Felipe Dias;
Antonio Nunez; Baltesar (desenhou uma cruz) Jorge; Diogo Martinz; Amtonio
Pirez; Belchior Carneiro; Pedralvarez]
[Fl. 197] Asemto que se fes aserqua do dinheiro que se pediu emprestado pera
comprar o cemteio
Anno do nascimento de Nosso Senhor Jessu Christo de mil e quinhemtos e noventa e oito annos aos quimze dias diguo aos doze D’Abril na Casa do Despacho da
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Misericordia desta Villa de Obidos, semdo presemtes os Irmãos da dita Misericordia que servem o presemte anno, por todos foi asemtado que se fosse a Cidade de
Lisboa por ordem delles Irmãos e Provedor comprou cemteio e dar se aos pobres
pello custo com o dinheiro que eu escrivão tenho pedido emprestado, e de que tenho dado assinados meus que são cemto e coremta mil reis.s.emprestou a senhor
Provedor Francisco de Mello dezoito mil e oitocemtos reis, Manuel Fernandez
mercador oito mil reis, Manuel Varella oito mil reis, Ivam Martinz mercador
sincoemta mil reis; eu escrivão emprestei vimte mil reis, Luis Fernandez vimte mil
reis; Pero Alvarez Pereira quimze mil reis; e Ivam Cardoso mercador de Lixboa
des (=dez) mil reis; e por elles Irmãos abaixo assinados foi dito que erão, e são
comtemtes por amor dos pobres e povo que se va comprare a Lixboa o cemteio e
seveda (=cevada); e de nesta Casa aos pobres pello custo, e que semdo caso que
aia alguma perda no dito dinheiro que se pediu emprestado, ouvy cemteio que
com elle se comprar i (=e) se pague das remdas [Fl. 197 v.] benns, e fazemda desta Casa i a qual obrigação ao sobredito; e por assim lhes parecer, e o asemtarem
e dello se vem comtemtes assinarão este assento, e obrigação, que eu Francisco
Framco Escrivão da memsa e Casa escrevi
[Assinaturas: Vasco Fortes; Framcisco Framco; Antonio Nunez; Simão Dias;
Francisco de Freitas; (desenhou uma cruz) Baltezar Jorge; Baltezar Diãz; Felipe
Dias; Pedralvarez; Diogo Martinz; Belchior Carneiro]
Auto da emleicão de Mãoposteiro de Sam Grigorio que se fes a Francisco
Martinz
Anno do nascimento de Nosso Senhor Jessu Chrysto de mil, e quinhemtos e novemta e oito annos aos vimte e nove digo aos dezanove dias do mes de Abril ma
memsa da Misericordia desta Villa de Obidos por o Provedor e Irmãos della abaixo assinados foi emleito pore Mãoposteiro a Francisco Martinz morador em Sam
Grigorio pera pedir esmola pera esta casa [Fl. 198] no dito lugare, e pera trazer
a esta casa as esmolas que pedir, e tirar; e pera o bem fazer se lhe deu iuramento
dos sanctos amvemgelhos em que pos sua mão, e se obrigou, digo e sobcargo delle
prometeo de a fazer bem, e com saram comsciemcia e o assinou Francisco Framco
Escrivão da memsa e Casa que o escrevi
[Assinaturas: Joam Martinz; Framcisco Framco; Vasco Fortes; Francisco de Freitas; Simão Dias; Baltezar (desenhou uma cruz) Jorge; Felipe Dias]
Auto da emleicão que se fes da Casa que vagou por morte de Isabel Fernandez que se deu a Isabel Vicente que he huma das que deixou o Padre Fernão
Rodriguez
Anno do nascimento de Nosso Senhor Jessu Christe de mil e quinhemtos e novemta e oito annos aos tres dias do mes de Maio nesta Villa de Obidos na memsa
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da Casa da Misericordia della se deu presentes os Irmãos da memsa abaixo assinados por Isabel Vicente viuva moradora nesta Villa e huma das casa que deixou
o Padre Fernão Rodriguez que estaa [Fl. 198 v.] em gloria pera nella morarem
pobresescolhidas per ordem desta memsa e dos Irmãos della, foi dito aos ditos
Irmãos que elles lhe tinhão dado huma das ditas casas que he a de Margarida da
Costa que ora estaa em casa de Francisco Correa Manuel, em quamto com elle estiver a dita Margarida da Costa, e que ora desião (=diziam) que pera a sam ivão
que nem se avia de vir pera a dita casa, e que ora por morte de Isabel Fernandez
vagarea (=vagara) outra casa pegado com a em que ella Isabel Vicente viuva que
pedia a elles Irmãos lha desem em sua vida, e em quamto ella não fisese por onde
a perdese i (=e) pois tinha as partes que o defuncto dis em seu testamento, e pore
as ter a tinhão escolhida pera vivere nas casas de Catarina da Costa duramte o
seu impedimento e nisto por elles Irmãos lhe derão a dita casa com a obrigação
do testamento do defumcto, que he rezare cada dia pella menham (=manhã) em
juellus (=joelhos) hum pater noster e huma ave maria por a alma do Padre Fernão Rodriguez que deixou a dita casa, e que a sua custa fabricarea (=fabricará)
e comsertara (=consertará) a dita casa em quamto nela vivere e por ella aseitare
a dita casa com as ditas comdicões e obrigacões ro [Fl. 199] gou a Amtonio Fernandez porteiro e amdador da dita casa da Misericordia que assinasse aqui por
ella com os Irmãos Francisco Framco escrivão da mesa que a escrevi e laregarea
(=largara) a outra casa em que ora esta que he de Margarida da Costa e emtregarea (=entregara) a chave a mim escrivão pera se dare a quem se asemtare em
mesa emquamto dureare (=durar) o empedimento de Margarida da Costa
[Assinaturas: Simão Dias; Francisco de Freitas; Vasco Fortes; Framcisco Framco; Amtonio Fernandez; Antonio Nunez; Ivam Martinz; Baltesar (desenhou uma
cruz) Iorge; Pedralvarez, Baltesar Diaz; Diogo Martinz]
Auto da emleicão que se fes da casa que vagou por morte de Margarida da
Costa que he huma das que deixou o Padre Fernão Rodriguez se deu a Maria
Alvarez viuva, ordinária desta Casa
Aos 14 dias do mes de Iunho de mil e quinhemtos e novemta e oito annos nesta
Villa de Obidos na mesa da Casa da Misericordia della sendo presemtes os Irmãos
da memsa abaixo assinados, pore Maria Alvarez viuva ordinária desta Casa, e
nesta Villa moradora foi feita peticão aos ditos Irmãos na qual lhes pedio a casa
que vagou pore morte de Margarida da Costa que lha desem em sua vida, e [Fl.
199 v.] e emquamto ella não fisese por omde a perdese por tere as partes, que o
Padre Fernão Rodriguezque Deos tem que deixou a dita casa e outras mamda em
seu testamento, e a aseita com as comdicões delle, a qual peticão vista por elles
Irmãos, com outra de outra pessoa que pedia a dita casa, a derão ha dita Maria
Alvarez, e pera ella a escolherão por mais digna com a obrigação do testamento do
defuncto que he rezare cada dia pella menham em gielhos (=joelhos) hum pater
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noster e huma ave maria por a alma do Padre Fernão Rodriguez que deixou a
dita casa; e a sua custa a fabricarea (=fabricará) e comsertarea (=consertará) em
quamto nella vivere; e por ella a aseitare (=aceitou) com as ditas comdicões rogou
a Manuel de Llemos, que assinasse aqui por ella com os Irmãos Francisco Framco
Escrivão da dita memsa e casa que o escrevi
[Assinaturas: Asi (?) dita a seu rogo Manuel de Lemos; Francisco Framco; Vasco
Fortes; Francisco De Freitas; Antonio Nunez; Baltesar (desenhou uma cruz) Jorge;
Simão Dias; Pedralvares; Joam Martinz; Felipe Dias; Diogo Martinz; Baltesar Diaz]
[Fl. 200] Auto do dinheiro que os Officiaes da Comfraria do Spirito Samcyo
derão pera aiuda de se comprarem huns orgãos pera esta Casa
Anno do nassimento de Nosso Senhor Iessu Christo de mil e quinhemtos e novemta e oito annos aos 28 dias do mes de Iunho do dito anno nesta Casa da Misericordia sendo presemtes o Provedor e Irmãos della que servem o presente anno
abaixo assinados, peramte elles appareceo Simão Dias Juiz que foi este anno da
Comfraria do Spiritu Samcto, e Francisco D’Orta escrivão e lhes dixexão que nas
comtas que tinhão feitas da dita Comfraria do Spiritu Samcto exesiam (=exerciam), e exeseram (=exerceram) este anno doze mil e quinhemtos reis, [rasurou
letras] as quaes elles tem asemtado de os darem a esta Casa pera aiuda de se
comprarem huns orgãos pera ella com condição que se metessem na pareedes, e
senão empreste pera forea (=fora), (?) forea desta Casa, e não de outra maneira e
que os ditos doze [riscou letras] mil e quinhemtos reis estam em poder de Simão
Dias tanoeiro Muredomo (=Mordomo) da dita Comfraria este anno e acabarea
(=acabará) pore dia do Spiritu Samcto do anno que vem de [15]99: e que o dito Simão Dias não sera obrigado a dare o dito dinheiro a elles Provedor, e Irmãos, nem
aos vimdoiros pera qur senão gaste em outra cousa, mas que quamdo [Fl. 200 v.]
se ouverem de comprare os ditos orgáos e pagare, o fareão (=farão) a saber o Provedor, e Irmãos ao dito Mordomo Simão Dias tanoeiro pera que elle va a Lixboa:
com o dito dinheiro a dalo e a entregalo a pessoa que vemdeu os ditos orgáos, e
não pudendo ir ira outro oficial da dita Comfraria em seu lugar e que se elles Provedor e Irmãos queriam aseitare o dito dinheiro com as comdicões aqui declaradas mãodassem dello fazere termo; e pore o Provedor e Irmãos assinados abaixo
o aseitarem na forma atras, assinaram aqui com o dito Juiz da dita Comfraria e
escrivão, e Mordomo Simão Dias tanoeiro que comfessou ter o dito dinheiro e se
obrigou a dalo e emtregalo na compra dos ditos orgáos como atras fiqua dito, e eu
Francisco Framco Escrivão desta Casa da Misericordia que o escrevi
[Assinaturas: O Provedor Francisco de Melo de Castelbranco; Framcisco Framco; Vasco Fortes; Francisco de Freitas; Baltesar (desenhou uma cruz) Jorge; Antonio Nunez; Simão Dias; Felipe Dias; Pedralvarez; Joam Martinz; Diogo Martinz;
Baltesar Diaz; Francisco D’Orta; Simão (desenhou uma cruz) Dias]
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[Fl. 201] Auto das pessoas que sirvão por eleitores pera elegerem Provedor e
Irmãos que sirvão esta Sancta Casa da Misericordia este anno que com messa
por dia de Nossa Senhora da Visitacão de [15]98 e acabarea pore o mesmo dia
de [15]99
Anno do nascimento de Nosso Senhor Iessu Christo de mil e quinhemtos e novemta e oito annos aos dous dias do mes de Iulho demtro na Igreja da Misericordia
desta Villa de Obidos semdo presemtes o Provedor Francisco de Mello de Castelbranco, e os Irmãos que este anno servirão, e a more (=maior) parte dos Irmãos
do Cemto, eu escrivão li o Compromisso desta Casa e Comfraria, e lido se (?) de se
fazer eleicão de eleitores pera elegerem Provedor e Irmãos que sirvão esta Samcta
Casa este anno que oie (=hoje) comessa e acabara por o mesmo dia de [15]99: e
por o Provedor nos foi dado iuramento dos sanctos avamgelhos ao Padre Belchior
Dias Capelam desta Casa e a mim escrivão, que nos recebemos, e sobcargo delle
nos mãodou que bem e verdadeiramente nos apartamos o dito Capelão, e eu
escrivão, e tomamos os votos de todos os Irmãos presemtes commessamdo por
Provedor, e Irmãos da mesa, e depuis por os do Cemto, aos quaes todos o dito
Capelam deu iuramento dos samctos evamgelhos em que pusserão suas [Fl. 201
v.] e sobcargo delle lhes dixe que bem, e verdadeiramente com sãas comsciemcias
nomeassem dos Irmãos sinco Nobres e sinco Officiães, pessoas de bomas (=boas)
almas e comsciemcias, de boma, rezão e emtedimento pera elegerem Provedor, escrivão, e mais Irmãos que este anno sirvão esta samcta Casa, e tomados os votos e
apuradas por o Provedor, e Irmãos da mesa com o Capelão sairam has mais vozes
pore eleitores o Licenciado Francisco Framco, Alvaro Barreto; Francisco de Freitas Paulo da Serra e Jeronimo D’Avellar, e dos Officiaes Grigorio Manuel Luis Vaz,
Amtonio Pirez, Ivam Martinz mercador, e Simão Dias e sendo todos presemtes
o Provedor lhes deu a todos iuramento dos sanctos evamgelhos em que puseram
suas mãos e sobcargo delle lhes mãodou que bem e verdadeiramente, e com sãas
comsciemcias elles elegessem Provedor e escrivão e omze Irmãos como he custume,
seis Nobres e seis officiaes pera servirem esta Sancta Casa este anno, e que na dita
eleicão não tenhão respeito a paremtes, nem a a Dios, nem a outra alguma cousa,
e elegessem tais pessoas que meresesem servir esta Samcta Casa; e que tivessem as
partes necessárias pera servirem, o que elles prometeram assi fazer, e o assinarão
Framcisco Framco Escrivão desta Casa e messa que o escrevi
[Assinaturas: Luis Vãz; Francisco de Freitas; Joam Martinz; Antonio Pirez; (desenhou uma cruz) Alvaro Bareto; Simão Dias; Jeronimo do Avelar; Paulo da
Serra; Grigorio Manuel]
[Fl. 202] E logo no dito dia atras declarado forão emtreges ao Padre Belchior Dias
Capelão desta Casa da Misericordia por os eleitores as pautas pera se averem de
apurar com o Provedor, e Irmãos da memsa, e com o dito Capelam, as quaes elle
emtregue na memsa ao Provedor e Irmãos, e apuradas por todos elles acharão
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faixem por Provedor has mais vozes o Prior Iorge de Lima Mascarenhas de Santa
Maria e por escrivão Luis de Freitas e por Irmãos dos Nobres o Padre Calhisto
Martinz, Alexio Tavares de Sousa Gonçalo de Freitas Paulo da Serra Lopo de
Siqueira, e dos Officiães Antonio Dias filosopho, Amtonio Pirez oleiro Amtonio
Deminges Grigorio Manuel Paulo Gomes e Belchior Dias. Todos moradores nesta Villa os quaes semdo chamados, e aseitado os cargos de Provedor, e escrivão,
e Irmãos pore o dito Capelam lhes foi dado iuramento dos sanctos avamgelhos
em que poserão suas mãos e sobcargo delle lhes emcarregou comprissem com as
obrigações de seus cargos como fosse mais serviso de Nosso Senhor, e bem desta
casa comprimdo em todo com a que dy, e mamda o Compromisso della, e elles
o prometerão assi fazer, e o assinarão Francisco Framco Escrivão desta Casa e
memsa que o escrevi
[Assinaturas: Jorge de Lima Mascarenhas; Ho Allexio Tavares de Sousa; Lopo de
Sequeira; Calisto Martinz; Luis de Freitas]
[Fl. 202 v.] [Continuação das Assinaturas: Antonio Pirez; Antonio Domingos;
Gregorio de Freitas; Grigorio Manuell; Paulo da Serra; Belchior Dias; Amtonio
Diaz; Paulo Gomes]
[Fl. 203] Repartisão que o Provedor Jorge de Lima Mascarenhas fez dos ofisios que os Irmãos amde servir este ano de 1598 que acabara pelo dia de Santa
Izabel do anno que vem de [15]99
Item Luis de Freitas escrivão da meza e dos Fieis de Deus seu companheiro Gregorio Manuel teram cuidado dos pobres envergonhados e da Fazemda e Spirito
Samto e Gafaria pedira as Freguezias D’Amoreira e Rourisa (=Roliça)
Item Valerio Tavares de Sousa Tesoureiro da Bolsa seu companheiro Amtonio
Domiges teram cuidado de pedir as Freguesias de Tornada Serra do Bouro e Sam
Sebastiam das Caldas
Item O Padre Calisto Matinz Tesoureiro da Capela seu companheiro Antonio
Pirez terão cuidado dos pobres da Villa pedirão as Fregezias de Sam Gregorio
Vidais
[Fl. 203 v.] Item Gregorio de Freitas Juiz dos Fieis de Deos seu companheiro Paulo Gomes Mordomo dele pedirão as Fregezias do Carvalhal e Bombaral
Item Paulo da Serra seu companheiro Belchior Dias terão cuidado do Ospital
e dos pobres delle e de Sam Vicente pedirão as Fregezias do Regemgo Gramde e
Pequeno e has Fregezias Moledo Sam Lourenço e Mouta
Item Lopo de Sequeira seu companheiro Amtonio Vicente filosofo terão cuidado
dos prezos e procurarão seus livramentos e solturas pedirão as Fregezias da Madalena São Silvestre e de Lamdal
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[Fl. 204] Assento que se tomou sobre os doze mil reis e quinhemtos reis que o
Santo Spirito Santo ho tem dados por os orgãos da Misericordia desta Villa
D’Obidos
Aos cinquo dias do mes de Fevereiro de mil e quinhemtos e noventa e nove annos nesta Vila D’Obidos a porta da Vila desta onde escrivão iuntos a mor parte
dos moradores da dita Vila e Confrades da Confraria do Spirito Sancto dela
dando ordem a guarda do mal de peste de que Deus nos guarde por aver alguns
rebates no Arebalde e Vila sem aver ordem pera se onrarem e remedearem os
feridos no dito mal de peste praticando todos sobre o dito negoceo asentarão
que os doze mil e quinhemtos reis que os Oficiais e Confrades do Spirito Sancto
tinhão dados pera benns orgãos pera Misericordia da dita Vila e gastase o dito
dinheiro no remedeo dos feridos do dito mal e em cabanas pera eles pera nelas
se curarem aquelles que forem pobres e os que tiverem de ser posto que agora o
não pagão polo estado do tempo e estarem impossibilitados pera logo poderem
pagar: constarão pello Livro de Receita e Despeza que se tera sera obrigado tudo
o que com ele se gastar (?) tanto que for desempedido e more (=maior) do se
avera por sua fazemda e este dinheiro se dará ao que for eleito pera corer com os
doemtes e por sua ordem se gastara avendo Livro da Receita e Despeza de tudo
o que com eles se gastar pera a todo tempo se saber e por parecer bem aos abaixo asinados e asentarão assim e não darão por este assento o que lleu Gregorio
de Freitasem auzencia do escrivão da meza por mo assim pedirem feito no dito
dia [Fl. 204 v.] dia anno e mes asima declarada e os que elegerão prezentes o
asinarão não estiveram prezentes neste acento o Mordomo e Oficiais do Spirito
Sancto por servirem no Arebalde dela e estar empedido e não consentirem aver
comoniquação com eles
[Assinaturas: Bernardim Ribeiro; Paulo da Serra; Antonio da Orta; Alvaro Bareto; Damião Dias; Manuel de Lemos; (?); (?); Pedralvares; (?); Grigorio Manuell;
Paullo Gomes; Manoel Figueira; Diogo da Mata; Felipe Dias; Gaspar (?); João
Dias; Gregorio de Freitas; Gill do Rego; Jeronymo do Avelar; Baltezar Diaz; Salvador Diaz; Hieronimo de Sousa; Gaspar Manuel; Manuel (desenhou uma cruz)
Amtunez; (?)]
[Fl. 205] [Continuação das Assinaturas: (desenhou uma cruz) (?) Machado;
Luis Allvarez; Amtonio Dias; Amtonio Fygueira; Amrique (desenhou uma cruz)
Leall; Fransisquo Luis; Amdre Pirez]
Auto da eleicão das orfãas deste anno de [15]99 – Beetriz (=Beatriz) Francisca
filha de João Francisco defumto e de Maria Alvarez da Dagorda e Antonia
Diaz filha de Roque Dias do Couto
Anno do asimento de Noso Senhor Jhesus Xpõ (=Cristo) de mil e quinhemtos e
noventa e nove annos esta (?) mesa o Provedor e Irmãos abaixo asinados forão
— 180 —

eleitos as mais vozes pelos ditos Provedor e Irmãos Breatris (=Beatriz) filha
que foi de João Francisco e de Maria Alvarez sua molher moradores no lugar
da Degorda termo desta Vila D’Obidos Antonio Dias filha de Roque Dias ja
defumto e de sua molher Catarina Gil moradores que forão no lugar de Coto
outro sim termo da dita Vila nos dotes que a Rainha Donna Caterina que esta
em gloria deixou pera duas orfãs desta dita Vila e termo em cada um anno e
por os sobreditos terem as partes que pera serem remetidos aos ditos dotes [Fl.
205 v.] se requereu do que todo se fez este auto pera a logo tempo se saber de
atraz declarado e o afirmara o Provedore Irmãos que prezentes forão Luis de
Freitas escrivão da meza o fiz aos quatorze dias do mes de Marso (=Março) da
era atras declarado
[Assinaturas: Luis de Freitas; Ho Provedor Jorge de Lima Mazcarenhas; (desenhou uma cruz) Antonio Dominguos; Paulo Gomes; Gregorio de Freitas; Grigorio Manuell; Lopo de Siqueira]
Imleisão de Domingos Pires “o Maio” da Corumbeira (=Columbeira) pera
Mamposteiro no dito lugar
Anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus de 1599 annos aos vimte quatro [Fl.
206] dias do mes digo vimte simquo dias do mes D’Abril nesta Vila D’Obidos e
Casa do Despacho da Misericordia sendo presentes em mesa o Provedor e Irmãos
abaixo asinados por eles foi emleito as mais vozes por Mamposteiro do lugar da
Corumbeira a Domingos Pires morador no dito lugar para que tire aos domimgos
no dito lugar pera esta Casa da Misericordia e as esmolas que lhe derem as traga
em cada hum anno amtes de Samta Izabel pera o que se lhe deu juramento dos
samtos evamgelhos ao dito Domimgos Pirez Maio que prezemte estava pera que
tirase as ditas esmolas e as jumtase bem e fielmente e ele prometeo assim fazer e
o asinarão Luis de Freitas escrivão da mesa o escrevi
[Assinaturas: Jorge de Lima de Mazcarenhas; Luis de Freitas; Paulo Gomes; Gregorio de Freitas; Domimgos (desenhou uma cruz) Jorge; Lopo de Sequeira; (desenhou uma cruz) Antonio Dominguez]
[Fl. 206 v.] Imleisão de Diogo Gomes pera Mamposteiro do lugar da Delgada
Anno do nacimento de Noso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de 1599 annos aos
nove dias do mes de Maio nesta Vila D’Obidos e Casa da Misericordia sendo
prezemtes em mesa o Provedor e Irmãos abaixo asinados por eles foi eleito por
Mamposteiro do lugar da Degada termo desta Vila a Diogo Gomes lavrador e
morador no lugar da Delgada pera que tire aos Domigos (=Domingos) no dito
lugar por esta Casa da Misericordia e as esmolas que lhe derem as traga em
cada hum ano amtes de Santa Izabel pera o que se deu juramento dos santos
evamgelhos ao dito Diogo Gomes que prezemte estava pera que tinha as ditas
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esmolas e as jumtase bem e fielmente e ele assim o prometeo fazer e asinara Luis
de Freitas Escrivão da mesa o escrevi
[Assinaturas: Ho Provedor Jorge de Lima Mazcarenhas; Luis de Freitas; (desenhou uma cruz) Antonio Domingues; Diogo (desenhou uma cruz) Gomes;
Calisto Martinz; Paullo Gomes; Antonio Pirez; Lopo de Sequeira; Grigorio de
Freitas; Belchior Diãz]
[Fl. 207] Eleicão de Andador e Espritaleiro que se fes este anno de [15]99
Aos 27 dias do mes de Junho desta presemte era de mil e quinhemtos e novemta e
nove em meza sendo prezemtes o Provedor e Irmãos abaixo asinados foi eleito por
espritaleiro do Hospital e amdador da Confraria dos Fieis de Deus anexa a esta
Santa Irmamdade a Gaspar Ribeiro por se emtender ser pera os ditos cargos e o
aver de servir bem e ho dito Gaspar Ribeiro o aseeitou e prometeo pello juramento
que lhe foi dado comprir com todas as obrigações que lhe forão lidas as quais não
estão escritas neste Livro as folhas cento e trinta e huma na nolta e por aceitar os
ditos ofícios com as ditas condicões foi feito este termo que o dito Gaspar Ribeiro
asinou feito no dito dia e era acima declarada e por o escrivão ser doemte fis este
termo que tambem assinei. Eu Gregorio de Freitas o escrevi
[Assinaturas: Ho Provedor Jorge de Lima Mazcarenhas; Paulo da Serra, Grigorio Manuell; Calisto Martinz; Lopo de Siqueira; Antonio Pirez; Paullo Gomes;
Antonio Dominguos; Gaspar Ribeiro; Gregorio de Freitas]
[Fl. 207 v.] Auto das pecoas (=pessoas) que sairão por electores per averem de
eleier Provedor e Irmãos por averem de servir este anno que comeca por dia
de Nossa Senhora da Vizitacão deste prezemte anno de [15]99 e se acabara por
outro tal dia do anoo de [1]600
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Cristo de mil e quinhemtos e novemta e nove annos aos dous dias do mes de Julho dentro na Igreiia da Misericordia desta Vila D’Obidos sendo prezemtes o Provedor Jorge de Lima Mascarenhas e os Irmãos que este anno servirão dos Cento se tratou fazer eleição
das pecoas (=pessoas) que avião de fazer digo eleier Provedor e Irmãos pera
averem de servir esta Sancta Casa este anno prezemte que comeca desta dia
em diante e há de acabar por outro tal do anno que vem de seiscemtos por
dia de Nossa Senhora da Vizitação e tomaomdo os votos a Padre Melchior
Dias Capelão desta Casa comigo Gregorio de Freitasque ora sirvo d’escrivão
em auzemcia de Luis de Freitas escrivão dela pelo dito Capelão foi dado iuramento dos sanctos evaniellos aos ditos Irmãos que bem e verdadeiramente
e com sãns conciencias eleião dez electores dos Irmãos dos Cento pera bem
verda [riscou estas duas palavras] digo eleierem Provedor e Irmãos que avião
de servir o anno que vem e sairão as mais vozes. Vasco Fortes: Bertolameo
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Francisco Gregorio de Freitas: Antonio Esteves: Bernardim Ribeiro: Antonio
Figeira: Francisco Correa Manoel Antonio Dias filosofo: O Padre Thome de
Matos: E Baltezar Dias aos quaes o dito [Fl. 208] Capelão deu juramento
sobre os sanctos evanielhos pera que bem e verdadeiramente eleiesem os ditos
Oficiais guardando em todo a forma do Comprimiço e segredo deste o que
de todo prometerão fazer e o dito Provedor deu juramento ao Padre Belchior
e a mim escrivão pera que bem e verdadeiramente tomasemos os votos e eu
Gregorio de Freitas Escrivão o escrevi
[Assinaturas: Ho Provedor Jorge de Lima Mazcarenhas; Bernardim Ribeiro; (desenhou uma cruz) Melchior Dias; Vasco Fortes; Amtonio Diaz; Antonio Esteves;
Baltesar Diaz, Antonio Fygeira; Bertolameu Francisco; Gregorio de Freitas; (desenhou uma cruz) Thome de Mattos; Francisco Correa Manoell]
E logo no dito dia no anno da eleicão atras declarado forão emtreges ao Padre Belchior Dias Capelão desta Sancta Casa da Misericordia pellos electores as pautas
pera se averem de apurar com o Provedor e Irmãos da mesa com o dito Capelam
as quaes o dito Capelam emtregou em mesa ao dito Provedor e mais Irmãos e
apuradas por todos [Fl. 208 v.] eles acharão sairem por Provedor o Senhor Dom
Afonço D’Alencastre Comendador Mor: escrivão Alvoro (=Álvaro) Bareto: Vasco
Fortes: Francisco Correa Manoel Pero Alvarez Pereira. Clememte Fialho Gaspar
Manoel Bertolameo Francisco Ioam Martinz mercador: Baltezar Dias: Francisco
Luis: Henriqz Leal: Antonio Esteves, os quaes sairão as mais vozes e forão chamados e o dito [riscou a palavra: provedor] Dom Afonco D’Alencastre Comemdador
Mor aceitou o dito cargo de Provedor e Alvoro Bareto o cargo d’escrivão e os mais
Irmãos acima declarados tambem aceitaram servir este anno que começa por
este dia de Nossa Senhora da Visitação ate outro tal que se acabara na era de
seiscemtos aos quais foi dado pello Provedor juramento sobre os sanctos evamgelhos em que poserão suas mãos e sobcargo do dito Juramento lhes emcaregou
comprisem com suas obrigações como mais serviço de Nosso Senhor o bem desta
Casa fosse comprindo em todo a forma do Compremiso o que prometerão fazer
e o asinarão Gregorio de Freitas escrevi [riscou palavras] anzemcia de Luis de
Freitas Escrivão da meza disem as entrelinhas Dom Afonço: pello Provedor e o
mal escrito escrevi
[Assinaturas: Ho Comemdador Mor; Francisco Correa Manoell; Vasco Fortes;
Gaspar Manuel; Fransisquo Luis; Antonio Esteves; Baltesar Diaz]
[Fl. 209] [Continuação das Assinaturas: Bertolameu Francisco; Enrique (desenhou uma cruz) Leal; Joam Martinz; Pedralvarez]
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[Fl. 209 v.] Repartição que o Provedor Dom Afonso de Lencastre Comendador da Ordem de Nosso Senhor Jhesu Xº (=Cristo) fez dos oficios que os Irmãos hão de servir este ano que começou por dia de Santa Isabel do ano de
1599 e acabara por outro tal dia do ano de 1600
Item Alvaro Barreto escrivão da messa e dos Fieis de Deos sseu companheiro Baltezar Dias terão cuidado dos pobres envergonhados e da fazenda do Sprito Santo
e da Guafaria pedirão as Fregessias D’Amoreira e Rourica
Item Vasco Fortes Mordomo da Bolça sseu companheiro João Martinz terão cuidado de pedir as Fregessias da Serra do Bouro Tornada e São Sebastião das Caldas
Item o Padre Gaspar Manuel Mordomo da Capela seu companheiro Antonio
Esteves terão cuidado dos pobres da Villa pedirão as Fregessias de São Gregorio
e Vidais
Item Ffrancisco Correa Manuel Juiz dos Fieis de Deos seu companheiro Francisco Luis e Mordomo da mesma Confraria pedirão as Confrarias do Carvalhal e
Bombarral
Item Clemente Fialho Bertolameu Francisco seu companheiro terão cuidado do
Ospital e dos pobres dele e da Ermida de São Vicente pedirão as Freguessias do
Regengo Grande e Pequeno Moledo São Lourenço e Mouta
Item Pero Alvarez Pereira seu companheiro e Amrique Leal terão cuidado dos
presos e procuração em seus livramentos pedirão as Fregessias da Madanela São
Silvestre e Landall
[Fl. 210] Acordo sobre o Irmitão de São Vicente
Ao primeiro dia do mes D’Aguosto de 1599 anos nesta Vila D’Obidos na Cassa
do Despacho da Misericordia semdo prezemtes em messa Dom Afonso de Lencastre Comemdador Mor da Ordem de Nosso Senhor Jhesu Xo (=Cristo) Alcaide Mor desta Vila Provedor desta Santa Casa da Misericordia este presemte
anno hos Irmãos abaixo asinados que com elle servem praticarão sobre a Casa
e Irmida de São Vicente que estaa junto desta Vila aneixa a esta Santa Cassa
a qual estava ao presemte sem Irmitão por Lionardo Francisco que o he se tirar
della na emtrada deste anno por causa da peste de que Deos nos guarde que deu
nesta Villa ao qual mandarão chamar e semdo presente lhe fizeram pergunta
se queria ser Irmitão da dita Ermida e se queria estar nella e servir a dita Irmitariã como servia os annos passados e elle respondeo que senão saera (=sairá)
della pola não querer servir somente por comservar a sua vida e de sua molher
e filhos e que aguora por Deos ter alevantado este mal da peste desta Vila ela
estava muito prestes pera servir a dita Irmitaria assi e da maneira que a servira
[aparece esta frase sublinhada] os anos pasados pello que o dito Provedor e
Irmãos lhe deram a dita Irmitaria emquaomto os Provedores e Irmãos desta
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Santa Casa servem comtender e emquanto a elle servir bem com tal condição
que ele tera as casas da dita Irmida em que viera sempre repairadas a sua custa
e as com se mais a sua custa de todo o que fosse nececario [Na margem esquerda, no seu canto inferior foi, posteriormente escrito o seguinte: as folhas 110
esta outro acordo sobre irmitão de São Vicente que declara a obrigazão que
tem] [Fl. 210 v.] somente caindo as paredes em tal caso esta casa as mandaria
erguer e as paredes do Quintal que estavão caidas as alevamtaria de pedra em
soço de maneira que estava se tapado e o aproveitaria muito bem e samearia e
moraria nas cassas e serão obriguado a ter a dita Irmida aberta de dia varida
(=varrida) e limpa e a Capella tera fechada e a chave della não daria a pessoa
nenhuma e eles (?) nem se callar sem licença do Provedor e Irmãos desta Cassa
e mais sera obriguado polos dias de São Vicente e de sua tresladação a dar todos
os ramos junco e espada na que for necesareo pera se emramar e juncar a dita
cassa os dias das bespora (=véspera) do santo e não comprindo todo asimo
despedião da dita Irmintaria e aproverião doutra pesoa e o dito Lionardo Francisco aceitou esta Irmitaria com todas estas condições de que se ffez este termo
que asinarão e mandarão o dito Provedor e Irmãos que se pasase carta da dita
Irmitaria ao dito Lyonardo Francisco e que por ella dous irmãos desta messa
lhe fosem dar posse della: E mandaram mais ao dito Lionardo Francisco que
não conheça a nenhuma Igreia nem a outra pesoa parte calar por ho (?) da dita
Irmida somente ao Provedor e Irmãos desta casa cuja a dita Irmida e por El
Rey Dom João o terceiro que estaa em gloria anexar a esta Santa Cassa da Misericordia e por esta causa lhe pertencer o domínio della e estar em posse de por
os Irmitões / E o dito Llionardo Francisco todo aceitou / mais se asemtou em
messa pelo dito Provedor e Irmãos que porquamto o Prioll [Fl. 211] da Igreia
de São Pedro desta Vila ouvera hum des ter dias a chave da dita Irmida de São
Vicente e ora não queria dar e se queria alevantar com a dita Irmida e fazer a
sua aneixa (=anexa) não o sendo. E sendo da amenistração desta Cassa: de que
sempre tevera posse fabricando a sem o dito Priol e Beneficiados da dita Igreia
terem na dita Irmida cousa alguma somente dizerem as missas que esta Cassa
manda dizer que he lhe paguão: que se mande fazer na dita Ermida nova chave
com guardas mudadas que se emtreguara ao Irmitão e fazendo sobre isto o dito
Priol ou Beneficiados alguma forem na dita Ermida se desse força de quem a
fizesse e sobre isto se requeresse a justiça desta Cassa ha que ela não perdese a
dita Ermida que lhe era dada pollo dito Senhor Rei e de todos se fez este acordo
e determinação que asinarão o dito Provedor e Irmãos Alvaro Bareto Escrivão
da messa o escrevi
[Assinaturas: Alvaro Bareto; Francisco Correa Manoell; Antonio Esteves; Joam
Martinz; Balltesar Diaz; Anrique (desenhou uma cruz) Leal; Pedralvarez; Gaspar Manuel; Vasco Fortes; Fransisquo Luis]
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[Fl. 211 v.] Auto de como foi inleito Guaspar Ribeiro serrador por Espritaleiro
e Andador desta Casa da Misericordia e dos Fieis de Deos e do juramento que
se lhe deu
Ano do nacimento de Noso Senhor Jhesu Xo (=Cristo) de 1599 anos aos tres dias
do mes D’Outubro nesta Vila D’Obidos na Casa do Despacho da Misericordia
semdo prezentes em messa Dom Afonso de Lencastre Comendador Mor da Ordem de Noso Senhor Jhesu Xo (=Cristo) Alcaide Mor desta Vila e Provedor desta
Santa Casa e Allvaro Barreto escrivão da dita Cassa Vasco Fortes o Padre Gaspar
Manoell Francisco Correa Manuell Clemente Fialho Pero Alvares Pereira Balltezar Dias João Martinz Bertolameu Francisco Amrique Leal Francisco Lluis e
Antonio Esteves todos Irmãos da dita Cassa e mesa que servem este anno por sser
falecido da vida prezente Guaspar Ribeiro alfaiate espritaleiro e andador desta
Santa Cassa. E da Confraria dos Fieis de Deos e estar o dito oficio vaguo loguo
praticaram sobre a pessoa a que se avia de dar o dito ofiçio e carguo: e tomados
os votos pelo dito Provedor sahio com todos elles Guaspar Ribeiro serrador morador nesta dita Vylla por ter as partes e callidades que se requerem pera o dito
carguo: o qual foi loguo chamado o aceitou com estas comdicões que serviria o
dito oficio emquaomto o servir bem e como deve e emquaomto os Provedores e
Irmãos desta messa o ouverem assim por bem e sera obriguado ajudar as misas
da obriguacão desta Santa Cassa que são as quartas feiras polos aber (=haver)
fazer cada vez que lho mandarem os tizoureiros da Capella e ajudara a armar e
emramar esta Cassa e a de São Vicente polos seus dias e en [Fl. 212] todos os mais
que se ouverem d’armar ou emramar e tera sempre na pia d’aguoa benta aguoa
benta pera tomarem as pessoas que emtrarem nesta Casa e asim tera cuidado de
a varer (=varrer) a llimpar cada vez que o ouverem he ter e comcertar os frontais
e cortinas dos retabollos e fara as camas e no Ospitall aos pobres e as tera sempre
comcertadas e esta Cassa isso lhe darao necesareo: e vindo ao dito Ospital algum
religioso ou outra pessoa omrrada (=honrada) pobre sera obriguado ao fazer saber ao Provedor pera os mandar aguazalhar (=agasalhar) conforme a suas callidades e buscam as cavalgaduras pera os pobres se hirem e tera sempre aguoa da
fomte pera beberen os pobres e esta Casa lhe dara em que a tenha / E asim outra
aguoa pera llavarem os pes se quiserem e cada no lhe darão quatro carradas de
lenha diguo quatro cargas de lenha pera fazer o foguo aos pobres no Imverno / E
dar lhe hão mais duas gamelas pera llavarem os pes de que dara comta tera taombem duas outras servidas pera limpeza dos doemtes e tera cuidado de os mamdar
lavar não consintira que os ditos pobres pouzem no dito Ospital maes que hum
dia e huma noite e avendo de pouzar mais sera com licença do Provedor e todas
as noites dormirão os ditos pobres fechados com chave e avemdo doentes acenderam a llampada e pedira azeite os peregrinos e pobres que com molheres fizerem
o que não derem ou outras cousas mal feitas o fara saber ao Provedor pera prover
niso como lhe parecer servira d’amdador da Misericordia e sera prezente nesta
Casa todos os Domimguos e mais dias de mesa pera ahi servir no que lhe ma— 186 —

mdarem e tera sempre esta Casa do Despacho limpa varida [aparece sublinhado]
e moverão [Fl. 212 v.] auguada e a mesa posta com seu pano e hir atamginda a
campainha diante de a Bandeira da Misericordia cada vez que sair fora vestido
no ballandião azul que lhe derão e com elle servira nesta Casa no tempos das
mesas e no tempo que he diserem as caisas dos Fieis de Deos de que também he
andador e levara dos oficios o ordenado costumado e alem delle lhe dará esta casa
cadanno (=cada ano) mil e quinhentos reis em dinheiro e mais quatrocentos reis
por os Domimguos e Quartas Feiras as noites emcomendar por esta Vila as almas
do purgatorio e os que estão em pecado mortal que lhe paguarão aos quarteis e
em cada hum anno no novo cinco alqueires de trigo que lhe paguara o rendeiro
desta conforme ao costume / e assim fara mais elle amdador todo o que lhe for
mandado do servico desta Casa e sera obriguado a todo o mais que os Andadores
e Espritaleiros são obriguados fazer polla roda do anno: E quamdo os mandarem
a algum negocio fora desta Villa elle o fara e esta Casa lhe paguara seu trabalho
do dito Guaspar Ribeiro a todo prezemte aceitou o dito oficio com todas estas
condicões e se obriguou por sua pessoa saber a todo comprir assim / e quando
deixar o oficio deixarem a esta Casa o ballandião azul sem por iso lhe darem
cousa allguma e pera servir bem o dito oficio lhe foi loguo dado juramento sobre
os santos emvangelhos em que pos sua mão sob carguo do qual ele prometeo de o
servir bem e o fazer todo o declarado neste auto / e tão bem puzera nas casas em
que pousaram os Amdadorese o Qinntal (=Quintal) tera bem concertado e limpo
o que elle prometeo e de todo se fez este auto que o dito Provedor e Irmãos asinarão com o dito Gaspar Ribeiro Alvaro Bareto escrivão da mesa o escrevi e loguo
lhe emtreguarão as chaves desta Igreja e as do dito Ospitall as quais lhe mandarão que [Fl. 213] não desse a pessoa alguma somente ao Provedor e Irmãos desta
messa cada vez que lhas pedissem o que elle prometeo Alvaro Barreto o escrevi
[Fl. 213 v.] Anno do nacimento de Noso Senhor Jhesu Xo (=Cristo) de 1599 anos
nesta Villa D’Obidos na Casa da Misericordia do Despacho aos 21 dias do mes de
Novenbro estamdo em messa Allvaro Barreto escrivão da dita Cassa que serve de
Provedor em auzemcea de Dom Afonso de Lencastre Provedor e assim os mais Irmãos abaixo asinados por sser fallecydo da vida prezemte Antonio Estevez cirieiro Irmão dos doze e hum dos Mordomos desta Igreia sse veio a votar em hum dos
Irmãos dos Cento pera sservir este anno de Irmão desta messa e do dito carguo e
as maes vozes sahio Felipe Diaz da Serra o qual foy chamado e por aceitar o dito
carguo he lhe deu juramento dos santos emvangelhos em que pos sua mão e pello
dito juramento lhe mandara que bem e verdadeiramente servisse de Irmão este
ano e no carguo de hum dos Mordomos desta Igreja com o Padre Gaspar Manoell
e acabara de servir por Santa Izabell que embora veea e elle o prometeo fazer e o
asinarão Alvaro Bareto o esprevi declaro que não sahio por inleicão da messa ou
se se abrevia a pauta pera ficar por Irmão o que tevesse maes votos e por votos
sahio que se abrisse a pauta e o Irmão que tevesse mais votos ele ficase Irmão
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desta messa no luguar do defunto Antonio Estevez e foi chamado o Capelão desta
Cassa o Padre Belchior Diaz e nos deu a dita pauta que se fez este ano da inleicão
do Provedor e maes Irmãos: E achamos quatro Irmãos dos Oficiais emcomtrados
em dous votos cada hum.s.Felipe Diaz capateiro da Serra e Luis Vaz ferrador e
Luis Allvarez cereiro e Pero Gonçalvez capateiro e se fizeram quatro escritos dos
seus nomes e sahio Felipe Diaz e sendo chamado por aceitar o dito carguo se lhe
deu juramento dos santos evangelhos pera que [Fl. 214] bem e verdadeiramente
sirva o dito carguo o que ele prometeo e o asinarão Allvaro Bareto o esprevi
[Assinaturas: Felipe Dias; Vasco Fortes; Alvaro Bareto; Joam Martinz; Gaspar
Manuel; Framsisquo Luis; Amri (desenhou uma cruz) que Lleal; Francisco Correa Manoell; Bertolameu Framcisco; Baltezar Diaz]
[Fl. 214 v.] Emleição das orfãas do ano de 1600
Anno do naçimento de Noso Senhor Jhesu Xo (=Cristo) de 1600 anos aos dezaseis dias do mes de Janeiro na Vila D’Obidos na Casa da Misericordia estamdo
em messa Alvaro Barreto escrivão dela que serve de Provedor em auzencia de
Dom Afonso de Lemcastre Comendador Mor da Ordem de Nosso Senhor Jhesu
Xo (=Cristo) Provedor da dita Casa. E bem asim Vasco Fortes Francisco Correa
Manoel Clemente Fialho Pero Allvarez Pereira e João Martinz Balltezar Diaz
Francisco Luis Amrique Leal Bertolameu Francisco e Filipe Diaz todos Irmãos
da dita Misericordia que este anno servem / Por se pasarem escritos nos dias da
Festa do Natal próximo passado aos Curas das Igreias desta Vila e aneixas do
termo em como oje Dominguo es do dito mes de Janeiro se avião d’emleger as
orfãas pera verem os dotes que a Rainha Dona Catarina de gloria sa memoria
deixou as orfãas das suas terras pera que as orfãasque os pretendessem fizessem
suas petições tendo as partes e callidades do Compromiso da dita Senhora Rainha
que se declararão nos ditos escritos loguo os ditos Irmãos lerão asi na dita messa
as petições das ditas orfãas: E sairão as mais vozes em primeiro e segundo luguar
Dommigas (=Domingas) filha que foi d’Antonio Dias morador que foi no luguar
da Mouraria e Catarina Leitoa filha que foi de Braz Leitão morador que for no
luguar do Soveral (=Sobral) da Lagoa tudo termo desta Villa por terem as partes do dito Compromisso / E em terceiro luguar sahio Ines Dias filha que foi de
Belchior Dias morador que foi no luguar da Daguorda termo outrosi desta Villa
e em quarto luguar sahio Ana Guarcia filha de João Manuel morador que foi no
luguar [Fl. 215] Da dos Ruivos tambem termo desta dita Villa por também terem
as partes e callidades do dito Compromisso cujo treslado eu escrivão li aos ditos
Irmãos: as quais duas orfãas que vão em terceiro e quarto luguar se emlegerão
e mandarão os ditos Irmãos que fossem tambem na conta que desta imleicão se
haa descrever a Misericordia de Lixboa onde se hão de dar estes dotes por esta
Cassa ter cartas dos Provedores e Irmãos dos anos pasados da dita Casa da Misericordia de Lixboa pera tamben hirem na dita carta pera que sendo casso que sse
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posão tambem dotar as dotarem / E de todos se fez este auto da dita inleição que
todos asinarão Allvaro Barreto Escrivão da mesa o escrevi
[Assinaturas: Em auzencia do Provedor Alvaro Bareto; Clemente Fialho (?); Baltesar Diaz; Vasco Fortes; Pedralvarez; Francisco Correa Manoell; Joam Martinz;
Gaspar Manuel; Framcisquo Luis; Felipe Dias]
[Fl. 215 v.] Auto de como foi inleito Antonio Martinz pombeiro D’Amoreira
por Mãoposteiro do dito lugar
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jhesu Xo (=Cristo) de 1600 anos aos tres dias
do mes D’Abril nesta Vila D’Obidos na Casa do Despacho da Misericordia sendo
prezentes os Irmãos da dita Casa que este ano servem abaixo asinados por elles
todos foi imleito por Manposteiro do dito luguar e asenhas de rador (=azenhas
de redor) pera nelle pedir pera esta Santa Casa a Antonio Martinz o pombeiro
da lenha morador no dito luguar que estava prezente o qual for contente de o
ser em luguar de Gaspar Allvarez do dito luguar por estar doente e se mamdar
escusar do dito carguo por tambem ser velho e pera servir o dito carguo lhe derão
juramento dos santos emvangelhos em que pos sua mão sob carguo do qual prometeo de servir bem e fielmente de Mãoposteiro e os ditos Irmãos mandarão se lhe
passase hua carta do dito carguo pera poder guozar dos prevylegios concedidos
aos Mãoposteiros e o asinarão com elle Allvaro Bareto escrivão da mesa o escrevi
[Assinaturas: Em auzencia do Provedor Alvaro Bareto; Vasco Fortes; Clemente
Fialho (?); Baltesar Diaz; Joam Martinz; Antonio Martinz; Francisco Correa Manoell; Pedralvarez; Amrique (desenhou uma cruz) Leal; Francisquo Luis; Felipe
Dias; Gaspar Manuel]
[Fl. 216] Auto das pesoas que sairão por inleitores pera elegerem Provedor e
os Irmãos que hão de sservir nesta Santa Casa da Misericordia este ano que
começa oje dia de Sta Isabel de 1600 anos e acabara polo mesmo dia do ano
que vem de 16001
Ano do naçimento de Noso Senhor Jhesu Xo (=Cristo) de 1600 anos aos dous
dias do mes de Julho dia da Vesitação de Nosa Senhora Madre de Deos a Samta
Isabell nesta Villa D’Obidos demtro na Igreia da Misericordia semdo prezentes
Dom Afonso de Lemcastre Comendador Mor da Ordem de Noso Senhor Jhesu
Xo (=Cristo) Provedor da dita Casa e os Irmãos que com elle este ano pasado
servirão e a mor (=maior) parte dos Irmãos dos Cento pera se fazer a inleição
do Provedor e Irmãos que hamde servir esta Santa Casa este ano que ora comeca
/ Loguo eu escrivão lli a todos o Compromiso que esta Casa e Irmandade tem e
llido: o dito Provedor na forma do dito Compromiso deu juramento com Padre
Belchior Diaz Capelão desta Cassa e a mim Allvaro Bareto escrivão sobre os samtos evangelhos em que pozemos nosas mãos e sob carguo do dito juramento nos
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mandou que bem e verdadeiramente na forma do capitulo do Compromiso que
fala da maneira que se hão de tomar os votos nosos tomasemos o que nos prometemos / E loguo nos apartamos anbos e nenhuma mesa dentro na dita Igreia
e tomamos os votos de toda esta Irmandade começando primeiro no Provedor e
Irmãos da messa e depois por todos os do Çento aos quais sob carguo de Juramento [Fl. 216 v.] dos santos emvamgelhos em que poserão suas mãos lhes mamdamos que nomeassem dez pesoas cinco nobres e cinco oficiais Irmãos desta Santa
Casa pera emlegerem Provedor e os Irmãos que com elle hão de servir esta Santa
Comfraria este ano que comeca oje e há d’acabar por outro tall dia do ano que
vem de seiscentos e huum e que fossem pesoas de boas almas e de emtendimento
e depois de todos votarem se apurarão os votos pello Provedor e mais Irmãos que
servem e sairão as mais vozes por inleitores dos nobres / Paulo da Sera e Lluis
Vaz ferador / Gaspar de Seixas e Ssimão Diaz / Rodrigo de Cirqueira de Lima
e Gonçalo Manuell capateiro Pero Allvarez Pereira e João Martinz mercador /
Francisco de Freitas e Antonio Pirez / E sendo todos prezentes o dito Provedor
lhes deu juramento dos santos emvamgelhos em que puseram suas mãos e pollo
dito juramento lhes mandou que eles bem e verdadeiramente e com boas allmas e
conciencias emlegesem hum Provedor e hum escrivão e cinco Irmãos mais Nobres
e sseus Oficiais que sirvão esta Santa Casa este ano que começa doje (=de hoje)
em diante e hadacabar (= há de acabar) por outro tall dia do ano que vem de
sseiscentos e huum que serião pessoas de boom viver e de boas allmas e conciençias que bem sirvão esta Santa Casa e cumprão as obrigações do Compromiso /
E eles o prometerão fazer eu escrivão Allvaro Bareto escrivão da mesa o escrevi
[Assinaturas: Clemente Fialho (?); Vasco Fortes; Ho Comendador Mor; Bertolameu Francisco; Baltesar Diaz]
[Fl. 217] [Continuação das Assinaturas: Pedralvarez; Gaspar Manuel; Emrique
(desenhou uma cruz) Leal; Felipe Dias; Francisco Correa Manoell; Alvaro Bareto; Framcisquo Luis; (desenhou uma cruz) Melchior Dias; Simão Dias; Gaspar
Seixas do Põo; Joam Martinz; Rodrigo de Syrqueira de Lima; Francisco de Freitas;
Grigorio Manuell; Paulo da Serra; Luis Vaz; Antonio Pirez]
[Fl. 217 v.] E Loguo no dito dia atras dous de Julho de 1600 anos nesta dita Villa
e Casa da Misericordia pelos ditos emlleitores atras forão emtreges as pautas ao
Padre Belchior Dias Capelão desta Casa pera se averem d’apurar com o Provedor
e Irmãos e apuradas por todos elles sairão as mais vozes.s. por Provedor o Padre
João Dellguado Vigario de Sam João [do Mocharro] e por escrivão o Padre Sallvador Dias Beneficiado na Igreia de Santa Maria e por Irmãos dos Nobres Gaspar
de Seixas do Poo: Francisco de Freitas Francisco D’Orta Luis da Serra e o Padre
Joam Diaz e dos Oficiais sairão / Simão Dias dizimeiro Antonio Diaz pedreiro
Jeronimo de Sousa e Manuel Figueira Simão Diaz tanoeiro e Gonçalo Manuel
estes quatro derradeiros sairão por votos diguo sairão por sortes / Por fficarem
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emcomtrados nos votos com outros Irmãos / Os quaes forão todos chamados e
semdo prezentes assim o Provedor escrivão e mais Irmãos o Provedor lhes deu
juramento dos santos emvamgelhos em que poserão suas mãos sob cargo do qual
lhes mandou que bem e verdadeiramente servissem este ano esta Samta Cassa
comforme ho Compromiso e eles o prometerão assim fazer e o asinarão com o
Provedor e Irmãos Alvaro Bareto o esprevi
[Assinaturas: João Delgado; Vasco Fortes; Ho Comendador Mor; Clemente Fialho (?); Pedralvarez; Salvador Diaz]
[Fl. 218] Releycão que o Provedor e Yrmãos da Casa da Misericordia fizeram
das orfãns que forão elleytas o ano passado digo deste ano de seyscentos por
nam serem ynda doemtadas
Ano do nacimento de Nosso Senhor Jesu Cristo de 1600 aos quatro dias do mes
D’Outubro na Villa de Obis (=Óbidos) na mesa do Despacho da Misericordia estando presentes João Delgado Vigayro da Vara e de Sam João do Mocharo Provedor e assim mays todos Yrmãos que este ano com elle servem na ditta Misericordia. Ay parecerão (=aparecerão) Maria Alvares mulher que foy de Antonio Dias
morador nos Casaes da Moraria termo desta Villa mai (=mãe) de Domingas
filha do ditto seu marido. E asin Caterina Costoa (=Costa) moca (=moça) orfam
filha que foy de Bras Leytão morador no Soveral (=Sobral) da Lagoa termo desta
Villa e diserão a elle Provedor e Yrmãos que no principio deste ano presente sendo
Provedor e Yrmãos os pasados que acabarão por Sancta Ysabel se mandou dizer,
nas estacões que as orfans que pretendessem aver o os doctes (=dotes) que a Raynha Dona Catarina que esta em gloria deyxou as orfans desta sua villa temdo as
partes e calidades do Compromiso fizesem suas petições a elles Provedor e Yrmãos
do ano pasado pera seren eleytas e por elles terem as calidades do dito Compromiso e serem muito pobres e virtuosas fiserão suas petições e proverão digo trouverão (=trouxeram) suas certidões de Juiz dos Orfãos de suas genuinas [Fl. 218 v.]
eydades o que tudo nisto em mesa sayrão elles supricantes (=suplicantes) eleytas
as mays vocês pera averen os ditos doctes como [riscou letras] todo construia da
eleyção que por elles foy feita que foy enviada a Misericordia de Lisboa pera la
seren doctadas e porque as ditas eleyções erão perdidas pella qual causa a dita
eleycão ficou frustada e não ove (=ouve) efeyto e ellas supricantes erão muyto
pobres e não podião casar sem serem doctadas nos dittos doctes. Pedião a elles
Provedor e Yrmãos avendo a tudo respeyto e elles estarem na onrra e fama que
estavão no ditto tempo as tornassem a releger pera que assim ouvesen os ditos
seus doctes pera elles ficaren enparadas apresentando logo ao ditto Provedor e
Yrmãos suas petições e certidões do Juiz dos Orfãos de suas legitimas eydades e o
dicto Provedor e Yrmãos as mandarão sayr fora e praticarão no ditto caso e por
achar que elles estavam elleytas na eleyção pasada como consta neste Livro atras
comtinhão mays votos que as outras que se opuseram aos ditos votos e por serem
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conhecidas de todos elles e teren as partes do Compromiso da dita Senhora cujo
tresllado esta nesta Casa por elles todos forão outra ves reelegidos as sobreditas
duas orfãns. Domingas filha de Antonio Dias e Caterina Leytoa filha de Bras
Leytãode que mandaran fazer este auto de releycão e asinarão e que se pasase
carta pera o Provedor e Yrmãos da Cidade da Misericordia de Lisboapera doctarem as dittas orfans aos quaes fosem [Fl. 219] tabem (=também) as petições e
certidões das ditas orfans na forma do ditto Compromiso Salvador Diaz Escrivão
que o escrevi a nodo naçimento de Noso Senhor Jhesu Cristo de 1600 anos aos
quatro de Otubro
[Assinaturas: O Provedor João Delgado; Salvador Diaz; Gaspar de Seixas do
Põo; Francisco D’Orta; Luis da Serra; Manoell Figueira; Francisco de Freitas; João
Dias; Simão (desenhou uma cruz) Dias; Hyeronimo de Sousa; Amtonio Dias]
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capelães e mamposteiros da
santa casa da misericórdia

CAPELÃES DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA (1550-1600)
Brás Fernandez (1550-1559)
Pero Baião (1559-1590)
Belchior Dias (1590 - …)

MAMPOSTEIROS* ELEITOS PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
1572
Fernão Lourenço, Lavrador, em substituição de Diogo Diaz, entretanto falecido – Freguesia de São Lourenço.
Pero Fernandez, Serralheiro (1572) – Freguesia de São Tiago da Vila de Óbidos
1578
Bastião Fernandez, Ferreiro, em substituição de André Luis, entretanto falecido – Dagorda
1579
Pero Alvarez – Freguesia das Gaeiras
António Fernandez – Freguesia de A dos Negros

* Pessoas de confiança, moradoras nos lugares pertencentes ao respectivo termo e autorizadas a
pedir esmolas, quer de bens monetários ou alimentares, destinados à Misericórdia, usufruindo de
determinados privilégios e isenções fiscais.
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1583
Francisco Martinz, em substituição de Luis Martinz, entretanto falecido – Freguesia de São Pedro
1592
Alvaro Fernandez – Freguesia das Gaeiras
1593
Diogo Martinz – Igreja de São Pedro da Vila de Óbidos
Antonio Dias, Forneiro – Freguesia de São João do Mocharro da Vila de Óbidos
1594
Francisco Antunez – Cortém e Vidais
Jerónimo Anriques – Tornada
Manuel Dias, Lavrador – Sanguinhal
António Duarte – A dos Ruivos
Afonso Alvarez “O Velho” – Bairro; Casal da Figueira e Trás do Outeiro
Leonardo Teixeira – Reguengo Grande
Gaspar Fernandez, Vendeiro - Barrocalvo
1595
Gabriel Boto - Famões
Diogo Henriques – Moita de Ferreiros
1596
Francisco Martinz – São Gregório
Francisco Pirez – Columbeira
Pero Fernandez – Baraçais
Luis Fernandez “O Preto” – Foz
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1597
Luis Fernandez – Ribeira das Caldas, Casais da Barrosa e Casais de São Tiago
Brás Eanes – Sobral do Parelhão
Antonio Dias – Serra do Bouro
Afonso Dias – Reguengo e Chão da Parada e Casais da Mouraria
1598
Francisco Martinz – São Gregório
1599
Domingos Pires “O Maio” – Columbeira
Domingos Gomes – Delgada
Antonio Martinz - Amoreira
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Figura 1 — Exemplo de escrita cortesã (fólio 6)

Figura 2 — Exemplo de escrita encadeada (fólio 27)

Figura 3 — Exemplo de escrita processada (fólio 78)

Figura 4 — Exemplo de escrita processada (fólio 78 verso)

Figura 5 — Exemplo de escrita processada (fólio 79)

Figura 6 — Exemplo de escrita processada (fólio 79 verso)

Figura 7 — Exemplo de escrita cursiva moderna (fólio 169)

Figura 8 — Exemplo de escrita caligráfica moderna (fólio 171 verso)
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