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NOTA PRÉVIA

Tal como previsto, damos novamente à estampa a transcrição dos nossos
“Acórdãos e Eleições”, neste caso o seu II Volume (1601-1627), com o intuito de
continuar a dar a conhecer à sociedade obidense, e não só, a história da vida
administrativa, económica, social e cultural de uma das mais antigas instituições da Vila de Óbidos.
A valorização do nosso acervo documental e a divulgação do seu estudo
continua a ser a nossa principal preocupação como forma de deixarmos a nossa marca formativa, pedagógica e inovadora no universo cultural existente em
todas as Santas Casas de Misericórdia portuguesas.

Óbidos, 30 de Novembro de 2013

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

Neste II Volume dos Acórdãos e Eleições da Confraria e Santa Casa da Misericórdia da Vila de Óbidos, transcreveu-se ainda, para o efeito, os últimos Fólios
(do Fólio 219 verso a 232 verso, abrangendo os anos de 1601 a 1603) dos oito
cadernos constituídos, que tem por título Acórdãos e Eleições, datado de 1549
a 1603. Iniciando-se, a transcrição do segundo Livro, como o mesmo título do
anterior, mas datado de Dezembro de 1603 a Maio de 1628. Neste novo estudo
sobre os Acórdãos e Eleições da instituição obidense, vários são os assuntos expedidos e recebidos, e ao mesmo tempo discutidos e aprovados pelo Provedor
e os onze Irmãos, anualmente eleitos pela Casa dos Cento e Vinte Irmãos que
constituem na sua totalidade a Confraria obidense. De todos estes assuntos,
optámos por dar relevo a um, que percorre quase todos os fólios transcritos, ou
seja, o que se refere à Eleição das Órfãs do Concelho e termo da Vila de Óbidos
e a distribuição dos seus dotes de casamento. Este procedimento, não foi limitado à Misericórdia obidense, pois esta prática foi realizada em praticamente
todas as Misericórdias existentes de Norte a Sul de Portugal. Durante este período analisado verificamos que a Santa Casa da Vila de Óbidos demonstrou
uma preocupação em dar protecção e estabilidade a estas jovens, entre os 19
e os 30 anos, a maior parte delas órfãs de pais. A estes competia dotar as suas
filhas de algum dinheiro, o que no caso de Óbidos quase todas elas tinham esse
fundo de maneio como forma de apresentação. No entanto para aceder a um
dote, no caso da instituição obidense, e em quase todas elas, era necessário que
a jovem efectivasse uma candidatura e reunisse todas as condições e virtudes
morais para o merecer, tais como a honra, a castidade, a reputação, a bondade, a modéstia, a pobreza e o desamparo. Esta candidatura aos dotes que uma
mulher forte, sábia, clemente e misericordiosa, como a Rainha D. Catarina de
Áustria (1507-1578) tinha deixado a todas “as Orfãas das suas Villas”, e dotadas
sob a orientação da Misericórdia de Lisboa passava por uma petição, na qual a
interessada deveria identificar-se, fornecendo todas as informações sobre a sua
paternidade, residência, idade, pobreza e herança. Depois de analisadas estas
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candidaturas, pelos Mesários da Misericórdia, as Mesas Administrativas seleccionavam as diversas candidatas, e no caso de Óbidos, eram votadas (sabemos
que noutras Misericórdias os processos eram sorteados, num vaso, por um menino, de forma a garantir uma certa imparcialidade) e escolhidas. Esta escolha
era apresentada, como poderemos ver ao longo deste estudo (ver, por exemplo,
o Fólio 37 e verso, e Fólio 38), em Acórdãos, elaborando-se uma espécie de
lista final, com as órfãs mais votadas e as menos votadas. As órfãs “vencedoras”
(geralmente eram eleitas as duas ou três mais votadas) seriam, assim, dotadas e
preparadas para contrair matrimónio. Conseguir o dote significava, para estas
mulheres pobres e órfãs, um acesso a um matrimónio, o que facilitava a sua integração na sociedade, e essencialmente constituir família, dentro dos cânones
estabelecidos pela Igreja Católica.
Mas não só esta questão dos dotes é abordado nesta obra transcrita, pois
para além das diversas eleições para a constituição dos Mesas Administrativas
são também descritos outros assuntos todos eles relevantes pela sua importância administrativa, económica e histórica e outros pela sua pertinência e
curiosidade humana e social. Neste sentido, destacamos os seguintes:
Em 1602, o pagamento final de 17 mil réis a um organista, de nome Roque
Soares, da Vila da Batalha, devido a uma encomenda de uns órgãos que a Misericórdia já tinha pago, no valor de 10 mil réis, perfazendo a encomenda em
causa o preço final de 27 mil réis (ver Fólios 224 e verso);
A Santa Casa obidense passa a ser, em 1603, responsável pela realização da
Procissão do Senhor dos Passos, que nos dias hoje ainda se realiza na Vila (ver
Fólios 229 e verso, e Fólio 230); ainda neste ano de 1603, encomenda-se ao pedreiro Diogo Vaz a construção do Cruzeiro defronte da Igreja da Misericórdia,
bem como o seu lageamento e “no meo por hum degrao e nas ilhargas acrecentar
os que estão postos” (ver Fólio 232);
Em 1604, um treslado do Rei Filipe II de Portugal (III de Espanha) mandando que os diversos Provedores de Comarca passem a tomar conta das rendas de
todas as Misericórdias portuguesas, pois o monarca tinha sido informado que
Vereadores e Oficiais das diversas Câmaras de muitas Cidades Vilas e Luguares
deste Reino repartiam entre eles os arrendamentos que faziam “paguando pouco
ou nada ao contrato e que tomão sobre si as rendas das corentes e os sobeios delas
gastão sem hordem algum”, e que por outro lado, também tinha a informação
que os Provedores e Oficiais das diversas Confrarias de Misericórdia usurpavam as mais diversas propriedades da Misericórdia repartindo-as entre si e os
seus parentes o que resultava um grande prejuízo nas rendas dos contratos e
obrigações das ditas Confrarias (ver Fólios 3 e verso e 4 e verso);
Em 1611, a Misericórdia de Óbidos recebe uma carta da Misericórdia de
Lisboa, impedindo, que se pedissem as esmolas, cada Domingo, para os presos
dentro das Igrejas, segundo a chamada “Bula de Cruzada ou de Santa Cruzada”
(Esta Bula foi criada no tempo da Reconquista Cristã no território português,
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permitindo a concessão de indulgências a quem ajudasse com os seus bens na
luta contra os sarracenos, nos mesmos termos que eram concedidas a quem
apoiasse as Cruzadas na Terra Santa. Com o fim da Reconquista, esta Bula
manteve-se, passando os rendimentos obtidos a ser aplicados na manutenção
das ordens militares, nas conquistas ultramarinas e no resgate de cativos. Só foi
extinta a 31 de Dezembro de 1914, pelo papa Bento XV, que a substituiu pelos
chamados Indultos Pontifícios) - (ver Fólio 51 v.);
No ano de 1613, a Misericórdia de Óbidos tentou junto do Cabido da Sé
de Lisboa fazer uma “troca” de locais de culto, entre a Ermida de S. Vicente,
pertencente à instituição obidense e a Igreja de São João de Mocharro (ver Fólio 81) …”negócio” que no entanto não se efectivou por os Irmãos, que constituem a Mesa Administrativa, não terem chegado, entre eles, a acordo (ver
Fólio 82 v.);
Durante os inícios de 1616, é afirmado que houve um período de grande
seca, promovendo a Santa Casa uma Procissão no dia 14 de Abril e “d’ahy por
diante, mandou muita agoa”. (ver Fólio 106 v.), vindo o contrário a suceder,
dois anos mais tarde, (1618), em que nos surge a notícia de grandes chuvas que
ião consumindo “as novidades de pão que nos campos estavão ia consumidas”,
organizando novamente a Confraria de Óbidos uma Procissão em que pedissem a “Deus Misericordia” (ver Fólio 126);
No ano de 1619, foi criado um “Guião” (bandeira que nas procissões vai à
frente do pendão) de tafetá preto com seus cordões e letras de ouro e “outro si
huma crus prateada e astea preta” para ser utilizado nas procissões do Senhor
dos Passos (ver Fólios 135 v. e 136);
Em 1620, um testamento de um tal Pero Ribeiro, falecido em Malaca (Índia), fazendo da Misericórdia de Óbidos por sua herdeira, devido ao facto das
suas irmãs e filhas delas não estarem ainda vivas (ver Fólio 148 v.);
A Misericórdia de Lisboa, em 1621, envia uma Carta, de que se fez o seu
treslado para este livro, avisando, a nova Mesa Administrativa, que muitas
das Cartas de Guia recebidas da sua congénere obidense da anterior Mesa são
falsas, usando pessoas com título de Padres “fazendo o que não devem”… “por
serem escritas de mão em cadanno por diferentes peçoas mais facilmente nos
enganão, e devem enganar as mais Cazas de Misericordia”, passando a usar-se
“letra de forma impressas e fazerem assento nos Livros dessa Caza” (ver Fólios
157 e verso);
Em 1625, notamos a presença de D. Miguel de Castro, Arcebispo de Lisboa
e antigo Vice-Rei de Portugal, durante o reinado de Filipe II de Portugal, numa
sessão solene na Santa Casa (ver Fólio 192 v.); e durante o mesmo ano, igualmente, a presença de um Sacerdote e Abade da Ordem de S. Basílio, de seu
nome Nico Foro, que vindo do Médio Oriente, veio solicitar dinheiro, à Misericórdia de Óbidos, para o sustento da sua Ordem, que vinha sendo oprimida
pelo Império Otomano (de notar que nesta época os Turcos eram uma ameaça
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ao Império dos Habsburgos, personificados na figura de Filipe II de Portugal,
III de Espanha);
A encomenda, em 1626, a um tal Manuel das Neves, marceneiro, para a
execução de um retábulo para albergar o “Santo Crucifixo” (imagem que era
usada nas mais diversas procissões promovidas pela Misericórdia de Óbidos),
e que “ficasse fechado com humas grades de ferro bem ornadas e perfeitas…” (ver
Fólio 195 v.); No ano seguinte (1627), encomenda-se, também, ao pintor obidense João da Costa, “que por sua fama, nesta Villa pintou o Retabollo de Sancta
Maria e dos Capuchos [das Gaeiras], e o de Sam Pedro”, para a execução de um
novo rascunho ou risco, “de dous paneis com quatro culunas pera que no mais
alto…se pintasse a vinda do Spirito Sancto, e no que fica antre as quatro colunas
se pintasse o misterio da Vizitação que Nossa Senhora fez a Sancta Izabel orago
desta Sancta Casa de Misericordia, e que se podia o dito Retabollo fazer com menos custo de mandeira (=madeira), ouro, e pintura” (ver Fólios 200 v. e 201); no
mesmo ano, forrou-se com tábuas de pinheiro, “por sima em preto o corpo da
Igreja”, tendo a instituição obidense, para o efeito, mandado cortar oito pinheiros, com a ajuda de serradores de Alcobaça (ver Fólios 205 v. e 206); e, ainda
no ano de 1627, a Mesa acordou que se desse de esmola aos Padres Capuchos
do Convento de São Miguel das Gaeiras 50 reis em cada semana, devido ao
facto de o tostão que antes lhes atribuíam não ser suficiente para sustentar esta
comunidade religiosa.
De referir, ainda, que as Misericórdias indianas de Goa e de Negapatão, estabeleceram contactos com a Misericórdia de Óbidos recebendo esta, cartas
daquelas para esclarecer situações de portugueses, naturais do termo de Óbidos, emigrados nesses locais, e que ali faleceram, deixando os seus bens para
que a Santa Casa obidense os administrassem, ou que os remetessem para familiares que ainda existissem.
Por último, de acrescentar, que vários Irmãos foram “riscados”, ou seja, expulsos da Irmandade de Óbidos, por casos de desobediência perante a Mesa
Administrativa, como foram os casos: em 1618, do Padre Francisco Rodriguez,
Ecónomo na Igreja de S. Tiago, de Óbidos (ver Fólio 126 v.); em 1619, Domingos
de Souza e António da Silva (ver Fólio 140 v.); em 1622, António Nunes, sapateiro (ver Fólios 171 v. e 172); e em 1624, o Padre Jerónimo Ferreira, Prior da Igreja
de São Tiago de Óbidos (ver Fólios 178 v. e 179).
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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, utilizou-se a seguinte expressão, dentro de
parênteses rectos: Ex: [de seguida surge-nos palavra(s) ou abreviatura
de difícil leitura].
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

Continuação do Livro Acórdãos e Eleições da Confraria e Santa Casa da
Misericórdia da Vila de Óbidos, datado de 1549 a 1603
[Fl. 219 v.] Eleyção das orfãas do ano de 1601
Anno do nacimento de Noso Senhor Jesus Cristo de 1601 anos aos dezenove
dias do mes de Febreyro (=Fevereiro) na Villa de Obidos na Casa da Sancta
Misericordia estando em Mesa o Provedor João Delgado e ben asin Gaspar de
Seyxas do Po o Padre João Diaz Francisco de Freytas [de seguida repetiu este
mesmo nome] Luis da Serra Simão Diaz dezemeyro (=dizimeiro) Antonio Diaz
pedreyro Gregorio Manoel Simão Dias tanoeyro Manoel Figeyra Jeronímo de
Sousa todos Yrmaos da Misericordia que este ano servem. Por se averem pasado
os escritos nos dias das faltas do Natal proximo pasado aos Curas das Igrejas
desta Villa e aneyxas (=anexas) do termo e como oje Domingo desenove do dito
mes de Janeyro se avião de eleger as Orfans pera averem os dotes que a Raynha
Caterina de gloriosa memoria deyxou as orfans das suas terras pera que as Orfans que ho pretendesen físesem suas petições tendo as partes e calidades (=qualidades) do compromisso da dita Senhora Raynha que se decrararão nos dittos
escritos logo os dittos irmãos lerão na ditta mesa as petições das ditas Orfans he
sayrão as mays vozes com votos iguais.s.cada hua oyto votos. Ysabel desta Villa
filha que foy de Luis Martins ja difunto e de Briatis (=Beatriz) Lopes. A outra con
ou tal oyto votos igual a esta Serafina D’Amoreyra filha. Apos estas duas teve quatro votos Ysabel da Corumbeyra (=Columbeira) filha que foy de Antonio Diaz. E
tres votos Maria do Paco filha que foy de de Domingos Gomes termo desta Villa
forão aqui postas por tamben terem as partes e calidades do dito Compromisso
cuio tresllado eu Escrivão ai aos dittos yrmaos as quaes duas Orfans que não o
segundo e terceyro lugar se elegerão mays não [Fl. 220] forão mandadas a Misericordia de Lisboa por evitar duvidas mays mays ficarão aqui para que si as
quisesem tamben doutar ficase em lembrança. E do todo se fes este auto da ditta
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eleycão e todos asinarão primeyro de Julho de 1601 anos Salvador Diaz Escrivão
que ho escrevi
[Assinaturas: O Provedor João Delgado; Salvador Diaz; João Dias; (assinatura de difícil leitura); Simão Dias; Amtonio Dias; Gaspar de Seixas do Põo;
Hyeronimo de Sousa; Francisco de Freitas; Manuel Figueira]
Auto das pesoas que sayrão por elleytores pera elegerem Provedor he os
Yrmãos que aomde servir nesta Sancta Casa da Misericordia este anno que
começa oje dia de Sancta Ysabel de mil seysçentos e hum e acabara pello mesmo dia do anno que vem de 1602
[Fl. 220 v.] Anno do nacimento de Nosso Senhor Jesu Cristo de 1602 aos dous
dias do mes de Julho dia da Visitação de Nosa Senhora nesta Villa de Obidos dentro da Igreja da Misericordia sendo presentes João Delgado Vigayro de Sam João
Provedor da dita Casa he os Yrmãos que com elle este anno passado servirão he
a mor (=maior) parte dos Yrmãos dos Cento para se fazer a eleyção do Provedor
he Irmãos que aomde servir esta Sancta Casa este anno que ora comença, logo eu
escrivão li a todos o Compromisso que esta Casa e Yrmandade tem, e llido, o dito
Provedor na forma do ditto Compromiso deu juramento ao Padre Melchior Diaz
Capellão desta Casa e a min Salvador Diaz Escrivão sobre os Sancto Evangelhos
en que posemos nosas mãos e soocargo (=sob cargo) do ditto juramento nos mandou que bem e verdadeyramente na forma do capitulo do Conpromiso que falla
da maneyra que sea de tomar os votos nos os tomasemos, o que nos prometemos
e logo nos apartamos ambos en hua mesa demtro da ditta Igreja e tomamos os votos de toda a Yrmandade começamdo primeyro no Provedor e Yrmãos da mesa e
depoys pellos do Çento aos quaes sob cargo do juramento dos Sanctos Evangelhos
en que poserão suas mãos e lhes mandamos que nomeassem des (=dez) pesoas
çinco nobres e cinquo oficiaes Irmaos desta Sancta Casa pera elegerem Provedor
e Yrmãos que comeca oje e de acabar por outro tal dia de seyscentos e dous e que
fosem pesoas de boas almas e de entendimento de depoys de todos se apurarem
os votos pello Provedor e mays Yrmaos que servem sayrão as mays vozes por
eleytores Gregorio de Freytas e Antonio Figeyra [Fl. 221] Alvaro Barreto e Diogo
Martins Francisco Correa Manoel e Luis Alvares Vasco Fortes e Baltasar Diaz o
Padre João Diaz e Antonio Dias filosofo e sendo todos presentes o dito Provedor
lhes deo juramento dos Sanctos Evangelhos en que puseram suas maos e por elle
lhes mandou que elles bem e verdadeyramente elegessem Provedor e Escrivão e
des (=dez) conselheyros pera servirem esta Santa Casa o ano que comença de oje
en diante e hade acabar por outro tal dia do anno que vem de [1]602 e elles ho
prometerão de asin o fazer e asinarão Salvador Diaz Escrivão da Mesa ho escrevi
[Assinaturas: O Provedor João Delgado; Alvaro Barreto; Luis Allvarez Figueira; Francisco Correa Manoel; João Dias; Antonio Diaz; Gregorio de Freitas;
Diogo Martinz; Vasco Fortes; Melchior Dias; Baltesar Diaz; Antonio Figueira]
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E logo no ditto dia dous Julho de [1]601 anos nesta ditta Villa de Obidos na
Igreja da Misericordia pellos dictos Eleytores atras forão entreges as pautas ao
Padre Melchior Dias Capellão desta [Fl. 221 v.] Santa Casa pera se averem de
apurar com ho Provedor e Yrmãos e apurados por todos elles sayrão as mays
vozes comvem a saber por Provedor o Padre Antonio de Aguiar Benefficiado na
Igresa [o escrivão escreveu erradamente a palavra Igreja] de Sam Pedro he por
Escrivão Alvaro Barreto e por Irmãos dos Nobres Gregorio de Freytas, Francisco da Silva Tome de Matos Vasco Fortes Antonio Nunes e dos Oficiaes Antonio
Dias filosofo e Anrique Leal e Francisco Luis e Afonso de Lemos e Baltasar Dias
e Diogo Martins Borralho os quaes forão chamados e lhes foy dado juramento a
todos.s.ao Provedor he Escrivão e os mays Yrmãos pello Provedor João Delgado
dos Santos Evangelhos en que puseram suas mãos sob cargo do qual lhes mandou
que bem e verdadeyramente servisen este anno esta Sancta Casa segundo a forma
do Compromisso e elles o prometerão assim fazer e asinarão com ho Provedor he
Yrmaos Salvador Diaz ho escrevi
[Assinaturas: João Delgado; Baltesar Diaz; Antonio D’Aguyar; Antonio Diaz;
Melchior Diaz; Diogo Martinz; Afonso de Lemos; Antonio Nunes; Thome de Mattos; Anrique (desenhou uma cruz) Leal; Vasco Fortes; Alvaro Barreto; Francisco
da Silva; Francisquo Luis]
[Fl. 222] Repartição dos oficios que fez o Provedor Antonio D’Aguiar dos
Irmãos dos ofiçios que cada hum hade servir e dos companheiros este ano
presentes começou por Sta Isabel deste ano de 1601 e acabarão por outro tall
dia do ano que vem de 1602
Item Alvaro Barreto Escrivão da Mesa e dos Fiees (=Fiéis) de Deos seu companheiro Baltezar Diaz terão cuidado dos pobres e envergonhados pedirão as
Fregezias da Amoreira e Rouriça (=Roliça)
Item Vasco Fortes Tezoureiro da Bolça seu companheiro Emrrique (=Henrique) Leal pedirão as Fregesias de São Sebastião das Caldas Tornada e Serra do
Bouro
Item Francisco Correa Manuel Juiz dos Fieis de Deus seu companheiro Afonso de Lemos Mordomo delles pedirão as Fregesias Da dos Negros Do Franco e
Landall
Item o Padre Tome de Matos Tezoureiro da Capela seu companheiro Francisco Lluis terão cuidado dos pobres da Villa pedirão as Fregesias do Carvalhal e
Bombarrall
Item Antonio Nunez seu companheiro Diogo Martinz terão cuidado do Ospital e de São Vicente [refere-se à Capela] pedirão as Fregezias do Regengo Moledo
São Lourenço e Mouta
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[Fl. 222 v.] Item Francisco da Silva seu companheiro Antonio Diaz terão cuidado dos presos e demandas e da fazenda do Sprito Sto (=Espírito Santo) e da
Guafaria pedirão as Fregesias de Sam Gregorio e Vidais
[Fl. 223] Inleição das Orfãas do ano de 1602
Ano do nacimento de Noso Senhor Jhesu Xo (=Cristo) de 1602 anos aos tres
dias do mes de Fevereiro nesta Vila D’Obidos na Casa do Despacho da Misericordia estamdo em Mesa o Padre Antonio D’Aguear (=Aguiar) Provedor e Alvaro
Barreto Escrivão da Mesa Francisco Correa Manuel Vasco Fortes o Padre Thome de Matos Antonio Nunez Francisco da Silva, Dioguo Martinz Anrique Leal
Francisco Luiz Baltezar Diaz Afonso de Lemos e Antonio Diaz todos Irmãos desta Santa Casa que este ano serven autualmente (=actualmente) nesta Mesa por
serem pera isso inleytos por ser este o dia e Domingo que todos tenhão asentado
fazer se a inleyção das Orfãas que este ano hão de ser dotadas na Misericordia de
Lixboa nos dotes que a Rainha Dona Catarina que Deos a tem deixou as Orfãas
das suas Villas por terem mandados escritos a todos os Curas assim desta Vila
como de todos terem pera as Orfãas que pretendessem serem dotadas nos ditos
dotes fizesem suas petições e trouvesem suas certidões assinadas polo Juiz dos
Orfãos de suas legitimas e do mais que tevesem de qualquer erança (=herança) declaramdo nos escritos as partes callidades e comdicões que aviam de ter
pera averem os ditos dotes todo comforme ao Compromiso da dita Senhora cujo
tresllado estaa no Cartorio desta Casa [Fl. 223 v.] E as pesoas que fizeram suas
petições e se puseram aos ditos dotes forão Isabel filha que foi de Diogo Martinz
Francisco desta Vila que muitos anos servio esta Casa de Irmão e Maria do Couto
filha de Baltezar Diaz do Arelho e Maria Nunez diguo e Graça [possivelmente
é este o nome descrito] filha de Gregorio Fernandez da Corumbeira e Catarina
da Madeneira filha de Dioguo Fialho de Tornada todo termo desta Villa por o
dito Provedor ter mandado aos ditos Irmãos que soubessem particularmente das
ditas Orfãas de suas virtudes idades desemparo pobreza e das mais partes que se
requerem conforme ao dito Compromiso e todos terem tomado esta emformação
o dito Provedor lhes mamdou que votassem em duas delas as mais benemeritas
e isto sob cargo de juramento que tinhão e eles o prometerão fazer e tomou logo
os votos comigo Escrivão e sairão as mais vozes no primeiro lugar Isabel filha de
Dioguo Martinz que tem vimte anos de idade e tem de legitima tres mil quatrocentos e tres reis que levou todos os votos e sahio em segundo lugar Maria do Couto filha de Baltesar Diaz defunto de idade doutros vimte anos e tem de legitima
mil duzemtos e trimta reis e sahio em terceiro lugar com menos votos Graça filha
de Gregorio Fernandez da Corumbeira que tem de idade vinte e cinco anos e de
legitima tres mil novecentos e vimte reis Catarina de Madeneira não levou voto
nenhum e de todo se fez este auto da ditas eleyções [Fl. 224] E mandarão o dito
Provedor e Irmãos que se passassem carta da dita Inleyção pera Misericordia de
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Lixboa pera serem dotadas as ditas duas Orfãas as duas primeiras e o asinarão
Allvaro Barreto Escrivão da Mesa o escrevi
[Assinaturas: Alvaro Barreto; Provedor Antonio D’Aguiar; Vasco Fortes;
Francisquo Luis; Antonio Nunez; Francisco da Silva; Antonio Diaz; Thome de
Mattos; Francisco Correa Manoel; Baltesar Diaz]
Quitação de Roque Soares organista dos 17 mil reis que esta Casa lhe devia dos orgãos que fez
Aos catorze dias do mes D’Abril de Mbcii (=1602) anos nesta Vila D’Obidos
na Casa do Despacho da Misericordia sendo ahi prezente Roque Soares organista
morador na Vila da Batalha loguo recebeo da mão de mim Escrivão dezassete
mil reis que lhe paguei por Vasco Fortes Tezoureiro da Bolça desta Casa que esta
Misericordia lhe estava de [Fl. 224 v.] vendo ao dito organista dos orgãos que
foi pera esta Casa por preço de vinte e sete mil reis de que se fez escrettura (=escritura) por Pero Alvarez Pereira nesta Villa em pro dito preço e a [de seguida,
surge-nos uma palavra de difícil leitura] da dita escretura recebeo dez mil reis e
por esta maneira o dito organista se deu por bem pago e emtregue dos ditos vinte
e sete mil reis e deu a esta Casa da Misericordia Provedor e Irmãos por qintes e
llivres dos ditos XXbii (=27) reis doje (=de hoje) pera todo sempre e os orgãos
os emtreguou ao Provedor e mais Irmãos acabados comforme a sua obrigação e
se obrigou a vir afinar os ditos orgãos dentro neste ano huã vez comforme a sua
obrigação e custume / Todas que a todos forão prezentes Gaspar Ribeiro criado do
Comendador e Gaspar Ribeiro Espritaleiro desta Casa Alvaro Barreto Escrivão
da Mesa o escrevi
[Assinaturas: Gaspar Ribeiro; (desenhou uma pequena cruz) Roque Soares;
Gaspar Rybeiro de Proença]
[Fl. 225] Auto das pesoas que sairão por Inleitores pera emlegerem o Provedor e Irmãos que hão de servir nesta Santa Casa da Misericordia este ano
que começa oje dia da Visitação de Santa Isabel deste ano de [1]6002 [o Escrivão acrescentou mais um zero] e hadacabar (=há de acabar) polo mesmo
dia do ano que vem de [1]6003 [o escrivão acrescentou mais um zero] / E do
Provedor e Irmãos que sairão
Ano do nacimento de Noso Senhor Jhesu Xpo (=Cristo) de mil seiscentos e
dous anos aos dous dias do mes de Julho dia da Visitação de Samta Isabel nesta
Vyla D’Obidos dentro nas que era da Casa da Samta Misericordia semdo ahi
prezemte o Padre Amtonio D’Aguiar Provedor da dita Casa e Alvaro Barreto
escrivão della e Vasco Fortes o Padre Tome de Matos Francisco Correa Manuel
Antonio Nunez e Francisco da Silva e Dioguo Martinz Francisco e Francisco
Luis e Anrique Leall Afonso de Lemos e Antonio Diaz filosofo todos Irmãos da
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Mesa este ano pasado que agora acabou por este dia da Visitação / sendo outro
si prezentes a mor (=a maior parte) dos Irmãos do Cento pera se fazer nova
Inleição de Provedor e Irmãos que hão de servir este ano que vem por ser oje o
dia em que se costuma fazer a dita inleiçam e semdo todos avizados pera isso
polo pregador que oje pregou nesta dita Casa / Loguo per mim escrivão lhes foi
lido a todos o Compremiso desta Santa Casa e llido estamdo o dito Provedor e
mais Irmãos asemtados na Mesa dentro na dita Igreia (=Igreja) na forma do
dito Compromiso / o dito Provedor deu juramento sobre os Samtos Evangelhos
ao Padre Mechior (=Melchior ou Belchior) Diaz Capelão desta Casa e a mim
escrivão abaixo nomeado em que posemos nosas mãos e pollo dito ju [Fl. 225 v.]
ramento mandou que bem e verdadeiramente e com sãas conçiencias na forma
do dito Compromiso nos tomasemos os votos de todos os Irmãos em dez pesoas
cinco Nobres e cinco Oficiaes pera estes emlegerem o Provedor e Irmãos que este
ano e as de servir esta Casa e nos o prometemos asim fazer e o asinamos // E loguo nos apurtamos anbos dentro na dita Igreia em huã Mesa e tomamos os ditos
votos e a cada hum dos Irmãos que votaram se deu juramento sobre os Santos
Evangelhos pera que bem e verdadeiramente votassem em pesoas certas e suficientes e de boas allmas e conciencias e começamos primeiro no Provedor e mais
Irmãos da Mesa e depois votarão todos os Irmãos dos Cento sem ficar nenhum
dos que estavão prezentes / E depois de todos votarem se apurarão os votos pollo
Provedor e Irmãos da Messa / E sairão por Inleitores as mais vozes.ss.dos Nobres
Jorge de Lima Mascarenhas Paulo da Sera Gaspar de Seixas do Po Francisco
de Freitas e Pero Alvarez Pereira. / E dos Oficiais Gregorio Manuel Luis Vaz
ferrador Antonio Pirez oleiro Simão Diaz dizimeiro / E Francisco Fernandez
capateiro os quais sendo prezentes o dito Provedor lhes deu a todos juramento
sobre os Santos Evangelhos em que poserão suas mãos e polo dito juramento
lhes mandou que bem e verdadeiramente e com sãas conciencias e elegesen ho
Provedor e hum escrivão e cinco Irmãos Nobres e seis Oficiais pessoas de boas almas e conciençias e autos e suficientes por a este ano que começa doje em diante
e handacabar [Fl. 226] por outro tal dia do ano que bem pera que sirvão esta
Casa e eles o prometerão fazer e loguo lhes derão as pautas e com os votos que
derão nellas as aprezentarão na Mesae apuradas pollo Provedor e Irmãos sairão
as mais vozes.s.por Provedor sairão em ho Provedor cada hum em hua pauta e
fizeram se cinco escritos e sahio por sortes Vasco Fortez morador nesta Vila e por
escrivão sahio as mais vozes Gregorio de Freitas e sahirão maes Rodrigo Sanches
e Gaspar de Seixas do Po / E por sortes Luis do Quintal Botelho o Padre Gaspar
Nunes Travaços e Paulo da Sera e dos Ofiçiais sairão com maes votos Pero Gonçalvez capateiro e Bastião da Cruz Roque da Silva Gregorio Manuell e por sortes
sairão Antonio Pirez oleiro e Luis Allvarez cerieiro todos moradores nesta Vila e
sendo chamados e prezentes ahi o Provedor novo como escrivão e maes Irmãos o
Provedor que acabou lhes deu a todos juramento dos Santos Evangelhos e a que
poserão suas mãos sob cargo do qual lhes mandou que bem e verdadeiramente
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servisem este ano esta Casa na forma do Compromiso e elles o prometerão fazer
e todos asinarão Alvaro Bareto o escrevy //
[Assinaturas: Alvaro Barreto; Antonio D’Aguiar; Antonio Martinz; Francisco
da Silva; Francisco Correa Manuel; Afonso de Lemos; Diogo Martinz; (desenhou
uma cruz) Anrique Leal] [Fl. 226 v.] Continuação das Assinaturas: Francisco
de Freitas; Antonio Pirez; Simão Dias; Paulo da Serra; Antonio Pirez; Gaspar de
Seixas do Po; Francisco Fernandez; Pedralvarez; Grigorio Manuel; Jorge de Lima
Mascarenhaz; Luis Vãz; Gregorio de Freitas; Francisquo Luis; Vasco Fortes; Pero
Gonçalvez; Thome de Mattos; (desenhou uma cruz) Melchior Dias; Roque da
Silva; Gaspar de Seixas do Poo; Rodrigo Sanchez Paredes]
[Fl. 227] Auto da eleição [de seguida riscou a palavra: que] do Menposteiro
da Useira João Alvarez o Velho
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Cristo de Mil e seiscentos e dous
aos oito dias do mes de Setenbro estando em Mesa o Provedor e Irmãos abaixo
asinados foi eleito por Manposteiro do lugar da Useira a João Alvarez pera pedir
no dito lugar aos Domingos esmola pellos Moradores deste pelo dito João Alvarez
aceitou o dito Cargo e prometeu de tirar esmolas e as trazer a esta Casa da Misericordia pera o que se lhe deu juramento que e tudo comprise com sua obrigação
e ele o prometeo fazer e o asynou anno dia mes hera (=era) ut supra Gregorio de
Freitas Escrivão da Mesa o escrevi
[Assinaturas: O Provedor Vasco Fortes; João (desenhou uma cruz) Alvarez;
Gregorio de Freitas; Gaspar de Seixas do Poo; Grigorio Manuel; Pero Gonçalvez;
Rodrigo Sanchez Paredes; Antonio Pyrez; Gaspar Nunes Travassos; Sebastião da
(desenhou uma cruz)]
Auto de eleição que se fes do Manposteiro do Po [refere-se ao lugar do Pó,
actual Freguesia do Concelho do Bombarral]
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Cristo de mil e seiscentos e dous
aos oito dia do mes de Setenbroi estando em Mesa o Provedor e Irmãos abaixo
asynados foi eleito por Manposteiro do Po a Luis Dias morador na [Fl. 227 v.]
Acenha (=Azenha) da Ponte iunto ao dito lugar e o dito Luis Dias aceitou o dito
cargo obrigando se a pedir no dito lugar e moendas a este iuntas e a trazer as
esmolas que tirar a esta Casa da Misericordia e se lhe deu juramento que bem e
verdadeiramente cumpra as suas obrigações e asynou dias mes e anno ut supra
[Assinaturas: O Provedor Vasco Fortes; Gregorio de Freitas; Gaspar Nunes
Travassos; Rodrigo Sanchez Paredes; Sebastião da (desenhou uma cruz); Pero
Gonçalvez; Antonio Pirez]
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Auto da eleição do Manposteiro da Delgada Francisco Martinz
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Cristo de mil e seiscentos e dous
aos oito de Setenbro pello Provedor e Irmãos abaixo asynados foi eleito por Manposteiro do lugar da Delgada a Francisco Martinz morador no dito lugar pera
pedir esmolas aos Domingos pellos moradores deste e aceitou esta obrigação e
a trazer as esmolas que tirar a esta Casa da Misericordia pera o que se lhe deu
juramento que bem e verdadeiramente comprise com esta obrigação que aceitava
e o asynou anno dia mes e era ut supra Gregorio de Freitas Escrivão da Mesa o
escrevi
[Assinaturas: Gaspar de Seixas do Po; Francisco (desenhou uma cruz) Martinz; Rodrigo Sanchez Paredes; Gaspar Nunes Travassos; Pero Gonçalvez; O Provedor Vasco Fortes; Sebastião da (desenhou uma cruz); Antonio Pirez; Grigorio
Manuel; Gregorio de Freitas]
[Fl. 228] Repartição dos Oficios que fes o Provedor Vasco Fortes pellos os
Irmãos que este prezente anno [de seguida riscou uma palavra] de [1]602 hão
de servir esta Casa da Misericordia que acabara por dia de Samta Elisabel
de [1]603
Item Gregorio de Freitas Escrivão da Mesa e dos Fieis de Deus seu companheiro Pero Gonçalvez terão cuidado dos pobres envergonhados pedirão as Fregezias
da Boboris e Roriça (=Roliça)
Item Gaspar de Seixas do Po Tizoureiro da Bolça seu companheiro Gregorio
pedirão as Fregezias de São Sebastião das Caldas; Tornada Serra do Bouro, Foz,
Arelho; Nadadouro Ribeira das Caldas
Item o Padre Gaspar Nunes Tizoureiro da Capela seu companheiro Antonio
Pirez terão cuidado dos pobres pedirão as Fregezias do Carvalhal e Bonbaral
Item Rodrigo Sanchez Juiz da Confraria dos Fieis de Deus, Sebastião da Crus
seu companheiro Mordomo da dita Confraria pedirão as Fregezias da Madanela
(=Madalena) A do Franco Landall
[Fl. 228 v.] Paulo da Serra seu companheiro Luis Alvarez terão cuidado dos
prezos e corer com as demandas e da Fazenda do Spirito santo e da Gafaria pedirão as Fregezias de São Gregorio [de seguida riscou a palavra Landal] e Vidais
Item Luis do Quintal Botelho seu companheiro Roque da Silva terão cuidado
do Hospital e da Ermida de São Vicente e das obras da Casa pedirão as Fregezias
do Regengo Grande Mouta São Bertolameu e Moledo
[Fl. 229] Auto [de seguida riscou algumas palavras] de como esta Meza
tomou a sua conta corer com a obrigação da Procição dos Paços [refere-se à
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Procissão do Senhor dos Passos, que ainda hoje se realiza na Vila de Óbidos,
enquadrada nas Cerimónias da Semana Santa]
Anno do Nacimento de Nosso Senhor Jhesu Cristo de mil e seiscentos e tres
aos vinte e hum dias do mes de Fevereiro sendo prezentes o Provedor e Irmãos
em Mesa nela veo (=veio) o Senhor Reverendo Padre Salvador Dias Doctor
na Sancta Teologia logo por ele foi dito que por serviço de Nosso Senhor e proveito das almas emtendendo e quãm proveitoso seria e provoaria a devoção o
que era queria atentar fazer se nesta Vila a Procicão (=Procissão) dos Paços
(=Passos) a imitação da que se custuma fazer na Cidade de Lixboa e outras
partes principais destes reinos pera o que se tinha ia alguãs estações e figura de
Cristo que na dita Procição avia de hir e assi mais alguãs esmolas de cera que
peçoas (=pessoas) devotas tinhão dado e pera que isto ficase bem e [riscaram-se palavras] e permanecesse na devoção que tamanha obra merecia pedia a
este Provedor e Irmãos quisessem aceitar [Na margem esquerda escreveu-se,
posteriormente, o seguinte: Acordão para se fazer a prociçam dos Passos feito
no anno de 1603] [Fl. 229 v.] E tomar a conta a esta Casa a obrigação de aministrarem todos os annos a segunda Sesta (=Sexta) Feira da Coresma (=Quaresma) a Procição dos Paços acompanhando a asi com os Irmãos da Mesa com
com os mais e mais cousas neceçarias pera a que ttandaria pellos paços que
elle com alguãs peçoas devotas desta Vila tinhão ia (=já) medido e asentado
que erão sairia desta Casa da Misericordia diria por onde vai a descendo em
as a Porta da Vila e dahi ate a Porta de Santiago e voltaria ao longo da parede
da dita Igreia tornaria a decer (=descer) pella Rua Nova abaixo saindo pella
Porta do Vale ao Arebalde decendo (=descendo) pella Calçada abaixo tomamdo o principio da outra que sobe para a Porta da Vila e passando alem da
Crus que esta acima da dita Calçada dando volta pera a dita Porta da Villa
seguindo a Rua Dereita (=Direita) ate chegar a Praça deçendo pella Traveça
abaixo a Porta principal da Porta da Vila digo da Igreia de Sancta Maria seguindo a Traveça que vai dar na Rua Nova e dela ao longo do muro da parte
de dentro a Rua do Poço tomando a Traveça ingreme que vai dar na Rua que
vem de São Pedro pera a Misericordia iaonde se recolhera outra ves nela e estes
lugares acima declarados contem duas mil e duzentas e setenta varas Castelhanas naquella Casa da Misericordia averia pregação [Fl. 230] acomodada ao
tempo digo a devoção e os lugares aonde hão destar próximas as imagens em
que se hão de fazer as estações se declararão no cabo deste auto por não estar
ainda determinado e aonde ouverem estar se porão a primeira Sesta Feira de
Coresma de cada hum anno e asy continoarão com as mais por toda a Coresma
pera que as pesoas devotas que o quiserem visitar a posão fazer o que tendo
visto pello dito Provedor Irmãos como a obra era tão Sancta e a obrigação desta
Casa era empregarse com obras semelhantes aceitarão a dita obrigação por sy
e sucesores pera que de cada ves va em mor aumento e proveito das almas pera
o que mandaram fazer este auto o qual asinarão todos [de seguida riscou as
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palavras: as que] com o dito Padre Salvador Dias Gregorio de Freitas Escrivão
da Mesa o fes anno dia mes e erra (=era) ut supra
[Assinaturas: Licenciado Salvador Diaz grade; Vasco Fortes; Gaspar de Seixas do Poo; Paulo da Serra; Luis Allvarez Figueira; Gregorio de Freitas]
[Na margem esquerda escreveu-se, posteriormente, o seguinte: o primeiro
paço (=passo) ha destar na parede das casas de Francisco de Freitas / o 2.º (passo) na parede da Igreia de Santiago / o 3.º (passo) no Arebalde na parede do pateo
de Luis Vaz o quarto (passo) a Porta da Vila da banda de fora na parede (de
seguida surgem-nos palavras de difícil leitura, pois o documento aparece-nos
cortado) e nestes lugares estão pintadas cruzes feitas polo Padre Tome de Matos]
[Fl. 230 v.] [Continuação das Assinaturas: Pero Gonçalvez; Antonio Pirez]
Eleicão das Orfãs o anno de 1603
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Cristo de 1603 aos dous dias do
mes de Março nesta Vila D’Obidos na Casa do Despacho da Misericordia estando
em Mesa Vasquo Fortes Provedor e Gregorio de Freitas Escrivão da Mesa Paulo
da Serra Gaspar de Seixas Gaspar Nunes Antonio Pirez Gregorio Manoel [de
seguida riscou-se o nome de Rodrigo Sanchez] Roque da Sylva Pero Gonçalvez
Sebastião da Crus e Luis Alvarez Irmãos desta Sancta Cassa que actualmenteservem este anno por serem eleitos pera o serviço dela foi asentado pellos ditos Provedor e Irmãos se fizesse eleicão das orfãs que este anno prezente hão de ser dotadas
nos dotes que a Rainha Donna Caterina que estã em gloria deixou as Orfãs das
suas Vilas por se teria mandado publicar nas estações pellos Curas desta Vila e
seu termo que as Orfãs que se quisezem o por nos ditos dotes fizesem, nas petições
e certidões do Escrivão dos Orfãos do que tivessem de suas legitimas e do que
mais tivessem de qualquer erança em que socedesem e por averia muito tempo
que esta deligincia (=deligência) era feita e lhe ser assinado o tempo em que avia
de se feita esta eleição e as partes [Fl. 231] que avião de ter conforme ao Compromiso da ditas e por não aver mais petições que quatro.s.Maria filha que foi de
Alvaro Dias morador nesta dita Vila e Maria Francisca filha que foi de Anbrozio
Pirez lavrador morador no Carvalhal: Paulina filha que foi de Francisco Pirez
morador no Soural (=Sobral) da Lagoa: e Birtis (=Brites) filha que foi de João
da Rinnal morador em Val de Frandes (=Vale de Frades) todos moradores nos
ditos lugares termo desta dita Vila per o dito Provedor foi dito aos Irmãos se conheciam as pessoas conteudas nas ditas petições [de seguida riscou-se a palavra:
por] e se tinhão as partes e calidades que pera averem os ditos dotes se requeria
conforme ao Compromiço da ditas / E por eles foi dito que sy e que as conheciam e
a seus pais e mais quanto ao que tinhão constava pellas certidões do Escrivão dos
Orfãos que o screverão (=escreverão) o que visto pello dito Provedor maondou
sobcargo do juramento que recebido tinhão votassem em duas as mais beneme— 28 —

ritas e pellos ditos Irmãos forão electas em primeiro lugar Maria filha que foi de
Alvaro Dias morador no Arebalde desta dita Vila de idade de dezanove annos e
tem de legitima quatro mil quinhentos sessenta e cinquo reis antre moveis e reis.
E em segundo lugar em Maria Francisca filha de Anbrozio Pirez morador no dito
lugar do Carvalhal [de seguida riscaram-se algumas letras] de idade de vinte e
quatro annos e tem de legitima sete mil setecentos sessenta cinco reis e em Paulina
filha de Francisco Pirez em terceiro lugar de idade de vinte e hum annos tem de
legitima dous mil trezentos oitenta reis em quarto lugar de Britis filha de João da
Rinal de idade de vinte e tres annos tem de legitimo nove mil [Fl. 231 v.] trezentos
oitenta reis e de todo se fes este auto da dita eleição e mandou o dito Provedor e
Irmãos se pasasem carta pera a Misericordia da Cidade de Lixboa e fazendo lhe
nela a saber da dita eleição pera serem dotadas as ditas duas orfãs e as mais se lhe
parecesse e o asynarão Gregorio de Freitas Escrivão da Mesa o escrevi
[Assinaturas: Vasco Fortes; Gregorio de Freitas; Gaspar de Seixas do Po; Grigorio Manuel]
Obrigação que fes Diogo Vaz pedreiro a fazer o lageamento do Cruzeiro e
degrao do meo e acrecentamento dos degraos das ilhargas
Aos dezassete dias do mes de Maio de mil e quinhemtos digo seiscentos e tres
annos estando em Mesa o Provedor e Irmãos abaixo assinados [de seguida riscou algumas letras] apareceo Diogo Vas com o qual se contratarão o Provedor e
Irmãos pera laieser (=fazer) [de seguida riscou-se uma palavra] o Cruzeiro da
Igreiia e no meo por hum degrao e nas ilhargas acrecentar os que estão postos a
qual obra se obriga a fazer [Fl. 232] ate o derradeiro de Junho da dita era pella
maneira declarada o lageamento do Cruzeiro lageara de legunga de pedraria
branqua do Casal de Gerra e a lagea sera de comprimento de dous palmos e
meo e fara pella borda huma fiada dereita com saquada de dous dedos de bocal quadrado quebrado pella quina de cima e os degraos serão huns e outras
pella mesma ordem da çaquada e os degraos serão de comprimento dos vãos
das Capelas das ilhargas o que tudo sera muito lavrado e descoda e o acrecemtamento dos degraos das ilhargas sera da pedra que estao na Igreiia e o do meo
[de seguida riscaram-se algumas letras] se obriga ao fazer de pedra branqua
Irmão do laiedo o que tudo faz por preço de seis mil reis e o Provedor e Irmãos
se obrigão a mandar trazer as larias e o dito Diogo Vas obrigado a as aramquar
lavrar e acentar pello ditto preço e a cal [de seguida surge-nos uma palavra de
difícil leitura] pera o assentamento delas dará a Casa e [de seguida riscaram-se
algumas letras] a feitura desa obrigação recebeo tres mil reis e os outros tres se
lhe dara no cabo da obra e não fazendo a obra no tempo acima dito pagara des
(=dez) cruzados e se desa fara de Juis de seu foro e se obriga a responder nesta
Vila diante o Juis de Fora della e por ser contente e aceitou [de seguida riscaram-se algumas letras] esta empreitada e asynou esta obrigação com o Provedor e
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Irmãos feita no dito dia mes e anno acima declarado e eu Gregorio de Freitas
Escrivão da Mesa a fis
[Assinaturas: Vasco Fortes; Dyogo Vaz; Gaspar de Seixas do Põo]
[Fl. 232 v.] Auto das pessoas que sairão por eleitores pera elegerem Provedor e Irmãos que sirvão esta sancta Cassa da Misericordia este anno que comeca por dia de Santa Elisabel de [1]603 e acabara por o mesmo dia de [1]604
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Cristo de mil e quinhentos digo de
mil seiscentos e tres aos dous dias do mes de Julho dentro na Igreiia da Misericordia desta Vila D’Obidos sendo prezentes o Provedor Vasco Fortes e os Irmãos
que este anno servirão.s. Gaspar de Seixas do Po o Padre Gaspar Nunes Travaços
Paulo da Serra Luis do Quintal Botelho Rodrigo Sanches de Paredes Gregorio
Manoel Luis Alvarez Roque da Sylva Pero Gonçalvez Sebastião da Crus e Antonio
Pirez e casi todos os Irmãos do Cento eu Gregorio de Freitas Escrivão da Mesa li
o Compromiso da Cassa a todos os Irmãos que prezentes estavão e depois de lido
se tratou de se fazer eleicão dos electores pera averem de eleger Provedor e Irmãos
que sirvão esta Sancta Cassa este anno que oie começa e acabarão no mesmo dia
de [1]604 e por o Provedor foi dado juramento aos Sanctos Evangelhos do Padre
Belchior Dias Capelão desta Sancta Cassa e a mim Escrivão e sobcargo deste nos
mandou que bem e verdadeiramente tomamos os votos dos Irmãos: e reçebido…
[Não teve continuação o texto, pois os Fólios seguintes aparecem-nos em
branco].
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Segundo Livro dos Acordãos e Eleições da Confraria e Santa Casa da Misericórdia da Vila de Óbidos, datado de 1603 a 1628
[Fl. 1] Auto das Orfãas que forão Eleitas o ano de 1603 que começou por
dia de Santa Isabel e haa dacabar por outro tal dia do ano de 1604
Ano do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Xo (=Cristo) de 1603 anos Dominguo que forão catorze dias deste mes de Dezembro nesta Vila D’Obidos na Casa
do Despacho da Misericordia della semdo ahi presemtes em Messa Francisco Corea Manuel Provedor desta Santa Casa o presente anno de mil seiscentos e tres
que começou por dia da Visitasão de Sancto Isabel e haa dacabar por outro tal
dia do ano que vem de 1604 e estando outro si presentes Alvaro Bareto Escrivão
da Messa e o Padre Thome de Matos e Francisco de Freitas Antonio Nunez Lopo
de Ciqueira Pedrallvarez Pereira e Amrique Leal Francisco Luis Dioguo Vaz Bertolameu Francisco Antonio Diaz pedreiro e Paullo Guõmez e todos Irmãos que
servem [de seguida surgem-nos algumas palavras de difícil leitura] o dito anno
o dito Provedor desse aos ditos Irmãos que no primeiro do mes de Novenbro proximo passado o Provedor e Irmãos da Santa Casa da Misericordia da Cidade de
Lixboa escreverão huã carta [de seguida surge-nos uma palavra de difícil leitura,
devido ao facto de neste local o papel se encontrar em mau estado] Provedor e
Irmãos pera que com brevidade se fizesse a eleição das Orffãas que este dito ano
dia vaam de ser dotadas nos dotes que a Rainha Dona Caterina que Deos tem em
sua glloria deixou as Orfãs das suas valas e se lhe mandase a dita eleição a qual
carta se lera nesta Mesa a todos [de seguida surge-nos uma palavra de difícil
leitura, devido ao facto de neste local o papel se encontrar em mau estado] e
se mandara que se fezesem escritos aos Curas das Igrejas desta Villa e aos maes
Curas das Egrejas des[t]ermo pera que desesem nas estações em como servia de
fazer há dita eleição pera que as orffãas [de seguida surge-nos uma palavra de
difícil leitura, devido ao facto de neste local o papel se encontrar em mau estado] a ver os ditos dotes fizesem suas pe [Fl. 1 v.] tições e trouvesem certidão do Juiz
dos Orfãos do que tinhão de suas legitimas e de qualquer outra erança (=herança) por todos o dito mes de Novenbro / E os ditos escritos se fizerão e mandarão a
todos os ditos anos e neles se declararão as partes e calidades que avião de ter as
Orffãs que se quisesem ho poor aos ditos dotes comforme ao Compromiso da dita
Senhora Rainha cuio treslado nos foi dado com a dita carta./ E por virtude dos
ditos escritos as Orffãs que pertenderão aver os ditos dotes fizerão suas petições
[de seguida surge-nos uma palavra de difícil leitura] a custavão certidões do Juiz
dos Orffãos que seram apresentadas nesta mesa o Domimguo passado que forão
7 dias deste dito mes de Dezembro no quall Domimguo se mandara ate este se
imformassem das ditas Orffãas na forma do dito Compromiso / E porque oje hera
Domimguo em que se avera de ffazer ha dita Eleição das duas Orffãas que averão
de ser dotadas que cabião a esta Vila na repartisão que se fizera // Mandava ele
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Provedor que a dita eleição se fizesse se tinhão [esta palavra surge-nos riscada]
elles Irmãos tivesem jaa (= já) tomado bastamte emformação das ditas Orffãas e
por todos dizerem que tinham tomada a dita emformasão se fez loguo a dita eleição e se presentarão loguo huas petições das ditas Orffãas que sam as seguintes
Maria Pereira ffilha de Francisco Fernandez da Quintãa de Francisco Guorjão
Ilena (=Helena) da Serra filha de Bras Fernandez de Sam Mamede Isabel Gregoria filha de Gregorio Fernandez da Corumbeira (=Columbeira) Isabell filha de
Bras Fernandez D’Amoreira Isabel filha D’Antonio Fernandez da Delgada Maria
Manuel filha de Francisco Diaz carpinteiro desta Villa e sairão eleitos Isabell ffilha D’Antonio Fernandez da Delgada termo desta [Fl. 2] Vila com todos os treze
votos do Provedor e Irmãos e Maria Manuel filha de Francisco Diaz desta Vila
com seis votos / E Maria Pereira levou cinco votos e as mais não levaram voto nenhum e por as ditas Isabel filha D’Amtonio Fernandez e Maria Manuel ffilha de
Francisco Diaz levarem mais votos mandarão o dito Provedor e Irmãos que fosem
presentas has outras as quais avião por eleitas e mais benemeritas pera averem
os ditos dotes e que a eleição dellas somente ffosse a Misericordia da Cidade de
Lixboa pera llaa (=lá) serem dotadas nos ditos dotes com carta desta Messa e com
suas petições e certidões do Juiz dos Orffãos na forma do dito Compromiso / E de
todo elle Provedor e mais Irmãos mamdarão fazer este auto da dita elleição que
asinarão / Risquei tinhão e pus a antrelinha que diz tivesem jaa e todos asinarão
Allvaro Barreto Escrivão da Mesa o escrevi
[Assinaturas: Alvaro Barreto; O Padre Francisco Correa Manoel; Francisco
de Freitas; Lopo de Siqueira; Amtonio Dias; Diogo Martinz; Anrique (desenhou
uma cruz) Leal; Pedralvares; Thome de Mattos]
[Fl. 2 v.] Treslado da Provisão que Sua Magestade pasou pera os Provedores da Comarca tomarem conta das rendas da Misericordia e sobre houtras
cousas que se contem na dita Provisão
Dom Felipe [III de Espanha e II de Portugal] per graça de Deos Rei de Portuguall e dos Algarves D’Aquem e D’Alem mar em Africa sam de graça e da Comquista Navegação e Comercio da Ethiopia Arabia Persia e da India. Eu faço saber
a vos Provedor da Comarca da / Çidade de Leiria que eu pa pasei hum Allvara
por mim assinado e pasado por minha Chançelaria e nela pubricado (=publicado) de que o Treslado he o seguinte // Eu el Rei faço saber aos que este Allvara
virem que eu sou enformado que os Vereadores e Ofiçiais das Camaras de muitas
Cidades Vilas e Luguares deste Reino repartem amtre si e as pesoas que custumão andar na guovernança as propriedades do Cento dando as huns aos outros
comteudo de arrendamento paguando pouco ou nada ao contrato e que tomão
sobre si as rendas das corentes e os sobeios delas gastão sem hordem algum e que
outro si os Provedores e Ofiçiais das Confrarias da Misericordia dos luguares
onde ha dia trahem usurpadas as mais das propriedades da Misericordia repar— 32 —

tindo as antre si e seus parentes de que resulta muito grande prejuízo as rendas
dos contratos e obrigações das ditas Confrarias da Misericordia que são da minha
proterção (=protecção) o que he causado faltar sempre dinheiro. Pera das cousas
necesareas asim pera as despezas da Misericordia e Ospitais como pera as dos
Cento pelo que querendo eu ora niso prover [Fl. 3] como convem ao serviço de
Deus e meus como dos ditos Conselhos (=Concelhos) e Confrarias e Ospitaes ey
por bem e mando que daquy em diante nenhum Vereador nem outro Oficiall da
Camara nem da Justiça nem as mais pesoas que costumão andar na guovernança
das Cidades Vilas e Luguares posão por si nem por interposta pesoa llavrar nem
cultivar terras hou (=ou) propriedades do Cento nem as posão trazer por arendamento e os Provedores das Comarcas cada hum nos Lugares de sua Comarca
as mandarão por em pregão por tempo de seis dias pera que venha a noticia de
todos em Praça e luguares púbricos honde semelhantes arematarão a quem por
elas mais der não sendo a pesoa da guovernança nem a seus parentes e familiares
e procurarão se deem a lavradores ricos e abastados que bem posão paguar o por
que lhe forem arematadas e da arematação farão os autos necesareos e tudo o
porque as arendarem farão logo caregar no Livro da Receita sobre o Tezoureiro
ou Provedor do Cento pera que arecadem a contia de os ditos arendamentos das
pesoas a que as propriedades forem arendadas procuraram que pesoa allguma
por manha ver ameaço não enpida (=impeça) aos lavradores hou a quaisqueres
outras pesoas lançarem livremente nas ditas Cidades do Cento e achando se que
algem por respeito algum enpedio ou intymidou que no lançasem no arendamento [Fl. 3 v.] das ditas Cidades farão disso autos e prenderão a pesoa ou pesoas
que niso acharem culpadas as quais paguarão tudo que justamente a dita Cidade
podia valer em dobro pera o dito Cento e não serão soltos da cadea ate reallmente com heefeito o paguarem / E achando se outro si per correição que as pesoas
da guovernança trazer alguã propriedades do contrato de arendamento ou por
outro titulo semelhante sera loguo passa e o Provedor a mandara logo avaliar
per duas pesoas com juramento que bem o entendão o que justamente valera a
dita propriedade de arendamento e o que declararem farão pagar em dobro pera
o dito contrato e não sera sollta ate con efeito paguar [aparece sublinhado] / E
esta mesma ordem [de seguida surge-nos uma palavra de difícil leitura] como
Provedor e Oficiais das Mesas das Confrarias das Misericordias e Ospitais hos
quais não poderão tomar darendamento per si nem por interposta pesoa ou por
qualquer outra via fazendo alguma de raiz que será da mã nem outro si poderão
lançar per si nem per outrem nos moveis que por ordem da Mesa da Misericordia
se venderem e os Provedores cada hum em sua Comarca mandara por em pregão
as ditas propriedades e pasados seis dias as arematarão a quem e por ellas mais
der e o preço porque forem arendadas farão loguo caregar no Livro da Receita
sobre o Tezoureiro que aquele a no servir na Mesa e huns e outros arendamentos
farão os Provedores das Comarcas nos tempos necesareos pera as ditas terras se
poderem llavrar e samear (=semear) ou arrendar e mando aos ditos provedores
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que tomem [Fl. 4] todos os annos comta aos Oficiais das Confrarias das Misericordias e Ospitais aos lugares de suas Comarcas não sendo das do primeiro banco
o que farão na forma do outro meu Alvara que pera isso passei e posto que nelle
mororeei que não levassem çelairo (=salário) algum das comtas que lhe tomassem pera com mais dellegençia as tomarem ei por bem e me praz levar a metade
do sallario que lhe lhe devia de contias contas da mesma conta comtanto que o
que asi levarem de celario da dita a metade da comta não passe de quatro mil
reis e os ditos Provedores terão antre elle acurdado de guardarem e comprarem o
que neste meu Alvara se comtem e não o fazendo asim se lhe dara em culpa em
sua rezudença pera mandar proceder comtra eles com sua justiça em meu serviço e este Alvara quero que valha como conta feita em meu nome e pasada por
minha chancelaria posto que o efeito delle aia de durar mais de hum anno sem
embargo da ordenação D’Evora segundo titulo Real . E se tresladara nos Livros
das Relações da Casa da Sopricação e do Porto aonde semelhantes Alvaras se
costumão tresladar e nos Llivros das Provedorias de todas as Comarcas do Reino
e nos das Camaras das ditas Cidades Vilas e Lugares delle e assim nos Livros das
Confrarias das Misericordias e Ospitais de todos os lugares onde as ouver e outro
si se registara no Livro da Mesa do Desembargo do Paço onde semelhantes [Fl.
4 v.] Alvaras se costumão registar e mando ao Chanceler Mor de meus Reinos
e Senhorios o faça pubricar na Chancelaria e mande pasar outros semelhantes
debaixo de seu sinall e meu selo pera se enviarem polo Reino e as mais partes
domde necesareo for Lluis de Lemos o fez em Lisboa a seis de Dezembro de mil
seiscentos e tres e eu Manoel Guodinho de Castelbranco o fiz escrever e sendo
caso que alguãs pesoas tenhão provisões minhas ou dos Reis meus antecessores
pera trazerem renda das propriedades de os contratos ou das ditas Misericordias
e Ospitais serão obrigadas apresentallas na Mesa dos meus Desembargadores do
Paço depois da pubricação desta lei na sua Comarca a 30 dias e não o fazendo
no dito tempo ei as ditas provisões por nulas e de nenhum vigor e mando que se
não guardem.// Rei /
Foi pedido na Chancelaria o Alvara de sua Magestade atras escrito por mim
Gaspar Malldonado. Escrivão della perante os Oficiais da dita Chancelaria e outra muita gemte que venha a requerer seu despacho en Lixboa a 24 de Janeiro
1604 anos
Do quoal Alvara atras treslado e da pubricação dele mandei pasar esta carta
pera vos pela quoall vos mando que tanto que vos faz apresentado o façais logo
pubricar no lugar onde este vindes e em todos os mais lugares de vosa provedaria
pera que venha amte ora de todos e se comprir e guardar o dito Alvara da maneira que sem ele contem dada na Cidade de Lixboa a 24 dias de Janeiro El Rei
Nosso Senhor mandou pelo Doutor Pero Barbosa do seu Conselho e Chancelaria
Mor [Fl. 5] de seus Reinos e Senhorios ano do Nacimento de Nosso Senhor Jhesus
Xº (=Cristo) de 1604 e eu Gaspar Malldonado a fez escrever // O Chanceler Mor
Pero Barbossa / Concertada Gaspar Maldonado conçertada Pero Castanho //
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O qual Alvara eu Alvaro Barreto Escrivão desta Casa da Misericordia desta
Vila D’Obidos tresladei bem e na verdade da propria que tomei a a João Coelho
Freire Escrivão desta Provedoria e Comarca da Cidade de Lleiria e asinei oje
primeiro d’Abrill 1604
[Assinatura: Alvaro Barreto]
Pasou El Rei outra Provisão em contrario pera que os Provedores não emtendão sobre os bens das Misericordias nem menos tomem conta e que as cousas das
Misericordias corrão como sempre correrão fora boom averse esta provisão pera
se tresladar aqui
[Fl. 5 v.] Auto das pessoas que sairão por eleitores pera elegerem Provedor
Escrivão e os mais Irmãos que hão de servir nesta Santa Casa da Misericordia
este ano que começa oje dia de Santa Isabel de 1604 e ha d’acabar por outro
tall dia do ano que vem de 1605
Ano do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Xº (=Cristo) de mil seiscentos e
quoatro anos aos dous dias do mes de Julho dia da Visitação de Santa Isabel nesta
Vila D’Obidos demtro na Igreia da Misericordia semdo ahi presemtes Francisco
Corea Manuel Provedor que ate agora foi da dita Casa e Allvaro Bareto Escrivão
dela e o Padre Tome de Matos Francisco de Freitas Pero Allvarez Pereira Lopo de
Ciqueira e Antonio Nunez e Anrique Leal Paulo Guõmez Antonio Diaz Pedreiro Dioguo Martinz Bertolameu Francisco e Francisco Luis Irmãos que este ano
sayrão e semdo outro presentes em a pauta dos mais Irmãos do Semto que forão
chamados pera com todos se fazer a eleição de Provedor Escrivão e mais Irmãos
que hão de servir este ano que começa oje dia de Santa Isabel e ha d’acabar polo
mesmo dia do ano que vem de 1605. Loguo eu Escrivão lia a todos o Compromiso
perante todos os Irmãos presentes deu juramentosobre os Santos Evangelhos com
Padre Belchior Diaz Capelão desta Casa e a mim Escrivão em que posemos nosas
mãos e sob carguo do dito [Fl. 6] Juramento nos mandou que bem e verdadeiramente na forma do capitulo do dito Compromiso que trata da maneira que se hão
de tomar os votos nos os tomasemos dando juramento a cada hum dos Irmãos
pera que bem e verdadeiramente desem seus votos em cinco pesoas Nobres e cinco
Oficiais pera elegerem o Provedor Escrivão e mais Irmãos o que nos prometemos
/ E loguo nos apartamos anbos em huã mesa demtro na dita Igreja e tomamos os
votos de toda a Irmandade começando primeiro no Provedor e Irmãos da Mesa
e depois por todos os do Cento aos quais sob carguo do juramento que receberão
lhes mandamos que nomeassem dez eleitores na forma açima declarada pera elegerem o Provedor e Irmãos que sirvão este ano esta Santa Casa e Comfraria e que
fosem pessoas de boas almas e de boom emtendimento pera saberem fazer boa
eleição / E depois de todos votarem o dito Capelão comiguo Escrivão levamos os
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votos a Messa onde estava o Provedor e mais Irmãos e por todos eles forão apurados: E sairão com mais votos por emleitores dos Nobres Francisco de Freitas Lopo
de Cequeira o Vigário João Delguado Antonio Tavares de Sousa Pero Allvarez
Pereira e dos Oficiais Luis Vaz ferrador Gregorio Manuel Simão Diaz dizimeiro
Antonio Pirez oleiro e Antonio Diaz filosofo e sendo chamados o dito Provedor
os repartio por esta maneira Francisco de Freitas e Gregorio Manuel Lopo de
Cequeira e Simão Diaz / o Vigário João Delguado com Antonio Pirez / e Antonio
Tavares con [Fl. 6 v.] Luis Vaz e Pero Allvarez com Antonio Diaz ffilosoffo aos
quais deu juramento dos Santos Evangelhos em que poserão suas mãos e sob
carguo dele lhes mandou que bem e verdadeiramente e com sãas conciencias eles
se apartassem de dous en dous como erão e elegesem hum Provedor e Escrivão e
onze Irmãos mais que com o Escrivão fosem seis Nobres e seis Oficiais que ffosem
pessoas de boas allmas e conciencias e de boons entendimentos que bem servisem
este ano esta Santa Cassa e elles o prometerão assim fazer e o asinarão Alvaro
Barreto Escrivão da Mesa o escrevi
[Assinaturas: O Provedor Francisco Correa Manuel; Alvaro Barreto; Melchior Dias; Paulo Gomes; Antonio Vaz; Antonio Dias; Bertolameu Francisco;
Thome de Mattos; Diogo Martinz; Francisco de Freitas; Francisco Luis; Anrique
(desenhou uma cruz) Leall; Grigorio Manuel; Antonio Tavares de Sousa; Luis
Vaz; Lopo de Sequeira; João Delguado; Simão Dias; Antonio Diaz; Antonio Pirez;
Pedralvarez Pereira]
[Fl. 7] E loguo no dito dia de Santa Isabell os eleitores trouverão a Mesa onde
estava o Provedor e mais Irmãos as pautas do Provedor e Irmãos que avião de
servir este ano por elles feitas e assinadas e foran na mesa apuradas pollo Provedor e Irmãos e sahio por Provedor com voto e meo o Padre Joam Diaz Beneficiado
na Igreja de Santiaguo desta Villa e por Escrivãos Nobres Paullo da Serra Acenso
(=Ascenso) D’Aruda Dom Francisco D’Eça / Antonio Tavarez de Sousa e Francisco Jorge subreireiro e Gaspar Ferreira e Luis Vaz ferrador e Antonio Dominges os
quais sairão todos por votos apurados e sendo chamados a Mesa primeiramente
o dito Padre Joam Diaz e sahio por Provedor dise que elle senão atrevia a servir
o dito cargo de Provedor por certos respeitos que pera iso avia e por não querer
acertar se ffez este termo que o dito Padre João Diaz asinou / E mandou o Provedor passado com todos os Irmãos da Mesa que ffosem chamados os eleitores
pera fazerem novo Provedor na forma do Compromiso Alvaro Barreto o escrevi
// [Assinatura: João Dias]
[Fl. 7 v.] E feito o dito termo atras e assinado pollo dito Padre João Diãz sendo
outra vez os eleitores chamados pera fazerem novo Provedor na forma do Conpromiso e dizendo lhes o dito Provedor com o dito João Diaz não quisera aceitar
o dito carguo pelo que lhes mandou que se tornassem a jumtar e pola juramento
que tinhão fizesem novo Provedor / E eles o prometerão e trazidas as ditas pau— 36 —

tas a Mesa sahio por Provedor com três votos o Padre João Delguado Vigario
da Igreia de San João e da Vara o qual sendo chamado polo querer aceitar / E
sendo outro si presentes o Padre Sallvador Diaz que sahio por Escrivão e os mais
que novamente sairão por Irmãos declarados no termo atras o dito Provedor lhes
dara todos juramento dos Santos Evangelhos em que poserão suas mãos e pollo
dito juramento lhes mandou que bem e verdadeiramente servisem este ano esta
Santa Cassa guardando em todo o dito Compromiso e eles o prometerão fazer e o
asinarão Alvaro Bareto escrevi /
[Assinaturas: João Delgado; Francisco Correa Manoel; Antonio Dias; Antonio Vaz; Alvaro Barreto; Paulo Gomes; Melchior Diaz; Lopo de Siqueira; Bertolameu Francisco] [Fl. 8] [Continuação das Assinaturas: Thome de Mattos;
Pedralvares Pereira; Diogo Martinz; Antonio Tavares de Sousa; Luis Vaz; Francisco Luis; Simão Dias; Francisco de Freitas; Francisco de Ça; Asenso D’Aruda;
Antonio Domingos; Gaspar de Seixas do Põo; Salvador Diaz]
[Fl. 8 v.] Repartição dos oficios que o Provedor João Delgado fes pellos
Irmãos que este presente anno de [1]604 e pelos Irmãos que ão de servir este
anno de [1]604 que esta Casa da Misericordia
O Escrivão da Mesa da Misericordia e Fies (=Fiéis) de Deus Salvador Diaz
seu companheiro Antonio Domingos terão cuydado dos pobres envergonhados e
pidirão as Fregesias de Boboris (=Aboboriz) e Rouriça (=Roliça)
Item Don Francisco D’Eça Thesoureiro da Bolsa seu companheyro Jeronimo
de Sousa pidirão as Fregesias de Bonbarral e Carvalhar (=Carvalhal)
Item Paulo da Serra Juiz dos Fies de Deus seu companheyro Simão Dias Mordomo da Comfradia (=Confraria) e terão cuydado das obras da Casa e pedirão
as Fregesias de Regengo Mota (=Mouta) San Bertolameu e Moledo
Item Antonio Tavares de Sousa Thesoureyro da Capella seu companheyro
Gaspar Ferreyra pedirão as Fregesias de San Gregorio e Vidaes
[Fl. 9] Item Gaspar de Seixas do Po e seu companheyro Francisco Jorge terão
cuydado do Ospital e da Ermida de Sant Vicente e arecadarão as esmolas e rendas da Casa e pidirão na Fregesia de Sant Sebastião das Caldas e Tornada Serra
do Boyro Fos (=Foz) Arelho e Ribeyra das Caldas
Item Asencio D’Aruda e seu companheyro Luis Vas terão cuydado dos presos
e corerão com seus livramentos e terão cuydado da Fazenda do Spiritu Sancto e
Gafaria e pidirão nas Fregesias da Madanella (=Madalena) Franquo e Landal
[Fl. 9 v.] Termo da Eleycão dos inleytores (=eleitores) deste anno de [1]605
Ano do nacimento de Nosso Senhor Jesu Cristo de 1565 [o Escrivão escreveu
erradamente o ano em causa, sendo o ano correcto o de 1605] anos aos dous
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dias do mes de Junho do ditto ano en esta Villa D’Obidos na Casa da ditta Villa
da Misericordia sendo juntos o Provedor e Yrmãos que o ditto ano servirão na
ditta Casa e sendo asin mays juntos toda a mor (=maior) parte dos Çento pera
averen de faser a eleycão dos novos oficiães que ande servir o ano que vem e sendo
asin todos juntos eu Escrivão com o Padre Melchior Diaz Capellão da ditta Casa
nos apartamos e tomamos os votos pera se averem de fazer os Dez Eleitores confirmando nos en tudo o que o Compromiso desta Casa comencamdo (=começando) primeiro pello Provedor e Hirmãos que este ano servirão dando juramento
ho ditto Capellão a cada hum delles e mandando lhe que so (=só) o cargo delle
ellegesem Des (=Dez) homens cinquo Nobres e cinquo Macaniquos (=Oficiais
Mecânicos) que bem e verdadeiramente elegesem Provedor e Yrmãos pera averem de servir este ano que vem esta Santa Casa e per esta maneyra tomarão os
votos [Fl. 10] a todos os Irmãos dos Çento he sayrão as mais vozes dos Nobres
Gaspar de Seixas do Poh e Francisco Correa Manoel Vasco Fortes Tome de Matos
e Gregorio de Freytas e dos Macanequos (=Mecânicos) Diogo Martins Borralho
Amrique Leal Francisco Fernandes Capateyro Bertolameu Francisco Paulos Gomes os quaes sendo chamados a mesa pelo ditto Provedor lhe foy dado juramento
dos Sanctos Evangelhos so cargo do qual lhe mandou que apartando-se de dos
(=dois) en dous conforme as pautas que lhe foroão (=foram) entreges elegesem o
Provedor Escrivão e Hirmãos que ão de servir este ditto ano e elles o prometerão
de o fazer asin he ho asinarão Salvador Dias Escrivão da Mesa ho escrevi
[Assinaturas: Gaspar de Seixas do Põo; Francisco Fernandez; Paullo Gomes;
Anrique (desenhou uma cruz) Leal; o Provedor João Delgado; Diogo Martinz;
Bertolameu Francisco; Vasco Fortes; Francisco Correa Manoel; Gregorio de Freitas; Thome de Mattos]
[Fl. 10 v.] E logo no ditto dia atras declarado pello Provedor forão dadas as
pautas aos eleytores e lhe mandou que se apartasen de dous en dous elegesem
comforme a sua comçiencia o Provedor he Yrmãos que ajão de servir este ano
que vem e apartados elles no ditto dia tornarão a Mesa e entregarão as ditas
pautas feytas e assinadas por elles as quaes vistas em Mesa pello ditto Provedor
João Delgado e Yrmãos sendo presentes o Capellão atras declarado sayrão por
Provedor Escrivão e Yrmãos os seguintes convem a saber Provedor Jorge de Lima
Mascarenhas Escrivão o Padre João Dias e Yrmãos Gregorio de Freytas e Vasco
Fortes Lopo de Sequeyra Luis do Quintal Tome de Matos Simão Dias tanoeyro
Simão de Bayros Pero Gonçalves Francisco Fernandes capateiro Gaspar Ribeyro
Bertolameu Francisco os quaes o ditto Provedor mandou chamar a Mesa e lhes
deo juramento dos Sanctos Evangelhos e so carguo delle [Fl. 11] mandou que bem
e verdadeiramente fisesem o serviço desta Casa cada hum no cargo que lhe tocase
elles prometerão fazer asin e asinarão com o ditto Capellão eu Salvador Diaz
Escrivão da Mesa o escrevi
— 38 —

[Assinaturas: João Delgado; Jorge de Lima Mascarenhas; Luis do Quintal
Botelho; Gregorio de Freitas; Dom Francisco D’Eça; João Dias; Asenso D’Aruda
Seixas; Simão Dias; Gaspar de Seixas do Põo; Paulo da Serra; Luis Vas; Francisco
Jorge; Antonio Dominguos; Melchior Dias; Thome de Mattos; Pero Gonçalves;
Vasco Fortes; Bertolameu Francisco] [Fl. 11 v.] [Continuação das Assinaturas:
Simão de Bairos; Lopo de Sequeira; Simão (desenhou uma cruz) Dias; Francisco
Fernandez; Gaspar Ribeiro]
Lembrança das dotadas do Ano de [1]606
Certifico eu Melchior Dias Escrivão desta Sancta Cassa da Misericordia que
no Livro que se intitula dos Acordos, o qual já não serve, achei huã lembrança
da letra do Padre João Dias outro sy Escrivão que foy da ditta Casa em que diz
o seguinte: Dotadas do Anno de Seiscentos e Seis Aos vinte e seis de Fevereiro foy
a filha de Felipe Dias, Filipa; e a de Sam Mamede Izabel: E no terceiro lugar Jheronima Anriques: Pella qual lembrança se entende serem dotadas Filipa filha de
Filipe Dias çapateiro ia (=já) defunto e de Margarida Ribeira desta Villa: E Isabel
filha que foi de Pero de Oliveira do lugar de Sam Mamede e Jheronima Anriques
filha de …. Não se fez auto pello que fiz esta lembrança
[Fl. 12] Termo da Enleisão dos Enleitores deste anno de [1]606
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de 1566 [novamente, o Escrivão escreveu erradamente o ano em causa, sendo o ano correcto o
de 1606] annos aos dous dias do mês de Iulho do dito anno nesta Villa de Obidos
na Casa da Sancta Misiricordia da dita Villa sendo iuntos o Provedor e Irmãos
que o dito anno servirão na ditta Casa e sendo assim mais iuntos toda a mor
parte dos Irmãos do Cento pera averem de fazer a enleisão dos novos Oficiais
que ande servir o anno que vem e sendo assim todos iuntos eu Escrivão, com o
Padre Melchior Dias Capelão da dita Casa nos apartamos e tomamos os votos
pera se averem de fazer os Des (=Dez) Enleitores confirmamdo nos en tudo o que
o Compromisso desta Casa começando primeiro pello Enleitor diguo pello Provedor e Irmãos que este anno servirão damdo iuramento o dito Capelão a cada
hum deles e mamdando lhe que sob carguo delle elegesem Des (=Dez) homens
cinquo Nobres e sinquo Manequiquos (=Oficiais Mecânicos) que bem e verdadeiramente elegese Provedor e Yrmãos pera averem de servir este anno que vem
esta Sancta Casa e por esta maneira [Fl. 12 v.] tomarão os votos a todos os Irmãos
do Cento e sairão as mais vozes dos Nobres Alvaro Bareto Francisco de Freitas
Antonio Tavares Paulo da Serra Don Francisco D’Esa (=Eça) [de seguida riscou
algumas palavras, tendo escrito por cima o nome anteriormente referido] e dos
Manequequos (=Oficiais Mecânicos) Gregorio Manoel Simão Dias dizimeiro e
Luis Alvares e Lluis Vas (=Vaz) e Francisco Lluis os quais sendo chamados a Mesa
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pello dito Provedor lhe foi dado iuramento dos Sanctos Evangelhos sob carguo do
qual lhe maondou que a partir doje (=de hoje) dous e dous comforme as pautas
que lhe forão entregues emllegese Provedor Escrivão e Irmãos que ande servir o
dito anno e elles prometerão de assim o fazer e asinarão João Dias Escrivão da
Meza que o escrevi
[Assinaturas: Paulo da Serra; Francisco de Freitas; Simão Dias; Françisco
Luis; Luis Vaz; Francisco D’Eça]
[Fl. 13] E loguo no dito dia atras declarado pello Provedor forão dadas as
pautas aos enleitores e lhe mandou que se apartase de dous en dous enlegesem
comforme a sua consiensia o Provedor e Irmãos que ai amde servir este anno que
vem e apartados elles lloguo no dito dia tornarão a Meza e entregaram as pautas
feitas e asinão as por elles as quais vistas em Meza pello dito Provedor Jorge de
Llima Masquarenhas (=Mascarenhas) e Irmãos sendo presentes o Padre Melchior
Diaz Capelão sairão por Provedor e Escrivão e Irmãos os seguintes por Provedor
Francisco D’Esa (=Eça) e por Escrivão o Padre Melchior Dias e por Irmãos Francisco de Freitas Antonio Nunes Lluis da Sera (=Serra) Paullo da Serra e Gaspar
de Seixas do Po e Francisco Lluis e Simão Dias e Dominguos de Sousa e Nicollao
Rodrigues e Lluis Vas e Griguorio Manoel os quais o dito Provedor maondou
chamar a Mesa elles deu iuramento dos Sanctos Evamgelhos e sob carguo delle
maomdou que bem e verdadeira fizesem serviso desta Casa cada hum no carguo
que lhe tocase o que elles prometerão fazer assim e asinarão com o dito Provedor
eu João Dias Escrivão da Meza que eu [Fl. 13 v.] Escrivão da Meza que ho escrevi
[Assinaturas: Francisco D’Eça; (desenhou uma cruz) Melchior Dias; George de Lima Mascarenhas; João Dias; (desenhou uma cruz) Thome de Mattos;
(desenhou uma cruz) Simão Dias; Simão de Bairos; Vasco Fortes; Gaspar Ribeiro; Pero Gonçalvez; Bertolameu Francisco; Lopo de Sequeira; Luis do Quintal
Botelho; Gregorio de Freitas; Francisco Fernandez; Paulo da Serra; Gaspar de
Seixas do Poo; Francisco de Freitas; Antonio Nunez; Grigorio Manoel] [Fl. 14]
[Continuação das Assinaturas: Simão Dias; Luis Vaz; Luis da Serra; Domingos
de Sousa; Nicolao (desenhou uma cruz) Rodriguez; Francisco Luis]
Repartição dos Officios que o Provedor Dom Francisco D’Eça fez aos Irmãos que ande servir esta Sancta Casa este anno de [1]606 pera [1]607
O Padre Melchior Dias Escrivão da Mensa e dos Fieis de Deus terá cuidado
dos ennervonhados (=envergonhados) e pobres da Villa, e com seu companheiro
Gregorio Manoel pedirão nas Freguesias da Rouriça (=Roliça) e Amoreira
Gaspar de Seixas do Po Tizoureiro da Bolça e seu companheiro Luis Vaz pedirão nas Freguezias de Tornada Serra do Bouro, S. Sebastião das Caldas e sua
Ribeira, Fos (=Foz) e Arelho
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Paulo da Serra e seu companheiro Simão Dias Tyzoureiros da Capella, terão
cuidado das obras da Casa, e de pedirem nas Freguezias da Madalena, Do Franco e Landal
Antonio Nunes, e Domingos de Sousa seu companheiro terão cuidado do Ospital e da Irmidade S. Vicente e Fazenda da Gafaria, pedirão nas Freguezias do
Reguengo, Moledo, S. Bertolameu e Mouta
[Fl. 14 v.] Luis da Serra, e Nicolao Rodriguez seu companheiro terão cuidado
dos prezos, demandas da casa, dividas, e rendas della pedirão nas Fregesias do
Carvalhal e Bombarral
Francisco de Freitas Juiz dos Fieis de Deus e seu companheiro Francisco Luis
Mordomo delles pedirão nas Freguesias de S. Gregorio, e Vidais E por o ditto
Provedor fazer esta Reparticão, Eu Melchyor Dias fiz esta lembrança neste livro,
e della a tresladei na taboa redonda [refere-se, provavelmente, à Roleta dos Irmãos da Santa Casa da Misericórdia da Vila de Óbidos, ainda hoje existente no
acervo da Santa Casa]
[Assinaturas: Melchior Dias]
[Fl. 15] Auto das orfans que forão eleitas este anno de [1]606 e se acabara
por dia da Vizitação de [1]607
Anno do nascimento de Nosso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de mil e seiscentos e sete annos Domingo primeiro de Janeiro em esta Villa D’Obidos e Casa do
Despacho da Misericordia della semdo prezentes em Mesa Dom Francisco D’Eça
Provedor e os mais Irmãos abaixo asinados pello dito Provedor foy de que hera
necesario e tempo de se fazerem as diligencias que o Compromiso apontava acerca dos dotes que a Raynha Dona Catharina deixou por seu testamento se dessem
a duas orfans desta Villa e termo em cada hum anno, pello que me derão por
lembrança a mim Escrivão fiz esse escritos e os mandasse aos Curas das Igrejas
da dita Villa e termo pera que os dessem em suas estações, nos quais declarasse
as calidades que avião de ter as orfans que pertendesse aver os ditos dotes e as
condições no dito Compromisso declaradas ao que tudo eu Escrivão dei perfeita
satisfação mandando os ditos escritos por mim feitos e asinados em nome do
Provedor e Irmãos desta Sancta Casa dos quais constou lerense (=lerem-se) em
todas as Freguesias desta Villa e seu termo dizendo nelles que a dita eleição se
avia de fazer por todo o mes de Fevereiro do prezente anno, e que as orfans que
pretendessem aver os ditos dotes fizessem suas petições com as quais aprezentasse
certidão do Juiz dos Orfãos do que tinhão de suas legitimas e de qualquer outra
herança e asy mais de suas idades, pello que em esta Mesa se aprezentarão alguãs
petições com as ditas certidões, de legitima, e hidade, e por ellas se mandou tomar
informação nas calidades e condições necessárias conforme ao dito Compromisso
e vontade da dita Senhora Rainha que esta em gloria, e por constar pellos Irmãos
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ao dito Provedor terem feito diligencia bastante e tirada informação com Sancto
e catholico e o zello: Mandou o dito pro [Fl. 15 v.] vedor que cada hum dissesse
e declarasse as partes, condições, e calidades de cada huma das ditas orfans e
comigo se fizesse eleição das ditas duas orfans que avião de ser dotadas ao que
se deu satisfação, e lendo eu Escrivão as petições, e fazendo escritos pera por elles
votarem com o segredo em semelhante acto necessário, e custumado na dita Mesa,
as quais orfans são as seguintes, Izabel filha de Alvaro Dias trabalhador defunto,
e de Domingas Francisca moradores no Arebalde desta Villa de ydade 22 annos,
e de legitima 4500 # Izabel filha de Domingos Fernandez lavrador defunto, e de
Maria Dias moradores que forão no lugar da Dagorda termo e Freguesia desta
Villa, de idade de vinte e tres pera vinte e quatro annos, e de ligitima (=legitima)
4566 # Maria filha de Gomes Eanes defunto e de Lyria Fernandez moradores no
lugar das Gaeiras termo da mesma de idade 20 annos e ligitima nada # Maria
filha de João Fernandez defunto, e de Joanna Gonçalvez moradores no Barrocalvo, tão bem termo, de idade 22 annos e ligitima 2520 # Maria filha de Antonio
Dias defunto, e de Maria Alvarez moradora em Casais da Mouraria outro sy
termo da mesma Villa de idade 19 annos e ligitima 3000 / As quais sinco orfans
forão admitidas aos votos do Provedor e Irmãos, pera que dellas se elegessem
duas que mais votos levasse pera serem dotadas nos dous dotes da dita Senhora.
E regulados os votos, se achou por elles que, Maria filha de Gomes Eannes sahyo
com doze votos, pellos quais ficou em primeiro lugar. E Maria filha de João Fernandez e Joanna Gonçalvez, com nove votos, e Maria filha de Antonio Dias e de
Maria Alvarez com oito votos. E Isabel filha de Alvaro Dias desta Villa com sinco
votos, e Isabel filha de Domingos Fernandez com outros sinco votos. Pello que se
determinou que pois as ditas; Maria, filha de Gomes Eannes, e a outra filha de
João Fernandez, levarão mais votos, que lhas fossem preferidas has de mais, e se
ouverão por eleitas, e benemeritas pera averem os ditos dous dotes, e mandou o
Provedor que a eleição della fosse a Lixboa, e com ellas fossem tanbem [Fl. 16]
a petição e papeis de Maria filha de Antonio Dias em terceiro lugar pois levara
oito votos, pera que avendo algum remanecemte como alguãs vezes acontesse; a
podessem tambem dotar, ao que todos foi satisfeito, e logo se despachou que o
Andador desta Casa levasse os papeis e certidões das ditas tres orfans Marias e
com carta da Mesa ao [de seguida riscaram-se algumas palavras, por o Escrivão
se ter enganado] Provedor e Irmãos da Misericordia da Cydade Lyxboa pera por
elles serem providas nos ditos dotes, e remanecente se ouver pera a que vay em
terceiro lugar: E por tudo passar na verdade e se usar na eleição das ditas orfans
conforme ao Compromisso, o dito Provedor mandou a mim Escrivão fizesse este
auto que asinou com os mais Irmãos, o qual eu Melchior Dias Escrivão da Mesa
o fiz nella em dezoito de Fevereiro de mil seiscentos e sete annos; fiz hum riscado
assima. O Padre Melchior Dias.
Os papeis de Izabel do Arebalde entregues a sua may (=mãe) Domingas Francisca e os de Izabel filha de Domingos Fernandez entreguei a sua may Maria
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Dias. E as que não forão admitidas aos votos se achavão com outros papeis no
Almoxarifado
[Assinaturas: Dias; O Provedor Francisco D’Eça; Francisco de Freitas; Gaspar de Seixas do Põo; Paulo da Serra; Domingos de Sousa; Antonio Nunez; Francisco Luis; Luis Vaz; Luis da Serra; Grigorio Manuel; Simão Dias]
[Fl. 16 v.] Auto dos Dez eleitores que aos mais votos sahirão pera elegerem
Provedor, Escrivão e mais Irmãos que aião de servir nesta Sancta Casa da
Misericordia este anno que começa oje dia da Vizitação de N. S. a Sancta
Ilesabel, de 1607 e se acabara por outro tal dia do anno que vem de [1]608
Anno do nascimento de Nosso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de mil e seiscentos e sete. Aos dous dias de Julho, nesta Villa D’Obidos e Casa da Misericordia
sendo nella prezentes o Provedor Dom Francisco D’Eça; Melchior Dias Escrivão:
Gaspar de Seixas do Pó, Paulo da Serra: Francisco de Freitas: Luis da Serra: Antonio Nunes; Simão Dias dizimeiro, Gregorio Manoel: Luis Vaz: Francisco Luis:
Domingos de Sousa: e Nicolao Rodriguez: Irmãis que este anno servirão: e outro
sy sendo a mayor parte dos Irmãos do cento pera com elles se fazerem e elegerem
dez eleitores, pera que elles fação e elejão, Provedor, Escrivão, e mais Irmãos que
tenhão talento pera averem de servir na dita Casa e Irmandade, a anno que
no dito dito dia começa e acabara per outro tal, de [1]608: logo eu Escrivão ly o
Comprimisso em voz alta, o qual lido no que bastava pera clareza da dita eleição;
o Provedor, na forma delle perante todos deu juramento dos Sanctos Evangelhos
ao Padre Salvador Dias o qual asistia em lugar do Capelão, excausa: e a mim
Escrivão pello qual prometemos tomar os votos dos Irmãos prezentes pera por
elles se fazerem os ditos des (=dez) eleitores, dando lhe primeiro a cada hum dos
ditos Irmãos que a votar viesem juramento dos Sanctos Evangelhos que bem e
verdadeiramente e com san conçiencia e catholico zelo e sem soborno algum, amizade, o dio, ou outra alguã cousa de parentesa, votassem em dez [Fl. 17] pesoas
a saber sinco Nobres e sinco Macanequos (=Oficiais Mecânicos) que tivessem
talento pera bem escolherem e fazerem Provedor, Escrivão, e mais Irmãos que o
dito anno servissem na dita Sancta Casa; não votando nos eleitores que o anno
passado tinhão feito a dita eleição dos Irmãos que no dia prezente acaba não se
guardando em tudo o de mais, o que o Compromiço neste particular declara: E
logo o dito Padre Capelão eleito comigo Escrivão nos apartamos pera huã Mesa,
na dita, Igreja em qual tomamos os votos dos Irmãos que vierão a votar com as
declarações asima. Os quais tomados, os fomos entregar ao Provedor Dom Francisco D’Eça e mais Irmãos que asentados estavam na mesa redonda e por elles
forão regulados e apurados sayndo por eleitores os Irmãos seguintes # dos Nobres:
Francisco Correa Manuel, Vasco Fortes: Gregorio de Freitas: Lopo de Sequeira e
Luis do Quintal Botelho: e dos Macaniquos Diogo Martinz: Antonio Pirez: Paulos Gomes: Antonio Dias filosofo e Pero Guonçalves, todos aquy moradores, os
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quais sendo chamados o dito Provedor os repartio da maneira seguinte # Luis do
Quintal Botelho e Antonio Dias: Francisco Correa Manuel Com Diogo Martinz:
Vasco Fortes com Paulos Gomes: Gregorio de Freitas com Antonio Pirez: e Lopo
de Sequeira com Pedro Gonçalves. Dando lhe juramento dos Sanctos Evangelhos
em que puseram suas mãos e sob cargo delle lhes mandou que bem e verdadeiramente, e em sam conciensias elles se apartassem de dous em dous como hião
nas e pactas (=pautas), e elegessem hum Provedor, e Escrivão e onze Irmãos, a
saber que fosem seis Nobres, e seis Macanicos pesoas de boas vidas, almas e consiencias, e de bom exemplo, e entendimento que bem servisem esta Sancta Casa,
e guardassem na dita eleição a ordem do Compromisso, o que tudo pro [Fl. 17 v.]
meterão fazer, em fe do qual asinarão este auto que eu Melchior Dias fiz como
Escrivão da Mesa dia mes e era ut supra: declara que Gaspar de Seixas do Pó não
esteve presente, por ser auzente
[Assinaturas: Melchior Dias; Vasco Fortes; Paulo Gomes; Francisco Correa
Manuel; Luis da Serra; Diogo Martinz, Dom Francisco D’Eça; Luis do Quintal
Botelho; Lopo de Sequeira; Antonio Vaz; Pero Gonçalvez; Luis Vaz; Gregorio de
Freitas; Antonio Pirez; Antonio Nunez; Francisco de Freitas; Grigorio Manuel;
Domingos de Sousa; Salvador Diaz]
[Fl. 18] E logo no dito dia, no auto atras declarado os ditos eleitores, entregarão as sinco pautas assinadas por elles ao Provedor Dom Francisco D’Eça, as
quais apuradas por elle e pellos mais Irmãos que na Mesa estavão assentados, se
achou por elles virem conformes ao em que semelhante eleição o Comprimiso
declara achando se sahir por Provedor o Irmão Paulo da Serra: e por Escrivão
Gregorio de Freitas: e por Irmãos Antonio Vaz Franco; Manoel Lleitão Sanhudo:
Francisco Correa Manuel, Lopo de Sequeira e Vasco Fortes: Antonio Pirez: Bastião da Crus (=Cruz): Francisco Gomes: Paulos Gomes: Diogo Martinz e Antonio
Domingues. Os quais o dito Provedor mandou chamar, e sendo todos prezentes lhe deu juramento dos Sanctos Evangelhos, dando primeiro ao dito Provedor
novamente eleito que bem e verdadeiramente e com san consiencia, e amor de
deus e do proximo, sirvão seus officios e cargos na maneira que a cada hum fiz
encarregado, guardando em tudo o Comprimisso e o segredo da misa; e sirvirão
os ditos officios tudo hum anno ate ser feita eleição de outros novos oficiais, o que
todos prometerão fazer, e asinarão este termo que eu Melchior Dias fiz e asinei
oje dous de Julho de 1607:
[Assinaturas: Melchior Dias; O Provedor Dom Francisco D’Eça; Paulo da
Serra; Gregorio de Freitas; Francisco Correa Manuel; Antonio Pirez; Manoel
Leitão Sanhudo] [Fl. 18 v.] [Continuação das Assinaturas: Lopo de Sequeira;
Francisco Guomez; Vasco Fortes; Paulo Gomes; Diogo Martinz; (desenhou uma
pequena cruz) Antonio Vaz Franco; (desenhou uma pequena cruz) Antonio Domingues; Sebastião +
 (desenhou uma cruz)]
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[Fl. 19] Repartição dos cargos que o Provedor Paulo da Serra deu a cada
hum dos Irmãos que este anno servem esta Ssanta Cassa da Misericordia que
começou por dia de Sancta Elisabel de [1]607
O Irmão Gregorio de Freitas Escrivão da Mensa e da Confraria dos Fieis de
Deus seu companheiro o Irmão Paullo Gomez terão cuidado dos envergonhados:
e pobres da Villa pedirão as Fregezias da Roriça (=Roliça) e Amoreira
O Irmão Manoel Leitão Sanhudo Tezoureiro da Bolça seu companheiro Sebastião da Crus (=Cruz) pedirão as Fregezias do Carvalhal e Bonbaral
O Irmão Padre Antonio Dias Tizoureiro da Cappella seu companheiro o Irmão Antonio Pirez pedirão as Fregezias da Moutta, São Lourenço, Moledo, e
Regengo
O Irmão Vasco Fortes Juis da Confraria dos Fieis de Deus seu companheiro
o Irmão Antonio Dominges Mordomo da dita Confraria pedirão as Fregezias da
Madalena A do Franco, e Landal
O Irmão Francisco Correa Manuel tera cuidado do Hospital e pobres que a
elle vierem seu companheiro o Irmão Francisco Gomez terão cuidado da Igreiia
de São Vicente e Fazenda da Gafaria, e obras da Cassa pedirão as Fregezias de
São Gregorio, Vidais, e São Sebastião das Caldas
O Irmão Lopo de Ciqueira tera cuidado dos prezos e seus livramentos, demandas e dividas, e rendas da Cassa seu companheiro Diogo Martinz pedirão as
Fregezias da Serra do Bouro, Tornada, e Cotto.
E pella maneira acima escrita pello Provedor Paullo da Serra foi declarado o
em que cada hum dos ditos Irmãos que este anno forão electos pera o serviço desta
Sancta Cassa avião de servir e o asinou e eu Gregorio de Freitas Escrivão da Mesa
o escrevi aos oito de Julho de [1]607
[Fl. 19 v.] Acordo que se tomou sobre se mudarem as pregações das Quartas Feiras da Coresma (=Quaresma) pera a Sexta Feira
Anno do nacimento de Nosso Jhesu Cristo de seiscentos e oito annos aos sete
dias de Janeiro da dita era estando prezentes o Provedor e Irmãos que este prezente anno servem a Cassa da Misericordia pello dito Provedor e Irmãos foi mandado chamar pello Andador da dita Cassa todos os Irmãos do numero pera com
eles se tratar sobre se mudarem as pregações das quartas feiras da Coresma que
nesta Cassa da Misericordia se custuma pregar pera as Sestas (=sexta) Feiras por
se entender seria mais serviço de Nosso Senhor [de seguida riscou-se a palavra:
dita] pregação da Quarta Feira se mudarem pera as sestas feiras por no dito dia
ter esta Cassa da Misericordia obrigação de fazer a Procição dos Paços que nesta
ditta Villa se custuma fazer e nestes dias estar Cristo descuberto nesta dita Cassa
e nela se começar hum dos paços que todas as sestas feiras da Coresma se custu— 45 —

mão vezitar: e aver mais concurso de gente: e ser vezitada pello respeito acima declarado e se entender seria mais [de seguida riscou-se a palavra: por] serviço de
Nosso Senhor e proveito das almas no dito dia aver pregação e tomado o parecer
de todos os Irmãos foi determinado e asentarão que as pregações averem as Quartas Feiras se custumavão pregar nesta dita Casa da Misericordia na Quaresma se
[Fl. 20] mudasem pera as Sestas Feiras [de seguida surge-nos uma palavra de
difícil leitura] a Quarta Feira de cinza que sempre se pregara neste dia e dahi por
diante as Sestas Feiras e por serem todos os annos deste parecer e assi o asentarem
mamdaram se fizesse este auto que todos asinaram o qual eu Gregorio de Freitas
Escrivão da Mesa fis no dito dia e era asima declarado
[Assinaturas: O Provedor Paulo da Serra; Gregorio de Freitas; Dom Francisco D’Eça; (desenhou uma cruz) Antonio Figueiredo; Ho Comendador; George
de Lima Mascarenhas; Gaspar de Seixas do Põo; (assinatura de difícil leitura);
Antonio Tavares de Sousa; Antonyo D’Aguiar Pesoa; Francisco Correa Manuell;
Francisco de Freitas; Lopo de Sequeira; Domingos de Sousa; Antonio Vas Franco; Gaspar Nunez Travassos; Luis do Quintal Botelho; Luis da Serra; Hieronimo
Francisco; Hyeronimo de Sousa] [Fl. 20 v.] [Continuação das Assinaturas: Melchior Carneiro; (desenhou uma cruz) Calisto Martinz; Salvador Diaz; Nicolao
Pirez; Grigorio Manuel; Bernardo da Serra Galvão; (desenhou uma cruz) Thome
de Mattos; Manoel Figueira; Dyonisio Fortes; Antonio da Silva; Diogo Martinz;
Paulo Gomes; Antonio Domingues]
[Fl. 21] Auto da eleição que se fes no provimento da Cassa que o Padre Fernão Rodriguez que esta em gloria deixou pera os Irmãos desta Sancta Cassa
da Misericordia nomear na peçoa (=pessoa) que lhe parecer
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Cristo de mil e seiscentos e oito
annos aos 17 dias de Fevereiro estando o Provedor e Irmãos em Mesa se aprezemtarão certas petições de peçoas que pretendião a Cassa que vagou por falecimento de Maria Alvarez que he huã das que deixou o Padre Fernão Rodriguez
pera molheres pobres as quais esta Mesa provese: E por estarem prezentes todos
os Irmãos pos o dito Provedor em votos fazendo lhes primeiro as lembranças nececarias e que votassem na que mais benemérita lhe parecesse no que se satisfes:
E saio com mais votos Jheronima de Freitas molher que foi de Afonço de Lemos
cerieiro a qual o dito Provedor mandou chamar e lhe dise como esta Mesa a provia na dita Casa pera viver nesta emquamto ela proçedese em vida e custumes
como convinha, e seria obrigada a rezar hum Pater Noster (=padre nosso) e huã
Ave Maria todos os dias pella menham (=manhã) pella alma do Padre Fernão
Rodriguez: E assim mais seria obrigada a concertar e repairar (=reparar) as ditas
casas de todo o nececario de tal maneira que emquamto nela viver não recebesse
de neficação alguma e por de tudo ser contente e aceitar as ditas cassas com as
condições acima declaradas lhe forão dadas de que se fes este auto que o Provedor
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e Irmãos asinarão e pella dita Jheronima de Freitas asinou Gaspar Ribeiro [de
seguida riscou algumas letras] Espritaleiro per lho pedir o qual eu Gregorio de
Freitas Escrivão da Mesa fis no dito dia e era acima declarada dis a antrelinha
pella alma do Padre Fernão Rodriguez
[Assinaturas: Paulo da Serra; Antonio Correa Manuel]
[Na margem esquerda surgem-nos as seguintes Assinaturas: Lopo de Sequeira; Manoel Leitão Sanhudo; Sebastião da Crus; Antonio Dominguos; Diogo
Matinz]
[Fl. 21 v.] Auto das orfãs que forão eleitas este anno de [1]606
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Cristo de mil e seiscentos e oito annos aos 24 dias do mes de Fevereiro na Cassa da Misericordia da Villa D’Obidos
estando o Provedor e Irmãos que este prezente anno servem a dita Cassa em Messa pello Provedor foi dito aos Irmãos como erão feitas as deligencias nececarias
pera efeito de vir a noticia de todas as orfans desta ditta Villa e termo pera que
as que se quisessem opor aos dotes que a Rainha Donna Caterinna que esta em
gloria avia declarado em seu testamento o podesem fazer e porque era tempo de
se tratar sobre esta eleição por não virem mais petições que as que [de seguida
riscou algumas letras] ia tinhão apresentadas que por todas erão sete se devia de
tratar de se porem em votos pois de cada huãs dellas se tinha tirado enformação,
e sabido todas as particularidades que no testamento da dita Senhora Rainha se
contem e o treslado que delle temos nos declara pello que lhes lembrava a cada
hum em particular que com zello e caridades existam desem seus vottos nas orfãs
que entendessem ser mais benemeritas pois de todas que se opunham tinhão noticia e sabido o que convinha pera a tal eleição: E logo por mim Escrivão forão [Fl.
22] forão [repetiu a mesma palavra no início de fólio] oferecidas em Messa as
ditas sete e petições cuios (=cujos) nomes [acrescentou-se esta palavra na antrelinha] são as seguintes Isabel Francisca filha que foi de Alvaro Dias ia defunto e
de Domingas Francisca moradores no Arebalde desta ditta Villa: Maria Marques
filha que foi de Diogo Fernandez morador no lugar de Matoeira: Caterina filha
que foi de Luis Afonço e Antonia Simoa moradores na Serra do Bouro: Domingas
Dias filha que foi de Domingos Fernandez e Caterina Alvarez moradores em São
Gregorio: Violante Pedroza filha que foi de Pero Symão morador no lugar da Roriça (=Roliça), Maria filha que foi de João Fernandez ia defunto do Barrocalvo, e
Caterina filha que foi de Symão Fernandez e Ines Luis do Regengo Pequeno todos
moradores no termo da ditta Villa D’Obidos, e logo pellos dittos Irmãos foi feita
eleição guardando a ordem que se custuma ter: e apurados os votos saio em primeiro lugar com 13 votos a dita Caterina filha que foi do dito Symão Fernandez
do Regengo Pequeno. E em 2.º lugar com 10 – vottos a ditta Maria filha que foi
do dito João Fernandez do Barrocalvo. E em 3.º lugar com 7 votos a dita Violante
Pedroza filha que foi do ditto Pero Symão [Fl. 22 v.] da Roriça e o Provedor e
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Irmãos ouverão a ditta eleição por boa e bem feita e que se mandase carta a Misericordia da Cidade de Lixboa de como se tinha feita esta deligencia e juntamente
as petições das ditas orfãs eleitas: e se cobrase certidão da emtrega da dita carta
e petições e de tudo acima dito se fizesse este auto que asinarão e eu Gregorio de
Freitas Escrivão da Messa este prezente anno o fis no dito dia mes e anno acima
declarado. Dis o mal escrito e antrelinha cuios nomes
[Assinaturas: O Provedor Paulo da Serra; Diogo Martinz; Francisco Correa
Manuel; Lopo de Sequeira; Antonio Dominguez; Sebastião da Crus; Gregorio de
Freitas; Manoel Leitão Sanhudo; Antonio Vas Franco; Antonio Pirez]
[Fl. 23] Acordo que se fes sobre se fazer Procissão por respeito das muitas
agoas que preseveravão
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de mil [de seguida riscou-se a palavra: quinhentos] seiscentos e oito aos 18 dias do mes de Maio
na Casa da Misericordia desta Villa D’Obidos, estando o Provedor, e mais Irmãos em Mesa que o presente anno servião pelo dito Provedor lhes foi dado em
como, nossos tão firgurosamente crya castigando este povo com a perseverança
de tantas agoas, as quais tinhão iaa de todo comsomido e acabadas as novidades, por honde convinha aplacar sua ira e castigo, com preces orações, pello que
seria mui açertado aiuntarsse toda a Irmandadee fazerem sua Procissão em
que fosse outro crucifixo da Casa, por os Irmãos antigos terem experiencia certa
e como em semelhantes necessidades sabya fora, concedia nossos tudo o que [Fl.
23 v.] se lhe pedia e por esta obra ser tão santa, e de tanta importância, pareçeo
bem a todos os Irmãos, e assentarão que se fizesse a dita Procissão logo com
efeito, e tratranto este negocio com o Vigairo da Vara, Priores, e mais Padres da
dita Villa, se iuntarão no dito dia todos com a dita Irmandade, e se fes a dita
Procissão pellas ruas custumadas, tiradosse nas Igreyas de Santa Maria e São
Pedro o Santissimo Sacramento fora, pera que assi excitados, com mais devoção,
obrigassemos ao dito sem ouvisse nossas orações e alcançássemos delle nossas
petições de que mamdarão fazer este assento e acordo que eu Lopo de Sequeira
Irmão da Mesa fiz em ausência do Escrivão della dia mês e era sobredita que
assinarão
[Assinaturas: O Provedor Paulo da Serra; Vasco Fortes; Lopo de Sequeira;
Antonio Dominguez; Diogo Martinz; Francisco Correa Manuel]
[Fl. 24] Eleição do Manposteiro Martim Fernandez da Rabaceira
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Cristo de mil seiscentos e sete
[recuou-se no tempo, eventualmente porque houve um esquecimento, no ano
de 1607, na transcrição desta eleição neste Livro de Acórdãos] aos vinte dias do
mes de Novembro da dita era estando o Provedor e Irmãos que este prezente anno
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servem em Messa se tratou como estava [de seguida riscou-se a palavra: vaago]
o lugar da Rabaceira termo desta Villa D’Obidos sem Mamposteiro no que esta
Sancta Cassa recebia perda porque no dito lugar se podião tirar esmolas pera a
vida do Provimento dos pobres e mais cousas que esta Sancta Cassa prove e que
Martim Fernandez do dito lugar queria pedir as esmolas pellos vezinhos assi do
dito lugar como dos Casaes circunvizinhos aos Domigos: E por se ter delle boa
enformação: e que cumpriria com esta obrigação que queria aceitar se asentou
em Messa visse nella pera o proverem no cargo de Mamposteiro ao que satisfes
e tomou iuramento prometendo cumprir com a dita obrigação de que se fes este
auto que asinou com o Provedor e Irmão o quall eu Gregorio de Freitas Escrivão
da Messa fis no dito annno [repetiu mais uma letra n] dia e mes acima declarado.
Dis a antrelinha aos Domingos
[Assinaturas: O Provedor Paulo da Serra; Gregorio de Freitas] [Continua
ção das Assinaturas na margem esquerda do fólio: Vasco Fortes; Antonio Pirez; Sebastião da Crus; Lopo de Sequeira]
[Fl. 24 v.] Eleição de Mamposteiro do lugar de Valle Covo (=Valcovo, actual Freguesia do Concelho do Bombarral) Domingos Luis
Anno do nacimento de Nosso Senhor JJhesu Cristo de mil e seiscentos e oito
annos aos 20 dias de Abril [recuou-se no mês, referente ao ano de 1608, eventualmente porque houve um esquecimento na transcrição desta eleição neste
Livro de Acórdãos] estando em Messa o Provedor e Irmãos apareceo Domingos
Luis morador no lugar de Valle Covo termo desta Villa D’Obidos e disse que elle
estava provido pellos Irmãos que os annos passados servirão esta Sancta Casa
por Mamposteiro pera pedir no dito lugar e Casais vezinhos a elle aos Domingos como fazia e tinha trazido a esta Sancta Casa as esmolas, e que lhe não
tinhão dado o previlegio que sua Magestade tinha confirmado a esta Sancta
Cassa do qual gozavam os Mamposteiros desta pello que pedia lho mandassem
dar por lhe ser nececario o que visto pellos ditos Provedor e Irmãos mandarão
se buscase no Livro onde se custuma por as eleições dos Mamposteiros pera se
saber se era electo como o dito Domingos Luis dezia ao que se satisfes e no dito
Livro se não achou lembrança nem auto de tal eleição e por alguns Irmãos que
prezentes estavão dizerem servir de Mamposteiro e trazer as esmolas a esta
Sancta Cassa e entenderse [de seguida riscou-se a palavra: podia] por descuido
se não fazer lembrança no dito Livro asentarão em Messa se fizesse este auto e
que avião ao dito Domingos Luis por Mamposteiro com obrigação de tirar todos
os Domingos esmolas por todos os vezinhos do dito lugar e Casaes iuntos a ele
o que prometeo e se lhe deu juramento prometendo comprir com esta obrigação
e trazer as esmolas a esta Sancta Cassa todos os annos e eu Escrivão lhe dese o
previlegio que pedia [de seguida riscou a palavra: de que] e asinarão o Provedor e Irmãos e o dito Domingos Luis que regorio [esqueceu-se da letra G, que
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compõem a palavra Gregorio] de Freitas Escrivão da Messa o fes no dito anno
mes e dia acima declarada
[Assinaturas: O Provedor Paulo da Serra; Antonio Pirez; Gregorio de Freitas;
Lopo de Sequeira; Sebastião da Crus]
[Fl. 25] Eleição de Mamposteiro do lugar de Chão da Parada Agostinho
Martinz
Anno do Nacimento de Nosso Senhor Jhesuo Cristo de mil e seiscentos e oito
annos aos 22 de Junho estando em Messa o Provedor e Irmãos se tratou como o
lugar do Chão da Parada termo desta Villa D’Obidos estava sem Mamposteiro
pello que seria bem fazer se pois resultava em proveito desta Sancta Cassa: e
ajudaria com as esmolas que no dito lugar se tirassem: a remedear as nececidades
as nececidades [repetiu a mesma palavra] que esta Sancta Cassa custuma prover
e que Agostinho Martinz morador no dito lugar viera pedir o quizesem fazer
Mamposteiro pera no dito lugar tirar as esmolas aos Domingos e nos Casaes da
Mouraria e mais Casais a elles iuntos e por se ter delle boa enformação e que cumpriria com esta obrigação que queria aceitar pareçeo aos ditos Provedor e Irmãos
serviço de Nosso Senhor vise e que se lhe desse juramento dos Sanctos Evangelhos
o qual recebeo e prometeo cumprir tudo acima declarado de que se fes este auto
que todos asinarão o quall eu Gregorio de Freitas Escrivão da Messa fis no dito
anno mes e dia acima declarado
[Assinaturas: O Provedor Paulo da Serra; Lopo de Sequeira; Antonio Pirez;
Agostinho (desenhou uma cruz) Martinz; Sebastião da Crus; Gregorio de Freitas;
Vasco Fortes]
[Fl. 25 v.] Auto dos / que sairão por eleitores pera elegerem Provedor Escrivão e Irmãos que este anno que começa por dia de Sancta Elisabel de [1]608
e se acaba por outro tal dia de [1]609: hão de servir esta Sancta Cassa da
Misericordia
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jesu Cristo de mil e seiscentos e oito aos 2
de Julho dia da Vezitação de Sancta Elisabel na Cassa da Misericordia desta Villa
D’Obidos estando em Messa o Provedor Paulo da Serra: e os Irmãos Vasco Fortes:
Lopo de Ciqueira, Francisco Correa Manoel: Manoel Leitão Sanhudo e o Padre
Antonio Vas Franco: Antonio Pirez: Sebastião da Crus: Antonio Dominges: Diogo
Martinz: Paulo Gomez: Francisco Gomes os quais servirão esta Sancta Cassa este
anno, e [de seguida riscou a palavra: bem] assy estando prezentes os Irmãos do
numero que por som de campa tannida (=tangida) forão chamados pera com
elles se fazer eleição de eleitores de Provedor e Irmãos e Escrivão que este anno
hão de servir esta Sancta Cassa da Misericordia que começa neste dito dia e se
ha de acabar por outro tal de [1]609 annos: e pera trazer aos Irmãos a lembrança
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as partes que o Provedor Escrivão e mais Irmãos hão de ter pera servirem a Deus
nesta Sancta Cassa eu Escrivão lhe ly em vos (=voz) alta o Compromiço que esta
Sancta Cassa tem em que as declara e a ordem que se ha de ter no votar e lido o
Provedor com os Irmãos da Mesa que prezentes estavão deu juramento [Fl. 26]
sobre os Sanctos Evangelhos ao Padre Belchior Dias Capelão desta Sancta Cassa,
e a mim Escrivão e sob cargo do dito juramento nos mandou que bem e verdadeiramente na forma do dito Comprimiço tomacemos os votos dando primeiro
juramento a cda hum dos Irmãos e que votasem em cinco homens nobres, e cinco
Mecanecos [Oficiais Mecânicos] que tivesem vertude (=virtude) e entendimento,
e bem soubesem fazer eleição de Provedor e Irmão e Irmãos pera averem de servir
este anno: E logo o Padre Capelão comigo Escrivão na forma acostumada nos
apartamos dentro na dita Cassa da Misericordia tomando os vottos a todos os
Irmãos aos quaes lhe derão juramento sob cargo do qual bem e verdadeiramente
eleiesão (=elegerão) cinco pesoas Nobres e cinco mecânicos que tivesem entendimento pera fazer esta eleição pera que forão chamados guardando em tudo a
ordem do Compremiço o que cada hum prometeo [de seguida riscou as palavras:
de que] fazer e eu Gregorio de Freitas Escrivão da Messa fis este auto que asinarão os ditos Provedor Irmãos e Capelão
[Assinaturas: Melchior Dias; O Provedor Paulo da Serra; Vasco Fortes; Antonio Domingues; Francisco Guomez; Lopo de Sequeira]
[Fl. 26 v.] E logo no dito dia acabando de tomar os vottos a todos os Irmãos
que na dita Cassa da Misericordia se acharão prezentes o Padre Belchior Dias
Capelão comigo Escrivão fomos a Messa aonde o Provedor e Irmãos estavão eu
Escrivão dei a pauta da eleição pera se apurarem os votos, e se saber quem erão
os eleitores que avião de eleger Provedor e Irmãos os quaes são os seguintes a saber
o Padre João Delgado Vigairo de São João [do Mocharro], Dom Francisco D’Eça,
Alvaro Barreto, Gaspar de Seixas do Pó e Antonio Tavares de Sousa e dos Mecanicos Symão Dias dezimeiro Gregorio Manuel, Luis Vaz, Francisco Luis e Luis
Alvarez e pello Padre Belchior Dias Capelão da dita Cassa foi dado juramento
sobre os Sanctos Evangelhos lendo lhe eu Escrivão a forma delle como em o dito
Comprimiço se declara pera que elezesem (=elegessem) hum Provedor Escrivão
e onze Irmãos seis Nobres e seis Mecanicos pera averem de servir este anno esta
Sancta Cassa o que prometerão fazer do que se fes este termo que asinarão todos
e eu Gregorio de Freitas Escrivão da Mesa o escrevi
[Assinaturas: Paulo da Serra; Gaspar de Seixas do Põo; Antonio Tavares de
Sousa; (desenhou uma cruz) Melchior Dias; Vasco Fortes] [Continuação das
Assinaturas na margem esquerda do fólio: Francisco D’Eça; João Delgado;
Alvaro Barreto; Grigorio Manuel; Simão Dias; Luis Alvarez Figueira; Francisco
Luis; Luis Nunez]
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[Fl. 27] E no dito dia o Provedor a partir de dous em dous os ditos electores
dando lhes os escritos dos que se tinhão servido aquelle anno que se acabava no
dito dia e apartados fizerão eleição de Provedor Escrivão, e onze Irmãos pera
averem de servir esta Sancta Cassa guardando se em tudo a forma do Compremiço e os ditos electores trouxeram cada hum com seu companheiro a sua pauta
a Messa as quais forão apuradas pello Provedor e Irmãos e saio por Provedor o
Comendador Mor Dom Afonso de Lencastre que logo se mamdou chamar e lhe
diserão como fora eleito por Provedor pedindo lhe por serviço de Nosso Senhor
quizese aceitar o dito cargo de Provedor o qual aceitou, e assi mais por Escrivão
Alvaro Barreto; Dom Francisco D’Eça; Francisco Gorião (=Gorjão) da Serra; Antonio Nunes, Ascenço D’Arruda; Manoel Pereira, e dos Mecanicos Francisco Luis
capateiro, Symão Dias dezimeiro; Luis Vaz; Antonio Dias pedreiro; Francisco
Fernandez capateiro, e Fernão Duarte aos quais foi dado juramento sobre os Santos Evangelhos prometendo em tudo comprir com as suas obrigações na forma de
Compremiço de que se fes este termo que todos asinarão Gregorio de [Fl. 27 v.]
Freitas Escrivão da Mesa o escrevi
[Assinaturas: O Provedor Paulo da Serra; Affonso Comendador Mor; Dom
Francisco D’Eça; Luis Nunez; Francisco Fernandez; Luis Vaz; Simão Dias; Asenço
D’Arruda de Seixas; Fernão Duarte; Alvaro Barreto; Antonio Dias, Manoel Pereira do Quintal; Francisco Gorjão da Serra; Francisco Luis]
[Fl. 28] Eleição de Ermitão de São Vicente pello Provedor e Irmãos
Anno do Nacimento de Nosso Senhor Jhesu Cristo de seiscentos e oito annos
aos cinco dias de Julho da dita era eu Gregorio de Freitas Escrivão da Messa da
Misericordia desta Villa D’Óbidos por parecer do Irmão Alvaro Barreto que este
prezente anno foi eleito por Escrivão fis este auto depois de ter feito o da eleição
de Provedor e Irmãos que este prezente anno hão de servir esta Sancta Cassa da
Misericordia por aver muitos dias que pello Provedor e Irmãos que este anno
passado servirão terem eleito por Irmitão da Ermida de São Vicente anexa a esta
Sancta Cassa da Misericordia da qual os Irmãos della são administradores: a
Antonio da Crus por ter as partes que convem ao tal cargo com obrigação de ter
a dita Ermida muito limpa, e concertada: e nos dias que se celebrão as Festas do
Martire (=mártir) São Vicente a aindara a emrramar e a fazer nos tais dias o que
lhe pellos Irmãos desta Sancta Cassa for emcomendado, e assi tera a Igreiia aberta aos Domingos e nos dias dos Sanctos que no retabolo da dita Irmida estiverem
pera que se algum devoto quizer ir fazer oração o possa fazer, e assy tera muito
conçertado o quintal e cassas da dita Irmida em que viera e lha dão emquanto
emquanto [repetiu a mesma palavra] seu procedimento for tal que mereça não
no deitarem fora [Fl. 28 v.] della e se lhe mandou dar sua carta de Irmitaria, e
por averem esta eleição por boa a asinarão todos a qual eu Gregorio de Freitas
escrevi no dito dia anno e mes [de seguida riscou a palavra dia] acima declarada
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[Assinaturas: O Provedor Paulo da Serra; Vasco Fortes; Lopo de Sequeira;
Francisco Guomez; (desenhou uma cruz) Antonio Domingues; Diogo Matinz;
Antonio da (desenhou uma cruz)]
[Fl. 29] Inleição do Maemposteiro da Bertena dos Casais de Vale Covo em
Domingos Luis dos mesmos Casais
Ano do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Xo (=Cristo) de 1609 [o Escrivão
referiu erradamente o ano a que se refere este acórdão, sendo o ano correcto
o de 1608] anos aos 27 dias do mes de Dezembro principio do ditto ano nesta
Villa D’Obidos na Casa do Despacho da Misericordia estando ahi Dom Afonso
Lencastre Alcaide Mor desta Vila e Provedor desta Santa Casa [D. Afonso de
Lencastre (c.1570 – 1622), filho de D. Dinis de Lencastre (1540 – 1598), que teria
sido também Alcaide Mor da Vila de Óbidos e da Vila de Soure, e Senhor de
Salir do Porto] e bem asi os Irmãos que com elle este ano servem ahi em Mesa
se tratou como no lugar dos Casais de Vale Covo e sua Fregesia tiravava pera as
obras desta Santa Casa da Misericordia Domingos Luis morador nos ditos Casais
o qual fora eleito avia anos polo Provedor e que emtão erão e que não tinha carta
do dito carguo e por elle estar prezemte e pedir a dita carta e se achar que avera
anos que tem servido e que todos os anos tinha trazido a Santa Casa as esmolas
que tirara mandarão o dito Provedor e Irmãos que lhe pasasem carta e por não
constar que tenha juramento loguo e elle ffoi dado sobre os Santos Evamgelhos
em que pos sua mão sob cargo do qual lhe mandara que bem e verdadeiramente
servise de Manposteiro emquanto os Provedores e Irmãos asi ouvese por bem e
elle servisse o dito cargo bem e tevese cuidado de pedir todos os dominguos esmola
pera esta Casa no dito lugar em toda sua imtera e as esmolas que lhe dizem [Fl.
29 v.] as trouvese cada [de seguida surge-nos uma palavra de difícil leitura] por
Santa Isabell a esta Casa e pera todos fazer e comprir lhe derão juramento e elle
tudo prometeu se fazer e de todo lhe mandara se lhe pasase sua carta de privylegio e o assinarão Alvaro Bareto escrivão da Mesa o escrevi o assinei
[Assinatura: Domingos Luis]
[Fl. 30] Auto da Eleição das Orffãas do ano de 1609 pera averem os dotes
da Rainha Dona Catarina que Deos tem
Ano do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Xo (=Cristo) de 1609 anos aos vinte
e oito dias do mes de Janeiro nesta Vila D’Obidos na Casa da Misericordia estamdo em Mesa Dom Afonso de Llemcastre Comendador Mor da Ordem de Noso
Senhor Jhesu Xo (=Cristo) Provedor da dita Casa e os mais Irmãos que com elle
servem este ano todos abaixo asinados [a seguir escreveu-se, na margem esquerda, a frase: por si mandados] por mandado por elles e por vertude de huã carta
da Misericordia de Lixboa e escritos a todos os Curas desta Vila e termo pera
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dizerem nas estações que as Orfãas de pai que pretendessem alcançar algum dos
dotes que a Rainha Dona Catarina que Deos tem deixou ás Orfãas das suas Vilas
que sse pagão na dita Misericordia de Llixboa fizesem suas petições a esta Messa
tendo as partes e callidades do Compromiso da dita Misericordia que forão todas
postas e declaradas nos ditos escritos e as trouvesem ate dia de Natal passado e se
esperara mais hum mes e erão vindos em co petições que são Domingas Francisco
filha de João Francisco Oneto e Jeronima Francisca filha de Andre Francisco das
Gaeiras e Luiza Rodriguez filha de Lourenço Rodriguez da Rouriça (=Roliça) e
Maria Marques filha de Diogo Fernandez da Matoeira e Britiz (=Beatriz) filha
de Alvaro Pirez do lugar do Paço todo termo desta Vila / E ate agora nam vinhão
mais e por se chegou o tempo em que erão obrigados a fazer a eleyção e mandalla
/ Loguo o dito Provedor por aver dias que hua mandado que se emformasem das
ditas orfãas na forma da dita carta e testamento [Fl. 30 v.] da dita Rainha cuio
treslado anda nesta Casa que he que ham de ser Orfãas de pai pobres desemparadas onestas virtuosas e de boa forma e vida filhas de pais e avos livres que nam
fosen captivos que serião de doze anos compridos e que não passem de trinta /
lhes perguntou o dito Provedor se tinha jaa tomado emformação das ditas Orfãas
e sabido das ditas partes e calidades que hão de ter pera poderem ser eleitas pera
alcançarem os ditos dotes e por todos dizerem que tinhão bastante emformação
das ditas Orfãas pera votarem o dito Provedor lhes mandou a todos em geral e a
cada hum em particular sob cargo do juramento que tinhão que elles votassem
com duas ate tres que fosem mais benemeritas pera alcançarem os ditos dotes e
que estevesem mais perto de casarem não tendo respeito a odio afeição parentesco
nem a outro algum ja teveçe (=tivesse) o que elas prometerão fazer / e loguo lhe
tomamos votos comiguo Escrivão e sairão em mais votos em primeiro lugar com
sete votos Britiz (=Beatriz) filha D’Alvaro Pirez que não tem nada de seu de idade
de 25 anos e em segundo lugar Domingas Francisca filha de João Francisco Oneto
de idade de 20 anos e tem de legitima onze mil duzentos e vinte reis / que sahio
igual em cinco votos Jeronima Francisca e Luiza Rodriguez e por sortes sahio / e
em terceiro lugar sahio tambem por sortes Luiza Rodrigues com a dita Jeronima
Francisca e tem esta Luiza Rodriguez 20 anos de idade e de legitima 70 320 [reis]
/ e Maria Marques ficou com dous votos e por esta maneira o dito Provedor e Irmãos ouveram esta eleição por boa e bem feita e mandarão que se mandasse per
carta com as petições e certidões do Juis dos Orffãos ao Provedor e [Fl. 31] Irmãos
da Misericordia da Cidade de Lixboa pera as aceitarem e dotarem nos ditos dotes
e mamdarem escrever nos livros e cadernos dellas e aa de que mamdarião certidão e que se lhes disse se na carta que não avendo dinheiro pera serem dotadas
todas as tres Orfãas o fosem as primeiras duas que vão em primeiro e segundo
lugar por serem maes benemeritas descarregando niso suas conciençias de que
mamdarão fazer este Auto / E eu Escrivão fiz loguo a carta e a meti num maço
com as petições e certidões das ditas tres Orffãs e todo cerrado e cellado (=selado)
emtregei ao mesmo Comendador Mor Provedor pera as mamdar e o asinou com
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os mais Irmãos diz a antrellinha E a a / E eu Alvaro Barretto Escrivão da Mesa
o escrevi
[Assinaturas: Ho Provedor Comendador Mor; Alvaro Barretto; Dom Francisco D’Eça; Antonio Nunez; Luis Vaz; Simão Dias; Françisco Luis; Asenço
D’Arruda de Seixas; Antonio Dias; Fernão (desenhou uma cruz) Duarte]
Na margem inferior, do mesmo fólio, foi, ainda, escrito o seguinte: Passey
certidão a Simão Lopes recebido com a orfan Domyngas Francisca das Gaeiras
em 23 de Agosto de [1]609: - foy dotada em 12 000 reis –
# Briatis Francisca do Passo (=Paço) foi dotada cuio dote se achara no almario (=armário) em 12 mas pasou oficio sem embargo de ter lembranças
[Fl. 31 v.] Emleição de Francisco Delgado por Mamposteiro do Olho Marinho [Na margem esquerda escreveu: Olho Marinho Francisco Delgado]
Ano do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Xo (=Cristo) de 1609 anos aos 28
dias do mes de Janeiro nesta Vila D’Obidos e Casa da Misericordia dela semdo
presentes Dom Afonso de Lencastre Comendador da Ordem de Xo (=Cristo) Provedor desta Casa e bem assim Os Irmãos o presente ano com elles servem todos
abaixo asinados por todos foi eleito por Mamposteiro desta Casa do luguar do
Olho Marinho e sua vintena a Francisco Delgado lavrador e morador no dito
lugar o qual semdo presente e o querer aceitar por sua devoção (=devoção) e serviço desta Santa Casa se lhe deu juramento sobre os Santos Evangelhos pera que
bem e verdadeiramente o ffose e tevese cuidado de todos os Dominguos pedir no
dito lugar em huma vintena polas portas as esmolas pera esta Santa Casa as quaes seria obrigado a trazer a esta Casa por dia de Santa Izabel de cada hum ano /
E fara mais todo o que lhe fosse mandado pollos Provedores e Irmãos do serviço
desta Santa Cassa e todo ele prometeu fazer e mandara o dito Provedor e Irmãos
se lhe pasase carta do dito cargo com treslado de todos os previlegios comcicedos
(=concedidos) a todos os Mamposteiros e Oficiais desta Santa Casa que lhe eu
Escrivão loguo pasei e [Fl. 32] de todo se fez este auto que asinarão com o dito
Mamnposteiro Alvaro Bareto Escrivão da Mesa o escrevi
[Assinaturas: Ho Provedor Comendador Mor; Alvaro Barreto; Francisco
D’Eça; Antonio Dias; Fernão (desenhou uma cruz) Duarte; Asenço D’Arruda de
Seixas; Manoel Pereira; Luis Vaz; Simão Dias; Françisco Luis; Antonio Nunez]
[Fl. 32 v. em branco]
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[Fl. 33] Auto da Eleição que se fez o anno de 1609 dos 10 eleitores pera
elegerem hum Provedor hum Escrivão e cinco pessoas mais Nobres e seis Oficiais pera servirem este ano que começa pola Visitação de Santa Isabel e haa
d’acabar por outro tal dia do ano que vem de 1610
Ano do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Xo (=Cristo) de 1609 anos dia da
Visitação de Santa Isabel a tarde dous dias do mes de Julho nesta Vila D’Obidos
nas Mesa da Santa Misericordia estando ahi o Senhor Dom Afonso de Lencastre
Comendador Mor da Ordem de Nosso Senhor Jhesu Xo (=Cristo) Provedor da
dita Cassa comigo Alvaro Barretto Escrivão da Mesa e bem assim Dom Francisco D’Eça Antonio Nunez Francisco Grojão (=Gorjão) da Serra Manoel Pereira
Acenço D’Aruda de Seixas / E Luis Vaz Francisco Luis Antonio Diaz pedreiro
Simão Diaz Francisco Fernandez capateiro e Fernão Duarte que todos antualmente (=actualmente) servirão este anno pasado nesta Confraria por serem eleitos pera isso e sendo outro si ha hi presentes os mais dos Irmãos do Çento / Pera
se fazer nova eleição do Provedor Escrivão e mais Irmãos que este ano que ora
começa hão de servir esta Santa Casa / Que todos forão avisados pelo Pregador
que oje pagou nesta Igreia que todos acodissem e viesem pera darem seus votos
conforme a obrigação que polo Compromiso tenhão e do juramento que tinhão
recebido por ser oje o dia em que o Conpromiso manda que se faça a dita eleição
/ Loguo eu Escrivão li o dito Compromiso todo de verbo ad verbuú / Por mandar
o mesmo Compromiso que se leia antes de se votar e lido: loguo eu Escrivão com
o Padre Belchior Dias Capelão desta Santa Cassa nos apartamos em huma Messa pera tomarmos os votos das 10 pesoas que se hão d’emleger.S. Nobres e cinco
Ofiçiais pera fazerem e elegerem o Provedor [Fl. 33 v.] Escrivão e mais Irmãos
que este ano que vem hão de servir / E asim apartados tomamos os votos de
toda a Irmandade que estava prezente começando primeiro polo Provedor dando
se a cada hum juramento sobre os Santos Evangelhos pera que bem e verdadeiramente e com sãas comciencias desem seus votos nos dous estados de pessoas
que fosem certas e de boas almas e conciençias pera a fazerem a dita eleição de
Provedor e Escrivão e mais Irmãos / E sobretudo desem seus votos na forma do
dito Compromiso que todos ouvirão ler o que todos prometerão fazer e tomados
os ditos votos / Os levamos a Mesa onde estava na mesma Igreia o dito Provedor
ho mais Irmãos que servem pera se apurarem / E pera eu Escrivão e o dito Capelão tomamos os ditos votos bem e verdadeiramente antes de os tomarmos nos
foi dado juramento sobre os Santos Evangelhos pelo dito Provedor e mais Irmãos
e nos prometemos fazer e levados assim os ditos votos ao dito Provedor e mais
Irmãos ahi forão por todos apurados e sairão por mais votos dos Nobres Paulo
da Serra Francisco Correa Manuel Lopo de Cequeira Luis do Quintal Botelho
e Francisco de Freitas e dos Oficiais Dioguo da Mata Dioguo Martinz ferreiro
Paullo Guõmez dizimeiro Antonio Pirez e Pero Gonçalvez todos moradores nesta
dita Vylla os quais sendo presentes o dito Provedor lhes deu juramento dos Santos
Evangelhos em que poserão suas mãos pera que bem e verdadeiramente enle— 56 —

gesem hum Provedor hum Escrivão / E cinco pesoas Nobres e seis Oficiais pera
este ano servirem esta Santa Casa / Dando seus votos livres sem odio afeição em
pesoas certas e suficientes pera semelhantes cargos na forma do dito Compromiso
e eles o prometerão fazer e o dito Provedor os apartou dous e dous hum Nobre
com hum Oficial dando a cada dous companheiros huma pauta no qual [Fl. 34]
lhes mandou que escrevesem as pesoas em que votasem pera Provedor Escrivão
e maes Irmãos e que trouvesem as ditas pautas a esta Mesa com os ditos votos
por elles asinadas apartando se de dous en dous asim como erão sem niso aver
soborno (=suborno) nem falacem huns com outros e eles tudo prometerão fazer
como Deos e suas coenciencias (=consciências) lho ensinasem e dito do se fez este
auto que asinarão Alvaro Barretto Escrivão da Mesa o escrevi / E declaro que o
juramento dos eleitos lhe deu o Capelão lhe dei eu o Escrivão com o Capelão na
fforma do capitulo do Compromiso que lhe eu Escrivão lli tendo elles as mãos
sobre hum misal e eles assim prometerão cumprir e o asinarão Alvaro Barreto
Escrivão da Mesa o escrevi
[Assinaturas: Luis do Quintal Botelho; Antonio Pirez; Francisco de Freitas;
Pero Gonçalvez; Paulo da Serra; Diogo da Mata; Francisco Correa Manuel; Lopo
de Sequeira; Diogo Martinz; Paulo Gomes]
[Fl. 34 v.] E loguo ahi na dita Mesa do Provedor e mais Irmãos os ditos eleitores trouverão as ditas pautas as quais ahi na dita Messa forão limpas e apuradas
pelo Provedor e mais Irmãos e sahio por Provedor com mais votos Luis do Quintal
Botelho e por Escrivão o Padre Belchior [ou Melchior, como muitas vezes aparece escrito] Dias Capelão desta Casa e por Irmãos dos Nobres Antonio Tavares
de Sousa Jeronimo D’Almeida e o Padre Bernardo da Serra Galvão e Francisco
de Freitas e Antonio D’Aguiar Pessoa / E dos Oficiaes Pero Gonçalvez capateiro
Antonio Diaz lavrador Dioguo da Mata e Francisco Diaz o gago [deveria ser a
sua alcunha] Manuel Figueira tozador Luis Alvarez cereiro (=cerieiro) estes tres
saharão (=sairão) por sortes com Francisco de Freitas e Antonio D’Aguiar Pesoa
Alvaro Barreto
[Assinaturas: Ho Provedor Comendador Mor; Asenço D’Aruda de Seixas;
Francisco D’Eça; Simão Dias; Antonio Vaz]
[Fl. 35] Auto do Juramento que se deu ao Provedor e Irmãos novos
Aos tres dias do mes de Julho de 1609 nesta Vila D’Obidos e Casa do Despacho da Misericordia sendo ahi presentes Luis do Quintal Botelho que ora sahio
por Provedor / E Antonio Tavares de Sousa e o Padre Belchior Dias Escrivão e
Francisco de Freitas e Jeronimo D’Almeida e o Padre Bernardo da Serra e Antonio D’Aguiar Pessoa / E Luis Almeida Figueira e Manuel Figueira Antonio Diaz
lavrador Francisco Diaz gago Pero Gonçallvez Dioguo da Mata aos quais o dito
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Provedor pasado descobrio suas eleições e por todos [de seguida surge-nos uma
palavra de difícil leitura] lhe deu juramento sobre os Samtos Evangelhos em que
poserão suas mãos sob cargo do qual lhes emcomendou que bem e verdadeiramente e com boas almas e comciencias servisem este anno esta sua Casa guardando em todas o dito Compromiso e suas obrigações e o segredo / E os Irmãos
servisem os carguos que lhe fossem emcaregados polo Provedor e todos o prometerão asi o fazer e o asinarão / Alvaro Bareto o escrevi
[Assinaturas: Luis do Quintal Botelho; Melchior Dias; Antonio D’Aguiar Pessoa]
[Fl. 35 v.] [Continuação das Assinaturas: Pero Gonçalvez; (desenhou uma
cruz) Luis Alvarez Figueira; Francisco de Freitas; (desenhou uma cruz) Antonio
Dias; (desenhou uma cruz) Bernardo da Serra Galvão; Jheronimo D’Almeida
D’Orta; Francisco Dias; Manoel Figueira; Diogo da Mata]
[Fl. 36] Repartição dos cargos que o Irmão Provedor Luis do Quintal Botelho fez aos Irmãos que ande servir esta Sancta Casa este anno de [1]609 – pera
[1]610
1 O Padre Melchior Dias Escrivão da Mesa e dos Fieis de Deus, com o seu
companheiro Francisco Dias, terão cuidado dos envergonhados e pobres da Villa:
pedirão as Freguesias da Roriça (=Roliça), Amoreira e seus contornos
2 O Irmão Jheronimo D?Almeida Tizoureira da Bolça seu companheiro Diogo
da Mata: pedirão nas Freguezias de Tornada: Serra do Bouro: S. Sebastião das
Caldas, sua Ribeira Fós (=Foz) e Arelho e seus contornos
3 O Padre Bernardo da Serra Tizoureiro da Capella seu companheiro Pero
Gonçalvez terão cuidado das obras da Casa: e de pedirem as Freguezias da Madalena, e do Franco e seus contornos
6 O Irmão Antonio D’Aguiar Pessoa e seu companheiro Antonio Dias, terão
cuidado do Ospital e da Irmida de Sam Vicente e Fazenda da Gafaria, pedirão
nas Freguezias do Reguengo, Moledo: S. Bertolameu, Mouta e seus contornos
5 O Irmão Antonio Tavares e seu companheiro Luis Alvarez terão cuidado
dos prezos, e demanda da Casa, dividas, e rendas della pedirão nas Freguezias do
Carvalhal e Bombarral
4 O Irmão Francisco de Freitas e seu companheiro Manoel Figueira Juiz dos
Fieis de Deus e o dito Manoel Figueira Mordomo pedirão nas Freguezias de Sam
Gregorio e Vidais: e por aqui [Fl. 36 v.] se ouverão por dados os ditos cargos pello
dito Provedor o que todos aseitarão e prometerão dar satisfação em tudo o que a
cada hum dos ditos Irmãos se encarregou, pello que eu Melchior Dias Escrivão fiz
esta lembrança que todos asinarão oje 3 de Julho de [1]609
[Assinaturas: Melchior Dias; Ho Provedor Luis do Quintal Botelho; Antonio
D’Aguiar Pessoa; Pero Gonçalvez; (desenhou uma cruz) Luis Alvarez Figueira;
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Francisco de Freitas; (desenhou uma cruz) Antonio Dias; Bernardo da Serra
Galvão; Hieronimo D’Almeida D’Orta; Francisco Dias; Diogo da Mata; Manoell
Figueira]
[Fl. 37] Eleição de Mamposteiro no lugar de Tornada. Manoel Gomes
Em vinte dias de Setembro de [1]609 por se saber que o Mamposteiro de Tornada era falecimento [o Escrivão errou gramaticalmente esta palavra, deveria
ter escrito, era falecido], e por informação que se tirou de Manoel Gomes, seu
genro, o elegerão em Mesa o Provedor e Irmãos della per averem de pedir e tirar
as esmolas no dito lugar e seu limite pera esta Sancta Casa: E logo se lhe deu
juramento dos Sanctos Evangelhos na forma ordinária: E se mandou lhe fosse
passados seu previlegio. Melchior Dias Escrivão que o escrevi e asinei dia mes e
anno ut supra
[Assinatura: Melchior Dias]
Auto da Eleição das Orfans, do anno [1]610: per averem os dous dotes da
Rainha Dona Catharina que Deus tem: Anno do nascimento de Nosso Senhor Jhesu Christo de mil seiscentos e dez
aos quatorze dias do mes de Fevereiro, nesta Villa D’Obidos, na Casa da Misericordia, estando em Mesa o Provedor Luis do Quintal Botelho, e os Irmãos abaixo
asinados, se tratou que era tempo de se fazer eleição das ditas orfans pera averem
os dous dotes que a Rainha Dona Caterina que Deus tem deixou se dessem e
repartissem em as suas terras, e mandar se a dita eleição a Mesa da Casa de Misericordia da Cidade Lyxboa conforme as que se en cada hum anno fazia, e como
tambem o tínhamos por lembrança por huma carta do Provedor e Irmãos della: E
por quanto constava estarem feitas todas as diligencias necessárias e competentes
pellos escritos que se mandarão a todas as Freguezias desta Villa, e seu [Fl. 37
v.] termo, os quaes se publicarão em o mês de Dezembro do anno proximo atras
de seiscentos e nove: E nelles se declaravão as condições e calidades que as ditas
Orfans devião ter, e juntamente advertindo as apresentassem suas petições por
todo o mes de Janeiro do prezente anno; Ao que tudo se tinha dado verdadeira
satisfação, e se aprezentarão nesta Mesa seis, com certidões do Juiz dos Orfãos
da Fazenda que tinhão, e ydade de cada huma dellas: As quais são as seguintes:
3.ª # Maria da Mata filha que foy de João Lopes çapateiro ia defunto, e de
Felipa da Mata desta Villa, com legitima de vinte e sinco mil oitocentos e noventa
e sinco reis, e de idade vinte e tres annos: 2.ª # Briatis Dias filha que foy de Pero Dias, e Branca Dias ia defuntos moradores que forão no lugar do Arelho termo desta Villa; sem legitima alguma, e de
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# Pelonia do Couto filha que foy de Baltazar Dias ia defunto, e de Maria do
Couto moradores que forão no lugar do Arelho, e ora o são no lugar Da dos Negros termo desta Villa, com legitima de mil e duzentos e trinta e tres reis, e ydade
vinte e tres annos digo vinte e hum annos
1.ª # Jheronima Francisca filha que foy de Andre Francisco, e Maria Jorge
ia defuntos moradores que forão e no lugar das Gaeiras termo desta Villa; com
legitima de dous mil duzentos e trinta e tres reis, e ydade vinte e tres annos digo
vinte e hum annos: # Caterina filha de João Manoel, e de Ana Gracia ia defuntos moradores que
forão no lugar Das dos Ruivos, deste termo; com legitima de oito mil e trinta e
dous reis e ydade vinte e tres annos pella certidão do Padre Cura.Outro sy constou serem acabadas de fazer pellos Irmãos da dita Mesa as diligencias que tocavam as informações [Fl. 38] da vida, custumes, fama, e mais
calidades, declaradas na verba do testamento da dita Senhora Rainha cujo treslado está nesta Casa que a todos foy lydo declarado: Pello que o dito Provedor
mandou a todos os ditos Irmãos en geral, e a cada hum em particular sobcargo
do juramento que tinhão que elles votassem em duas [de seguida riscou-se uma
palavra] Orfans que fossem mais benemeritas conforme às informações que delles
se tinhão tirado, não indo em corga alguma contra atenção e forma das palavras
da ditta verba; nem tivessem outro sy respeito a odio, afeição, parentesco, nem
outro algum inconveniente ou interesse: o que todos prometerão fazer: e logo se
votou por escritos com o segredo divido: os quais apurados pello dito Provedor em
presença dos ditos Irmãos comigo Escrivão se achou ser eleita em primeiro lugar
[na margem esquerda escreveu-se: 1.ª] com nove votos Jheronima Francisca filha
que foy de Andre Francisco e Maria Jorge ia defuntos moradores que forão no
lugar das Gaeiras termo desta Villa: e em segundo lugar [na margem esquerda
escreveu-se: 2.ª] com oito votos Maria Marques filha que foy de Diogo Fernandez
ia defunto, e de Violante Marques moradores na Matoeira termo desta Villa e em
terceiro lugar [na margem esquerda escreveu-se: 3.ª], com sete votos, Maria da
Mata filha que foy de João Lopes ia defunto, e de Felipa da Mata desta Villa: [Na
margem esquerda escreveu-se: 4.ª] E Briatis Dias filha que foi de Pero Dias, e
Branca Dias, e Branca Dias ia defuntos moradores que forão no lugar do Arelho
deste termo, teve sinco vottos, [Na margem esquerda escreveu-se: 5.ª] E Caterina
filha que foy de João Manoel, e de Anna Gracia ia defuntos moradores que forão
no lugar Da dos Ruivos deste termo, teve quatro vottos; - [Na margem esquerda
escreveu-se: 6.ª] E Pelonia do Couto filha que foy de Baltezar Dias defunto e de
Maria do Couto moradores ora no lugar Da dos Negros termo desta Villa, teve
tres votos: - E por esta maneira o dito Provedor e Irmãos ouverão esta eleição
por acabada, avendo a por boa e bem feita, e acentarão se mandasse carta com
brevidade, ao Provedor e Irmãos da Misericordia da Cidade de Lixboa, com os
nomes e papeis das primeiras tres, preferidas as demais, pera as aceitarem, e do— 60 —

tarem nos ditos dotes: e sendo caso que não aja dinheiro pera todas tres, o sejão
as duas que vão nomeadas em primeiro e segundo lugar, como [Fl. 38 v.] fica declarado, por se acharem serem mais benemeritas, descarregando na dita eleição
as consiencias de cada hum, de que mandarão fazer este auto que todos asinarão,
o qual eu Melchior Dias Escrivão da dita Mesa fiz, e logo escrevi a carta pera a
Mesa da Cidade Lixboa e se deu ordem a mandala com as petições das sobreditas
tres Orfans preferidas, e as de mais meti em os maços que estão em o almario
(=armário) onde a todo o tempo se podem achar, oje quatorze dias de Fevereiro
de mil seiscentos e dez
[Assinaturas: Melchior Dias; Ho Provedor Luis do Quintal Bottelho; Francisco de Freitas; (desenhou uma cruz) Luis Alvarez Figueira; Diogo da Mata; Manoel Figueira; (desenhou uma cruz) Antonio Tavares de Sousa; Antonio D’Aguiar
Pesoa; Antonio (desenhou uma cruz) Dias; Heronimo D’Almeida D’Orta; Pero
Gonçalvez; Bernardo da Serra Galvão]
Aos 18 dias de Fevereiro de [1]610, mandei as ditas petições e a carta pera a
Mesa da Misericordia da Cidade de Lixboa, com outra carta assinada pello Provedor e Irmãos, ao Comendador Mor, pella qual se lhe pedia aprezentase os ditos
papeis de Orfans em Mesa pois ao prezente se acharia ocupado na dita Casa de
Misericordia, sem embargo de hir [Fl. 39] ha dita cidade como hospede; o que
tudo se entregou a Antonio D’Oliveira lavrador e morador nesta Villa a qual hya
com recados e cartas do Castello pera o ditto Comendador Mor; e por asy passar
na verdade fez esta lembrança dia mês e era na ditta
[Assinatura: Melchior Dias]
O Comendador Mor mandou dous dotes de duas Orfans a saber Jheronima
Francisca em doze mil reis e Maria Marques em dez mil seiscentos e corenta e sete
reis e não falarão na que foy em terceiro lugar oje 23 de Mayo de [1]610 – os quais
dotes ficão aqui acostadas, e por lembrança fiz esta lembrança que tambem se deu
às ditas duas Orfãas
Eleição de Mamposteiro no lugar de S. Gregorio Luis Fernandez lavrador
Em os quatorze dias de Fevereiro de mil seiscentos e dez annos, por informação que se tirou de João Martinz Mamposteiro no lugar de S. Gregorio termo desta Villa, se achou não tirar esmolas pera Sancta Casa como pello previlegio que
lhe era dado tinhão obrigação fazello, sendo por este respeito amoestado algumas
vezes, como constare por alguns dos Irmãos da Mesa, pello que o ouverão por
despedido do dito petitorio e avião por quebrado o dito previlegio que lhe dado
era vyão não dar nenhuma satysfação e ser em prejuízo dos pobres com quem se
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repartem a esmolas desta Sancta Casa: pello que outro sy, informados o Provedor
e Irmãos della da boa e por conciencia de Luis Fernandez lavrador e morador no
dito lugar, que bem compreria com esta Sancta obrigação de pedir no dito lugar
e seus entregues as esmolas ordinarias pella roda do anno, pera esta Sancta Casa,
foy chamado, e o dito Provedor lhe deu juramento dos Sanctos Evangelhos, es [Fl.
39 v.] tando em Mesa, pello qual prometeo de em tudo dar boa e entregar satysfação conforme ao Regimento declarado em previlegio, que se mandou lhe fosse
passado: e por tudo assy passar fiz eu Escrivão este auto que os ditos Provedor e
Irmãos da Mesa asinarão dia mês anno ut supra
[Assinaturas: Luis do Quintal Bottelho; Melchior Dias; Dyogo da Mata; (desenhou uma cruz) Luis Alvarez Figueira; Antonio (desenhou uma cruz) Dias;
Manoel Figueira; Heronimo D’Almeida D’Orta; Francisco de Freitas; Pero Gonçalvez; Antonio Tavares de Sousa; Antonio D’Aguiar Pesoa; (desenhou uma cruz)
Bernardo da Serra Galvão]
Eleição de Mamposteiro no lugar do Sanguinhal: Domingos Dias
Anno do nascimento de Nosso Senhor Jhesu Christo de mil seiscentos e dez: aos
sinco dias de Março em Mesa se tratou em como Manuel Dias Mamposteiro no lugar do Sanguinhal por ser ia muito velho e enfermo não podia tirar as esmolas pera
a dita Casa e como tal se despedia [Fl. 40] do dito cargo e obrigação: o que asy visto
avendo respeito ao dito Manuel Dias ter dado boa conta de sy no dia petitorio: e se
ter tirado informação da bondade e virtude de seu filho Domingos Dias morador
no dito lugar e que bem serviria o ditto cargo de Manposteiro foi chamado e se lhe
deu juramento pello qual prometteo de en tudo dar boa conta e satysfação ao ditto
cargo pedindo no dito lugar e sseu contorno como de antes o fazia seu pay e com
mais diligencia e cuidado se possível fosse, e se obrigou a trazer a esmolas a esta
Sancta, enformandosse em tudo com o Regimento declarado em o previlegio que se
mandou lhe fosse passado: e por tudo passar na verdade fiz eu Escrivão este auto
que os dito Provedor e Irmãos em Mesa asinarão dia mes e anno ut supra
[Assinaturas: Ho Provedor Luis do Quintall Botelho; Melchior Dias; Antonio
Tavares de Sousa; Antonio D’Aguiar Pesoa; Diogo da Mata; Pero Gonçalvez; Diogo da Mata (repetiu a assinatura); Bernardo da Serra Galvão]
[Fl. 40 v.] Auto da Eleição dos dez eleitores, Anno [1]610 – pera [1]611
Anno do nascimento de Nosso Senhor Jesu Christo de mil seyscentos e dez, em
dia da Vizitação da Virgem Nossa Senhora a Sancta Isabel, em dous dias de Julho
nesta Villa D’Obidos na Igreja da Misericordia sendo prezentes o Provedor Luis
do Quintal do Botelho, comigo Escrivão e mais Irmãos abaixo assinados que o
prezente anno servirão em Mesa desta Sancta Casa, e sendo outro sy prezentes a
mayor parte ou quasi todos os Irmãos do Cento pera se fazer eleição de eleitores,
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que bem soubessem fazer nova eleição de Provedor, Escrivão e mais Irmãos pera
averem de servir em Mesa na ditta Sancta Casa o anno que se segue, comformando se em tudo com a obrigação, custume, e Compromiço della: O qual eu
Escrivão ly em vox alta e inteligível, e lydo no que bastava pera clareza da ditta
eleição: O dito Provedor na forma delle perante todos deu juramento dos Sanctos
Evangelhos — [Na margem esquerda escreveu-se, posteriormente: Adiante vai
declaração]
O qual assistia em lugar do Capellão ex causa e a mim Escrivão; pello qual
prometemos tomar os vottos dos Irmãos prezentes pera por elles se fazerem os
ditos dez eleitores, dando lhe primeiro iuramento que bem e verdadeiramente
com san conciencia, catholico zello, e sem sorbono (=suborno), amizade, odio, ou
outra alguma causa de parentesco, votassem em dez pessoas, a saber sinco Nobres,
e sinco Officiaes, que sejão Irmãos do Cento e tenhão talento pera bem escolherem, fazerem e elegerem hum Provedor, e hum Escrivão, e mais Irmãos que o dito
anno aião de servir na dita Sancta Casa, não votando porem nos eleitores que
o anno passado, tinhão feito semelhante eleição de Provedor, Escrivão e Irmãos
que no dia prezente acabavão, guardando em tudo a ordem que o Compromiço
neste particular declara, e logo o dito Padre Capellão eleito comigo Escrivão nos
apartamos pera huma Mesa na dita Igreja em a qual tomamos os votos dos ditos
Irmãos que vierão a votar, começando [Fl. 41] pello Provedor e mais Irmãos da
Mesa que no ditto dia acabavão, e huns e outros com as declarações asima derão
seus votos: Os quais tomados pello dito Capellão comigo Escrivão, os fomos entregar ao ditto Provedor Luis do Quintal Botelho e mais Irmãos que ascentados
(=sentados) estavão na mesa redonda, e por elles forão regulados, e apurados
os ditos votos, saindo por eleitores os Irmãos seguintes. A saber dos Nobres [frase sublinhada a vermelho] Dom Francisco D’Eça, Gregorio de Freitas [nome
sublinhado a vermelho], Vasco Fortes, Alvaro Barreto, Pero Alvarez Pereira, e
dos Officiais Luis Vaz; Gregorio Manuel; Francisco Luis, Simão Dias, Francisco
Fernandez çapateiro
Os quais sendo chamados, o ditto Provedor os repartio de dous em dous da
maneira seguinte; Dom Francisco D’Eça e Luis Vaz, Gregorio de Freitas e Simão
Dias, Vasco Fortes e Gregorio Manuel, Alvaro Barreto e Francisco Luis, Pero Alvarez e Francisco Fernandez çapateiro
E os ditos eleitores de dous em dous na forma do Comprimiço, com as mãos
direitas sobre hum misal postos de joelhos diante o Altar Mor receberão juramento dos Sanctos Evangelhos, a forma do qual eu Escrivão lhe ly, e por elle
prometerão de bem e verdadeiramente elegerem hum Provedor, Escrivão, e onze
Irmãos a saber que fossem seis Nobres, e seis Officiais, de bom exemplo, vida e
custumes, entendimento e talento pera que bem sirvão esta Sancta Casa, e outro
sy prometerão guardar segredo conformandosse em tudo com as declarações do
Compromiço; e apartandosse os ditos eleitores com as e pactas de dous em dous
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começaram a fazer a dita eleição, em fe (=fé) do qual asinarão este auto, que eu
Melchior Dias Escrivão da Mesa o prezente anno fez dia mês e anno ut supra
[Assinaturas: Melchior Dias]
Declaro que no tomar dos votos pera eleição dos ditos dez eleitores asistyo
por Escrivão O Ir [Fl. 41 v.] mão Antonio Tavares de Sousa porquanto eu Melchior Dias sirvo actualmente de Capellão nella, e tudo se fez na verdade, e por
detriminação dos Senhores Provedor e Irmãos da Mesa: E no de mais tocante ao
Juramento e cousas ordinarias se fez como atras fica declarado: Melchior Dias o
escrevi
[Assinaturas: Ho Provedor Luis do Quintal Botelho; Antonio Tavares de
Sousa; Antonio D’Aguiar Pesoa; Melchior Dias; Manoel Figueira; Bernardo da
Serra Galvão; Antonio (desenhou uma cruz) Dias; Pero Gonçalvez; Dyogo da
Mata; Francisco Dyas; Luis Alvarez Figueira; Francisco de Freitas; Pedralvares;
Francisco Fernandez; Luis Vaz; Francisco D’Eça; Françisco Luis; Alvaro Barreto;
Gregorio de Freitas; Simão Dias; Vasco Fortes; Gregorio Manuel]
[Fl. 42] E logo no dito dia, lugar, e Mesa, os ditos eleitores entregarão as e
pactas: As quais se apurarão pello dito Provedor Luis do Quintal Botelho e mais
Irmãos, e por elles se achou virem conforme ao que em semelhante eleição o Comprimiço dispõem achando sse, sahir por Provedor Alvaro Barreto, e por Escrivão
Lopo de Sequeira, e por Irmãos Luis da Serra Vasco Fortes, Calisto Martinz Francisco Correa Manuel e Thome de Matos e dos Oficiais Gregorio Manuel, Dyogo
Martinz Bastião da Crus, Simão de Bayrros, Francisco Luis, e Domingos João
Os quais o dito Provedor mandou chamar, e sendo todos prezentes lhe fez
pratica, e deu juramento dos Sanctos Evangelhos, começando pello provedor novamente eleito e assy aos de mais Irmãos, pello qual prometerão de bem e verdadeiramente com san consiencia, amor de Deus e do proximo, servirem na dita
Sancta Casa e Mesa seus officios, e cargos na maneira que a cada hum fosse encarregado, e repartido; dando obediência ao dito Provedor, e guardando em tudo
o Comprimiço e segredo da Mesa, e por asy o prometerem fazer; Eu Melchior Dias
fiz este termo que todos asinarão dia mês e anno atras declarado
[Assinaturas: Melchior Dias; Luis do Quintal Botelho; Francisco de Freitas;
Dyogo da Mata; Francisco Dias; Antonio D’Aguiar Pesoa; Manoel Figueira; Bernardo da Serra Galvão] [Fl. 42 v] [Continuação das Assinaturas: Alvaro Barretto; Lopo de Sequeira; Luis da Serra; Calisto Martinz; Simão de Bairos; Françisco Luis; Grigorio Manuel; Francisco Correa Manuel; Domingos João; Diogo
Martinz; (desenhou uma cruz) Thome de Mattos; Sebastião da Cruz]
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[Fl. 43] Repartição dos cargos que o Irmão Provedor Alvaro Barreto fes
aos Irmãos, que amde de servir esta Sancta Casa este anno de [1]610, ate,
[1]611
# O Irmão Lopo de Sequeira Escrivão da Mesa, e dos Fieis de Deus, como seu
companheiro Gregorio Manuel terão cuidado dos envergonhados, e pobres da
Villa: pedirão as Fregesias da Rouriça e Amoreira
# O Irmão Vasco Fortes, Tizoureiro da Bollssa, seu companheiro Diogo Martinz Borralho: pedirão, nas Fregesias de Tornada, Serra do Bouro, Coto, e São
Sebastiam das Caldas – e o Arelho
# O Padre Irmão Thome de Matos Tizoureiro da Capella, seu companheiro
Domingos Ioão, terão cuidado das obras de casa, e de pedirem as Fregesias da
Magdalena e do Franquo
[Fl. 43 v.] # O Irmão Francisco Correa Manuel Juiz dos Fieis de Deus a seu
companheiro, Simão de Bairros, Mordomo da dita Confraria, pedirão as Fregesias de São Gregorio e Vidais
# O Padre Irmão Calisto Martinz, e seu companheiro Francisco Luis, terão
cuidado do Hospital, e da Irmida de São Vicente e obras, e Fazenda da Gafaria,
pedirão, nas Fregesias do Regemgo Moledo, São Bertolameu, e Mouta
# O Irmão Luis da Serra, e seu companheiro Bastiam da Crus, terão cuidado
dos presos, e demandas da casa, dividas, e renda della. Pedirão as Fregesias do
Carvalhal e Bombarral: e por aqui ouve elle Provedor por repartidos, os ditos
officios, que os ditos Irmãos aceitarão, pello que eu Lopo de Sequeira Escrivão da
Mesa fiz este assento que todos assinarão com o dito Provedor
[Assinaturas: Alvaro Barretto; Lopo de Sequeira]
[Fl. 44] Estas sam as ordinarias que se acharão este presente anno de
[1]610, nesta Casa da Misericordia
# Luiza Pirez veuva (=viúva) mulher que foi de Domingos Fernandez desta
Villa
# Maria Fernandez Leda
# Gracia Pirez ama que foi de Pero Ximenes [na margem direita escreveu-se:
morta]
# Maria Fernandez mulher que foi de Luis Vaz [na margem direita escreveu-se: ausente]
# Joanna Lourença do Arelho [na margem direita escreveu-se: morta]
# Antonia da Costa preta [na margem direita escreveu-se: morta]
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# Caterina Afonso mulher que foi de Duarte Fernandez [na margem direita
escreveu-se: morta]
# Maria Alvarez a Catanha (alcunha) [na margem direita escreveu-se: morta]
# Luiza Correa [na margem direita escreveu-se: morta]
# Gaspar Ribeiro andador
# Bevolania Figueira a mulher do Goucheiro
[Fl. 44 v.] Assento sobre arecadação da renda
Aos vinta (=vinte) nove dias do mes D’Agosto de [1]610 annos, na Santa Casa
da Misericordia desta Villa D’Obidos; estando em Mesa, o Provedor e Irmãos
della, por não aver quem lançasse na Fazenda do Spiritu (=Espírito) Santo, e Gafaria, e nexa a dita Casa, andando muitos dias em pregão, pella Praça, e lugares
públicos, da dita Villa, assentarão, que todos os foros da dita Fazenda, se recolhessem, e arrecadassem, este presente anno, por conta, e ordem da dita casa, pera o
que elegerão Gaspar Ribeiro andador della, ao qual dão poder, e autoridade, que
per vertudi (=virtude) de seu rol; que o Escrivão da Mesa lhe darã, assinado pello
dito Provedor e Irmãos e selado com o selo da dita Casa, possa arecadar, todos
os ditos foros, e deve saber, dinheiro, trigo, vinho, galinhas, fragãos (=frangos), e
todo o mais pertencente as ditas rendas, das pesoas no dito rol nomeadas, o qual
lhe servirá de Alvara de correr, por este anno somente, e de tudo possa dar quitações, sendo lhe pedidos, pello que pedem, e não dão a todos os foreiros, nomeados
no dito [Fl. 45] rol que elles conseção ao dito Gaspar Ribeiro, por pesoa acta, e
eleita desta Santa Casa, para esta arecadação e não ponham duvida alguma, a
lhe entregarem todos os foros que deverem, conteudos do dito rol: e tudo o que o
dito Gaspar Ribeiro receber, entregará nesta casa, ao Irmão Vasco Fortes Tizoureiro da Bolça ou seu companheiro; os quais farão lembrança do recebimento,
pera não fiquar cousa alguma por arecadar aos ditos foreiros, o que todos prometerão fazer, a serviço de Deus, e desta Santa Casa, e mandarão que deste assento
se fizesse termo, que todos assinarão Lopo de Sequeira Escrivão da Mesa o fiz dia
mes, e era sobredita
[Assinaturas: O Provedor Alvaro Barretto; Lopo de Sequeira; Calisto Martinz; Vasco Fortes;Luis da Serra; Grigorio Manuel; Sebastião da Crus; (desenhou
uma cruz) Thome de Mattos; Domingos João]
[Fl. 45 v.] Aos sinquo dias de Setembro estando em Mesa o Provedor e Irmão
desta Santa Casa da Misericordia nella pareçeo Joam Gomez, e disse, que dava
pella Fazenda toda que a dita Casa tem, em Alguber com seu lemite, donde elle
com morador seis alqueires de trigo postos no Celeiro da Casa: em tres vidas, e
pello dito Provedor e Irmãos foi dito: que acertavão o lanço, e que primeiro a ma— 66 —

mdavão por e pregão a dita Fazenda, e que não avendo quem mais lançasse, lhe
farião della aforamento e mamdarão que disto fizesse termo e o assinarão
[Assinaturas: O Provedor Alvaro Barretto João (desenhou uma cruz) Gomez; Lopo de Sequeira]
Esta Fazenda esta iaa aforada a Silvestre Dias D’Alguber em tres vidas, por
oito alqueires de trigo cadanno: como se verá da sua escretura / pagos no Celeiro
da Casa
[Fl. 46] Casa de Fernão Rodriguez
Em os doze dias do mes de Dezembro foi provida com Mesa, Bevolania Figueira – mulher do Goucheiro iaa defunto, na Casa que vagou por falecimento
de Maria Alvares a Catanha (alcunha), que deixou o Padre Fernão Rodriguez
tão bem defunto, e assi na ordenaria que vagou pella dita Maria Alvarez a qual
fizemos lembrança, que era obrigada, todos os dias, em se levãotando, rezar pella
alma do dito Padre que deixou a dita Casa, hum Pater Noster e suas Ave Maria /
[Assinaturas: O Provedor Alvaro Barretto; Lopo de Sequeira; Francisco Correa Manuel; Vasco Fortes]
Eleição do Mamposteiro do lugar do Barrocalvo Francisquo Nunez
Em os vinta seis dias de Dezembro principio da era [Fl. 46 v.] de [1]611 elegerão em Messa, pella boa informação, que se tomou, a Francisco Nunez morador
no lugar do Barrocalvo, termo desta Villa, por Mamposteiro desta casa, no dito
lugar ao qual lhe derão juramento, na forma ordinária, pera que com muito cuidado, e diligência tirasse as esmolas, e as trouvesse, cadanno a esta dita casa, e
lhe mamdarão dar seu previlegio. Lopo de Sequeira Escrivão della o escrevi: e o
assinei
[Assinaturas: Lopo de Sequeira]
Auto da Eleição das Orfãs do anno de 1611
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Xpo (=Cristo) de 1611, aos, 9, dias
do mes de Janeiro da dita era, nesta Villa D’Obidos, na Santa Casa da Misericordia della, estando em Mesa o Irmão Alvaro Barreto Provedor, e os mais Irmãos
abaixo assinados; pello dito [Fl. 47] Provedor foi dito bcomo iaa ama dias que
tinhão carta da Santa Casa da Misericordia de Lixboa para se fazer, a eleição das
duas Orfãs que se aviam de dotar, com os dotes, que a Rainha Dona Caterina,
que está em gloria deixou, pera seus casamentos, e que iaa era tempo de se fazer a
dita eleição, pois tinhão feito todas as diligencias necessarias, pera isso, convem a
saber, de mandarem escritos aos Curas assi da Villa, como do termo, pera que em
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suas estações publicassem, que as que quisessem pretender, os ditos dotes, fizessem suas petições [a]te dia de Natal, proximo passado: declarando nelles, as calidades, e partes, que avião de ter, assi de suas idades, e virtude, como das legitimas
que tinhão per falecimento de seus pais de que avião de oferecer certidões dos Juiz
dos Orfãos, tudo comforme a verba do testamento da dita Senhora, e alem disto
tinhão elles Irmãos, as petições das ditas Orfãs, pera particularmente informarem
dellas, do sobredito: Pello que pois nesta materia não faltava diligencia alguma
pera fazer; se pusesse a dita eleição em efeito, notando cada hum delles, naquelas
que mais benemeritas [Fl. 47 v.] lhes parecessem, e tivessem as partes, necessárias
pera isso: e logo pellos ditos Irmãos forão apresentadas, as ditas petições, das ditas
Orfãs que tinhão pera informar, as quais forão as seguintes /
# Maria Tavares filha de Felipe Dias da Villa a qual teve dous votos /
# Epifania, filha de Felipe Dias capateiro da Villa teve dous votos –
# [A]Polonia do Couto filha de Baltezar Dias do lugar do Arelho, que hora
vive no lugar Da dos Negros, teve oito votos – [Na margem esquerda escreveu:
Veo dotada em doze mil reis Casou]
# Bratis (=Beatriz) Dias filha de Pero Dias do lugar do Arelho teve seis votos
– [Na margem esquerda escreveu-se: Veo dotada Casou]
# Caterina filha de Luis Eanes do lugar do Formigal, teve hum voto –
# Maria filha de Andre Gomes, e hora morador nesta Villa, enteada de Francisco Lopez forneiro teve hum voto –
Das quais seis Orfãs, fazendosse a dita eleição canonicamente, sairão com
mais votos, Polonia do Couto, com oito, e logo apos ella com seis, Bratis (=Beatriz) Diaz, como asima dito he as quais ouverão o dito Provedor e mais Irmãos
por preferidas as outras, por assi sairem com mor (= maior) numero de votos, e
por eleitas, para averem os ditos dotes, e que [Fl. 48] a eleição somente fosse mandada a Misericordia de Lixboa, para láa serem dotadas nos ditos dotes da dita
Senhora, [de seguida, o Escrivão, riscou letras por se ter enganado] juntamente
com carta desta Mesa, e com suas petições, e certidões assi de suas idades, como
do Juis dos Orfãos na forma da dita verba: de que mandarão fazer este auto de
eleição que todos assinarão, dia, mes, e era sobredita: Lopo de Sequeira Escrivão
da Mesa desta Santa Casa, o escrevi, e declaro que [A]polonia do Couto sua destas eleitas he filha de Baltezar Dias iaa defunto, e de Maria do Couto sua mulher
morador no lugar Da dos Negros, a qual he de 23 annos, e tem de ligitima de seu
pai, mil duzentos e trinta reis e a outra eleita, Briatis (=Beatriz) Diaz he filha de
Pero Dias, e de Branqua (=Branca) Diaz sua mulher iaa defuntos moradores que
forão no lugar do Arelho termo tão bem desta Villa a qual he de dezoito annos, e
nove meses elle não ficarão nenhuns bens por falecimento de seus pais, por serem
muito pobres, como tudo consta das cirtidões (=certidões) de suas idades e da
do Juis dos Orfãos, a que me reporto, as quais se mandarão ha Misericordia de
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Lixboa [Fl. 48 v.] juntamente com a sua eleição e por assi passar na verdade, fiz
esta declaração dia mes e era sobre dita: Lopo de Sequeira Escrivão da Mesa desta
Santa Casa o escrevi /
[Assinaturas: O Provedor Alvaro Barretto; Lopo de Sequeira; Vasco Fortes;
Francisco Correa Manuel; Diogo Martinz; Calisto Martinz; Françisco Luis; Simão de Bairos; Sebastião da Crus; Thome de Mattos]
Aos dez dias de Outubro de 1610, na Santa Casa da Misericordia desta Villa
D’Obidos estando em Mesa, o Provedor e Irmãos, foi apresentado nella hum maço
de papeis, com huma carta da Santa Casa da Misericordia de Lixboa; e outra da
mulher de Feleciano Tellez Pereira que faleçeo na dita Villa; e ella hora morador
em Chául [Chaul, localizado no Subcontinente indiano, mais precisamente a
60 km a Sul de Bombaim, foi um antigo território português, entre os anos
de 1521 e 1740] Cidade da India, em que não pedião que per ordem desta Santa
Casa, lhe arrecadassem [Fl. 49] os bens que por falecimento do dito seu marido,
fiquarão na dita Villa pera o que logo na Mesa elegemos, os Irmãos Luiz da Serra
e Bastiam da Crus, pera corerrem com a arecadação dos ditos bens que em sua
mão tenhão, Luis do Quintal Botelho, e Rodrigo Sanchez de Paredes, testamenteiros do dito defunto, emcomemdando lhe que com toda a brevidade, e diligencia
possível, posessem este negocio bem e ffeito: de que mandarão fazer este termo
que assinarão dia mes e era: sobre dita: a qual termo se fes neste Livro, aos 13 dias
do mes de Fevereiro de 1611 [surge-nos sublinhado o ano em causa] por se achar
esta lembrança, na carta, que escreveo a dita Misericordia de Lixboa a esta Santa
Casa, Lopo de Siqueira Escrivão della a escrevi
[Assinatura: Lopo de Sequeira]
[Fl. 49 v.] Em os 30 dias de Janeiro de 1611, foi provida na Mesa Caterina
Fernandez mulher de Domingos Pirez porteiro iaa defunto, e huma das casas, que
o Padre Fernão Rodriguez deixou que vagou pella ausência da mulher de Luis
Vaz defunto, a qual fizerão lembrança que todos os dias pella menhã (=manhã),
rezasse, pella alma do dito defunto que deixara a dita casa, hum Pater noster e
huma Ave Maria por sua alma de que mamdarão fazer este termo Lopo de Sequeira Escrivão da Mesa o escrevi /
[Assinatura: Lopo de Sequeira]
Assentarão na Mesa o Provedor e Irmãos que o prazo da Gafaria que hora
tras Manuel Fernandez Mercador, de que paga a esta Santa Casa tres alqueires de
trigo cadanno, que hora se vende per ordem de justiça que se venda a quem nelle
mais lançar não sendo, a pessoa defesa em dito [Fl. 50] por a dita Casa não querer, pagando o laudemio, conforme ao preço porque se vender a dita Casa, e com
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estas condições dão licença pera que se venda, de que mandarão fazer este termo
aos 13 dias de Fevereiro de 1611, Lopo de Sequeira Escrivão da dita Casa o escrevi /
[Assinatura: Lopo de Sequeira]
Aos 13 dias de Fevereiro de 1611 foi provida em mesa pello Provedor e Irmãos,
Violante Gonçalvez morador no Arebalde desta Villa, na ordinária que vagou
per falecimento de Antonio da Costa: de que mandarão fazer este termo, Lopo de
Sequeira Escrivão da Casa o escrevi /
[Assinatura: Lopo de Sequeira]
Aos dezaseis dias de Fevereiro assentarão o Provedor e Irmãos que por a Casaao presente estar falta de çera, a pedisse pella [Fl. 50 v.] Villa o que mesmo dia
teve efeito, e se tirou sua grande esmola, que foi a primeira ves, que a dita çera se
tirou pella dita Villa, de que mandarão fazer este termo Lopo de Sequeira Escrivão da Mesa o escrevi /
[Assinatura: Lopo de Sequeira]
[Na margem esquerda escreveu-se: trousse em dinheiro 1920 e de çera oito
arotes – 8]
Aos 20 dias do dito mes de Fevereiro, proverão em Mesa o Provedor e Irmãos
huma ordinaria de pão que estava vaga, em Alvaro Lopes, prezo na cadea desta
villa, emquanto nella o estiver, de que mandarão fazer este termo, Lopo de Siqueira Escrivão da Mesa o escrevi
[Assinatura: Lopo de Sequeira]
Aos 13 dias do mes de Março da dita era de 1611 elegerão em Mesa o Provedor
e Irmãos em Maoposteiro da Fregesia dos lugares do Coto e Valle, a Domingos
Ferreira morador [Fl. 51] no seu Casal como estando que todos os Domingos pedissem pellos ditos lugares e Fregesia, suas esmolas e que cadanno seria obrigado
a trazelas, a Mesa, pera se carregarem em receita ao Tysoureiro, e por assi o prometer lhe maondarão pasar, o seu previlegio: Lopo de Sequeira Escrivão da Mesa
o escrevi, e fis este termo por mandado, da dita Mesa dia mês e era, sobredita /
[Assinatura: Lopo de Sequeira]
Aos 13 dias de Março [riscou-se a palavra: Novembro] de 1611, assentarão em
Mesa o Provedor e Irmãos, que tivessem hum termo, em como fyzerão acordo o
anno passado, que se pidesse vinho pello tempo das vindimas por ser de proveito
pera esta Santa Casa; o qual tirarão, nos lugares Da dos Franquos, São Grigorio,
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Landal, Bombarral, Carvalhal, e nos mais de que sobrou boa esmolla: que foi
a primeira ves, que se tirou o dito vinho Lopo de Sequeira Escrivão da Mesa o
escrevi
[Assinatura: Lopo de Sequeira]
[Fl. 51 v.] No mesmo dia 13 do mes de Março veo á Mesa Maria Gaspar mulher de Andre Gomes moradores nesta Villa, e deu hum lençol de tres ramos, com
tres ilhos e huma borda, no meo delle, o qual, disse, pello que seu confessor lhe
mandara que o desse a esta Santa Casa da Misericordia para que sabendosse
em algum tempo, cuio era, lha entregassem: de que mandara fazer este termo de
lembrança, Lopo de Sequeira Escrivão da Mesa o escrevi
[Assinatura: Lopo de Sequeira]
Aos 27 dias do mes de Março estando o Provedor e mais Irmãos em Mesa, se
leo huma carta da Santa Casa da Misericordia de Lixboa: na qual tratava; que
foi consultado, com o Comissario Geral, Dom Francisco de Bragança, da Bulla
da Cruzada, se a dita Bulla empedia que não pedissem as mais as suas esmolas
cada Domingo, pera os prezos, e elle respondeo que livremente o podião fazer
como dantes: mas que não [Fl. 52] fosse nas Igreyas; a qual ditriminacaõs (=determinações), e carta da dita Misericordia de Lixboa fiqua em hum maço, para
se saber, como se deve proceder avendo caso semelhante; de que mandarão fazer
este termo, Lopo de Sequeira Escrivão da Mesa o escrevi
[Assinatura: Lopo de Sequeira]
Aos 4 dias do mes D’Abril da dita era de 1611, estando o Provedor, e mais Irmãos em Mesa [Na margem esquerda escreveu-se: Fieis de Deus/], assentarão,
como Administradores que erão da Confraria dos Fieis de Deus, que por evitar,
algumas duvidas que cada dia se movião, que todas as pesoas, que no ultimo
de sua vida pedissem, que as acertassem por Confrades, na dita Confraria dos
Fieis de Deus fossem, recebidas, e levando as dem para si daquela docção, fossem
enterradas pella Irmandade desta Santa Casa da Misericordia, com decla [Fl. 52
v.] ração, que pagarão primeiro seus herdeiros hum cruzado, para a dita Casa, e
que as tres missas que por os defuntos e Confrades da dita Confraria se dizião:
por os ditos defuntos serão [de seguida surge-nos uma palavra de difícil leitura]
mas que ficarião gozando de todos os mais sufrágios, e missas, que por vivos e
defuntos, se offerecião, por ordem da dita Confraria: de que mandarão fazer este
termo, Lopo de Sequeira Escrivão da Mesa o Escrevi
[Assinatura: Lopo de Sequeira]
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Acordo em como se risquou Paulo da Serra de Irmão da Misericordia, por
ele o requerer / [Na margem esquerda escreveu-se: Admitiosse outra ves a Irmandade por o pedir em mesa. E obediente no termo que por isso se fez as folhas
81 -]
Aos 13 dias de Abril de 1611 estando em Mesa o Provedor e mais Irmãos abaixo
assinados o Irmão, o Padre Calixto Martinz, apresentou nella / hum escrito de
Paulo [Fl. 53] da Serra morador nesta Villa e Irmãos desta Irmandade do Cento;
feito e assinado por elle, do qual o treslado he o seguinte / facão me em Santa Misericordia mandarem me risquar da taboa da Irmandade, porque me não atrevo
comprir com as obrigações della / Paulo da Serra / o qual escrito lido em Mesa
pello Provedor e Irmãos, assentarão todos que se riscasse santo pedido elle, pello
que logo foi riscado da taboa donde estava escrito, e assi do livro donde estão
escritos os ditos Irmãos de que se mandou fazer este termo que todos assinarão,
Lopo de Sequeira Escrivão da Mesa o escrevi /
[Assinaturas: O Provedor Alvaro Barretto; Lopo de Sequeira; Vasco Fortes;
Diogo Martinz; Sebastião da Crus; Calisto Martinz; Francisco Correa Manuel;
Simão de Bairos; Thome de Mattos; Luis da Serra; Domingos João]
[Fl. 53 v.] Aos 22 dias do mês de Maio da dita era de 1611, se apresentou na
Mesa huma carta da Misericordia de Lixboa, na qual pedia que a informassem,
se huma Maria Luis natural do lugar dos Baraçais, termo desta Villa, e preza
hora no Limoeiro [Edifício que albergava a antiga prisão da Cidade de Lisboa,
remontando a sua construção ao reinado do rei D. Fernando I, na 2.ª metade do
século XIV. Em 1383, neste local parece ter ocorrido a morte do Conde Andeiro
às mãos do Mestre de Avis (futuro D. João I), passando a ser residência régia,
com a sua ascensão a rei. Entre 1495 e 1521 foi residência das Comendadeiras de
Santos e sede do Desembargo do Paço, para além de ter começado a funcionar
como prisão e albergado várias repartições de justiça, nomeadamente a Casa
da Suplicação e a Casa do Cível. O terramoto de 1755 afectou de tal maneira o
edifício, que tornou impossível manter os 500 presos, que se encontravam à
data no local. Após a reconstrução de parte do imóvel entre 1758 e 1759, foi, novamente, adaptado a cadeia principal da corte. No século XX verficaram-se várias campanhas de obras: reconstrução do bloco central do edifício (década de
30); demolição parcial e construção da nova ala este (década de 40); e continuação das obras (década de 60). Actualmente, e desde os anos 80 do século XX, o
edifício está afecto ao Centro de Estudos Judiciários, do Ministério da Justiça]
da Cidade de Lixboa tinha alguns bens ou Fazenda no dito lugar, porque não na
tendo, e sendo pobre, a mandasse escrever no rol dos prezos; e corressem com o
seu livramento: e tomando sobre isso informação, conforme ao Comprimisso, se
achou, ser muito pobre, e não ter bens, nem inda para se pagar as dividas que
estava devendo, pello que assentarão o Provedor e Irmãos, se mandasse esta in— 72 —

formação a Misericordia de Lixboa, para que láa assentassem o que lhe parecesse
de que não darão fazer este termo / Lopo de Sequeira Escrivão da Mesa o escrevi
[Assinaturas: O Provedor Alvaro Barretto; Lopo de Sequeira]
[Fl. 54] Aos 26 dias do mes de Junho de 1611, estando o Provedor, e mais
Irmãos em Mesa, considerando como algumas pesoas eclesiásticas e seculares, se
escandalizavão de Gaspar Ribeiro servidor desta Santa Casa, recolher fruita no
coro della, e nelle vender todos os annos, cousa tam indecente, a reverencia e
santidade da dita casa: assentarão que daqui em diante, não recolhesse, mais o
dito Gaspar Ribeiro, a dita fruita no dito coro, antes a posesse em outra parte, que
lhe parecesse de que mandarão fazer este assento que todos assinarão, Lopo de
Sequeira Escrivão da Mesa o escrevi
[Assinatura: Lopo de Sequeira]
[Fl. 54 v.] Certefiquo eu Lopo de Sequeira Escrivão da Mesa da Santa Casa
da Misericordia desta Villa D’Obidos, que todos, os acordos e assentos que estão
neste livro, das folhas 43, [a]te esta, forão determinados, e acordados em Mesa;
para bom governo da dita Casa e serviço de Nosso Senhor, e per verdade mandarão, que fizesse este termo que todos asinarão, aos 29 dias de Junho de 1611 – Lopo
de Sequeira Escrivão da Mesa o escrevi /
[Assinaturas: O Provedor Alvaro Barretto; Lopo de Sequeira; Thome de Mattos; Vasco Fortes; Luis da Serra; Domingos João]
[Fl. 55] Auto da eleição que se fes o anno de 1611, dos dez electores, pera
elegerem, Provedor, e Escrivão, e sinquo pesoas Nobres e seis Officiaes, para
servirem este anno, que começa, pello dia da Visitação de Santa Elizabel e ão
d’acabar por outro tal dia do anno que vem de 1612
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de 1611 nesta Villa
D’Obidos, aos dous dias do mês de Julho da dita era, dia da Visitação de Santa
Elisabel, na Santa Casa da Misericordia, estando presente o Provedor Alvaro Barreto, comigo Lopo de Sequeira Escrivão da Mesa, e sendo assi taobem presentes
os mais Irmãos que o dito anno servem, e a mor parte ou quasi todos os Irmãos
do Cento, ao som da campa tangida, para se fazer nova eleição do Provedor e
mais Irmãos, que o anno seguinte avião de servir, conforme ao Compremisso, [Fl.
55 v.] logo pello Capellão da Casa, forão lidos em alta vos os capitolos do dito
Compremisso, quanto o a vão a dita eleição pera a todos ser notorio a maneira,
em que avião de votar, e sendo assi lidos logo pello Provedor foi dado juramento
a mim Escrivão, e ao dito Capellão, que bem e verdadeiramente tomássemos os
votos, para a dita eleição, aos ditos Irmãos, e nos apartamos em huma mesa, hon— 73 —

de os tomamos começando pello Provedor e Irmãos da Mesa, dando lhe primeiro
juramento dos Santos Evãongelhos, que cada hum delles, nomeasse dez Irmãos,
sinquo Nobres [sublinhado a vermelho], e sinquo Officiais pera eleitores, quais
entendessem que milhor e com mais suã consienssia soubessem escolher, Provedor, Escrivão, e mais Irmãos que o anno seginte, saião de servir a nossos nesta
Irmandade, não votando porem nos eleitores do anno passado, nem no Escrivão
da Mesa, por elle tomar os ditos votos, tudo conforme ao dito Compremisso, e
tomados assi os ditos votos, os levamos há mesa, honde estava o dito Provedor, e
mais Irmãos, que [Fl. 56] servião, pera os apurarem, e sendo na dita Mesa apurados, sairão has mais vozes por eleitores convem a saber dos Nobres [sublinhado a
vermelho], Francisco Correa Manoel Gaspar de Seixas [sublinhado a vermelho]
do Poo, Francisco de Freitas, Francisco D’Orta Antonio Nunez dos Mecanicos
(=Oficiais Mecânicos) Diogo da Mata Paulo Gomez Pero Gonçalvez, Antonio
Pirez e Simão diaz tanoeiro por sortes. Os quais sendo chamados logo o dito Provedor os apartou de dous em dous convem a saber, hum Nobre com hum Official
dando a cada dous companheiros, sua pauta, pella maneira seginte Francisco
Correa Manuel, com Diogo da Mata Gaspar de Seixas do Po com Paulo Gomez
Francisco de Freitas com Antonio Pirez Francisco D’Orta com Pero Gonçalvez
Antonio Nunez com Fernão Diaz tanoeiro
E tendo assi os ditos dez eleitores suas pautas, logo pello dito Capelão lhes foi
dado juramento dos Santos Evãongelhos, em que puseram suas mãos sobre hum
missal, estando em joelhos, diante do Altar Mor, a forma do qual, eu Escrivão lhe
ly conforme estáa relatado no dito Compremisso, e por elle prometerão, de bem e
verdadeiramente [Fl. 56 v.] elegerem hum Provedor, e Escrivão, e sinquo Irmãos
Nobres, e seis Officiais que com santo zello, e caridade cristã, servissem o anno
seginte, esta Santa Casa e com humildade, segredo, e obediençia, administrasse, e
comprissem igualmente as obras de misericordia: e por tudo assi passar na verdade, fez este auto que todos assinarão Lopo de Sequeira Escrivão da Mesa o escrevi
[Assinaturas: O Provedor Alvaro Barretto; Lopo de Sequeira; Francisco Correa Manuel; Francisco D’Orta; Francisco de Freitas; Melchior Dias; Diogo da
Mata; Antonio Pirez; Pero Gonçalvez; Paulo Gomes; Gaspar de Seixas do Põo;
Simão (desenhou uma cruz) Dias; Vasco Fortes; Calisto Martinz; Luis da Serra;
Senbastião da Crus; Domingos João; Francisco Luis; Thome de Mattos; Simão de
Bairos; Diogo Martinz]
[Fl. 57] E logo ahy na dita Mesa, trouverão os ditos eleitores cada huns as
suas pautas, as quais forão apuradas pello dito Provedor e mais Irmãos, e sahio
ás mais vozes, digo aos mais votos, por Provedor Francisco Correa Manoel, por
Escrivão, o Padre Belchior Dias: por Irmãos dos Nobres Francisco D’Orta, o Licenciado Francisco Antunez Gregorio de Freitas, Gaspar de Seixas do Poo, e Luiz
de Freitas [sublinhado a vermelho]: os quais, tirando, o Licenciado Francisco
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Antunes, sairão por sortes: e dos Officiais, Luiz Vaz ferador, Antonio Dias pedreiro Antonio Lopez lavrador, Simão Dias tanoeiro, Andre Gomez, Paulo Gomez
Lopo de Sequeira Escrivão da Mesa o escrevi
Auto do juramento que se deu ao Provedor e Irmãos novos
Aos tres dias do mes de Julho de mil seisçentos e onze, nesta Villa DÓbidos
e Casa da Misericordia della, sendo hy presentes Alvaro Barreto Provedor que
acabou, e assi [Fl. 57 v.] Francisco Correa Manoel novamente eleito Provedor, e
os mais Irmãos, logo pello dito Alvaro Barreto foi dado juramento aos ditos novos
Irmãos eleitos, em que puseram suas mãos, sob cargo do qual lhes encarregou,
que bem e verdadeiramente servissem os cargos, pera que forão eleitos guardando
em todo, obediência, e segredo nos negocios da Mesa, conforme ao Compremisso,
o que todos prometerão fazer [de seguida riscaram-se palavras], de que fiz eu
Lopo de Sequeira este auto, que todos assinarão
[Assinaturas: O Provedor Francisco Correa Manuel; o Licenciado Francisco
Antunez; Melchior Diaz; Antonio Dias; (desenhou uma cruz) Luis de Freitas; De
Antonio (desenhou uma cruz) Lopes; Paulo Gomes; Simão (desenhou uma cruz)
Dias; Francisco D’Orta; (desenhou uma cruz) Andre Guomes; Gaspar de Seixas
do Põo; Luis Vaz]
[Fl. 58] Repartição dos cargos que o Irmão Provedor Francisco Correa
Manoel fez, aos Irmãos que ande servir esta Santa Casa este anno de [1]611
[a]te [1]612
# O Irmão Melchior Dias Escrivão da Casa e dos Fieis de Deus, os seus companheiro Antonio Lopes lavrador, terão cuidado, dos envergonhados e pobres da
Villa, pedirão as Freguezias da Rouriça (=Roliça) e Amoreira
# O Irmão Francisco D’Orta Tysoureiro da Bolça com seu companheiro Luis
Vaz ferrador, pedirão as Freguezias de Tornada, Serra do Bouro, Coto, Caldas,
sua Ribeira e Arelho
# O Irmão Gregorio de Freitas Tisoureiro da Cappella, e seu companheiro
Paulo Gomes terão cuidado das Obras da Casa, e pedirão as Freguezias da Madalena e Do Franco
# O Irmão Gaspar de Seixas Juiz dos Fieis de Deus, com seu companheiro
Antonio Dias pedreiro Mordomo da dita Confraria, pedirão as Freguezias de S.
Gregorio e Vidais
# O Irmão Francisco Antunes, com seu companheiro Andre Gomes, terão cuidado do Ospital, e da Irmidade de S. Vicente pedirão as Freguezias de Reguengo,
Moledo, Moita, e de S. Bertolameu
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# O Irmão Luis de Freitas e seu companheiro Simão Dias tanoeiro, terão cuidado dos prezos, e demandas da Casa, dividas e rendas della, pedirão as Freguezias do Carvalhal, e Bombarral
[Assinatura: Melchior Dias]
[Fl. 58 v.] Arecadação da Renda – desta Santa Casa
Anno do nascimento de Nosso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de mil seiscentos
e onze annos em os vinte e quatro de Julho, sendo em Mesa juntos o Provedor e
Irmãos abaixo assinados, se asentou que a renda e foros da dita casa se arrecadassem por ordem della conforme ao auto do anno passado, e que eu Escrivão desse
o Rol de todos os foros e renda com Alvara de correr, ao Andador Gaspar Ribeiro,
e na arecadação correria com o Irmão Francisco D’Orta Tezoureiro da Bolça ou
com seu companheiro Luis Vaz pera que tudo ponhão em boa arecadação e não
fique por discuido cousa alguma por arecadar, o que aceitarão fazer por serviço
de Deus e desta Sancta Casa. Melchior Dias Escrivão da Mesa o escrevi
[Assinaturas: O Provedor Francisco Correa Manuel; O Licenciado Francisco
Antunes; Gregorio de Freitas; Melchior de Dias; Luis de Freitas; Simão (desenhou uma cruz) Dias; Luis Vãz; Antonio (desenhou uma cruz) Lopes; Francisco
D’Orta; Antonio Dias]
No mesmo dia assima declarado se determinou em Mesa, que conforme ao
Comprimisso, se enlegessem dous Irmãos. A saber hum pera Tizoureiro da Capella, e o outro pera o Ospital, na auzencia, dos Irmãos Paulo Gomes, e Andre
Gomes, por serem [Fl. 59] ausentes. E sua auzencia ser mui vagarosa, e pello dito
Provedor e mais Irmãos, se elegerem por votos, a Pero Gonçalvez capateiro pera
companheiro do Irmão Gregorio de Freitas Tizoureiro da Capella; e a Francisco
Jorge sombreireiro pera companheiro do Irmão Licenciado Francisco Antunes; os
quais forão chamados, a quem o Provedor deu as lembranças asima declaradas,
e juntamente jurando conforme ao Compremisso pello qual se obrigarão e prometerão ambos de dous e cada hum por sy dar a satisfação a seus cargos conformandosse com o Comprimisso desta Sancta Casa, e custume della. Melchior Dias
Escrivão da Casa fiz este termo que todos asinarão
[Assinaturas: O Provedor Francisco Correa Manuel; Melchior Dias; Gregorio
de Freitas; o Licenciado Francisco Antunes; Francisco Jorge; Antonio Dias; Luis
de Freitas; Pero Gonçalvez; Simão (desenhou uma cruz) Dias; Antonio (desenhou uma cruz) Lopes; Francisco D’Orta; Luis Vãz]
[Na margem esquerda escreveu-se: Casa da Fanadia] Anno do nascimento de Nosso Senhor Jesu Christo de mil seiscentos e onze annos, em Mensa
(=Mesa) da Misericordia sendo nella prezente o Provedor Francisco Correa
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Manuel, com os Irmãos [Fl. 59 v.] Assinados perante elles paresseo Jheronimo
Francisco morador na Fanadia termo desta Villa de Obidos e disse que elle
soubera em como no dito lugar estavão duas casas com sua serventia as quais
erão ia pardieiros [de seguida surge-nos palavra rasurada] denificadas, que
se tomarão a hum Antonio Pirez por certa divida que a esta Santa Casa divya
(=devia), e não rendião cousa alguma antes estavão ariscadas a não valerem
cousa alguma, e perderense (=perder-se), e por que há sua noticia viera que se
vendião, elle prometia por ellas hum mil e oitocentos reis, e por quanto se fizerão as diligencias necessárias e se não achou quem mais por ellas desse nem de
oito ou nove annos a esta parte que ha quem esta Sancta Sancta [repetiu-se a
mesma palavra] Casa as tem por suas não aver quem falasse na compra dellas
nem renderem alguma cousa, se acentou lhas vendessem pello dito preço, e o
dito Jheronimo Francisco entregou logo sete tostões ao Irmão Francisco D’Orta
Tyzoureiro da Bolça, e prometeo que os onze tostões que ficava devendo pagaria
ate meado Novembro do prezente anno e entregando os se lhe faria carta de
venda, e por asy passar na verdade, se mandou fazer este termo que eu Melchior
Dias fiz oje sete de Agosto da sobredita era [Na margem esquerda escreveu-se:
tem satisfeito, toda a contya, e entregue ao Irmão Francisco D’Orta - Dias]
[Assinaturas: O Licenciado Francisco Antunes; O Provedor Francisco Correa
Manuel; Antonio Dias; Gaspar de Seixas do Põo; Francisco Jorge; Pero Gonçalvez;
Melchior Dias; Luis de Freitas; Simão (desenhou uma cruz) Dias; Antonio (desenhou uma cruz) Lopes; Francisco D’Orta]
[Fl. 60] Eleição de Ordinaria em Catarina Bernardes/
Em os 12 dias de Fevereiro de mil seiscentos e doze, sendo juntos o Provedor
Francisco Correa Manuel e mais Irmãos abaixo asinados e referindo a algumas
petições de mulheres pobres que pedião a ordinária que ora vagou por morte de
Gracia Pirez antre todas se escolheo por votos apurados a Catherina Bernardes
mulher velha pobre moradora no Arebalde, a qual ouverão por benemerita, e
sendo chamada em Mesa lhe disse o dito Irmão Provedor que tenha cuidado
correr com as mais ordinarias como Irmãs, e em caso que aia algum doente no
Ospital o vizite com sua presença hacompanha na doença uzando na vizita
com amor e charidade e zello christão e asinarão Melchior Dias Escrivão da
Mesa o escrevi
[Assinaturas: O Provedor Francisco Correa Manuel; Melchior Dias; o Licenciado Francisco Antunes; Francisco D’Orta; Gaspar de Seixas do Põo; Luis Vaz;
Antonio (desenhou uma Cruz) Lopes; Antonio Dias; Gregorio de Freitas; Simão
(desenhou uma cruz); Luis de Freitas; Andre Gomes; Paulo Gomes]
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[Fl. 60 v.] As dotadas do anno passado vierão a esta Mesa com carta da
Misericordia de Lixboa e ambos casarão e receberão seu dote, de doze mil reis.
Pode se ver a cota, às folhas – 47 – na volta, e por quanto se não fez termo fiz esta
lembrança
[Assinatura: Melchior Dias]
Tambem se arrecadou a renda desta casa por ordem do Provedor e Irmãos
della, conforme ao que de alguns annos a esta parte se custuma, e eu Escrivão
passei o Rol dos Foreiros della, e Alvará de correr ao Andador Gaspar Ribeiro
e o auto desta lembrança está [de seguida riscou palavras] a que me reporto /
Risquei vere / [Na margem esquerda escreveu-se: o termo desta lembrança, fica
neste livro, ás folhas, 58, na volta /]
[Assinatura: Melchior Dias]
Aos dez dias de Julho de [1]611, estando em Mesa da Misericordia desta Villa
de Obidos o Provedor e Irmãos: nella se apresentou hum maço de cartas do Provedor e Irmãos da Misericordia da Cidade Lyxboa, no qual maço vinha uma
carta pera Izabel Francisca Das dos Ruivos. A qual carta tinha vindo da India e
logo se encomendou ao Irmão Andre Gomes lha mandasse e por elle constou dar
se a ditta carta à dita Izabel Francisca, e assi mais vinha outra carta da Misericordia da Cidade de Goa em que nos pedia tomássemos informação dos bens que
o Licenciado Francisco Tavares de Sousa que nas ditas partes da India falessera
(=falecera), tivesse nesta Villa, o que tudo consta da dita carta que eu Escrivão
ajuntei aos maços que andão no almario (=armário); e nas costas della, e na dos
Irmãos da Misericordia da Cidade Lyxboa se leva outros o que se lhes respondeo
[Fl. 61] e as diligencias que se mandarão fazer e pera lembrança disso fiz eu Melchior Dias este termo neste livro que asiney oje quinze dias de Fevereiro de mil
seiscentos e doze, tirado do caderno de lembranças ordinarias que comigo trago
[Assinatura: Melchior Dias]
Auto da Eleição das Orfans, Anno [1]612
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jesu Christo de mil seiscentos e doze
annos, aos dezanove dias de Fevereiro, nesta Villa de Obidos, e Casa da Misericordia, estando em Mesa o Irmão Francisco Correa Manuel Provedor, e os mais
Irmãos abaixo asinados, pello dito Provedor foy dito que pois as diligencias necessárias, pera se aver de fazer eleição das duas Orfans, que a Rainha Dona Catharina, que está em gloria, deixou se datassem, ia eram feitas, e pellos escritos que
se lerão nas Igrejas desta Villa, e em todas as demais, do termo della, constava
dar se por lembrança que as orfans que tivessem as partes, convenientes, à verba
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do testamento da dita Senhora, mandassem suas petições, e certidão do Juis dos
Orfãos do que tinhão de ligitima, e adquiridas, e de suas ydades, a esta Mesa
por todo o mes de Janeiro proximo passado, ao que ia era satisfeito, e pera mais
satisfação se tinha dilatado, pera o prezente dia se aver de fazer a dita eleição:
que era bem se tornasem a ler as ditas petições, e se renovasse a lembrança das
informações que os Irmãos tinhão tirado, e que eu Escrivão lesse outra vez a verba
do testamento da dita Senhora, o que logo fiz, e asy mais os escritos que entreguei
a cada hum dos ditos Irmãos, pera votarem com o segredo en tal caso necessario,
a quem o dito Provedor encomendou votassem bem e verdadeiramente nas suas
orfans, que mais benemeritas fossem, conformandosse com as palavras & = [Fl.
61 v.] intenção da dita Senhora, na dita Verba declarado; não se movendo a outra
cousa, levados de amizade, odio, parentesco se o ouvesse, ou de qualquer outra
ocasião: obrigando as sob cargo do juramento que tinhão tomado, e logo se pos
em efeito a dita eleição, e apresentadas as petições de seis orfans que o prezente
anno forão admitidas aos votos, que são as seguintes
1.ª # Sayo Catharina filha de Vasco Esteves defunto, e de Maria Jheronima
moradores no Carvalhal, de idade vinte e quatro annos, e legitimanada (= legitimada) com sete votos
2.ª # Domingas, filha de Gaspar Gomes difunto, e de Ines Fernandez moradores no Barrocalvo, de ydade vinte e seis annos, e legitima, mil e duzentos e corenta
reis com seis votos
3.ª # Izabel Fernandez filha de Matheus Fernandez defunto, e de Anna Martinz moradores no Reguengo Grande, ydade vinte e tres annos, e legitima sinco
mil seiscentos e trinta reis com sinco votos
4.ª # Domingas, filha de Diogo Lobato defunto, e de Ines Monteira moradores
n’Amoreira, de ydade vinte e dous annos, legitima mil novecentos e setenta e nove
reis, com quatro votos
5.ª # Catharina Fialha: filha de Dyogo Vaz defunto, e de Maria Fernandez
Giroa moradores na Fanadia, de ydade vinte e sinco annos, e legitima nove mil
trezentos e dez reis, com dous votos
6.ª # Briatis: filha de Domingos Pirez defunto, e de Britis Vicente moradores
na Sancheira de ydade vinte e sinco annos e legitima quatorze mil quatrocentos e
noventa e dous reis, não teve voto
Das quais seis Orfans, fazendosse a dita eleição canonicamente, e apurados os
votos se achou sahir [Fl. 62] 1.ª com sette votos – Catharina filha de Vasco Esteves
defunto, e de Maria Jheronima moradores no Carvalhal.
2.ª & outros se achou sahir com seis votos – Domingas, filha de Gaspar Gomes
defunto, e de Ines Fernandez, moradores no Barrocalvo. As quais duas orfans,
ouverão, o dito Provedor e Irmãos por preferidas às demais, por assy sahirem
com mais votos, como fica declarado, pera se mandar à Misericordia da Cidade
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Lixboa pera já serem dotadas as ditas duas orfans preferidas. E por quanto na
eleição sobredita estáa huma orfan por nome Izabel Fernandez filha de Matheus
Fernandez difunto; e de Anna Martinz moradores no Reguengo Grande, ydade
vinte e tres annos e legitima sinco mil seiscentos e trinta reis, por ter as partes que
se requerem, e convem às calidades e condições da verba do testamento da dita
Rainha e levar sinco votos, acentarão que também fosse com as sobreditas (preferidas) em terceiro lugar, porquanto tem acontecido aver cantidade de dinheiro
pera se dotarem tres orfans, - mas em caso que o não aja pera satisfação de tam
virtuosa e meritória obra em todas tres. – O sejão as duas que asinão ficam preferidas; a saber, Catharina do lugar do Carvalhal em primeiro lugar, & Domingas
do Barrocalvo em segundo: por quanto na eleição que se fez levarão mais votos
como ia fica declarado – De que tudo mandarão fazer este auto que eu Melchior
Dias Escrivão da Misa (=Mesa) fiz, e logo escrevy a carta pera a Misa (=Mesa)
da Misericordia da Cidade de Lixboa, e se deu ordem a leva la Bertolameu Fernandez carpinteiro morador no Arebalde porquanto hya à dita Misericordia a
cobrar certo dinheiro que disse lhe tinha mandado hum seu Irmão da India, o
qual vay encomendado [Fl. 62 v.] o despachem com brevidade e eu Escrivão lhe
entreguey a carta e petições e mais papeis escritos das ditas tres Orfans tudo em
hum maço cerrado e selado com o sello desta Mesa. E lhe lembrei trouxesse certidão de como os entregara na dita Misericordia de Lixboa em Mesa & E as demais
petições mety nos maços que nos almarios (=armários) desta casa andão oje 19
de Fevereiro de [1]612
[Assinaturas: Melchior Dias; O Provedor Francisco Correa Manuel; Luis de
Freitas; Gregorio de Freitas; Paulo Gomes; Antonio Dias; Antonio (desenhou
uma cruz) Lopes; Andre Guomes; Francisco D’Orta; Luis Vaz]
[Fl. 63] Acordo que se fez sobre riscarem alguns Irmãos da taboa, e em seu
lugar receberem outros
# Anno do nascimento de Nosso Senhor Jhesu Xpõ de mil seiscentos e doze,
em os tres dias do mes de Junho na Casa do Despacho da Misericordia desta
Villa de Obidos, sendo prezentes nella o Provedor Francisco Correa Manoel e os
Irmãos da Mesa abaixo asinados, per elles foi determinado que visto aver muitas
petições de pesoas de merecimento pellas quais pedião os aceitassem por Irmãos
do Cento pera servirem esta Sancta Casa, e outro sim andarem na taboa redonda e nella estarem escritos alguns Irmãos, que por velhos, e outros ausentes são
infrutuozos no serviço da dita Casa, se podia, ser, riscansense (=riscassem) e em
seu lugar escreverem e assentarem, os que de novo pedem o asima declarado, com
tanto que em caso que se acente que se risquem alguns sempre sua lembrança e
nome ficaria no livro dos Hirmãos, e asy mais se determinasse, se era bem, pera
o serviço desta Sancta Casa aver mais Hirmãos na taboa redonda que passem
do Cento: pera o que se acentou, fossem chamados os Irmãos do Cento, e sendo
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iuntos, os aqui asinados fazendo diligencia se acentou e determinou por votos e
consentimento de todos o seguinte
# Que visto acrescentarsse o serviço desta Sancta Casa se acentassem na taboa
redonda cento e vinte Irmãos e dos que ia estão na taboa
[Fl. 63 v.] Se não riscassem, salvo cahyndo em herros declarados no Compromiço: declaro que na taboa redonda andassem escritos cento e vinte [de seguida
riscou-se a letra: e] Irmãos, e mais não, e por asy pareser se fazia serviço a Deus
e a esta Sancta Casa, detreminarão o asima declarado, de quem se fez este termo
que todos asinarão, o qual eu Melchior Dias Escrivão da Mesa fiz dia mês e anno
atras declarado
[Assinaturas: O Provedor Francisco Correa Manuel; Melchior Dias; Gaspar
de Seixas do Põo; Luis de Freitas; Paulo Gomes; Francisco D’Orta; o Licenciado
Francisco Antunes; Gregorio de Freitas; Luis Vaz; Simão (desenhou uma cruz)
Dias; Andre Guomes; Antonio (desenhou uma cruz) Lopes; João Delgado; Antonio Dias; Francisco de Freitas; Grigorio Manuel; Diogo da Mata; Diogo Martinz;
Alvaro Barretto; Vasco Fortes; Lopo de Siqueira; Thome de Mattos; Gaspar Martiz Travassos]
[Fl. 64] Lembrança das Missas que os Padres da Igreja de São Pedro, são
obrigados rezar, e cantar na Irmida de S. Vicente
Que seia em lembrança que na Irmida de S. Vicente, se ande dizer corenta e
huma missas, em cada hum anno, conforme a provisão do Cardeal Infante, da
merce que fez, em anexar a Fazenda da Gafaria, a esta Sancta Casa, a qual anda
no Cartorio della. E as ditas missas se pagão ao prezente a corenta reis, e fazem
soma em dinheiro de hum mil seiscentos e corenta reis [Na margem esquerda
escreveu-se: 1640]
Que seia mais em lembrança que da cantoria das duas missas que se cantão,
centrão na dita contia de corenta e huma, a saber vesporas e missa em o dia de S.
Vicente no mês de Janeiro, e missa cantanda tãobem em o dia da tresladação em
Setembro, se dão trezentos reis da dita cantoria [Na margem esquerda escreveu-se: 0300]
Que opera que as ditas corenta e huma missas se digão na ditta Irmida de S.
Vicente, se dá mais ao Tyzoureiro da Igreja de S. Pedro duzentos reis pera que leve
guizamento e ajude a ellas [Na margem esquerda escreveu-se: 0200]
Que e asystem mais o Priorte da dita Igreja corenta reis pera sera (=cera) pera que
as ditas missas se rezem na dita Irmida [Na margem esquerda escreveu-se: 0040]
Que emquanto às duas cantadas nos dias ia declarados [aparece sublinhado],
os Irmãos, electos Mordomos desta Sancta Casa, tem particular cuidado, ornarem como he devido [Na margem esquerda escreveu: Do hospital]
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Que soma a dia contia repartida como fica ditoem dous mil cento e oitenta
reis [Na margem esquerda escreveu: 2180]
Dos quaes se deve receber quitação do Priorte ou Padre que a seu cargo tiver
recadar semelhantes obrigações, na qual declare, e reparta, a dita contya cantidade das missas e esmolla de cada huma dellas eos trezentos reis da cantoria, os
dous tostões pera o Tizoureiro e os corenta reis pera sera: porque com esta clareza
se pode evitar, o que de prezente ha acontecido, e he não estarem destrebuidas,
pellos Padres de São Pedro mais que vinte e oito missas, e receber o Prioste à
esmola de corenta missas, de muito annos a esta parte, segundo informação e
certidão de pessoas dinas de fe: e assy mais ter atrevimento hum Prioste pera
dizer que a dita contia de dinheiro era foro, que elle repartia igualmente pellos
Padres não sendo assy antes se pode ver a verdade, da provisão e das adições dos
livros de receita e despeza desta Sancta Casa, e porque o tempo tem chegado [Fl.
64 v.] A pontos de o Provedor e Irmãos della, hirem diante o visitador, e altercarense rezões fabulosas, por parte do dito prioeste se da por lembrança o asima
dito e declarado, pera que se evitem enganos de homens a quem o interesse sega
(=cega) o intendimento. E tambem o visitador proveo por capitulo que deixou na
Igreja de São Pedro se destribuyssem a dita cantidade de corenta e huma missas
pellos Padres da dita Igreja, e a esmola que ate ora se tinha levado mais de doze
missas que se não dizyão obrigava as consiencias (=consciências) de cada hum
dos quais a tinhão levado sem se dizerem, e as mandassem dizer em S. Vicente
de tudo o atras e asima advertido e posto por lembrança, mandarão em Mesa
que eu Escrivão fizesse este termo, que todos asinarão o qual eu Melchior Dias
Escrivão da Mesa foi oje dez de Junho de 1612 – E de tudo o nelle declarado me
reporto a provisão dita, adissões dos livros e capitolo de vizitação. & declaro dizer
o emendado, em Sam Vicente, livros; & Melchior Dias o escrevy –
[Assinaturas: O Provedor Francisco Correa Manuel; Francisco D’Orta; Gaspar de Seixas do Põo; Luis Vaz; (desenhou uma cruz) Luis de Freitas; Gregorio
de Freitas; Paulo Gomes; Antonio Dias; Antonio (desenhou uma cruz) Lopes; Simão (desenhou uma cruz) Dias; (desenhou uma cruz) Andre Guomes; Melchior
Dias; o Licenciado Francisco Antunes]
[Fl. 65] Auto da Eleição dos Dez Eleitores neste anno de [1]612
Anno do nascimento de Nosso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de mil seiscentos e
doze, em os dous dias do mes de Julho e Casa da Misericordia desta Villa de Obidos estando nella prezente o Provedor Francisco Correa Manuel e os mais Irmãos
da Mesa aqui asinados, sendo outro sy na ditta Igreja a mayor parte dos Irmãos
do Cento e vinte que ora novamente ordenou fosse acentados e andasse escritos
na taboa redonda o dito numero de cento e vinte, como se pode ver no termo que
está feito neste livro a folhas – 63 – os quaes junto a som de campa tangida pera
se fazer nova eleição, de Provedor e Irmãos que o anno seguinte aião de servir
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na dita Casa de Misericordia conforme ao Comprimiso, logo eu Escrivão, como
Capelão que tambem sou da ditta Misericordia ly em alta vós (=voz) os capítulos
do dito Comprimisso, que tocavam a dita eleição pera a todos ser notorio a maneira em que cada hum avia de votar e sendo assy lidos, logo pello Provedor foy
dado juramento ao Irmão Francisco D’Orta pera que assistisse em lugar de mim
Escrivão, ao tomar dos votos, por quanto eu avya de assistir, como Capelão, e
ambos pello dito juramento prometemos de bem e verdadeiramente tomarmos os
ditos votos, pera a dita eleição dos dez eleitores: E logo nos apartamos em huma
mesa, onde os tomamos começando pello dito Provedor e Irmãos da Mesa, dando
lhe primeiro juramento dos Sanctos Evangelhos, que cada hum delles, nomeasse
dez Irmãos, sinco Nobres [sublinhado a vermelho], e sinco Officiaes [sublinhado a vermelho] pera eleitores, quaes entendenssem que milhor e com mais san
consiencia soubessem escolher, Provedor, Escrivão, e mais Irmãos que [Fl. 65 v.]
o anno seguinte a ão de servir a nosso Senhor nesta Irmandade não votando porem nos eleitores do anno passado, nem no Escrivão, nem no Padre Capellão por
quantos asistyão ao tomar dos ditos votos; tudo conforme ao dito Comprimisso:
- E tomados asy os ditos votos, os levamos a mesa redonda, onde estava o Provedor
e mais Irmãos que actualmente servião pera os apurarem, e sendo na dita Mesa
apurados, sahirão as mais vozes por eleitores a saber dos Nobres [sublinhado a
vermelho]. Lopo de Sequeira, João Delgado Vigario, Gregorio de Freitas [sublinhado a vermelho], Dom Francisco D’Eça e Pero Alvarez Pereira e dos Oficiais,
Luis Vaz, Francisco Fernandez, Francisco Luis, Anrique Leal, e Gregorio Manoel
Os quaes sendo chamados logo o dito Provedor os apartore de dous em dous
convem a saber, hum Nobre com hum Official, dando a cada dous companheiros
sua pauta pella maneira seguinte Lopo de Sequeira, com Francisco Fernandez,
João Delgado Vigairo com Luis Vaz Gregorio de Freitas com Anriquez Leal, Dom
Francisqo D’Eça com Gregorio Manoel, Pero Alvarez Pereira, com Francisco Luis /
E tendo assy os dittos dez eleitores suas pautas logo pelo Capellão lhe foy dado
iuramento dos Sanctos Evangelhos, em que de dous em dous asy como hião repartidos puseram suas mãos sobre hum missal, estando em joelhos diante do Altar
Mor; a forma do qual juramento lhe foy lida conforme está relatada no dito Comprimisso, e por elle prometerão de bem [Fl. 66] e verdadeiramente elegerem hum
Provedor, e Escrivão, e sinco Irmãos Nobres, e seis Oficiaes, que com santo zello, e
caridade christan (=cristã), servissem o anno seguinte, esta Sancta Casa, e com
humildade, segredo, e obediência, administrassem, e comprissem igualmente as
obras de Misericordia: E por tudo assy passar na verdade, fiz este auto que todos
asinarão. Melchior Dias Escrivão da Mesa o escrevy – dia mes e anno ut supra
[Assinaturas: O Provedor Francisco Correa Manuel; Melchior Dias; o Licenciado Francisco Antunes; (desenhou uma cruz) Andre Guomez; Antonio (desenhou uma cruz) Lopes; Francisco D’Orta; Gregorio de Freitas; Luis de Freitas;
Antonio Dias; Simão (desenhou uma cruz) Dias; Luis Vãz; Gaspar de Seixas do
— 83 —

Põo; Paulo Gomes; Anriquez (desenhou uma cruz) Leal; Lopo de Sequeira; João
Delgado; Francisco Fernandez; Dom Francisco D’Eça; Grigorio Manoel; Pedralvarez Pereira; Françisco Luis]
[Fl. 66 v.] E logo no dito dia lugar e Mesa, os dittos eleitores entregarão as
e pactas, as quaes se apurarão pello dito Provedor, e mais Irmãos, e por elles se
achou virem conforme ao que em semelhante eleição o Compromisso dispoem;
achandosse sahir por Provedor o Comendador Mor Dom Afonso Lencastre, Alvaro Barreto Escrivão: o Padre Francisco Rodriguez: Antonio Tavares de Sousa;
Antonio Nunes: Lopo de Sequeira, e Gaspar dos Reis Leitão: dos Officiaes Pero
Correa: Manuel Luis, Antonio Pirez: Nicolao Rodriguez: Dyogo Martinz Borralho e Francisco Fernandez çapateiro /
Aos quaes o dito Provedor Francisco Correa Manuel mandou chamar: e sendo
prezentes lhe fez pratica e deu juramento dos Sanctos Evangelhos, começando
pello Provedor novamente eleito, e assy aos de mais Irmãos, pello qual prometerão de bem e verdadeiramente com san conciencia amor de Deus, e do proximo, servirem na dita Santa Casa e Mesa seus officios e cargos na maneira que
cada hum fosse encarregado e repartido: dando obediência ao dito Provedor, e
guardando em tudo o Comprimisso e segredo da Mesa, e por assy o prometerem
fazer, eu Melchior Dias fiz este termo que todos asinarão dia mês, e anno atras
declarado
[Assinaturas: O Provedor Francisco Correa Manoel; Alvaro Barretto; Melchior Dias; o Licenciado Francisco Antunes; (desenhou uma cruz) Andre Guomes; Paulo Gomes; Antonio (desenhou uma cruz) Lopes; Luis de Freitas; Simão
(desenhou uma cruz) Dias; Antonio Dias; Francisco D’Orta] [Fl. 67] [Continuação das Assinaturas: Gaspar de Seixas do Põo; Gregorio de Freitas; Lopo de
Siqueira; Francisco Pirez; Pedralvares Pereira; Anriquez (desenhou uma cruz)
Leal; (desenhou uma cruz) João Delgado; Francisco Luis; Luis Vaz; Dom Francisco de Eça; Grigorio Manuel; Comendador Mor (Afonso Lencastre); Antonio
Pirez; Lopo de Siqueira; Gaspar dos Reis; Diogo Martinz; Francisco Fernandez;
Antonio Vaz; Nicolao Lopez; Manoel Luis; Antonio Tavares de Sousa; Diogo Correa]
[Fl. 67 v. em branco]
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[Fl. 68] Repartição dos cargos que o Provedor Dom Afonso de Lemcastre
Comendador Mor e Alcaide Mor desta Vila fez aos Irmãos que hamde servir
esta Santa Casa este ano de 1612 ate dia de Samta Isabel do ano que vem
de 1613
# O Irmão Alvaro Barretto da Mesa Escrivão e dos Fieis de Deos seu companheiro Francisco Fernandez Capateiro terão cuidado dos envergonhados e pobres
da Vila pedirão as Fregesias da Roryça (=Roliça) e Amoreira
# O Irmão Gaspar dos Reis Tizoureiro da Bolça seu companheiro Manuel Luis
capateiro pedirão sas Fregesias de Tornada e Serra do Bouro Coto Caldas sera
Ribeira em arago / correrão com as obras de casa /
# O Irmão Francisco Rodriguez Clerigo de Misa Tesoureiro da Capela seu
companheyro Antonio Pires oleiro terão cuidado das obras da Cassa e pedirão as
Fregesias da Madanela (=Madalena) e Do Franco /
# O Irmão Lopo de Ciqueira Juiz dos Fieis de Deus seu companheiro Diogo
Martinz Borralho Mordomo da dita Confraria pedirão as Fregesias de São Gregorio e Vidais
[Fl. 68 v.] # O Irmão Antonio Nunez com seu companheiro Pero Correa barbeiro terão cuidado do Ospital e da Irmida de Sam Vicente pedirão as Fregesias
do Moledo e Regengo São Bertolameu e Moutas
# O Irmão Antonio Tavares seu companheiro Niculao Rodriguez sarralheiro
terão cuidado dos pressos e demandas da Cassa dividas e rendas dela pedirão as
Fregesias do Carvahal e Bombarral
[Fl. 69] Acordo sobre o asento que se tomou de se não arendarem este ano
as Rendas desta Cassa de se arrecadarem por comta della
Ano do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Xo (=Cristo) de mil seiscentos e
doze anos aos cinco dias do mês D’Agosto na Cassa do Despacho da Santa Casa
da Misericordia desta Vila D’Obidos estamdo em Messa Alvaro Barretto Escrivão
pela que serve de Provedor por Provedor Dom Afonso de Lencastre Comendador
Mor da Ordem de Xo (=Cristo) ser auzente e sendo outro si prezentes Os Irmãos
abaixo asinados que este ano servem autualmente (=actualmente) / Estamdo
asim [de seguida riscaram-se palavras] jumtos se tratou e praticou emtre todos se
se avião d’arendar este ano as rendas do Spirito Santo e da Gafaria anexas a esta
Santa Cassa ou sse se avião de recolher e arecadar per conta dela como se arecadarão e recolherão estes anos atras / sobre isto acordarão e asemtarão que comformandosse com os Provedores e Irmãos que forem estes anos atras que vendo eles
quão matos rendeiros pagavam as ditas rendas não acudindo com as pagas a seus
tempos pela qual causa se não compria tão bem com as obrigações desta Cassa
como era neçesareo e tudo erão queixas maas pagas dilações e demandas e quitas
— 85 —

vierão asentar que não ouvese rendeiros e que estas rendas se arrecadassem por
conta desta Cassa como se arecadarão e a esperiencia tinha bem mostrado quão
grande bem e acerto fora porque cada vez que era necesario dinheiro mandavam
vender o pão e acodião as necessidades dos pobres a tempo não faltando dinheiro pera o tempo da feira pose se comprar o pano pera se vestirem os pobres que
esta Cassa veste cadano e pera se comprar a carne que lhe [Fl. 69 v.] lhes daa
por Natal e Pascoa e assim pera todas as outras mais necidades (=necessidades)
[riscou-se a palavra: obrigações] que esta Casa tem d’obrigação d’acodir cada dia
e ora / que faltava avendo rendeiros e que da mesma maneira faltaria agora //
pelo que por se escusarem todos estes emcovenientes elles todos erão do mesmo
acordo e parecer que as rendas se não arenda sem e se arrecadassem per conta
da Cassa asque se arecadarão estes anos atras por ser asim mais proveito desta
Cassa e os pobres serem milhor providos e remeados e mandarão que eu Escrivão fizesse hum rol de todos os foreiros do que cada hum devia e se entregase a
Gaspar Ribeiro Andador pera ele tirar os ditos foros como tirou estes anos atras
por ser pesoa de confiança e que elle os emtregasse por conta ao Tizoureiro desta
Cassa e de todo mandarão fazer este auto d’acordo que o asinarão Alvaro Barreto
Escrivão da Mesa o escrevi
[Assinaturas: E na auzencia do Provedor Alvaro Barretto; Antonio Vaz;
Francisco Fernandez; Antonio Pirez; Francisco Rodriguez; Pero Correa; Nicolao
Rodriguez; Diogo Martinz; Manoel Luis; Gaspar dos Reis; Lopo de Siqueira]
[Fl. 70] Noteficação que se fez as Orfãas Catarina filha de Vasco Fernandez digo de Vasco Estevez e a Domingas filha de Gaspar Gomez do Carvalhal
Aos oito dias do mes d’Ourubro de 1612 anos forão notificadas Catarina ffilha
de Vasco Estevez e de Maria Jeronima moradora no Carvalhal termo desta Vila
e Domingas ffilha de Gaspar Gomez e de Ines Fernandez do Barrocalvo tudo
termo desta Vyla em como estavão dotadas pelo Provedor e Irmãos da Misericordia da Cidade de Lixboa em dez mil reis cada huma nos dotes da Rainha Dona
Catarina que Deos tem que cazasem dentro em hum ano sob pena de perderem
os dotes guardando sua omra e fama e antes de casarem o fação saber a esta Mesa
pera irem dous Irmãos a seu recebimento na forma das certidões a qual notificação lhes fes Gaspar Ribeiro Espritaleiro desta Casa por mandado da Mesa e o
asinou Alvaro Barretto Escrivão da Mesa o escrevi
[Fl. 70 v.] Aos catorze dias do mes d’Outubro de 1612 anos vierão a esta Casa
da Misericordia em Messa tres cartas da Misericordia da Cidade de Goa da India
de como era falecido na India o Licenciado Francisco Tavares de Sousa Aboim
testado e que se fara partilha amtre ele e sua molher e por lhe não ficarem filhos
se mandara o quinhão do defunto a sua mai (=mãe) Isabel Sanches a esta Vila
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onde he moradora cabendo nas letras pera o ano que vem mandarão o Provedor
e Irmãos que eu Escrivão o noteficase a dita Issabel Sanches e eu Escrivão lho
notefiquei no dito dia eu Alvaro Bareto Escrivão da Mesa o escrevi
[Fl. 71] Aos catorze dias do mes d’Outubro de 1612 anos na Mesa da Misericordia pareçeo Andre Diaz morador no lugar do Moledo termo desta Vila e dise
que esta Casa tinha huma terra no lemite do dito lugar ao Casal das Somas a
quoal tem foy de Francisco Dominges e parte do Norte com caminho e das mais
partes com ele pela qual tera dava de renda cadano hum alqueire de trigo posto
no Celeiro desta Casa por tempo de nove anos ou em vidas mandarão o Provedor
e Irmãos que a dita terra andase em pregão dez dias e não avendo aos lanço se
lhe arendaria ou aforaya (=aforaria) e o asinou Alvaro Bareto Escrivão da Mesa
o escrevi
[Assinatura: Andre (desenhou uma cruz) Diaz]
[Fl. 71 v.] Emleição de Francisco Fernandez per ser Mãoposteiro do Bombarral
Ano do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Xo (=Cristo) de 1612 anos aos 14
dias do mes D’Outubro nesta Vila D’Obidos e Casa da Misericordia estando em
Mesa Dom Afonso de Lemcastre Comendador Mor da Ordem de Xo (=Cristo)
Alcaide Mor desta Vila e Provedor desta Santa Casa e os Irmãos abaixo asinados
que este ano screver (=escrever) nela por serem emformados que Bras Rodriguez
Mãoposteiro desta Sancta Casa do lugar e Freguesia do Bombarral em muito
negligente no pedir das esmolas de que jaa fora reprendido e avia dous anos que
não trazia a esta Cassa nenhumas esmolas em o que tinha pedido e arrecadado dellas o tinha gastado semdo a Fregesia muito grande e de muitas esmolas
o tirarão do dito cargo e em seu lugar foi eleito Francisco Fernandez pedreiro
morador no dito lugar por ser homem de que tinha boa emformação que teria
muito cuidado de pedir as esmolas e delas dar conta todos os anos a esta Casa o
qual por estar presente lhe foi dado juramento dos Santos Evangelhos e por elle
lhe foi mandado que bem e verdadeiramente pedisse todos os Domingos de esmolas pera esta Santa Casa pola Fregesia do dito lugar e as trouvese em cada hum
ano a esta Cassa por dia de Nosa Senhora da Visitação [Fl. 72] e pola Coresma
(=Quaresma) na emtrada dela por se também fficado pera se fazerem tirar pera
os panos que se fazem pera se armar a Igreja e pera os lençois dos pobres que se
fazem pera se agazalhiarem (=agasalharem) no Ospital quando nele dormem o
qual fiado mandava logo como o tirase e ele todo prometeo fazer e mandarão que
eu Escrivam lhe fizesse sua carta de previlegio na forma do que esta Casa tinha
concedidos / as pessoas que o servem que eu Escrivão lhe fiz e emtregei de que se
fez este auto que asinarão Alvaro Barretto Escrivão da Mesa o escrevi
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[Assinaturas: Alvaro Barretto; Afonso Comendador Mor; Manoel Luis; Lopo
de Siqueira; Francisco Fernandez; Antonio Pirez; Diogo Martinz; Pero Correa;
Antonio Vaz; Francisco Rodriguez; Gaspar dos Reis]
[Fl. 72 v.] Arendamento que fez a Misericordia a Andre Dias do Moledo
de huma terra que estaa no lemite do mesmo lugar ao Casal das Somas que
foi de Francisco Dominges
Ano do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Xo (=Cristo) de 1612 anos aos 16
dias do mes de Novembro nesta Vila D’Obidos na Casa do Despacho da Casa da
Santa Mizericordia sendo presentes o Provedor e Irmãos da dita Casa que autualmente servem este ano abaixo asinadose estando tambem presente Andre Dias
lavrador e morador no lugar do Moledo termo desta dita Vila logo polos ditos
Provedor e Irmãos foi dito que esta Santa Casatinha huma terra no lemite do dito
lugar aonde chamão as Somas que parte do levante com Domingos Diaz o velho
e do Norte com estrada e da travesia e Norte com o dito Andre Diaz a qual terra
deixou a esta Santa Casa Francisco Dominges filho que foi de Simão Dominges a
qual terra e os Provedor e Irmãos mandarão apregoar nesta Vila muitos dias pera
se arrendar ou aforar a que por ela mais desse e assim o Padre Cura da Igreja do
mesmo lugar dissera na estação e feitas estas diligencias e pregões não se achara
quem maes desse por ela que o dito Andre Diaz que deu por ella por tempo de tres
nove anos hum alqueire de trigo cadano boom (=bom) e de receber pagos todos
os anos por Nosso Senhora de Seteabro (=Setembro) no Celeiro deste Ospital a
sua custas pelo que por eles ditos [Fl. 73] Provedor e mais Irmãos foi dito que eles
avem davão como defeito logo a venderão ao dito Andre Diaz a dita terra pelas
ditas comfrontações aim e da maneira que esta Santa Casa a tem e posue polo
dito alqueire de trigo limpo boom e de receber pagua sua custa dele Andre Dias
no Celeiro deste Ospital em cada hum ano e o primeiro pagamento fara por dia
de Nosa Senhora de Setembro do ano que embora veria de 1613 e dahi em diamte
todos os anos polo dito dia durante os ditos tres nove anos e acabados ficara a
ditas eram livremente a esta Santa Casa com todas as suas benfeitorias e de todo
for contente o dito Andre Diaz obriguamdose a todo pagar e comprir sob obrigação de sua fazenda e o Provedor e mais Irmãos se obriguam a lhe fazer bom este
arendamento pelo dito tempo e de todo eles Provedor e Irmãos mandarão fazer
este arendamento todas que presentes foram Afonso Tome e Gaspar Gomez moradores no dito lugar e eu Alvaro Barretto Escrivão da Mesa o escrevi
[Assinaturas: Em auzencia do Provedor Alvaro Barretto; Afonso (desenhou
uma cruz) Tome; D’Andre (desenhou uma cruz) Diaz; Gaspar Gomez; Lopo de
Siqueira; Antonio Vaz; [assinatura de difícil leitura]; Pero Correa; Gaspar dos
Reis]
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[Fl. 73 v.] Eleição de Fernão Pirez Da dos Negros pera Mãoposteiro da
Fregesia da Madanela
[Fólio em branco]
[Fl. 74 em branco]
[Fl. 74 v.] Auto da Eleição das Orfãas do ano de 1613
Ano do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Xo (=Cristo) de 1613 ao primeiro dia
do mes de Fevereiro na Casa do Despacho desta Santa Casa da Misericordia desta Vila D’Obidos estando em Mesa Alvaro Barretto Escrivão dela que ora serve de
Provedor e a auzencia de Dom Afonso de Lencastre Provedor e assim mais todos
os Irmãos que este ano servem abaixo asinados por todos foi asemtado que por
quanto se tinham escritos mandados a todos os Curas desta Vila e termo pera dizerem nas estações em como ate 15 dias do mes de Janeiro proximo pasado avião
d’enleger nesta Casa as Orffãas que este ano avião de ser dotadas nos dotes que
a Rainha Dona Catarina deixou as Orfãas das suas Vilas e o tenpo era pasado e
todo o mes de Janeiro e as Orfãas que pretendiam estes dotes tinhão vindo com
suas petições e certidões de suas legitimas e idades e sobre ellas se tinhão emformado de seu desemparo pobreza e virtude e de todas as mais partes e callidades
que avião de ter pera alcamçarem estes dotes comforme ao Compromiso da Rainha cuio treslado se lhes leu por estar no Cartorio e não avia mais Orfãas que pretendessem os ditos dotes maes que as que ate agora tinhão feito suas petições / e
se tinha jaa asemtado que oje se fizesse a eleição delas e pois todos estavam juntos
pera o mismo efeito que se fizesse a eleição e que fosse de tres a respeito deste ano
pasado irem tres emleitas e virem dotadas indo cada huma em primeiro segundo
e terceiro lugar 7 e eu Escrivão lhes dei Compromiso da Rainha e lhes emcaregei
sob cargo [Fl. 75] do juramento que tinhão votasem bem e directamente nas tres
Orfãas que lhes pareçese serem maes conformes e a propriedades ao dito Compromiso e vomtade da Rainha e dei a cada hum deles os nomes de todas elas que são
dez e lugar se pos em efeito a dita emleição e se votou sobre elas e as Orfãas que
sairão com votos são as seguintes
# Vicençia filha de João Francisco da Rouriça (=Roliça) e de Lianor Francisca
moradores no lugar da Rouriça de idade de 23 anos e que tem de legitima cento
e cinquenta reis levou todos os 12 votos em primeiro lugar [Na margem direita
escreveu-se: Xii (=12) votos]
# Ana filha de Vicente Gonçalvez e de Isabel Fernandez de Coto de idade de
23 anos e que tem de legitima iiii mil ba xx (=4070) reis levou onze votos [Na
margem direita escreveu-se: Xi (=11) votos]
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# Maria filha de João Gaspar e de Maria Nunez do Bombarral de idade de 22
anos tem de legitima ii mil ix a (=2019) reis levou seis votos [Na margem direita
escreveu-se: bi (=6) votos]
# Luiza filha de Alvaro Jorge e de Catarina Luis da Useira de idade de vinte
e tres anos e tem de legitima b mil ixa xx reis sahio em tres votos [Na margem
direita escreveu: iii (=3) votos]
# Maria filha de Simão Cardoso do Landal e de Isabel Gonçalvez de idade de
22 anos tem de legitima ii mil iia (=2020) reis sahio com hum voto [Na margem
direita escreveu: i (=1) voto]
[Fl. 75 v.] # Catarina filha de João Fernandez e D’Ana Gonçalvez do Barocalvo de idade de 27 anos e tem de legitima ii (=2) mil [de seguida surge-nos uma
palavra de difícil leitira] xxb (=25) reis sahio com hum voto [Na margem direita
escreveu-se: i voto]
# [riscaram-se as palavras: ana filha] Maria Denis filha de Jorge Fernandez
e de Isabel Denis de idade de 25 anos e tem de legitima bi mil ii xbi (=62016) reis
levou um voto [Na margem direita: i voto]
# Maria filha de Felipe Fernandez do Moledo e de sua molher Joana Mateus
de idade de 22 anos tem de legitima i mil iiii lxb (=1465) reis não teve nenhum
voto
# Maria João filha de Domingos João e de Catarina Luis sua molher de idade
de 17 anos e tem de legitima iiii mil cento Lta (=4150) reis não teve nenhum voto
# Maria filha de Braz Diaz e de Catarina Alvarez sua molher do Soveral
(=Sobral) da Lagoa de idade de 29 pera 20 anos tem de legitima b mil ii b (=5025)
reis não levou nenhum voto
Estas dez Orfãas forão as que fizerão as suas petições e que pretenderam os
dotes e de todas sairão com mais votos Vicençia que levou todos os 12 votos e Ana
que levou ii (=2) votos e Maria filha de João Gaspar que levou seus votos estas
[Fl. 76] se asentou em Mesa que se mandasen a Misericordia de Lixboa pera as
dotarem nos dotes da Rainha indo Vicencia em primeiro lugar e Ana em segundo
lugar e Maria filha de João Gaspar em terceiro lugar conforme aos votos que
tinhão com declaração que quando não podesem dotar todas trez e não uvese
dote mais que pera duas fosem dotadas as duas primeiras por terem mais votos e
seren mais benemeritas e estarem maes perto de casar pola enformação que delas
se tomou e que na carta que eu Escrivão escrevese a Misericordia de Lixboa assim
o declarase e eu Alvaro Barreto Escrivão da Mesa o escrevi e fiz a carta que meti
dentro num maço serado (=serrado) e selado assinada por todos os Irmãos com
as petições e certidões das ditas tres Orfãas e todo emtregei ao Irmão Gaspar dos
Reis pera emtregar ao Provedor e Irmãos da Misericordia da Cidade de Lixboa
e que touvese certidão de como o entregara pera estar no Cartorio desta Casa e
se saber como se emtregou laa / e as mais petições das mais Orfãas fiz delas hum
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maço que fica nos almarios (=armários) e dito do se fez este auto que todos asinarão / comigo Alvaro Barreto Escrivão da Mesa que ora sirvo de Provedor em
auzençia do Provedor o Comendador Mor em auzençia do Provedor [Assinatura: Alvaro Barretto]
[Fl. 76 v. Fólio em branco]
[Fl. 77] Auto da Eleicão dos 10 eleitores que se emlegerão pera fazerem o
Provedor Escrivão e mais Irmãos que hamde servir esta Santa Confraria este
ano de 1613 ate dia de Santa Isabel do ano que vem de 1614
Ano do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Xo (=Cristo) de mil seiscentos e trese anos aos dous dias do mês de Julho dia da Visitação de Santa Isabel na Casa da
Misericordia desta Vila D’Obidos estando nela prezente Dom Afonso de Lencastre Comendador Mor da Ordem de Xo (=Cristo) Provedor desta Santa Casa e os
Irmãos da Mesa que autualmente servem nela este ano todos abaixo asinados por
ser oje o dia em que he costume fazer se a eleição do Provedor e Escrivão e mais
Irmãos que hão de servir cada hum ano esta Santa Casa polo assim o mandar e
ordenar o Compromiso e semdo outro si prezentes a mor parte dos cento e vinte
Irmãos em que anda a dita Confraria que todos serão juntos e chamados assim
por campãa tangida comforme ao custume como por escritos que se mandarão
aos Curas desta Vila que o diserão em suas estações e sendo asi todos juntos pera
se fazer nova eleição logo o Padre Belchior Diaz Capelão desta Casa leo (=leu)
perante todos em alta voz: os capitolos do dito Compromisos que falão do modo e
maneira que se haa de fazer a eleição pera que a todos fose [Fl. 77 v.] notorio do
modo e maneira que cada hum avia de dar seu voto e sendo assim lidos os ditos
capitolos que todos ouvirão / logo o dito Provedor deu juramento a mim Escrivão
e ao dito Capelão sobre hum misal em que posemos nosas mãos direitas e sob cargo do dito juramento nos mandou que bem e verdadeiramente e com sãam conciencias na forma do dito Compromiso tomasemos os votos de todos os Irmãos de
dez pesoas em que cada hum votasse cinco Nobres e cinco Oficiais pera elegerem
o Provedor e Escrivão e mais Irmãos que este ano hão de servir esta Santa Confraria / e nos (=nós) o prometemos asin fazer / e logo nos apartamos em huma Mesa
na mesma Igreja onde tomamos os ditos votos per juramento dos Santos Evangelhos que demos aos ditos Irmãos pera que cada hum dese seu voto naquelas
pesoas que fosem maes autas pera bem fazerem a dita eleição e que não votasem
nos eleitores que forão o ano pasado porquanto conforme ao Compromiso o não
podião ser / e comecamos logo a tomar os ditos votos polo Provedor e mais Irmãos
da Mesa / e por todos os mais dos cento e vinte que acharão prezentes na dita
Igreia e não ficou nenhum sem dar seu voto e sendo assim todos os votos tomados
/ os levamos a mesa redonda onde estava o Provedor com os mais Irmãos que
autualmente servem pera os apurarmos / e sendo na dita mesa apurados sairão
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as mais vozes por eleitores a saber dos Nobres Francisco Correa Manoel: o Padre
Tome de [Fl. 78] Matos Gaspar de Seixas do Poo Francisco de Freitas e Luis da
Serra e dos Oficiais sairão Manoel Luis Luis Alvarez Paulo Guomez Simão Diaz
dizimeiro e Diogo da Mata Alvaro Barreto Escrivão da Mesa o escrevi
Os quais sendo chamados logo o dito Provedor as apontou hum Nobre com
hum Oficial dando a cada dous companheiros sua pauta pola maneira seguinte
Francisco de Freitas com Diogo da Matta Gaspar de Seixas com Simão Diaz Luis
da Serra com Paulo Guomez Tome de Matos com Luis Alvares Francisco Correa
Manuel com Manoel Luis //
E tendo assim os ditos eleitores suas pautas logo pelo Capelão lhes foi dado
juramento sobre os Santos Evangelhos em que cada hum pos sua mão de dous
em dous asym como erão repartidos estando em gyolhos (=joelhos) diante do
Altar Mor e a forma do juramento lhe foi lida assim e da maneira como o manda
o Compromiso e como nele estaa incerta que eles bem ouvirão e polo dito juramento prometerão de bem e verdadeiramente sem o dio nem afeição elegerem
hum Provedor e hum Escrivão e mais cinco Irmãos Nobres e seus Oficiais pera
servirem este ano esta Santa Casa [Fl. 78 v.] e serião o que eles entendessem que
tinhão as partes pera isso conforme ao Compromiso e eles o asinarão Alvaro Barreto Escrivão da Mesa o escrevi declaro que o juramento lhes foi dado por mim
Escrivão na forma do Compromiso / posto que diga que lhe foi dado polo Capelão
eu sobredito o escrevi
[Assinaturas: Alvaro Barretto; Gaspar dos Reis; Lopo de Siqueira; Antonio
Vaz; Pero Correa; Antonio Pirez; Nicolao Pirez; Manoel Luis; Simão Dias; Gaspar
de Seixas do Põo]
[Fl. 79] E logo no dito lugar e Mesa os ditos eleitores emtregarão as pautas
com as eleições que tinhão feitas, as quaes se apurarão polo Provedor e mais
Irmãos e apurados se achou sair por Provedor o Reverendo Padre Vigario João
Delgado e por seu Escrivão Gaspar de Seixas do Poo e por Irmãos dos Nobres o
Padre Pero Leitão Manoel Pereira Quintal e Manoel Leitão Sanhudo Pero Alvares Pereira Antonio D’Agiar (=Aguiar) Pesoa / e dos Oficiais sairão por sortes
Antonio Nunez capateiro Francisco Luis Simão Diaz dizimeiro Bento Fernandez
ferreiro Paulo Gomez e Antonio Diaz pedreiro /
Aos quais logo o dito Provedor mandou chamar e sendo prezentes lhes fez
saber suas Emleições e sobre isso lhes fez sua pratica começando polo Provedor e Escrivão e polos mais Irmãos dando lhes a cada hum juramento dos
Santos Evangelhos em que poserão suas mãos direitas sob cargo do qual juramento eles prometerão de servirem este ano ate dia de Santa Isabel do ano
que vem de 1614 cada hum seu cargo cada hum conforme a sua obrigação
guardando em todo o Compromiso desta Santa Casa e obedecendo ao Prove— 92 —

dor comprindo em todo as obras di Misericordia e de caridade assim como
manda o Compromiso e de todo se fez este auto que asinarão Alvaro Barretto
Escrivão da Mesa o escrevi
E declaro que posto que estes autos desta emleição estejam continoados com o
Provedor [Fl. 79 v.] por adoecer neste fragante e por causa da doença não poder
assistir a ela eu Alvaro Barretto assisti a ela em nome do dito Provedor e pera tomar os votos com o Capelão nos foi dado juramento polo Irmão Gaspar dos Reis
tesoureiro da Bolça na Mesa perante todos os Irmãos o qual juramento nos foi
dado na forma que dito faça Alvaro Barreto Escrivão da Mesa o escrevi
[Assinaturas: Alvaro Barretto; Gaspar dos Reis; Lopo de Siqueira; Antonio
Vaz; Pero Correa; Antonio Pirez; Nicolao Pirez; Manoel Luis; Simão Diaz; Pedralvarez; João Delgado; Antonio D’Aguiar Pesoa; Manoel Pereira do Quintal; Bento
Fernandez; Paulo Gomes; Antonio Nunez; Antonio Dias] [Fl. 80] [Continuação
das Assinaturas: Pero Leitão; Francisco Luis; Manoel Leitão Sanhudo; Gaspar
de Seixas do Poo]
Oje Domimgo vinte e oito de Julho apareseo Paulo da Sera Irmão que tinha
cido (=sido) desta Santa Caza e dela estava riscado avia tres anos polo elle pedir
conforme ao Comprimicio (=Compromisso) e conforme a elle jurrou (=jurou)
a Mesa o Provedor e Irmãos dele a admitir polo elle vir pidir com muito arependimento (=arrependimento) e umildade (=humildade) de que se fez este termo
que o Provedor e Irmãos asinarão no mesmo dia eu Gaspar de Seixas Escrivão
da Mesa que o escrevi
[Assinaturas: O Provedor João Delgado; Gaspar de Seixas do Po; Pero Leitão;
Antonio Dias]
[Fl. 80 v.] Eleição do Mamposteiro do lugar do Chão da Parada Pero
Francisco morador no dito lugar ouve juramento em Mesa
Em 13 do mes de Outubro de [1]613 nesta Meza da Santa Casa da Misericordia foi emleito por Mamposteiro do lugar do Chão da Parada pera pidir as
esmolas pelas portas dos fieis pelo Provedor e Irmãos da Meza e mamdarão a
mim escrivão lhe pasase seu previlegio e de como asin o mandarão asinarão em
Meza no mesmo dia por mim Escrivão
[Assinaturas: O Provedor João Delgado; Gaspar de Seixas do Põo; Manoel
Pereira do Quintal; Manoel Leitão Sanhudo; Bento Fernandez; Pedralvarez; Antonio Dias; Antonio D’Aguiar Pesoa; Francisco Luis]
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[Fl. 81] Auto do Acordo que se fes [de seguida surge-nos uma palavra de
difícil leitura] de que se avia de troqar (=trocar) a Irmida de São Vicente com
São João [Na margem esquerda escreveu: São João São Vicente não ouve efeito]
Oie (=Hoje) vinte e sete de Outubro de [1]613 fação jumtos nesta Santa Caza
e Meza da Misericordia desta Vila D’Obidos com campa tangida os mais dos
Irmãos do cento assim Nobres como maqaniqos (=mecânicos) os qoais forão
chamados da Meza e Irmãos dela pera com eles se comoniqere (=comunicar)
e tratar do comserto he contrato que se a de fazer com o Cabido da See (=Sé)
de Lixboa sobre a dita troqa (=troca) - . Pera o que todos juntos como Escrivão
acordarão que a todos fosem enleitos seis Irmãos da dita Mizericordia e dentro
dela acentarem como doze da Meza o que milhor lhes parese e bem fosse desta
Santa Caza pera o que mandarão a mim Escrivão fizesse este termo em que todos
asinarão seus oie (=hoje) no mesmo dia [Assinaturas: Gaspar de Seixas do Poo;
O Provedor João Delgado; Paulo da Serra; Manoel Leitão Sanhudo] [Fl. 81 v.]
[Continuação das Assinaturas: Manoel de Lemos; Francisco D’Aguiar; Lopo de
Siqueira; Francisco D’Orta; Martim de Sousa Tavares; Francisco Correa Manuel;
O Licenciado Francisco Antunes; Diogo Martinz; Manuel Figueira; Diogo da
Mata; Antonio Vaz; Francisco Dias; Luis de Freitas; Manoel Luis; Antonio Pirez;
Francisco de Freitas; Luis da Serra; Bertolameu Francisco; Pedralvarez; Manoel
Pereira do Quintal; Antonio Dias; Antonio D’Aguiar Pesoa]
[Fl. 82] Termo de Juramento [Na margem esquerda escreveu: Não ouve
efeito]
Logo no mesmo dia sairão aos mais votos pelos ditos eleitores [por se ter enganado, o escrivão, escreveu esta palavra, por cima da palavra: eleição] seis Irmãos .S. tres Nobres e tres Maqanicos: - os Nobres forão Paulo da Serra Gorjão e
Francisco Correa Manuell e Lopo de Siqueira: e dos Maqanicos Grigorio Manuell
e Manuell Luis e Diogo da Mata: - aos quais foi dado juramento pelo dito Provedor e sobre ele lhes encarregou que bem e verdadeiramente visem e esezeminasem
em suas concienciãs tudo o que bem estivesem e fosse mais proveito desta Santa
Caza o que eles prometerão fazer sob cargo do dito juramento e de como assim o
prometerão fazer asinarão aqui comigo Escrivão oie (=hoje) no mesmo dia. Dis
[de seguida surge-nos uma palavra de difícil leitura] pelos ditos Irmãos
[Assinaturas: Gaspar de Seixas do Põo; Paulo da Serra; Lopo de Siqueira;
Francisco Correa Manuel; Grigorio Manuell; Diogo da Mata; Manoell Luis]
[Fl. 82 v.] En Meza oie 7 de Novembro forão presentes os Irmãos enleitos
no termo atras e por elles todos foi dito ao Provedor e Irmãos da Meza que eles
tinhão entre todos asentado as condiçois (=condições) con que se devia fazer a
troqe (=troca) de São Vicente con São João: as quais são as seguintes: — 94 —

# Asentarão primeiramente avia de fiqar (=ficar) na Irmida de São Vicente
[de seguida riscou-se uma palavra] hum dos dous altares com a terais a imagem
de São Vicente avia de fiqar nele e nele se avião de dizer as misas que esta Santa
Caza tem obrigação mandar dizer em cada hum ano asin cantados como fezadas
nas duas festas do dito Santo: - e não ficando nunca obrigação alguma [Fl. 83] de
fabriqa a esta Santa Caza e serão sempre obrigado: - não ouve efeito por respeito
de o Padre Vigario não concordar nas condições com os enleitos
[Fl. 83 v.] Auto da Ileição que se fes de Orfãas que se dotarão este ano de
[1]614
Ano do Nacimento de Nosso Senhor Ihesus Xpõo (=Cristo) de mil e seiscentos
e catorze aos oito dias do mes de Fevereiro na Casa do Despacho desta Santa
Caza desta Vila D’Obidos estando Meza João Delgado Vigairo da Vara deste Arciprestado (=Arcebispado) e de São João do Mocharo Provedor desta Santa Caza
e asina todos os mais Irmãos que este prezente ano servirão neste prezente ano: - e
por todos elles foi asentado que por coanto (=quanto) se tinhão mandados escritos a todos os Curas desta Vila he termo pera que denunciassem que os que qizesem o por se aos ditos viesem com suas petições por todo Janeiro e porque o tempo
era pasado era tempo de se emlegerem as Orfãas e mandalas no tempo limitado a
Meza da Misericordia da [Fl. 84] Cidade de Lixboa e elas tinhão vindo com suas
petições certidões das idades vertude e mais procedimentos e esta Santa Caza e
Irmãos dela se tinhão já informado de tudos conteudo no Comprimiso da Rainha
Dona Catarina Nosa Senhora que Santa gloria aja e assim e da maneira que ate
aqui se tinha feito e procedido e não avia mais Orfãas que se qizesem o por que as
que ate este dia tinhão dado suas pitiçõis e se tinha ja asentado que oie se fizesse
a enleição delas e pois todos estavão juntos pera o mesmo efeito que se fizesse a
eleição e que fosse de tres ha respeito do ano pasado irem tres enleitas e virem
dotadas indo cada huma em primeiro e segundo e terceiro lugar: - e eu Escrivão
lhes li o Comprimiso da Rainha emcaregei sob cargo dos juramento que tinhão
que dotassem bem e verdadeiramente nas tres Orfãas que lhes paresese serem
mais conformes e benemeritas ao dito Compromiso – e vontade da Rainha e dei
a [Fl. 84 v.] cada hum os nomes de todos elas que forão sete e logo se põs eefeito a
dita ileição e se dotou sobre elas e as Orfãas que sairão com votos são as seguintes
Maria João filha de Domimgos João e de Antonia Dias anbos defuntos moradores que forão no Arebalde desta Vila de idade de vinte e sete anos e tem de legitima des (=dez) mil e trezentos e oitenta e coatro reis com com des (=dez) votos
[Na margem esquerda escreveu-se: casada e com a certidão pera lhe darem seu
dote que forão oito mil reis]
E assim mais em segundo lugar saio Sezilia (=Cecilia) Rybeira filha de Filipe
Dias já defunto e de Margarida Ribeira sua molher naturais desta Vila de idade de
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vinte he sinco anos e ligitima hum mil e corenta e dous reis: - com oito votos [Na
margem esquerda escreveu-se: casada nas Caldas ouve de dote xii (=12) mil]
E assim mais saio em terceiro lugar Catirina (=Catarina) do Vale filha de
Bras dias e de Antonia do Vale moradores no lugar [Fl. 85] Do Bombaral termo
desta Vila com tres votos e a mor cautela vai tão bem pera que vosa merces se
puder ser a dotem tão bem e destas vão suas piticõis (=petições) e certidões de
suas ligitimas e idades Gaspar de Seixas do Põo que o escrevi jaa mandado do
Provedor e Irmãos desta Santa Caza em oito do mes de Fivereiro de [1]614
[Assinatura: Gaspar de Seixas do Põo]
[Fl. 85 v.] Auto da enleição dos 10 enleitores que se elegerão pera fazerem
o Provedor e Escrivão e mais Irmãos desta Santa Confraria este ano de [1]614
ate dia de Santa Izabel do ano de [1]615
Ano do nacimento de Nosso Senhor Jhesus Xpõ (=Cristo) de mil e seiscentos
e qatorze anos aos dous dias do mes de Julho dia da Vizitação de Santa Izabel na
Caza da Misericordia desta Vila D’Obidos estando nela prezente João Delgado
vigairo da Igreiia de São João do Mocharo e da Varea (=Vara) deste Arciprestado
(=Arcebispado) e Provedor desta Santa Caza e os Irmãos da Meza que autualmente servem nela – este ano todos abaixo asinados por ser oie (=hoje) o dia em
que se custuma fazer se enleição do Provedor e Escrivão e mais Irmãos que ande
servir cada hum ano esta Santa Casa polo assim mandar e ordenar o Compromiso – e semdo outro si prezentes a mor parte dos Cento e vinte Irmãos em que anda
a dita Confraria que todos forão juntos e chamados assim por canpa tangida
comforme ao costume como por [Fl. 86] escritos que se mandarão aos Curas desta Villa que os lerão em suas estacois (=estações) e sendo assim todos juntos pera
se fazer nova emleição logo o Padre Melchior Dias Capelão desta Santa Caza leo
perante todos em alta e intelegivel voz os capitolos do dito Compromiso que falão
do modo e maneira que se a de fazer a dita enleição pera que a todos fose notorio
do modo e maneira que cada hum avia de dar seu voto e sendo asy lidos os ditos
capitolos que todos ouvirão / logo logo o dito Provedor deu juramento a mim
Escrivão e ao dito Capelão sobre hum misal em que pusemos nosas mãos direitas
e sob cargo delle nos mandou que bem e verdadeiramente com sãs conciencias
na forma do dito Compromiso, tomasemos os votos de todos os Irmãos – de dez
pessoas em que cada hum votase cinco Nobres e cinco Macanicos pera emlegerem
o Provedor e Escrivão e mais Irmãos que este ano hão de servir esta Santa Caza
e nos prometemos fazer assim e logo nos apartamos em huma Meza na mesma
Igreiia onde tomamos os ditos votos pera na forma que nos era sua dado pelo dito
Provedor conformando nos em tudo [Fl. 86 v.] con a ordem do dito Conpromiso
estavão todos sen ficar nenhum que seu voto não desse – e sendo assim todos os
votos tomados os levamos a Meza Redonda donde estava o Provedor e os mais
Irmãos que autualmente servião pera os apurarem – e sendo na dita Meza apurados sairão aos mais votos por emleitores a saber Nobres – Pedralvares Pereira
— 96 —

–Alvaro Bareto – Don Francisco D’Ecaa (=Eça) – Lopo de Siqueira – Paulo da
Sera / e dos Oficiais – Antonio Pirez uleiro (=oleiro) – e Diogo Martinz – he Luis
Vãz – Gregorio Manuel Pero Gonçalvez – Gaspar de Seixas do Poo Escrivão da
Meza o escrivi
Os quais sendo chamados logo o dito Provedor os apartou hum Nobre con
hum Macanico dando a cada dous companheiros huma pauta pela maneira seginte Pedralvares Pereira com Antonio Pirez: - Alvaro Bareto com Diogo Martinz
– Don francisco D’Ecca com Luis Vaz: Lopo de Siqueira com Grigorio Manuell
Paulo da Serra com Pero Gonçalvez
[Fl. 87] # E temdo assim os ditos emleitores suas pautas logo per mim Escrivão e o Capelão lhe foi dado juramento dos Santos Evagelhod e que cada dous
dos companheiros das pautas punhão suas mais e eu Escrivão lhe lii o capitolo
da forma em que o dito Comprimiso mandasse lhe elles estando de joelhos diente
(=diante) o Altar Mor e hum cruxifixio diente – e todos prometerão de bem e
verdadeiramente sem ochio (=ódio) nem afeição enlegerem hum Provedor e hum
Escrivão – e mais cinco Irmãos Nobres – e seis Macanicos (=Oficiais Mecânicos)
pera servirem este ano esta Santa Caza – e serião o que eles entendessem que
tinhão as partes pera isto conforme ao Comprimiso e eles asinarão Gaspar de
Seixas do Põo Escrivão da Meza o escrivi
[Assinaturas: Gaspar de Seixas do Põo; Pedralvares Pereira; Don Francisco
D’Eça; Alvaro Barretto; Luis Vãz]
[Fl. 87 v.] E logo no dito lugar e Meza os ditos emleitores entregarão as pautas
com as enleições que tinhão feitas as quais se apurararão pelo Provedor e mais
Irmãos – e apurados se achou que saira por Provedor Don Francisco D’Eçaa e Escrivão Alvaro Bareto – e por Irmãos dos Nobres Antonio Nuñez da Sera (=Serra)
Antonio Bareto – Vasco Fortes – o Licenciado Francisco Antunes Luis da Sera e
dos Oficiais sairão Luis Vãz – Simão Dias tanueiro (=tanoeiro) – Amrique Leal:
- Manuell Luis o moço: - Diogo da Mata – Fernão Duarte: Aos coais (=quais) logo o dito Provedor mandou chamar – e sendo presentes
lhes fes a saber suas enleicõis (=eleições) – e sobre isso lhes fes su pratica começando pelo Provedor e Escrivão e pellos mais Irmãos dando lhes a cada hum
juramento dos Santos Evangelhos em que puseram suas mãos direitas sob cargo
do qoal eles prometerão de servirem este ano ate dia de Santa Izabel do ano que
vem de [1]615 cada hum seu [Fl. 88] cargo conforme a sua obrigação goardando
en tudo a forma do Compromiso desta Santa Caza: e obedecendo a seu Provedor
conprindo em tudo as obras da Misericordia e de caridade asin como manda o
Compromiso e de tudo se fes este termo que asinarão Gaspar de Seixas do Põo
Escrivão desta Santa Caza que o escrevi
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[Assinaturas: João Delgado; Gaspar de Seixas do Põo; Don Francisco D’Eça;
Alvaro Barretto; o Licenciado Francisco Antunez; Luis da Serra; Antonio Vaz;
Luis Vaz; Antonio Barreto da Sylveira; Vasco Fortes; Diogo da Mata; Fernão (desenhou uma cruz) Duarte; Manoel Luis; Henrique (desenhou uma cruz) Leal]
[Fl. 88 v. em branco]
[Fl. 89] Ano de 1614. Repartição que o Provedor Dom Francisco D’Eça fez
dos oficios aos Irmãos que este ano de 1614 servem com ele esta Santa Casa
da Misericordia
O Irmão Alvaro Barretto Escrivão da Mesa e dos Fieis de DEos seu companheiro Simão Diaz tanoeiro terão cuidados pobres da Vyla e envergonhados e
cargo das obras da Casa e pedirão as Fregesias D’Amoreira e Rouriça (=Roliça)
O Irmão Vasco Fortes Tizoureiro da Bolsa seu companheiro Luis Vaz terão
cuidado da Fazemda e rendar da Casa e pedirão as Fregesias do Carvalhal e
Bombarral
O Irmão Antonio Barretto da Silveira Tizoureiro da Capela seu companheiro
Manuel Luis o Moço pedirão as Fregesias de São Gregorio Vidais Gaeiras Casais
ao redor
[Fl. 89 v.] O Irmão Antonio Nunez da Serra Juiz dos Fieis de Deos seu companheiro Dioguo da Mata Mordomo deles pidirão as Fregesias do Regengo Moledo
e São Bertolameu e Mouta
O Irmão o Licenciado Francisco Antunez sseu companheiro Emrrique Leal terão cuidado do Ospital pobres e doentes delle e da Ermida de São Vicente pedirão
as Fregesias de Coto Tornada e Serra do Bouro Foz Nadadouro Arelho Caregal
Bairro e Casal de Figueira e Casais ao redor
O Irmão Luis da Serra tera cuidado das demandas e presos e pedirão as Fregesias Da do Franco Landal e Madanela (=Madalena)
A qual repartição assim feita e pubricada aos Irmãos polo dito Provedor eles
acentarão os ditos cargos Alvaro Barreto Escrivão da Mesa o escrevi
[Fl. 90] Auto da Eleição que ffizerão o Provedor e Irmãos no Padre Antonio Garcia pera Irmão da Mesa no lugar do Licenciado Francisco Antunez
Irmão que se foi pera a Cidade de Lixboa /
Ano do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Xo (=Cristo) de 1615 anos aos oito
dias do mes de Fevereiro nesta Vila D’Obidos na Casa da Misericordia estando
em Mesa Dom Francisco D’Eça Provedor e os mais Irmãos que este ano servem / e
estando presente o Licenciado Francisco Antunez Irmão da Mesa que tinha cargo
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do Ospital e pobres dele com Emrique Leal e disse ao dito Provedor e mais Irmãos
como com sua casase hia morar a Cidade de Lixboa por onde d’oje por diante não
podia servir esta Mesa nem o dito cargo que ele Provedor e mais Irmãos podião
emleger outro Irmão que acabase de servir esta Mesa e o dito cargo e logo o dito
Provedor mandou aos Irmãos que votasem em huma pesoa sobre que fosse dos
Irmãos do cento pesoa [Fl. 90 v.] certa e que bem podesem de tomar no lugar do
dito Francisco Antuñez e tomados os votos sahio com todos os votos o Padre Antonio Garcia Clerigo de Misa morador nesta Vila pera servir de Irmão no dito lugar
do dito Licenciado Francisco Antuñez e sendo chamado a Mesa se lhe notificou a
dita enleição que ele aceitou e o dito Provedor lhe deu juramento sobre os Santos
Evangelhos em que pos a mão pera que servisse este ano ate dia de Santa Izabel
[de seguida riscaram-se palavras] no lugar e cargo do dito Licenciado Francisco
Antuñez com seu companheiro Enrique Leal o que ele prometeo fazer de que se fez
este auto que asinou com o dito Provedor e mais Irmãos Alvaro Barretto Escrivão
da Mesa o escrevi
[Assinaturas: Dom Francisco D’Eça; Antonio Grasia (=Garcia); o Licenciado
Francisco Antunes; Antonio Vaz; Luis da Serra; Luis Vãz; De Simão (desenhou
uma cruz) Dias; Vasco Fortes; Alvaro Barretto]
[Fl. 91 não existe, aparece rasgado]
[Fl. 92] Eleição das Orfãas do ano de 1615
Ano do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Xo (=Cristo) de 1615 anos ao primeiro dia do mes de Março nesta Vila D’Obidos e Casa do Despacho da Casa da
Misericordia estamdo em Mesa Dom Francisco DÉça Provedor e os mais Irmãos
que com ele servem este ano todos abaixo asinados / o dito Provedor lhes disse
como na emtrada de Janeiro proximo pasado se tinhão mandados escritos a todos
os Curas asim das Igrejas desta Vila como a todos os mais das Igrejas do termo
que dissessem em suas estações como no dito mes de Janeiro em todo ele se avião
d’enleger as orfãas pera averem os dotes que a Rainha Dona Catarina que Deos
tem deixou ás orfãas das suas Vilas que as que pretendesem averem os ditos dotes
temdo as partes e calidades que se requeriam conforme ao testamento da dita Senhora que hião declaradas nos ditos escritos fizesem suas petições per todo o dito
mes a esta Mesa e trouvesem certidões do Juiz dos Orfãaos do que tinhão de suas
legitimas e de qualquer outra erança (=herança) e certidão dos Curas de suas [Fl.
92 v.] idades pera com a enformação que delas se tomase se mandarem á Misericordia da Cidade de Lixboa onde avião de ser dotadas e por ser esta diligencia
feita e pasado o mes de Janeiro e o Fevereiro e as Orfãas que pretendiam os ditos
dotes tinhão feito suas petições e sobre elas eles Irmãos se tinhão emformado de
seu desemparo pobreza virtude e das mais cuusas que avião de ter pera alcança— 99 —

rem os ditos dotes conforme ao Compromiso e testamento da dita Senhora cujo
treslado estaa no Cartorio que lhes fora lido e era tenpo de se mandarem as ditas
petições e emformação lhes mandava que votasem naquelas que lhes parecese que
mereciam os ditos dotes na forma do dito Compromiso o que lhes emcaregava sob
cargo do juramento que tinhão de Irmãos o que eles prometerão e as Orfãas que
fizerão suas petições são estas / Joana filha de Pero Alvarez do Arelho Felipa Liva
filha de Pantalião Rolim da Serra do Bouro / Maria filha de Matheus Fernandez
do Regengo Grande / Marta Nuñez filha de João Gaspar do Bonbarral: E Catarina filha de João Fernandez do Barocallvo [Fl. 93] A qual Eleição logo se pos em
Obra na dita Mesa e se ffez por a maneira segimte
# Joana Simoa filha de Pero Alvarez do Arelho levou todos os votos em primeiro lugar que tem de idade vinte e oito pera vinte e nove anos e não se fez em [de
seguida surge-nos palavra de difícil leitura] por morte de seu pai por não ter de
que e ele não tem nada de seu /
# Felipa Liva filha de Pantalião Rolim da Serra do Bouro de idade de 27 pera 28
anos tem de legitima dous mil e setenta reis levou todos os votos em segundo lugar /
# Maria filha de Mateus Fernandez do Regengo Grande de idade de 28: pera
29 anos que tem de legitima cinco mil seisçentos e trinta reis levou todos os votos
em terceiro lugar
# Marta Nuñez filha de João Gaspar do Bombarral de idade de 28: pera [Fl.
93 v.] pera 29 anos que tem de legitima dous mil e novecentos reis levou todos os
votos em quarto lugar
# Catarina filha de João Fernandez do Barocalvo não levou voto nenhum por
não ter todas as calidades do Compromiso da Rainha
E dados asim os ditos votos e feita a dita Eleição na forma atras e acima
declarada o dito Provedor e Irmãos a ouverão por boa e bem feita por assim o
sentirem em suas almas e conciençias e sse mandou que as mesmas petições das
ditas quatro Orfãas que tinhão eleitas com as certidões do Juiz dos Orfãos do que
tinhão de suas legitimas e certidões dos Curas de suas idades fosse todo enviado
ao Provedor e Irmãos da Misericordia da Cidade de Lixboa pera as dotarem e
que fossem cada huma no lugar em que era pera que senão podesem ser todas
dotadas as fosem as primeiras e que na carta que se escrevesse sobre elas assim se
as [Fl. 94] crevesse (=escreve-se) e nela se declarase mais [de seguida surge-nos
palavra de difícil leitura] pola emformação que tinhão tomado tinhão todas as
partes e calidades do dito Compromiso e que não tinhão outra erança (=herança)
alguma mais que a tinhão cuidado de seus pais e eles o asinarão / E eu Escrivão
fiz a dita carta com a qual tudo num maso (=maço) mandei a dita Misericordia
de Lixboa que levou Gregorio de Freitas Irmão desta Santa Casa Alvaro Barretto
Escrivão da Mesa a escrevi e asinei
[Assinatura: Alvaro Barretto]
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[Fl. 94 v.] Acordo que se tomou sobre Andre Martinz da Quintãa [do Vale
das Flores] que estava vendo por Irmão se avia de ser tomado por Nobre se por
Macanico (=Mecânico) / E se asentou que por Nobre
Ano do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Xo (=Cristo) de 1615 anos ao derradeiro dia do mes de Maio na Casa do Despacho da Misericordia estando em
Mesa o Provedor Dom Francisco D’Eça e os mais Irmãos que este ano servem
a saber Alvaro Barretto Escrivão da Mesa Vasco Fortes Antonio Barretto da
Silveira o Padre Antonio Garcia Luis da Serra e Antonio Nunez Nobres e Luis
Vaz Emrique Leal Manoel Luis o moço Fernão Duarte Simão Diaz tanoeiro e
Diogo da Mata Oficiais ahi na dita Mesa perante o dito Provedor e Irmãos pareceo Andre Martinz morador na Quintãa do Val de Flores pegado a esta Vila e
disse ao dito Provedor e mais Irmãos por huma petição que ele fora recebido por
Irmão desta Santa Casa e Confraria no ano de 1612 como constava do asento de
seu recebimento escrito polo Padre Belchior Diaz que no dito ano era Escrivão
desta Mesa / E no dito asento senão declarara o lugar em que o receberão se de
Nobre se de Macanico e porque ele tinha muita vontade de servir esta Sancta
e sendo pera o serviço dela eleito pera se [Fl. 95] lhe dar o cargo que mereceu
era necesareo fazer declaração em que lugar era recebido / e ele era homem
Nobre [de seguida surge-nos uma palavra de difícil leitura] de Nobreza muito
onrada (=honrada) e limpamente asim ele como sua molher que era filha de Ricardo D’Orta dos Nobres da Vila D’Atougia e era rico e abastado tendo criados
com que se servia e cavalo na estrebaria como a ele Provedor e mais Irmãosera
notorio e não era Oficial Macanico / Pedindo a ele Provedor e mais Irmãos o declarasem por Nobre pera como Nobre o anparem e emlegerem no serviço desta
Santa Casa que ele estava presentes pera o servir em tudo o que lhe mandasem
e em que fosse eleito conforme a onrra (=honra) do que era / e visto seu requerimento polo dito Provedor e mais Irmãos e asim o asento do recebimento do
dito Andre Martinz que logo asi mostrei não declarar em que lugar fora vendo
se de Nobre se de Macanico / Mandarão chamar ao Padre Belchior Diaz Lopo
de Ciqueira Gaspar de Seixas do Poo que tinhão sido Escrivães desta Casa e
asim a Gregorio Manoel Paulo Gomez Francisco Luis que tinhão todos muitos
anos servindo nesta Mesa de Irmãos os quais sendo juntos na dita Mesa o dito
Provedor lhes leo (=leu) a dita petição e lida lhes pedio seu parecer e assim aos
mais Irmãos da Mesa / os quaes todos diserão que o dito Andre Martinz pedia
rezão e justiça e tudo o que dizia em sua petição pasava na verdade avemdo
ainda de mais que ajudava [Fl. 95 v.] a favoreça o requerimento do dito Andre
Martinz que era Alferes duma Bandeira desta Vila e que gozava de previlegio
de Cavaleiro pelo que a todos parecia que o dito Andre Martinz como Nobre
servisse esta Santa Casa em todas as cousas o ocupasem e fosse eleito o que visto
polo dito Provedor mandou que asim ffose e que se posese verba no seu asento
como estava vendo e aceitado por Nobre pera conforme a Nobre servir daqui
por diante esta Santa Casa: E eu Escrivão pus logo a dita verba no asento do
— 101 —

recebimento do ditoAndre Martinz Alvaro Barretto Escrivão da Mesa o escrevi
e asinei
[Assinaturas: Alvaro Barretto; Dom Francisco D’Eça; Vasco Fortes; Fernão
(desenhou uma cruz) Duarte; Simão (desenhou uma cruz) Dias; Antonio Vaz;
Antonio Garsia; Manoel Luis; Antonio Barreto Silveira]
[Fl. 96] Auto da Eleição dos 10 eleitores que se emlegerão pera fazerem
o Provedor Escrivão e os mais Irmãos que hão de servir esta Santa Casa este
ano de 1615 ate dia de Santa Isabel do ano que vem de 1616
Ano do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Xo (=Cristo) de 1615 anos aos dous
dias do mes de Julho dia da Visitação de Santa Isabel na Casa da Misericordia
desta Vila D’Obidos estamdo nela presente Dom Francisco D’Esa (=Eça) Provedor que ate agora foy e Alvaro Barretto Escrivão da Mesa e os mais Irmãos abaixo
asinados asi Nobres como Oficiais que ate agora servirão por ser oje o dia em que
polo Compromiso desta Casa se manda fazer nova eleição de Provedor e mais
Irmãos pera servirem este ano ate o outro dia da Visitação de Santa Isabel do ano
que vem de 1616 / E sendo outro si prezentes a mor (=maior) parte dos cento e
vinte Irmãos em que anda esta Confraria por todos serem chamados pera a dita
eleição assim por campa tangida conforme ao costume assim por escrito que se
deu ao pregador que oje pregou nesta Igreja e por outros escritos que se mandarão
aos Curas das Igrejas desta Vila que o de [Fl. 96 v.] nunciarão em suas estações
e semdo assim todos jumtos pera se fazer a dita eleição logo o Padre Melchior
[ou Belchior] Dias Beneficiado na Igreja de São João Capelão desta Casa por
mandado do dito Provedor e mais Irmãos leo ahi na dita Igreia em alta e sa telegivel voz a todos os ditos Irmãos os capitolos do Compromiso que falão no modo
e maneira que se haa de fazer a dita eleição que todos ouvirão em que se lhes
declarou o como cada hum avia de dar seu voto em cinco pessoas Nobres e cinco
Oficiais pera este dito ano servirem esta Santa Casa / E semdo asin lidos os ditos
capítulos logo o dito Provedor deu juramento a mim Escrivão ao dito Capelão
sobre hum livro misal em que posemos nosas mãos e sob cargo do dito juramento
nos mandou que bem e verdadeiramente e com sãas conçiençias na forma do
dito Compromiso tomasemos os votos de todos os Irmãos de 10 pesoas em que
cada hum votasse.s. Nobres e.s. Oficiais pera elegerem Provedor Escrivão e mais
Irmãos que servisem este dito ano esta Casa e nos [Fl. 97] prometemos de o fazer
assim e logo nos apartamos em huma Mesa na mesma Igreia estando também
na mesma Igreia em sua Mesa o Provedor e mais Irmãos que ora acabão / E assim apartados tomamos os ditos votos per juramento dos Santos Evangelhos que
cada hum Irmão reçebeo pera nomearem os 10 eleitores que fosem pessoas autas
e suficientes e de boom entendimento pera averem d’emleger o Provedor Escrivão
e maes Oficiais que este ano avião de servir esta Santa Casa e comesamos logo a
tomar os ditos votos começando polo Provedor e mais Irmãos da Mesa e depois
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por todos os mais Irmãos que estavão presentes / E sendo tomados todos os votos
/ os levamos a Mesa onde estava o Provedor com os mais Irmãos e se apurarão
e apurados sairão por eleitores dos Nobres o Padre João Delgado Vigario de São
Gregorio Gaspar de Freitas Gaspar de Seixas do Poo o Padre Tome de Matos Vasco Fortes e dos Oficiais Manuel Luis o velho Diogo da Mata Francisco Luis Paulo
Gomes e Luis Alvarez [Fl. 97 v.] os quaes sendo chamados logo o dito Provedor os
apartou dous e dous Nobre e Oficial dando a cada dous companheiros sua pauta
pola maneira seguinte / O dito vigario com Paulo Gomes / e Gregorio de Freitas
com Diogo da Mata / e Gaspar de Seixas com Francisco Luis e Tome de Matos
com Luis Allvarez e Vasco Fortes com Manoel Luis
E tendo assim os ditos eleitores suas pautas logo o dito Capelão perante
mim Escrivão ao pe do Altar Mor da Igreia lhes deu a cada dous companheiros juramento sobre os Santos Evangelhos em que poserão suas mãos estando
em giolhos (=joelhos) na forma do Compromiso polo capitulo que diz da maneira que se lhes haa de dar o dito juramento o qual capitulo lhes leo a cada
dous companheiros tendo eles suas mãos direitas postas no dito Livro misal
e prometendo o de o comprirem assim dizendo as mais palavras do dito capitulo e prometerão que bem e verdadeiramente sem odio nem afeição e sem
respeito nenhum [de seguida surge-nos palavra de difícil leitura] emlegerem
Provedor Escrivão e mais Irmãos [Fl. 98] e senão pesoas e as suas almas
emtendesem que tinhão as partes e calidades que se requeriam conforme ao
dito Compromiso e de tudo se fez este auto que asinarão Alvaro Barreto Escrivão da Mesa o escrevi
E logo no dito lugar e Mesa os ditos eleitores emtregarão as pautas com as eleições que tinhão feitas as quais se apurarão polo Provedor e Irmãos e apuradas se
acvhou sair por Provedor com mais votos Manuel Leitão Sanhudo e sairão por Escrivães com votos iguais o Padre Belchior Diaz Capelão desta Casa e Lopo de Ciqueira e por o dito Padre Belchior Diaz dizer que em sua conciençia se não atrevia a
servir por as muitas ocupações que tinha de Capelão e por este posto que por sortes
saise pelo que pedia a ele Provedor e Irmãos o escusasem e o dito Provedor e Irmãos
o escusarão e que fosse chamado Lopo de Ciqueira pois tinhão mais votos pera servir D’Escrivão e sairão por Irmãos Francisco Velho D’Andrade Antonio Tavares de
Sousa Thome de Matos Francisco D’Agiar Luis Castelino dos Nobres e dos Oficiais
sairão por Irmãos Bartolameu Francisco Manuel [Fl. 98 v.] [de seguida riscaram-se quatro linhas de palavras] da Mata Manuel Figueira tozador Francisco Luis
Paulo Gomes e Pero Gonçalvez que anbos sairão por sortes // Os quais Provedor
Escrivão e mais Irmãos forão mandados chamar a Mesa e por acertarem suas eleições o dito Provedor Dom Francisco D’Eça lhes deu a cada hum por si juramento
sobre os Santos Evangelhos em que poserão suas mãos e sob cargo dele lhes mandou
que bem e verdadeiramente servisens cargos na forma do capitulo do Compromiso
que sobre iso fala e eles o prometerão fazer e o asinarão Alvaro Barretto Escrivão
da Mesa escrevi e o asinarão
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[Assinaturas: Manoel Leitão Sanhudo; Francisco D’Eça; Alvaro Barretto,
Vasco Fortes; Antonio Barreto da Silveira;Manoel Luis; Simão (desenhou uma
cruz) Dias] [Fl. 99] [Continuação das Assinaturas: Luis da Serra; Luis Vaz;
Antonio Vaz; Antonio Tavares de Sousa; Paulo Gomes; Lopo de Siqueira; Manuel
Figueira; Françisco Luis;Luis Castelino; Thome de Mattos; Pero Gonçalvez; Bertolameu Francisco; Francisco Velho D’Andrade; Francisco D’Agiar Pessoa; (desenhou uma cruz) Manuel da Mata; Françisco Luis]
[Fl. 99 v. em branco]
[Fl. 100] Em nome de Deus amen. Repartição dos cargos o Irmão Provedor Manoel Leitão Sanhudo, fes aos Irmãos que ão de servir esta Santa Casa
da Misericordia, este presente anno de 1615, que acabara dia de Santa Elizabel do anno de 1616
# O Irmão Lopo de Siqueira Escrivão da Mesa, e Fieis de Deus, e seu companheiro o Irmão Francisco Luis, terão cuidado de todos os pobres da Villa e envergonhados, e pidirão as Fregesias D’Amoreira, e Rouriça, e terão tão bem cuidado
das obras de Casa
# O Irmão Antonio Tavares de Sousa Tizoureiro da Bolça, seu companheiro
Paulo Gomes, pedirão as Fregesias do Carvalhal, e Bombarral, e terão cuidado
da Fazenda da Casa
# O Irmão o Padre Thome de Matos, servirá de Tizoureiro da Capela, com
seu companheiro
[Fl. 100 v.] # O Irmão Pero Gonçalvez pedirão as Fregesias de São Gregorio e
Vidais – O Irmão Luis Castelino, Juiz dos Fieis de Deus, seu companheiro o Irmão
Manuel da Mata, pedirão as FRegesias do Regengo, Moledo, São Bertolameu e
Mouta
# O Irmão Francisco Velho D’Andrade, e o Irmão Bertolameu Francisco ceu
(=seu) companheiro tirão cuidado do Hospital, e dos pobres, e doentes delles e da
Hermida de São Vicente, pedirão as Fregesias de Tornada, Coto, Serra do Bouro,
Nadadouro, Arelho, Carregal, Tras o Outeiro, Casal da Figueira e Bairro /
# O Irmão Francisco D’Aguiar e seu companheiro o Irmão Manuel Figueira
tosador, terão cuidado das demandas e presos, e pedirão as Fregesias da Madanela Dos Fraquos e Landal, [de seguida surge-nos escrito, numa outra de forma de
letra e de cor preta, o seguinte: Pelo que eu Lopo de Siqueira Escrivão da Mesa,
fis este assento de Repartição, que os ditos Irmãos assentarão, e o assinarão com
o dito Provedor]
[Assinaturas: Thome de Mattos; Manoel Leitão Sanhudo; Antonio Tavares
de Sousa; Castelino; Lopo de Siqueira; Francisco D’Agiar Pessoa]
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[Fl. 101] Rol das Ordinarias que se acharão este presente anno de [1]615,
nesta Santa Casa.
# Maria Fernandez a Leda
# Caterina Afonsso
# A Gencheira
# A mulher que foi do Ramalho
# Luisa Correa a beata
# Alvaro Lopez preso
# Gaspar Ribeiro Hospitaleiro
# A mulher que foi de Agostinho Fernandez
# A mulher que foi do Machado
# Luisa Pirez da Enserra
[Fl. 101 v.] Assento sobre arrecadação da Renda
Aos vinta seis dias do mes de Julho de 1615 annos, nesta Santa Casa da Misericordia da Vila D’Obidos, estando em Mesa o Provedor, e mais Irmãos, tratando
sobre os muitos inconvenientes, e perdas, que savia (=sabia), desse arrendar a
Fazenda da Gafaria, Espirito Santo, enexa a dita Casa, e o muito proveito que
resultava, em se arecadar por conta della, assentarão que todos os foros, da dita
Fazenda, se recolhessem e arrecadassem, este presente anno por conta e ordem
da dita Casa, pera que elegerão, a Gaspar Ribeiro, familiar e andador della: ao
qual dão poder e autoridade, que per virtude de hum Rol que o Escrivão da Mesa
lhe dará, assinado pello dito Provedor, e Irmãos, esclado com o selo da dita Casa,
possa arecadar todos os ditos foros, convem a saber, dinheiro, trigo, vinho, galinhas, frangaos (=frangos) e tudo mais contendo no dito Rol [Fl. 102] o qual lhe
sirvirá de Alvara de correr por este anno somente, e de tudo o que receber possa
dar quitações, sendo necessario, pello que pedem e mãodão (=mandam), a todos
os foreiros nomeados no dito Rol; que conheção, ao dito Gaspar Ribeiro, por pesoa
alta, e eleita desta Santa Casa, para esta arecadação, e não ponhão duvida alguma a lhe entregarem, todos os foros, que deverem, conteudos no dito Rol. E tudo o
que o dito Gaspar Ribeiro receber, entregará por conta, ao Irmão Antonio Tavares
de Sousa nesta Casa tizoureiro da Bolça della, ou seu companheiro, os quais farão
lembrança do recebimento, para não fiquar cousa alguma por arecadar, o que
tudo prometerão fazer por serviço de Nosso Senhor e desta Santa Casa, e mandarão que deste assento, se fizesse termo que todos assinarão, Lopo de Sequeira
Escrivão da Mesa, o fiz dia mes, e era sobredita
[Assinaturas: Antonio Tavares de Sousa; Lopo de Siqueira; Thome de Mattos; Françisco Luis; Castelino; Pero Gonçalvez; Paulo Gomes; Manuel da Mata;
Bertolameu Francisco; Manuel Figueira; Na margem esquerda: Francisco Velho
D’Andrade]
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[Fl. 102 v.] Aos 13 dias de Setembro de 1615 proveosse em Mesa, pella boa informação que se tomou, a Julião Pereira para Mãoposteiro, do lugar da Delgada,
ao qual se deu logo juramento dos Santos Evãogelhos em que pos a mão sob cargo
do qual prometeo, pedir no dito lugar, com toda a diligencia e cuidado, para esta
Casa: de que mandarão fazer este termo que assinarão. Lopo de Siqueira o escrevi
[Assinaturas: Antonio Tavares de Sousa; Lopo de Siqueira; Paulo Gomes;
Pero Gonçalvez; Thome de Mattos; Manuel da Mata; Manuel Figueira; Francisco
Velho D’Andrade; Bertolameu Francisco]
[Fl. 103] Ao primeiro dia de Novembro de mil seiscentos e quinze se proveo
em Mesa a Francisco Afonsso do lugar Da dos Ruivos pella boa informação [de
seguida riscou as palavras: e zelo] que delle se tomou por Manposteiro do dito
lugar, ao qual se deu juramento pello Provedor da Mesa, dos Santos Evãogelhos,
em que pos a mão, sob cargo do qual, prometeo pedir no dito lugar, com toda
a diligencia e claridade, e emtregar nesta Casa as esmolas que tirasse, de que
mandarão fazer este termo que assinarão e o dito Mãoposteiro tão bem Lopo de
Siqueira o escrevi
[Assinaturas: O Provedor Manuel Leitão Sanhudo; Francisco (desenhou
uma cruz) Afonsso; Antonio Tavares de Sousa; Lopo de Siqueira; Paulo Gomes;
Françisco Luis; Thome de Mattos; Manuel da Mata; Pero Gonçalvez; Manuel Figueira; Bertolameu Francisco]
[Fl. 103 v.] Aos seis dias de Dezembro de 1615 estando em Mesa o Provedor
e mais Irmãos, assentarão pella informação que tinhão tomado de Francisco do
Valle, de sua pobreza e desemparado, e preso na Cadea desta Villa; que fosse
aceitado per hum dos presos desta Santa Casa, e mãodarão ao Irmão delles, que
corresse com seu livramento e esmolas de que mandarão fazer este termo que
assinarão
[Assinaturas: O Provedor Manuel Leitão Sanhudo; Lopo de Siqueira; Antonio Tavares de Sousa; Thome de Mattos; Paulo Gomes]
Aos 21 de Fevereiro de 1616, tirarão os Irmãos por esta Villa a çera pera as necessidades da Casa, e tirousse sete arateis (=arratéis) della, e mil e oitocentos reis
em dinheiro de que mandarão fazer este termo para lembrança Lopo de Siqueira
Escrivão desta Santa Casa o fes
[Assinatura: Lopo de Siqueira]
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[Fl. 104] Auto da Eleição das Orfãas do ano de 1616
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de 1616 aos 6 dias
do mes de Março, na Casa do Despacho, da Santa Casa da Misericordia desta
Villa D’Obidos estando em Mesa, o Irmão Manuel Leitão Sanhudo Provedor, e
assi os mais Irmãos que este presente anno servem abaixo assinados. Pello dito
Provedor lhe foi dito, em como era ia a tempo, de se elegerem as Orfãas benemeritas, dos dotes, que a Rainha Dona Caterina que Santa Gloria haja deixou, pois se
tinhão feito para isso, as diligencias necessárias, convem a saber, mandar a todos
os Curas, assi desta Villa, como do termo, escritos, para que em suas estações
publicassem, que as que quisesse pretender os ditos dotes, fez essas suas petições,
declarando nelles, as calidades e partes que as ditas Orfãas devião ter, assi de sua
virtude, e geração, como do que tinhão de ligitima de seus pais, tudo na forma da
verba do testamento da dita Senhora, e alem disto, tinha elle Provedor repartido,
as seis petições que somente este anno começa, pellos Irmãos, para que se informassem particularmente das ditas calidades e partes das ditas Orfãas, para que
no dia da eleição dellas [Fl. 104 v.] informassem o que niso passava: para que
assi se votasse naquelas que mais benemeritas fossem, as quais serião tres, e nellas
averia primeiro, 2º, e 3º, lugar, conforme aos votos que levassem, e logo pellos ditos
Irmãos, forão apresentadas, as petições, que lhes forão entreges para que com sua
informação se fizesse a dita eleição, e depois de particularmente cada hum informar: forão dados em escrito a todos os Irmãos, os nomes das ditas seis Orfãas,
para que votassem cada hum e tres dellas, encarregão do lhe o dito Provedor sob
cargo do juramento que tinha os que fossem naquelas que mais benemeritas lhes
parecessem, o que todos prometerão fazer. E pondosse a dita eleição em effeito,
sairão, cada huãs das ditas Orfãas, com os votos segintes
# Maria filha de Andre Gomez ia defunto e de Joanna Gonçalvez sua mulher
moradores que forão no lugar da Mouta termo desta Villa e hora morador nella:
a qual he de idade de 24 annos, e tem de ligitima 1570 reis teve onze votos: no
primeiro lugar [Na margem esquerda escreveu-se: 1º lugar ii (=11) votos]
# Maria filha de Andre Fernandez iaa defunto [Fl. 105] e de Francisqua Antunes sua mulher moradores que forão no lugar do Vao termo desta Villa de idade
de 24 annos e tem de ligitima, 6910 reis teve nove votos em 2º lugar [Na margem
esquerda escreveu-se: 2º lugar 9 votos]
# Briatiz (=Beatriz) filha de Felipe Dias iaa defunto e de Maria Tavares desta
Villa sua mulher de idade de 23 annos, e tem de legitima 15000 reis teve sete votos
em 3º lugar [Na margem esquerda escreveu-se: 3º lugar 7 votos]
# Antonia filha de Domingos João iaa defunto, e de sua mulher Lianor Antonia do lugar de Olho Marinho, não consta da sua idade, nem tem nada de seu,
teve quatro votos [Na margem esquerda escreveu-se: 4 votos] # Briatis filha de
João Gonçalvez iaa defunto, e de sua mulher Izabel Martinz, do Regengo Grande
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termo desta Villa, de idade de 23 annos não tem nada teve hum voto [Na margem
esquerda escreveu-se: i (=1) voto]
# Caterina filha de Bastião Fernandez iaa defunto e de sua mulher Maria
Andre do lugar Da do Franquo termo desta Villa, de idade de 23 annos tem de
ligitima 7842: teve quatro votos / [Na margem esquerda escreveu-se: 4 votos]
[Fl. 105 v.] E feita assi canonicamente a dita eleição logo o dito Provedor, com
os mais Irmãos apurararão os votos, que cada huas das ditas Orfaas tinha, e
acharão, estar no primeiro lugar, Maria filha de Andre Fernandez iaa defunto
e de sua mulher Joanna Gonçalvez desta Villa por ter onze votos – e no 2º lugar
Maria filha de Andre Fernandez, e de sua mulher Francisca Antunes iaa defuntos
do lugar do Vao por ter nove votos – e no 3º lugar Briatis filha de Felipe Dias iaa
defunto, e de sua mulher Maria Tavares desta Villa por ter 7 votos / E assi por
esta maneira ouverão o dito Provedor e Irmãos esta eleição por canónica, e boa, e
por estas tres Orfãas fossem as eleitas, e preferissem as outras tres por terem mais
votos: e que as certidões dellas, assi de sua idade, como do que tinhão de suas
ligitimas, fossem tudo em masso, com sua carta desta Mesa, inviado, ao Provedor
e Irmãos da Misericordia de Lixboa, para as dotares, de que mãodarão fazer este
auto de eleição, que todos assinarão [Fl. 106] dia mes e era sobredita, e eu Lopo
de Siqueira Escrivão desta Santa Casa o escrevi
[Assinaturas: O Provedor Manoel Leitão Sanhudo; Lopo de Siqueira; Antonio Tavares de Sousa;Luis Castelino; Paulo Gomes; Manoel da Mata; Thome de
Mattos; Pero Gonçalvez; Francisco Velho D’Andrade; Manoel Figueira; Francisco
D’Aguiar Pesoa]
[Fl. 106 v.] Aos 2 dias do mes de Abril de 1616, nesta Santa Casa da Misericordia, estando em Mesa, o Provedor e mais Irmãos, considerando o rigoroso castigo,
com que nossos ceya castigando este povo, com tão grande sequa (=seca), por cuio
respeito estavão iaa quasi de todo, sequas (=secas) e consomidas as novidades, e
tendo por tradição dos Irmãos antigos, que todas as veses, que o dito crucifixo da
casa, sahia fora, por semelhantes necessidades, concedia [de seguida uma palavra
abreviada de difícil leitura] suas misericordias assentarão de fazer aos 10, dias do
dito mês, com toda a Irmandade, huã Procissão per toda a Vila, para que as lagrimas de muitos, alcançem mais facilmente misericordia. E logo para este efeito
avisarão o Reverendo Padre Vigairo da Vara, e os Reverendos Priores, e mais Padres da Vila, e alguns do termo para que todos juntos, com mais pompa [Fl. 107]
e devoção, se fizesse a dita Procissão, que sairia da dita Casa da Misericordia / o
que teve effeito, e de pella sua infinita misericordia logo a Quinta Feira seguinte
que forão quatorze dias do dito mes D’Abril, e d’ahy por diante, mandou muita
agoa, com que as ditas novidades, se restaurarão, e ficarão melhoradas: de que
mostrarão fazer este termo, pera fiquar por lembrança aos que depois viesem, que
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nesta devoção tenhão muita confiança: Lopo de Siqueira Escrivão desta Santa
Casa o escrevi
[Assinaturas: Manuel Leitão Sanhudo; Lopo de Siqueira; Antonio Tavares
de Sousa; Francisco Luis; Paulo Gomes; Francisco Velho D’Andrade; Bertolameu
Francisco; Francisco D’Aguiar Pessoa; Pero Gonçalvez; Thome de Mattos]
[Fl. 107 v.] Acordo sobre os Padres Capuchos averem de pregar nesta Santa Casa, as Coresmas, e os mais dias da obrigação della
Aos 26 dias do mes de Junho de 1616, estando nesta Santa Casa da Misericordia, o Provedor e mais Irmãos em Mesa. Mandarão fazer este termo, em como aos
2 dias do mes D’Agosto proximo passado de 1615, estando outro si o dito Provedor
e mais Irmãos em Mesa: E considerado como a principal obrigação, e de mais importância, que a dita Casa tinha, era aver pregador certo, para que no tempo da
Quaresma, e nos mais dias da obrigação della pregasse, assi, por escusar o muito
trabalho aos Provedores e Irmãos, de o buscarem em diferentes partes, como tão
bem o muito gasto que se nisso fazia, assentarão que seria conveniente, escrever,
ao Padre Ministro dos Capuchos, pella grande devoção, e amor particular, que
todo este povo tem aquelle Santo habito, e a sua doutrina e exemplo, e pedir lhe
que na repartição [Fl. 108] que dos pregadores fizesse, nomeasse hum para esta
Villa, que pregasse nesta Santa Casa na Coresma, e nos mais dias da obrigação
della, e que nesta conformidade se correria todos os annos em diante, assi como
fazia para as Vilas de Torres Novas, e Torres Vedras e para outras partes, honde tinhão seus Mosteiros, por nestas todas estarem os púlpitos das Misericordias
há sua conta, o que em effeito se fezera e o dito Padre Ministro o mandara este
anno mostrandosse nisso muito propicio. Pella qual razão se assentara tão bem
em Mesa, que todos os Sabados do ano, fizesse esta Casa esmola, e caridade, aos
Padres Capuchos desta Villa, de hum tostão de carne e na coresma e avendo de
peixe: o que o Provedor tomara a sua conta, e puntualmente (=pontualmente) se
tinha comprido te (=até) agora, vinta seis dias do dito mes de Junho da dita era
de 1616. Pello que pedimos aos senhores Irmãos que socederem no serviço desta
Santa Casa, pello serviço de Deus, corrão nesta conformidade e acordo com os
ditos [Fl. 108 v.] Padres, pois delle resulta tanto proveito, autoridade, emcomodo
a ella: o qual acordo todos assinarão
[Assinaturas: O Provedor Manuel Leitão Sanhudo; Lopo de Sequeira; Antonio Tavares de Sousa; Manuel Figueira; Francisco D’Aguiar Pessoa; Manuel da
Mata; Francisco Velho D’Andrada; Pero Gonçalvez; Paulo Gomes; Thome de Mattos; Bertolameu Francisco; Françisco Luis]
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[Fl. 109] Assento sobre se comprar o panno para a tumba desta Santa Casa
Aos 26 dias do mes de Junho de 1616, na Santa Casa da Misericordia, estando
o Provedor e mais Irmãos em Mesa, e tratando nella como, o pano da tumba, em
que se levão a enterrar os defuntos da Irmandade, e os mais, estava iaa de todo
acabado, e por esse respeito, figurava de menos autoridade a dita Casa: assentarão que seria mui acertado, e necessario, fazer sse outro, posto que a Casa estava
de presente empossibilitada para isso, por as suas muitas obrigações de pobres,
mas que sem embargo disso, significarião esta tão urgente necessidade, a toda
a Irmandade, para que dando cada qual dos Irmãos sua esmola, trabalharião
de por isso em effeito; para o que logo em a dita Mesa elegerão Irmãos que com
isso corressem, os quais tirando as ditas esmolas, que muitos derão, e alguns não,
com mais outras, assi da Confraria do Spirito Santo, como dos Fieis, [Fl. 109 v.]
de Deos, se comprou o dito panno de veludo negro, guarnecido, e ornado de tela,
franjado de ouro e preto que custou sincoenta e dous mil e trinta reis e por ser pela
de importancia, e tão necessaria para a dita Casa, e emprestandosse para fora
della, se daneficaria, e gastaria em breve tempo. Assentamos o Provedor e Irmãos
em Mesa, que inviolavelmente o dito pano senão emprestasse nunqua, a qualquer
pesoa que fosse, para fora, e somente servisse, para o effeito que se fes, e assi mais
que sóo com elle se enterrassem os Irmãos docemente, e suas mulheres, e filhos,
na forma do compremisso, e os que o não fossem se enterrassem com o pano velho, por assi parecer, açertado, mãodarão fazer este assento que todos assinarão,
pedindo aos senhores Irmãos que sucederem, por serviço de Nosso Senhor assi o
queirão guardar, e em todo inteiramente comprir
[Assinatura: Lopo de Siqueira]
Declaro que sem embargo do termo atras [Fl. 110] ser feito aos 26 de Junho
da presente era, o assento que em Mesa se tomou, sobre se fazer o dito pano, foi a
10 dias D’Abril, proximo passado; que por muitos negocios, senão fes nesse tempo
dito termo, e por assi passar na verdade, fis esta declaração, dia mes e era sobredita que todos assinarão
[Assinaturas: O Provedor Manoel Leitão Sanhudo, Lopo de Siqueira; Francisco Velho D’Andrada; Françisco Luis; Manoel da Mata; Paulo Gomes; Francisco
D’Aguiar Pessoa; Pero Gonçalvez; Manuel Figueira; Antonio Tavares de Sousa;
Bertolameu Francisco; Thome de Mattos]
[Fl. 110 v.] Auto da Eleição que se fes o anno de 1616, dos dez eleitores, para
elegerem Provedor, e Escrivão, e os mais Irmãos, que ão de servir esta Santa
Casa, desde o presente dia de Santa Elizabel da dita era de 1616, [a]te outro
tal dia de 1617
Anno do Nacimento de Nosso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de 1616 annos nesta
Villa D’Obidos aos 2 dias de Julho dia da Visitação de Santa Elizabel na Casa
— 110 —

da Misericordia da dita Villa: estando nella presente o Provedor Manoel Leitão
Sanhudo e Lopo de Siqueira Escrivão da Mesa, e bem assi os mais Irmãos, que
o presente anno servirão, e a mor parte dos cento e vinte Irmãos, em que anda o
serviço desta Confraria, por todos serão chamados a som de campa tangida para
neste dia se fazer nova eleição [Fl. 111] na forma do compremiso. Logo o Padre
Melchior Dias, Capellam desta Santa Casa e Beneficiado na Igreja de Sam Joam
do Mocharro: em hum lugar alto, para que de todos fosse bem ouvido, leo os capitolos do Compremiso, em alta e inteligível e os, que tratado do modo e maneira
que se deve fazer a eleição, para ser perfeita, e canonicamente feita, em que lhes
declarou, as calidades, e partes, que o novo Provedor eleito, e mais Irmãos devião
ter. E sendo assi lidos os ditos capitolos, logo o dito Provedor deu juramento a
mim Escrivão, e ao dito Capelão, sobre hum livro missal, em que posemos nossas
mãos, e sob cargo do dito juramento, nos encarregou, que bem e verdadeiramente
na forma do dito Compremiso; tomássemos os votos de todos os Irmãos presentes,
em dez pesoas em que cada hum devia de votar, convem a saber, dez Nobres, e dez
Officiais, digo sinquo Nobres, e sinquo Officiais; quais enten [Fl. 111 v.] dessem
que milhor, e com mais sãa conciensia, soubessem escolher Provedor, Escrivão e
mais Irmãos, que servissem o anno seginte a dita Santa Casa, não votando porem,
nos eleitores do anno passado, nem em mi (=mim) Escrivão, na forma do dito
Compremisso o que nos prometemos fazer, e logo nos apartamos, em sua Mesa,
na dita Igreiia: honde tomamos os ditos votos, dando juramento a cada hum dos
Irmãos que votavam, começando pello Provedor e mais Irmãos da Mesa, e sendo
assi tomados todos os ditos votos, os levamos a Mesa, honde o dito Provedor e
Irmãos estavão, e asy por elles se apurarão, Escrivão com mais votos, convem a
saber dos Nobres Dom Francisco D’Eça, Francisquo Correa Manoel, Paulo da
Serra, Francisco D’Orta; e Luiz do Quintal Botelho e dos Officiais Diogo Martinz,
Bastiam da Crus, Grigorio Manoel; Luis Vaz; Bertolameu Francisco os quais sendo chamados logo [Fl. 112] o dito Provedor os apartou de dous em dous, convem a
saber, hum Nobre, com hum Official, dando a cada dous companheiros sua pauta,
pella maneira seguinte Luis do Quintal Botelho, e Bastiam da Crus – Dom Francisco D’Eça e Grigorio Manoel Francisco D’Orta, e Bertolameu Francisco - Paulo
da Serra, e Luis Vaz Francisco Correa Manuel, e Dioguo Martinz Borralho / E
tendo assi os ditos dez eleitores suas pautas, logo pello dito Capellão lhes foi dado
juramento, dos Santos Evãogelhos, em que cada dous companheiros juntamente,
puseram suas mãos, estando em joelhos diante do Altar Mor, a forma do qual, eu
Escrivão lhe ly, conforme estaa relatado, no dito Comprimisso: e prometerão que
bem e verdadeiramente, sem odio, ou afeição alguas, elegerão, o dito Provedor,
Escrivão, e mais Irmãos, e que serião pesoas, que em suas almas entendessem,
que tinhão as partes e calidades, necessárias, na forma do dito Compremisso: os
quais serião hum Prove [Fl. 112 v.] dor, e hum Escrivão, e sinquo Nobres e seis
Mecanicos (=Oficiais Mecânicos), e por todo assi pasar na verdade, fis este auto,
que todos assinarão Lopo de Siqueira Escrivão desta Santa Casa o escrevi
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[Assinaturas: O Provedor Manoel Leitão Sanhudo; Lopo de Siqueira; Antonio Tavares de Sousa; Françisco Luis; Paulo Gomes; Pero Gonçalvez; Francisco
Correa Manuel; Thome de Mattos; Francisco Velho D’Andrada; Manuel da Mata;
Bertolameu Francisco; Francisco D’Aguiar Pessoa; Manuel Figueira; Malchior
Dias; Luis do Quintal Botelho; Sebastião da Crus; Diogo Martinz; Francisco
D’Eça; Paulo da Serra; Luis Vaz; Grigorio Manuel; Francisco D´Orta D’Almeida]
[Fl. 113] E tendo os ditos dez eleitores feito suas pautas, logo as levarão a Mesa
honde o dito Provedor, e Irmão estavão, e nella as entregarão as quais apuradas
pello dito Provedor e mais Irmãos se achou sahir por Provedor com mais votos
Francisco Correa Manuel, por Escrivão o Padre Melchior Dias, e por Irmãos dos
Nobres o Padre Antonio Gracia, e o Padre Gaspar Nunes Travaços [de seguida escreveu-se na linha de cima: por sortes]; Francisco D’Orta, Paulo da Serra, e Luis
do Quintal Botelho, Lopo de Siqueira Escrivão da Mesa o escrevi /: e declaro que
dos Officiais sairão por Irmãos Manoel Luiz, Jeronimo de Sousa, Sebastiam da
Crus, Diogo Martins Borralho Luis Vaz, e Simão de Bairros [de seguida escreveu
na linha de cima: por sortes] aos quais todos; assi Provedor, como Escrivão e mais
Irmãos, o dito Manoel Leitão Sanhudo Provedor que acabou, deu juramento dos
Santos Evangelhos em que puseram suas mãos, sob cargo do qual lhes encarregou
[Fl. 113 v.] que bem, e verdadeiramente, servissem os cargos para que forão eleitos,
na forma do Compremisso: e elles assi o prometerão fazer e o assinarão. Lopo de
Siqueira, Escrivão da Mesa o escrevi
[Assinaturas: O Provedor Francisco Correa Manuel; Lopo de Siqueira; Antonio Garsia; Hyeronimo de Sousa; Paulo da Serra; Francisco D’Orta de Almeyda;
Gaspar Nunes Travassos; Manoel Luis; Luis Vaz; Melchior Dias; Diogo Martinz;
Luis Quintal Botelho; Sebastião da Crus; Simão de Bairos]
[Fl. 114] Em nome de Deos Amen – 1616 – Repartição dos cargos que o
Irmão Francisco Correa Manuel Provedor fez aos Irmãos que ande servir esta
Santa Casa de Misericordia o prezente anno de 1616: e se acabará por véspera
de Sancta Elisabeth de 1617
# O Irmão Melchior Dias Escrivão da Mesa, e Fieis de Deus e seu companheiro Diogo Martinz terão cuidado de todos os pobres da Villa, e envergonhados e
pedirão as Freguezias D’Amureira (=Amoreira), e Roriça (=Roliça) e também
terão cuidado das obras de Casa
#O Irmão Francisco D’Orta D’Almeida, Tizoureiro da Bolça com seu companheiro o Irmão Luis Vaz pedirão as Freguezias do Carvalhal, e Bombarral, e terão
cuidado da Fazenda da Casa
# O Irmão Gaspar Nunes Travaços Tizoureiro da Capella com seu companheiro o Irmão Manuel Luis pedirão as Freguezias de S. Gregorio, e Vidais
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# O Irmão Paulos (=Paulo) da Serra Juiz dos Fieis de Deus, com seu companheiro o Irmão Simão de Bairros, pedirão as Freguezias do Reguengo, Moledo,
S. Bertolameu, e Mouta
# O Irmão o Padre Antonio Gracia, e o Irmão Sebastião da Crus seu companheiro terão cuidado do Ospital, e dos pobres e doentes delle, e da Irmida de
Sam Vicente pedirão as Frezias (=Freguesias) de Tornada, Coto, Serra do Bouro;
Nadadouro, Arelho, Carregal, Tras do Outeiro, Casal da Figueira, e Bairro
# O Irmão Luis do Quintal Botelho, e seu companheiro o Irmão Jheronimo
de Sousa, terão cuidado, das demandas, da Casa, dyvidas, e rendas della, e dos
prezos da Cadea e pedirão as Freguezias da Madalena, Dos Francos e Landal
[Assinatura: Melchior Dias]
[Fl. 114 v.] Lembrança das Ordinarias o prezente anno de 1616
# Gaspar Ribeiro Ospitaleiro
# Maria Fernandez a Leda # [de seguida riscou-se um nome] Anna Luis
# Briolania Fernandez a Goucheira # [de seguida riscou-se um nome] morta
# Luiza Correa [riscada. Na margem esquerda escreveu-se: falecida] # A
mulher que foi de Agostinho Fernandez
# Jheronima do Couto # Luiza Pirez da Useira
# Luiza Fernandez viuva em lugar de Luiza Correa
Acento sobre àrecadação da Renda desta Sancta Casa de Misericordia
Acentouse em Mesa pellos Irmãos Provedor e os mais della que a renda e
foros desta Sancta Casa se arrecadassem por ordem e conta delles pera o que foi
eleito Gaspar Ribeiro andador, com as condições declaradas no auto atras que os
Irmãos do anno pasado fizerão. Em este livro, as folhas 101 – na volta, e se acaba
na lauda 102 folhas; pello que eu Escrivão tresladei o Rol dos foros, e o correr,
assinado pellos ditos Provedor e Irmãos e cellada com o cello que na Mesa desta
Sancta Casa serve, e elle o aceitou com as condições ia declaradas no dito auto
recitado, Melchior Dias o escrevi
[Assinatura: Melchior Dias]
[Fl. 115] Termo em que se elegeo, a Luis da Serra por Procurador da Casa
Acentousse em Mesa que Luis da Serra Procurador do numero no Auditorio desta Villa, que elle como o Procurador que foi desta Casa, em particular
dos prezos que ella aceita, e de mandar que se offeresserem, e mais cousas que
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a juízo toquem, o dito Luis da Serra as precurasse, e defendesse, em juízo e fora
delle, como Procurador da dita Casa de Misericordia, e pera o que de novo lhe
davam, e outorgavão todos os poderes em direito concedidos, e que possa usar dos
previlegios concedidos a quem a serve, de que mandarão fazer este termo, que o
Provedor e mais Irmãos asinarão. Melchior Dias Escrivão da Mesa o fez em 4 de
Setembro de 1616
[Assinaturas: Melchior Dias; o Provedor Francisco Correa Manuel; Manoel
Luis; Gaspar Nunes Travassos; Antonio Garsia; Sebastião da Crus; Hyeronimo
de Sousa; Simão de Bayros; Francisco D’Orta D’Almeida; Diogo Martinz; Paulo
da Serra]
[Fl. 115 v.] Dotes do anno passado de 1615
O Irmão Provedor Francisco Correa Manuel entregou em Mesa oje – 4 de
Setembro dous dotes a saber hum de Briatis Tavares, filha que foi de Felipe Dias
desta Villa, e outro de Maria Gomes filha que foi de Andre Gomes, e cada hum
dellas veo dotada em quinze mil reis – não entregarão com os ditos dotes, reposta
da carta que esta Mesa escreveo aos da Mesa da Misericordia da Cidade de Lixboa. E por verdade eu Melchior Dias Escrivão da Mesa fiz e asinei esta lembrança
no dito dia mes e anno –
[Assinatura: Melchior Dias]
E tambem forão sabedoras has ditas Orfans dos ditos dotes – e condições delles –
# Oje derradeiro dia de Octubro de 1616, passei certidão a Maria Gomes conteúda asima
# Oje 21 de Novembro de 1616, pasei certidão a Briatis Tavares Orfan desta
Villa, e a entreguei a seu marido
Logo forão entregues do dote asima declarado, na Misericordia da Sidade
(=Cidade) Lixboa, como constou dos próprios maridos que levarão as ditas certidões
[Assinatura: Melchior Dias]
Em os doze dias de Fevereiro, e primeiro Domingo de Coresma tirarão os
Irmãos por esta Villa a esmola de cera pera as necessidades da Casa, e importou
em sete arrateis; e em dinheiro, dous mil trezentos e trinta e sinco reis, Melchior
Dias Escrivão fiz esta lembrança oje doze dias de Fevereiro de 1617
[Assinatura: Melchior Dias]
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[Fl. 116] Auto da Eleição das Orfans. Anno de 1617
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jesu Christo de mil seiscentos e dezassete:
Em os quinze dias do mes de Fevereiro nesta Villa de Obidos, e Casa da Misericordia, estando em Mesa o Irmão Francisco Correa Manuel Provedor, e os mais
Irmãos della abaixo asinados, pello dito Provedor foy dito que pois as diligencias
necessárias, pera se aver de fazer a eleição das duas Orfans, qua a Rainha que esta
em gloria Dona Caterina, deixou se dotassem, ia erão feitas, e pellos escritos que
lera – nas Igrejas desta Villa, e em todas as de mais do termo della, constava dar
se por lembrança que as Orfans que tivessem as partes convenientes, á verba do
testamento da dita Senhora, e quisessem pertender os ditos dotes: Mandassem a
esta Mesa suas petições, e certidão do Juiz dos Orfãos, do que tinhão de legitima, e
adquiridos, e outras 5 de suas idades, por todo o mes de Janeiro proximo passado.
Ao que ia se tinha satisfeito; pello que era bem se tornassem a ler as ditas petições,
e se renovasse a lembrança das informações que os Irmãos tinhão tirado, e que
eu Escrivão lesse outra vez a verba do testamento da dita Senhora, o que logo fiz;
e assy mais, os escritos que entreguei a cada hum dos ditos Irmãos pera votarem
com o segredo devido, em tal caso necessario; a quem o dito Provedor encomendou, votassem bem e verdadeiramente em tres Orfans que mais benemeritas fossem,
conformando-se com as palavras, e tenção da dita Senhora, na dita verba declarado,
não se movendo a outra cousa levados de amizade, odio, parentesco se o ouver, nem
de outra qualquer ocasião, sob cargo do juramento que de Irmãos tomado tinhão
e logo se pos em effeito a dita eleição, em as petições de nove Orfans que o prezente
anno [Fl. 116 v.] forão admitidas aos votos, e sahirão da maneira seguinte
# Anna filha de Viçente Gonçalvez difunto, e de Izabel Fernandez do lugar de
Coto, com sete votos, em primeiro lugar; tem de idade 27 – annos: e de legitima
4520 reis, sem ter adqueridos.
# Maria Antunes, do Vao,. 6. votos, em segundo lugar, por sorte, filha de Andre Fernandez, e de Francisca Antunes, ia defuntos: de idade 25 annos, e legitima
4395 reis sem ter adqueridos.
# Briatis Alvarez do Reguengo – 6 – votos em terceiro lugar por sortes, filha de
João Alvarez defunto e de Izabel Nunez: de idade 28 annos: legitima nada, nem
alguns adquiridos: # Epifania, desta Villa, - 6 – votos – em quarto lugar por sortes; filha que foy
de Felipe Dias defunto, e de Margarida Ribeira de idade 29 – annos e de legitima
1042 – reis; de adquiridos 3000, reis
# Domingas: do Barrocalvo, - 5 – votos: filha de Gaspar Gomes defunto, e de
Ines Fernandez: de idade de 24 annos, legitima 1240 – reis e adquiridos nada –
# Juliana Marques, de Crastos, com dous votos, filha de João do Basto, e de
Ines Marques defuntos, de idade – 21 annos: legitima 5100 – reis e adquiridos
nada – [Na margem esquerda escreveu-se: foy dotada em 100 reis]
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# Izabel, em dous votos; filha de Domyngos Pirez defunto, e de Izabel da Costa,
do lugar da Mouraria de idade, vinte e sinco annos, e legitima – 2516 – reis. A
qual ao prezente esta a soldada
# Luiza, em hum voto, filha de Antonio Dias trabalhador, defunto, e de Felipa
Fernandez, de S. Gregorio, e de idade 24 annos, e legitima 3570 reis – e adquiridos
nada
[Fl. 117] # Luzia em hum voto; filha de Vicente Fernandez defunto, e de Maria
Bras Da dos Negros; de idade de 26 – elegitima – 975 – reis e de adquiridos nada
– [Na margem esquerda escreveu-se: foi dotada em 100 reis]
1.ª Das quaes nove Orfans, fazendose a dita eleição canonicamente, e apurados os votos, se achou ter o primeiro lugar Anna, do lugar de Coto – com sete
votos –
2.ª E em segundo lugar, Maria Antunes do Vao com seis votos por sortes –
3.ªE em terceiro lugar Briatis Alvarez do Reguengo com seis votos por sortes –
4. E em quarto luguar Epifania, desta Villa com seis votos por sortes –
As quais quatro Orfans ouverão o dito Provedor e Irmãos por preferidas às
demais, por assy sahirem com mais votos, como fica declarado, pera antre ellas
averem os dous dotes da dita Senhora e assentarão que eu Escrivão fizesse carta
pera se mandar á Misericordia da Sidade (=Cidade) Lyxboa, e com ella as sobreditas nove petições, por evitar duvidas e diferenças que ia andão tecidas antre os
da dita Misericordia de Lyxboa e os Irmãos desta nossa, pedindo lhes mandem
todas as petições: porquanto assi o da entender a verba do testamento da Senhora
Rainha, e por não se arriscar o não dotarem alguma das ditas Orfans como a
experiencia o tem mostrado, e se asentou lhes mandassem todas as ditas petições,
com declaração que sendo todas benemeritas, pellas [de seguida riscaram-se
palavras] informações que dellas se tirarão e falarem verdade nas ditas petições,
contudo avião por preferidas, ás de mais – Anna, de Coto: E Maria Antunes do
Vao porquanto como fica dito levarão mais votos, e que na carta lhes fosse manifestado, que tendo obrigação de nos encomendarem esta diligencia, o não fizerão:
no que [Fl. 117 v.] bem se mostra quererem converter estes dotes, em outras Orfans que mais perto lhes fique a seu particular intento – De que mandarão fazer
este auto que todos assinarão; e assy mais a carta que com as ditas nove petições
em hum maço serrado e selado com o sello desta casa enteleguey (=entreguei) a
Francisco Luis Irmão do Cento, per que o entregasse em Mesa na Misericordia
da Sidade (=Cidade) Lisboa, e da entrega pedise certidão. Ao que se obrigou e
asinou tambem este auto; Melchior Dias Escrivão o fez dia mes e anno ut supra
[Assinaturas: O Provedor Francisco Correa Manuel; Francisco D’Orta
D’Almeida; Melchior Dias; Luis Vaz; Manoel Luis; Simão de Bairos; Hyeronimo
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de Sousa; Sebastião da Crus; Antonio Garsia; Luis do Quintal Botelho; Diogo
Martinz; Gaspar Nunes Travassos; Françisco Luis]
Francisco Luiz entregou nesta Casa de Misericordia, em Mesa oje 26 de Fevereiro de 1617 – huã certidão de como entregou as novas petições asima e atras
declaradas na Misericordia de Lyxboa e disse que não sofrem, hirem de ca preferidas, e somente querem informações, e não votos, [de seguida desenhou um
símbolo indecifrável]: e pedindo carta lhe disse o Escrivão que quando a mandassem, seria de reprenção
[Fl. 118] Lembrança do Vizitador [Clérigos, que tinham a incumbência, do
Arcebispado de Lisboa, de frequentemente realizar visitas pastorais –anuais ou
bianuais - com o intuito de verificarem, por exemplo, o estado de conservação
das igrejas e alfaias litúrgicas, do controlo do património das paróquias e do
comportamento religioso do clero e dos fiéis]
Segunda Feira oito dias de Mayo de 1617 – annos na Igreja de S. Pedro desta
Villa visitando nella o Doctor Thomas Gonçalvez Ferreira, fazendo audiencia leo
hum capitolo em o qual tinha mandado que esta Sancta Casa puzesse na Irmida
de S. Vicente vestimenta, cálix, e tudo o mais que fosse necessario pera nella hirem os Padres da dita Igreja de S. Pedro dizer as missas que ha de obrigação e eu
Melchior Dias o informey conforme as lembranças, tombo, provisão, e termos que
estão nos livros desta Sancta Casa de feição que ouve por quebrado o sobredito
capitolo de vizitação, e que não innovava cousa alguma. E a tudo isto assistirão
os Padres da dita Igreja, e outras pesoas, e assy passa na verdade, dia, mes e anno
ut supra
[Assinatura: Melchior Dias]
[Fl. 118 v.] Obrigasão de Antonio Amriques do Carvalhal
Aos dezoito dias do mes de Junho de mil seyscentos e dezassete anos nesta
Villa D’Obidos e Casa do Despacho da Misericordia desta Villa sendo ahi presentes juntos em Mesa Francisco Correa Manuel Provedor e os Irmãos da dita
Casa e Andre da Serra Luis do Quyntal Botelho Francisco D’Orta, Gaspar Nunes
Travasos Luis Vaz Diogo Martinz Manuel Luis Simão de Bairos perante eles e
de mim Escrivão pareseo Antonio Amriques morador no Carvalhal termo desta
Villa que o qual foi dito que o seu requerimento elles Provedor e Irmãos desta Santa Casa [de seguida surge-nos algumas palavras de difícil leitura] da de guarda
sobre huã huã propriedade foreira a esta Casa de que Antonio Amriques he [de
seguida surge-nos palavra de difícil leitura] senhorio pelo qual foi dito [Fl. 119]
que sendo caso esta Santa Casa seia (=seja) condenada em custas do dito feito
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em procedimento delle e elle Antonio Amriques dise em tudo pasaria de seus bem
e fazenda sem [de seguida surge-nos palavra de difícil leitura] esta Santa Casa
por nem constar cousa allguma pois que obrigou sua para de bem [de seguida
surge-nos duas palavras de difícil leitura] e por aver do que foi este termo que o
dito Antonio Amriques asinou por ahy em tal
[Assinatura: Antonio Anriques]
Lembrança das duas Orfans dotadas
Por hordem do Comendador Mor vierão a esta mesa duas certidões dos dotes
de duas Orfans, a saber Luiza filha de Vicente Fernandez e de Maria Pirez Da
dos Negros: e Juliana Marques de Crastos, filha de João do Basto e de Ines Marques; cada hum dellas dotada em dez mil reis, como consta das certidões que eu
Escrivão deixo neste livro: e seja em lembrança que nunca nos responderão, a
nenhuma das cartas que os desta Mesa escreverão aos da Mesa da Misericordia
Lyxboa: e que dotão la as Orfans muy ao contrario da eleição que se ca faz, e bem
tem mostrado não quererem aceitar nossa eleição, e so quererem informação, de
que mandarão fazer esta lembrança que eu Escrivão fiz e asinei oje 26 – de Junho
de 1617
[Assinatura: Melchior Dias]
[Fl. 119 v. em branco]
[Fl. 120] Auto da eleição que se fez dos dez eleitores, este anno de 1617
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jesu Christo de mil seiscentos e dezassete annos, em os dous dias do mes de Julho na Casa de Misericordia
desta Villa de Obidos, estando nella prezente o Provedor Francisco Correa
Manuel, e eu Melchior Dias Escrivão da Mesa, e bem assy os Irmãos que o
prezente anno servirão, e a mayor parte dos Cento e Vinte em que anda o
serviço desta Sancta Casa e Irmandade, por todos serem chamados a som de
campa tangida pera se fazer nova eleição na forma de Comprimisso. Logo eu
Melchior Dias como Capelão que tambem sou da dita Casa, ly os capitolos do
Comprimisso em alta e intelegivel vox (=voz), que tratão, do modo e maneira
que se deve fazer a dita eleição, em que lhes declararei as calidades e partes
que o novo Provedor e mais Irmãos eleitos devião ter, e sendo assy lidos os
ditos capitolos, logo o dito Provedor deu juramento dos Sanctos Evangelhos ao
Irmão Francisco D’Orta D’Almeida pera que assistisse em lugar mi Escrivão,
ao tomar dos votos, por quanto eu avia de assistir como Capelão conforme
ao Comprimisso, e ambos pello dito juramento prometemos de bem e verdadeiramente tomarmos os ditos votos pera a dita eleição dos dez eleitores, a
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saber sinco Nobres, e sinco Officiaes: e logo nos apartamos em huma Mesa,
onde os tomamos começando pello dito Provedor, e mais Irmãos, dando lhe
juramento dos Sanctos Evangelhos, sob cargo do qual nomeassem dez Irmãos
pera eleitores sinco Nobres e sinco Officiaes, quaes entendessem que milhor, e
com san consiencia soubessem escolher Provedor, [Fl. 120 v.] Escrivão, e mais
Irmãos que o anno seguinte aião de servir nesta Sancta Casa: não votando
nos eleitores do anno passado nem no Escrivão nem em o Padre Capellão por
quanto assy o determinava o Comprimisso.
E tomados os ditos Votos, os levamos a Mesa redonda, onde estava o Provedor e mais Irmãos que actualmente servião, pera os apurarem, e sendo por
elles apurados, se achou sahirem as mais vozes por eleitores. Gaspar de Seixas
do Pó – Lopo de Sequeira, Vasco Fortes, Antonio Tavares de Sousa – e Luis
da Serra: Manuel Luis; Pero Gonçalvez Francisco Luis, Paulo Gomes, e Andre
Gomes
Os quaes sendo chamados logo o dito Provedor os apartou de dous em dous, a
saber, hum Nobre com hum Oficial: dando a cada dous companheiros sua pauta
pella maneira seguinte, Gaspar de Seixas, com Manuel Luis, Lopo de Sequeira
com Pero Gonçalvez, Vasco Fortes com Francisco Luis, Antonio Tavares com Paulo Gomes; Luis da Serra e Andre Gomes
E tendo assy os ditos dez eleitores suas pautas como atras fica declarado: logo
eu Capellão lhe dey juramento dos Sanctos Evangelhos em que de dous em dous
assy como hião repartidos pusserão suas mãos direitas sobre hum missal, estando
em joelhos diante do Altar Mor: a forma do qual juramento lhe foy lida como
está relatada no dito Comprimisso, e por elle prometerão de bem e verdadeiramente elegerem hum Provedor, e Escrivão e sinco Irmãos Nobres, e seis Officiaes
que com Sancto [Fl. 121] zello e charidade christan (=cristã) servissem o anno
seguinte esta Sancta Casa, e com humildade, segredo e obediência administrassem, e comprissem igualmente as obras de Misericordia conformandosse com o
Comprimisso e por assy passar tudo na verdade fiz este auto que todos assinarão
Melchior Dias Escrivão que o escrevy dia mês e anno ut supra
[Assinaturas: O Provedor Francisco Correa Manuel; Melchior Dias; Luis do
Quintal Botelho; Hyeronimo de Sousa; Diogo Martinz; Gaspar Nunes Travassos; Luis Vaz; Simão de Bairos; Sebastião da Crus; Antonio Garsia; Manoel Luis;
Gaspar de Seixas do Po; Lopo de Siqueira; Pero Gonçalvez; Francisco D’Órta
D’Almeida; Antonio Tavares de Sousa; Luis da Serra; Paulo Gomes; Vasco Fortes;
(desenhou uma cruz) Andre Guomes; Francisco Luis]
[Fl. 121 v.] E logo no dito dia lugar e Mesa os ditos eleitores entregarão as
pautas, as quaes se apurarão pello dito Provedor e mais Irmãos, e se achou sahir
por Provedor novamente eleito, o Doctor Manuel de Bardi – e por Escrivão o
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Padre Thome de Matos – e os mais Irmãos o Licenciado Manuel Martinz: Luis da
Serra, Manuel Varela; Antonio Correa; e o Padre Jheronimo Ferreira; # Antonio
Dias pedreiro; Andre Gomes: Antonio Francisco; Pero Correa: Sebastião Antunes,
e Bertolameu Fernandez
Aos quaes (sendo chamados) deu o Provedor Francisco Correa Manuel juramento dos Sanctos Evangelhos, pello qual prometerão de bem e verdadeiramente servirem na dita Casa e Mesa o prezente anno que se acabará per outro
tal dia do anno de – 1618 – seus officios e cargos na maneira que a cada hum
fosse encarregado, e repartido: dando obediência ao dito seu Provedor, e guardando em tudo o Comprimisso e segredo da Mesa e por assy prometerem fazer,
eu Melchior Dias Escrivão [Fl. 122] fiz este termo que todos asinarão dia mes
anno atras declarado
[Assinaturas: O Provedor Francisco Correa Manuel; Manoel de Bardi; Manuel Varela; o Licenciado Manuel Martinz; Antonio Correa Manoel; Hieronimo
Ferreira; Antonio Dias; Luis da Serra; Pero Correa; Antonio Francisco; Sebastiam
Antunes; Thome de Mattos; (desenhou uma cruz) Andre Guomez; Bertola (desenhou uma cruz) meu Fernandez]
[Fl.122 v.] In Nomine Domini Amen (=Em nome de Deus Amen). Repartiçam dos cargos que o Irmão o Doctor Manoel de Bardi Provedor fez aos Irmãos que ão de servir esta Caza da Sancta Misericordia o prezente anno que
começa de Santa Isabel de [1]617 e acabara por outro tal dia de [1]618
O Irmão Thome de Mattos Escrivão da Meza e Fieis de Deus, e seu companheiro Bertolameu Fernandez terão cuidado dos pobres da Villa envergonhados,
& pedirão as Fregezias D’Amoreira e Rouriça (=Roliça) e também terão cuidado
das obras da Caza.
O Irmão Luis da Serra e seu companheiro Antonio Francisco terão cuidado
da Bolça sendo tizoureiros della pedirão as Fregezias do Carvalhal e Bombarral,
e terão cuidado da Fazenda da Caza.
O Irmão e Padre Jeronimo Ferreira e seu companheiro Andre Gõmez Mordomos da Capella, pedirão as Fregezias de São Gregorio e Vidais.
O Irmão Antonio Correa Manoel & seu companheiro Sebastião Antunez terão cuidado da Confraria dos Fieis de Deus de que elle Antonio Correa sera Juis
e seu companheiro Mordomo e pedirão as Fregezias do Regengo, Moledo, S. Bertolameu & Mouta.
[Fl. 123] O Irmão o Licenciado Manoel Martinz e seu companheiro o Irmão
Pero Correa terão cuidado do Ospital e dos pobres e doentes & da Ermida de
São Vicente. Pedirão as Fregezias de Tornada, Coto, Serra do Bouro, Nadadouro,
Arelho, Carregal, Tras Outeiro, Cazal da Figueira, e Bairro.
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O Irmão Manoel Varela e o Irmão Antonio Dias seu companheiro terão cuidado das demandas da Caza e dividas, & rendas della, e dos prezos da cadea.
Pedirão as Fregezias da Magdalena, Dos Francos, & Landal.
[Assinatura: Thome de Mattos]
Acordo que se tomou em meza sobre a Renda desta Caza e Arrecadação della
Aos 6 dias do mez de Agosto deste prezente anno de [1]617, sendo o Provedor e
Irmãos desta Santa Caza que o prezente anno servem iuntos em Meza por elles foi
determinado que a renda e foros desta Sancta Caza se arrecadassem e cobrassem
por ordem della, pera o que foi eleito Gaspar Ribeiro andador e por mim Escrivão
lhe foi entrege o Rol assi do pão como dos foros que se pagão a esta Caza assinado
pello Provedor e Irmãos della e asselado com o sello da mesma Caza, o qual Rol
lhe servira como Alvara de correr, e o ditto Gaspar Ribeiro andador aceitou o
dito Rol e arrecadação delle com as condições do anno proximo passado e assi o
prometeo fazer do que fiz este termo e o asinei dia, mez e anno sobreditto. Thome
de Mattos o escrevi com a entrelinha que diz de [1]617 que se fez [de seguida aparecem rasuradas as palavras]
[Assinatura: Thome de Mattos]
[Fl. 123 v.] Asento que se fez sobre o Procurador desta Caza e couzas della
Aos 27 dias deste mez de Agosto prezente de [1]617 annos por o Provedor e
Irmãos desta Sancta Caza iuntos em Meza foi eleito pera Procurador desta Caza
e Casas della assi de livramentos dos prezos que ella tomar a sua conta como das
mais demandas que se oferecerem o Irmão Luis da Serra que prezente estava, o
qual disse o faria com muita vontade por amor de Deus a que deseiava servir,
do qual fiz este termo que assinei dia, mes e anno sobredito. Thome de Mattos o
escrevi
[Assinatura: Thome de Mattos]
Em o sobreditto dia 27 de Agosto entregou em Meza o Padre Belchior [ou
Melchior] Dias Escrivão do anno passado dous dotes.s. hum de Juliana Marquez
filha de Joam do Basto e de Ines Marquez, e outro de Luiza filha de Vicente Fernandez e de Maria Pirez, cada huma dellas dotadas em dez mil reis, sem mais
carta nem outro papel ou lembrança da Misericordia da Cidade Lisboa do que
fizesse lembrança, dia, mes e anno sobreditto – Thome de Mattos o escrevi
[Assinatura: Thome de Mattos]
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Aos 8 dias do mez de Outubro do prezente anno de [1]617 passei certidão na
própria folha que veio da Misericordia de Lixboa, como Juliana Marquez nella
contiuda (=conteúda) e dotada foi recebida com Joam Gomez seu marido como
manda a Senhora Madre Igreja, os quais forão recebidos na Igreja de Nossa Senhora a Virgem do Lugar da Rouriça (=Roliça) onde ella ora he fregez (=freguês)
em 18 de Setembro passado, e forão prezentes por Comissão desta Meza os Irmãos
Antonio Correa Manuel, Antonio Dias e por lembrança fiz este termo que asinei
no sobreditto dia. Thome de Mattos o escrevi
[Assinatura: Thome de Mattos]
[Fl. 124] Aos 26 dias do mes de Novembro de [1]617 passei certidão na propria
folha que veio da Misericordia de Lisboa, como Luisa Fernandez nella contheuda
de dotada foi recebida com Antonio Luis seu marido como manda a Senhora
Madre Igreia na Igreja de Santa Maria Magdalena Da dos Negros sua Fregesia e
forão recebidos em 19 do presente mes sendo presentes o Licenciado Manoel Martinz & Pero Correa ambos Irmãos da Meza por ordem e Comissão della e fiz este
termo e lembrança no sobredito dia, mes, e anno
[Assinatura: Thome de Mattos]
Aos 18 dias do mez de Fevereiro de [1]618 se apresentou em esta Meza huma
petição em que dizia Anna Luis como era muito pobre, viua (=viúva), e de honesta vida e custumes, pello que pedia ao Provedor e Irmãos desta Meza lhe fizesse
esmola da Caza que deixou o Padre Fernão Rodriguez que esta em gloria por
quanto era falecida Catarina Afonço que nella morava, ao que foi satisfeita e ouverão por bem de lha dar com condição de rezar cada dia a obrigação que o ditto
defunto deixou e isto em vida della Anna Luis e por sua morte a dara esta Meza
a quem lhe bem parecer, e outro si pedio na mesma petrição a ração que a ditta
Catarina Afonso tinha ordinária em esta Caza ao que tambem foiu satisfeita com
condição de acompanhar no tempo da necessidade as outras ordinarias e fazer
lhe o que a boamente puder como esta meza lhe encomendar o que tudo aceitou
do que fizeste termo e assinei dia, mes e anno sobreditto
[Assinatura: Thome de Mattos]
[Fl. 124 v.] Auto da Elleiçam das Orfans deste anno de 1618
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de 1618 em os dezoito dias do mez de Fevereiro, estando iuntos em Meza na Caza da Misericordia
desta Villa de Obidos o Doctor Manoel de Bardi Prior da Igreja de Santa Maria
da ditta Villa Irmão e Provedor da dita Caza com os mais Irmãos da Meza abaixo assinados, logo pello ditto Provedor foi ditto, que por quanto era tempo de se
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fazer a elleição das duas Orfans que a Rainha Dona Catarina que esta em gloria
deixou se dotassem cada anno nesta Villa, e seu termo, & estavão feitas todas as
diligençias necessariasconforme ao Compromisso e verba do testamento da ditta
Senhora.s. mandados escritos a todas as Fregezias desta Villa, e seu temo em que
se declaravão as calidades que avião de ter as ditas Orfans, e apresentadas em
Meza as petições que forão oito, as quais o ditto Provedor entregou aos Irmãos
dizendo lhes que debaixo do juramento que tinhão reçebido se informassem mui
bem das partes e calidades das Orfãs nellas contheudas, e por estarem ia informados com bastante dilligençia, dando cada hum sua informação, se achou aver
entre ellas huma que passaria ia da idade e outra que estava iurada com seu
marido, pello que estavão inabilitadas pera se poder votar nellas se não votou, e
se votou somente na seis, as quais sairão da manei[Fl. 125]ra seguinte.
1º Anna filha de Vicente Gonçalvez defunto e de Isabel Fernandez do lugar de
Cotto com onze vottos em primeiro lugar. [Na margem direita escreveu-se: Em
doze mil]
2º Isabel filha de João Antunez defunto e de Jeronima Gonçalvez do lugar da
Dagorda com dez vottos em segundo lugar.
3º Assi mais Isabel da Costa filha de Domingos Pirez ia defunto e de Izabel
da Costa moradores na [Casal da] Mouraria com oito vottos pello que ficou em
treçeiro lugar, tem de idade.26. annos e de legitima 2516 reis sem aquiridos. [Na
margem direita escreveu-se: Em quinze mil]
4º Anna Gonçalvez filha de Fernão Alvarez defunto e de Vilan Alvez outrosi
defunta do lugar do Barrocalvo em cinquo vottos em quarto lugar tem de idade.24.annos e de legitima 4758 reis sem aquiridos.
5º Antonia filha de Pero Fernandez e de Briatis Francisca defuntos, morador
no Regengo Grande com dous vottos em quinto lugar tem de idade.24. annos e de
legitima.5804 reis e não tem aquiridos.
6º Anna filha de Pero Francisco defunto e de Briatis Carvalha Da dos Negros
he de idade.23.annos legitima seis mil, dozentos, vinte, e tres. reis. não teve voto
nenhum.
E feita assi a dita elleição como ditto he, e apurados os votos pello dito Provedor e Irmãos se achou estar no primeiro lugar Anna filha de Vicente Gonçalvez
defunto e de Isabel Fernandez do lugar de Cotto, tem de idade.29.annos e de
legitima. 4520 reis. não tem aquiridos.
E no segundo lugar Isabel filha de João Antunez defunto e de Jeronima Gonçalvez do lugar da Dagorda, tem de idade.21 annos e de legitima.3173.reis sem
aqui[Fl. 125 v.]ridos, e no treçeiro lugar Isabel da Costa filha de Domingos Pirez
defunto e de Isabel da Costa do lugar da Mouraria, que tem de idade.26.annos
e de legitima.2516.reis sem ter aquiridos, & e assi por esta maneira ouverão esta
elleição por boa e firme, e que estas tres Orfans fossem as eleitas e antepostas ás
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demais por terem mais vottos como ditto he, e que somente as certidões dellas assi
de sua idade como de sua legitima que tinhão fosse tudo enviado com huma carta
desta Meza ao Provedor e Irmãos da Misericordia de Lisboa cerrado e selado com
o sello desta Meza pera la serem dotadas, e de tudo o sobreditto fiz este auto de
elleição que todos assinarão, dia, mes, e anno sobreditto Thome de Mattos Escrivão da Meza o escrevi
[Assinaturas: Provedor Manoel de Bardi; Thome de Mattos; Luis da Serra;
Bertolameu (desenhou uma cruz) Fernandez; Sebastiam Antunes; Antonio Correa Manoel; o Licenciado Manoel Martinz; Antonio Dias; Pero Correa; Hieronimo Ferreira]
[Fl. 126] Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Xº (=Cristo) de mil seiscentos e dezoito aos 15 dias de Março nesta Caza e Meza da Santa Misericordia
sendo prezentes o doctor Manuel de Bardi Provedor com os mais Irmãos que
anno nella servem, pello ditto Provedor foi ditto que pois Nosso Senhor por nossos
pecados nos castigava e opprimia com o rigor de tantas agoas como erão chovidas
ainda perseveravão de maneira, que a todos pareçia se consumirião as novidades
de pão que nos campos estavão ia tão consumidas della que lhe pareçia seria
acertado fazer esta Santa Irmandade huma procissão em que pedissimos a Deus
Misericordia, ao que todos os mais Irmãos de hum animo disseram lhes pareçia
ser mui açertado pello que se determinou que logo de comum parecer se fizesse o
dia seguinte que forão.16. e sesta feira no qual dia se fez com a solenidade possível
levando o sancto crucifixo com toda a Irmandade e çera que foi possível do que
fizeste termo dia, mez, e anno sobreditto Thome de Mattos Escrivão da Meza o
escrevi
[Assinatura: Thome de Mattos]
[De seguida, por possivelmente se ter enganado, o Escrivão riscou dois parágrafos]
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) 1618 [escreveu
o ano respectivo na entrelinha] aos 25 de Fevereiro se apresentou nesta Meza
por parte de Madalena Lopez huma petição, em que pedia lhe fizesse esmolla da
ordinária que vagara ia por morte de Violante Gomez, alegando pera isso sua
pobreza e necessidades, o que visto por o Provedor e Irmãos desta Meza se lhe
conçedeo, mas com tal condição que a ditta ração se daria aos prezos que esta
Caza tiver a sua conta e não avendo prezos desta condição então se lhe daria, o
que a ditta Madalena Lopez aceitou de que fizeste termo que assinei, dia, mez, e
anno sobreditto
[Assinatura: Thome de Mattos]
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[Fl. 126 v.] Que se risqz (=risque) hum Irmão
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Xº (=Cristo) de 1618 em o primeiro de Abril sendo iuntos em Meza nesta Santa Caza da Misericordia o Provedor
e Irmãos que o prezente anno servem se asentou por votto de todos que o Padre
Francisco Rodriguez Iconimo (=Ecomono) na Igreja de Sanctiago Irmão desta
Caza fosse riscado desta Santa Irmandade e que não tornasse mais a ser admitido
a ella e isto prezão de sua desobediência e contumançia, & pouquo repeito que
teve na prezente Quaresma ao que esta Meza por tres vezes lhe encarregou sendo
cousas de suas ordens mui leves e não avendo de sua parte rezão que o pudesse
escuzar, e uzando o Provedor e Irmãos dos termos do Compromisso, e sendo sobretudo chamado a Meza com a modestia devida fallou nella desentoadamente
e com pouco respeito de que todos os prezentes se escandalizarão, e entendido
o Provedor e Irmãos que esta Santa Caza não pode ser bem servida sem aver
obediençia da parte dos que são chamados pera a servir, e entenderem que ho
homem he rijo de condição, assentarão todos pera exemplo dos demais, fosse riscado como defeito se riscou e se mandou fazer este termo que todos assinarão em
Meza dia, mes, e anno sobreditto. Thome de Mattos Escrivão da Meza o escrevi
[Assinaturas: Provedor Manoel de Bardi; Thome de Mattos; Luis da Serra;
Antonio Correa Manoel; o Licenciado Manoel Martinz; Sebastiam Antunes; Antonio Francisco; Antonio Dias; Pero Correa; Hieronimo Fernandez; Bertolameu
(desenhou uma cruz) Fernandez]
[Fl. 127] Aos 22 dias do mez de Abril do prezente anno de [1]618 nesta Caza
da Santa Misericordia sendo juntos em Meza o Provedor e Irmãos dellas se apresentou huma petição de Catarina Vaz molher pobre e moradora na Villa de Peniche e preza ora no Castello e Prizão desta Villa de Obidos e por que se tinha ia
tomada informação de sua pobreza e dsemparo, o Provedor e Irmãos assentarão
que esta Caza a tomasse a sua conta pera aver de correr com seu livramento, e a
proverem com as esmolas desta Santa Caza, do que mandarão fazer este termo
que assinei, dia, mes e anno sobreditto Thome de Mattos Escrivão da Meza o
escrevi
[Assinatura: Thome de Mattos]
Em o mesmo dia 22 de Abril se assentou em Meza que porquanto na Cadea
estavão prezos muito necessitados, o livramento dos quais a Caza tem tomado a
sua conta por lhes constar de seu desemparo e pobreza na forma de Compromisso
que o pão que se tira nas alcofas aos Domingos se desse aos dittos prezos per a
tal esmolla ser direitamente sua e que aas ordinarias a que se custumava dar o
ditto pão se lhe desse dez reis d’esmolla por serem pobres o qual assento se tomou
pera emquanto ouvesse prezos e não os avendo se lhe tornava a dar o ditto pão
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como dantes do que mandarão fazer este termo que fiz dia mês e anno sobreditto
Thome de Mattos Escrivão da Meza o escrevi
[Assinatura: Thome de Mattos]
[Fl. 127 v.] Anno do naçimento de Nosso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de
[1]618 em nove dias do mes de Fevereiro na Cassa da Misericordia sendo iuntos
o Provedor e mais Irmãos que este ditto anno servem na Meza, e outrosim, sendo prezentes mais outros Irmãos da taboa.s. o Comendador Mor Dom Afonso
de Lencastre, Manoel Leitão Sanhudo, Francisco Correa Manuel, Vasco Fortes,
Luis do Quintal Botelho, Gaspar de Seixas do Poo, Alvaro Barretto, Luis Castelino, Luis Vaz, Pero Gonçalvez; Paulo Gõmez, Sebastião da Cruz, e outros muitos
Irmãos, se praticou de como pareçia desordem quando esta Irmandade enterra
hum defunto, deixar a tumba na Igreja aonde se leva e virse a Irmandade pera
esta Caza sem ella, pello que de comum parecer dos sobreditos Irmãos se determinou que de oje em diante a tumba desta Caza se não deixe com os defuntos nas
Igreiias aonde se vai enterrar, posto que logo se lhe faça o officio de corpo prezente
mas a Irmandade a torne a trazer assi como foi iuntamente com a bandeira, pera
firmeza do qual se fez este termo que assinarão, dia, mez e anno sobreditto Thome
de Mattos Escrivão da Meza o escrevi
[Assinaturas: o Provedor Manuel de Bardi; Thome de Mattos; Bertolameu
(desenhou uma cruz) Fernandez; Hieronimo Ferreira; (desenhou uma cruz)
Andre Guomez] [Fl. 128] [Continuação das Assinaturas: Antonio Correa Manuel; Sebastiam Antunes; o Licenciado Manuel Martinz; Antonio Dias; Manoel
Varela; Luis da Serra; Pero Correia; Antonio Francisco]
[Fl. 128 v.] Auto da Elleição que se fez dos dez eleitores este anno de 1618
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de mil seiscentos e
dezoito, em os dous dias do mes de Julho, na Caza da Misericordia desta Villa de
Obidos, sendo nella prezente o Provedor e Doutor Manoel de Bardi e eu Thome de
Mattos Escrivão da Meza e outro si os mais Irmãos da Meza que o prezente anno
servem e a maior parte dos do Cento e Vinte em que anda o serviço desta Santa
Caza e Irmandade por todos serem chamados a som de campa tangida pera se
fazer nova elleicam na forma do Compromisso, logo eu Thome de Matos Escrivão com o Padre Belchior Dias Capellão da ditta Caza despois de por elle serem
lidos em alta e intellegivel voz os capítulos do Compromisso tocantes a elleicão,
recebemos juramento dos Sanctos Evangelhos da mão do ditto Provedor, e ambos
pello ditto juramento prometemos de bem e verdadeiramente tomar os votos pera
a ditta elleicão de dez eleitores.s.çinquo Nobres e cinquo Of [Fl. 129] ficiaes, &
logo nos apartamos em huma Meza onde os tomamos, começando pello ditto
Provedor e mais Irmãos da Meza, dando lhes iuramento dos Sanctos Evangelhos
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debaixo do qual nomeassem dez Irmãos pera eleitores sinquo Nobres, e cinquo
Offiçiaes quais entendessem que milhor e com sam conçiençia soubessem escolher
Provedor, Escrivão & mais Irmãos que o anno seguinte aiam de servir esta Santa
Caza, não votando nos elleleitores anno passado, nem no Escrivão, nem no Padre
Capelão porquanto assi o determina o Compromisso. E tomados os dittos vottos,
os levamos a mesa redonda onde estava o Provedor e mais Irmãos que actualmente serviam pera os apurarem, e sendo por elles apurados se achou sairem ás
mais vozes por eleitores Manoel Leitão Sanhudo, Francisco Correa Manuel, o Padre Calisto Martinz, Luis do Quintal Botelho, Francisco D’Orta,// Antonio Dias
pedreiro, Diogo Martinz; Luis Vãz, Nicolao Rodriguez, Simão Dias. Os quais sendo chamados, logo o ditto Provedor os apartou de dous em dos.s. hum Nobre com
hum Offiçial, dando a cada dous companheiros sua pauta pella maneira seguinte.
Manoel Leitão Sanhudo e Diogo Martinz, Francisco [Fl. 129 v.] Correa Manuel,
e Luis Vãz. O Padre Calixto Martinz e Antonio Dias pedreiro. Luis do Quintal
Botelho e Simão Diãz. Francisco D’Orta, e Nicolao Rodriguez. E tendo assi os
dittos eleitores suas pautas, logo o ditto Capellão comigo Escrivão e perante mim
ao pe do Altar Mór lhe deu aos dittos eleitores de dous em dous companheiros
iuramento sobre os Santos Evangelhos sobre que puseram suas mãos estando em
ioelhos na forma do Compromisso e capitulo que delle trata, lendo lhe a forma do
ditto iuramento a cada dous companheiros tendo elles suas mãos sobre o missal
e prometendo de o comprirem assi dizendo as mesmas palavras da ditta forma
de iuramento prometerão que bem e verdadeiramente sem odio nem afeição e
sem nenhum humano respeito votariam com hum Provedor e em hum Escrivão e
mais Irmãos.s. cinquo Nobres e seis Offiçiaes, e seriam pessoas que em suas almas
entendessem que tinhão as partes e calidades que se requeriam conforme ao ditto
Compromisso, pera Nosso Senhor ser bem servido e as misérias dos pobres serem
remediadas, em testemunho do qual fiz este termo que [Fl. 130] todos assinarão,
dia, mes e anno sobreditto, Thome de Mattos Escrivão da Meza o escrevi
[Assinaturas: Provedor Manoel de Bardi; Thome de Mattos; Luis da Serra;
Antonio Dias; Antonio Francisco; Hieronimo Ferreira; Sebastiam Antunes; Antonio Correa Manoel; (desenhou uma cruz) Andre Guomez; Manoel Varela; Pero
Correa; o Licenciado Manuel Martinz; Melchior Dias; (desenhou uma cruz)
Bertolameu Fernandez; Manoel Leitão Sanhudo; Luis do Quintal Botelho; Nicolao Rodriguez; Luis Vãz; Simão (desenhou uma cruz) Dias; Francisco D’Orta
D’Almeida; Dyogo Martinz; Calisto Martins; Francisco Correa Manuel; Antonio
Dias]
[Fl. 130 v.] E tendo os dittos eleitores feitos e acabadas suas pautas as entregaram na Meza ao ditto Provedor e sendo apuradas por elle com os mais Irmãos, se
achou sair por Provedor novamente eleito Dom Afonso de Lencastre Comendador Mor de Xpõ (=Cristo), e por Escrivão o Padre Antonio Vaz Franco, e o Padre
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Belchior Carneiro, Jeronimo D’Almeida, João da Pena. João Nunez da Serra e
Gaspar de Seixas do Poo, e dos Officiaes Luis Vaz Antonio Diaz lavrador Francisco da Sylva alfaiate. Pero Teixeira Bertalameu Françisco.
Os quais sendo chamados receberão iuramento dos Sanctos Evangelhos
que lhes deu o ditto Provedor o Doutor Manoel de Bardi, pello qual prometerão de bem e verdadeiramente servirem na ditta Caza e Meza o seguinte
anno que se acabara por outro tal dia como o prezente da Visitação de Nossa
Senhora a Santa Isabel, seus Officios que a cada hum lhes for encomendado
e repartido pello Provedor dando lhe obediençia & guardando em tudo o
Compromisso e segredo da Meza, e [Fl. 131] por assi o prometerem fazer, eu
Thome de Mattos Escrivão da Meza fiz este termo que todos assinarão, dia,
mes, e anno sobreditto.
[Assinaturas: Affonso Comendador Mor; Manoel de Bardi; Thome de Mattos; Antonio Vaz Franco; Pero Gonçalvez; Bertolameu Francisco; Pedro Teixeira;
João da Penna; Belchior Carneiro; Luis Vãz; Antonio Diaz; Jeronimo D’Almeida
D’Orta; Gaspar de Seixas do Põo; Francisco da Silva; João Nunes da Serra]
[Fl. 131 v.] Repartição dos cargos que o Provedor Dom Affonso de Lencastre Comendador Mor, e Alcaide Mor desta Villa fes dos Irmãos que ande
servir esta Santa Caza este anno de 1618 ate dia de S. Izabel do anno de 1619
# O Irmão Antonio Vaz Franco Escrivão da Mesa, e Fieis de Deus, e seu companheiro o Irmão Pero Gonçalvez terão cuidado de todos os pobres da Villa, e
envergonhados, e pidirão as Freguizias D’Amoreira, e Roriça (=Roliça), e tão bem
terão cuidado das obras da Caza
# O Irmão João da Pena Tizoureiro da Boça (= Bolsa), e seu companheiro o
Irmão Luis Vaz, pidirão as Freguizias do Carvalhal, e Bombarral e terão cuidado
da Fazenda da Casa
# O Irmão Jeronimo D’Almeida Tizoureiro da Capella, e seu companheiro o
Irmão Francisco da Silva alfaiate pidirão as Freguizias de S. Gregório e Vidais -.
# O Irmão João Nunes da Serra Juis dos Fieis de Deus, e seu companheiro
Bertolameu Francisco, carpinteiro pidirão as Freguisias do Reguengo Molledo, S.
Bertolameu e Mouta –
[Fl. 132] # o Irmão Padre Belchior Carneiro, e seu companheiro o Irmão Pero
Teixeira barbeiro terão cuidado do Hospital, e dos pobres e doentes delle e da
Ermida de S. Vicente, pidirão as Freguisias de Tornada, Coto, Serra do Bouro,
Nadadouro, Arelho, Carregal, Tras Outeiro Cazal da Figueira e Bairro. - .
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# O Irmão Gaspar de Seixas do Põo e seu companheiro o Irmão Antonio
Dias lavrador terão cuidado das demandas da Caza, dividas e rendas della, e dos
prezos da Cadea, pidirão as Freguizias da Magdalena Dos Francos, e Landal. –
[Assinatura: Antonio Vaz Franco]
Lembransa das Ordinarias o prezente anno de [1]618 a que esta Santa
Caza da (=dá) cada semana huma resão (=ração) de pão das alcofas quando
não há prezos de obrigação della
# Gaspar Ribeiro andador
# Maria Fernandez a Leda
# Jeronyma do Couto
# Luiza Fernandez
# Magdalena Lopes
# Briolania Fernandez
# Maria Françisca
# Luiza Pires
# Anna Luis
[Fl. 132 v.] Acordo do que se asentou em Meza sobre arecadação da Renda
desta Caza
Aos 8 dias do mes de Julho deste prezente anno de [1]618 sendo prezentes o
Provedor e Irmãos desta Santa Caza que o dito anno servem, por elles foi determinado que a renda e foros desta dita Caza se arrecadassem e cobrassem por ordem
della para o que foy eleito Gaspar Ribeiro andador, e por mim Escrivão lhe foy
entregue o rol assi do pão como dos foros que se pagão a esta Santa Caza assinado pello Provedor e Irmãos della, e asselado com o sello da mesma Caza o qual
rol lhe sirviva como Alvara de correr, e o dito Gaspar Ribeiro aceitou o dito rol
e arrecadassão (=arrecadassem) delle com as condissois (=condições) do anno
proximo passado, e assi o prometeo fazer, e outro si se assentou em Meza que aos
foros de perto fosse o Irmão João da Pena com o dito Gaspar Ribeiro e quanto aos
de longe elle os vera midir (=medir) dentro nesta Caza antes de se deitarem no
Cileiro (=Celeiro) onde os mandava deitar, de que tudo fiz este termo dia mes e
anno sobredito, Antonio Vaz Franco o escrevi
[Assinatura: Antonio Vaz Franco]
[Fl. 133] Aos 29 dias do mes de Julho deste prezente anno de [1]618 sendo
prezentes os Irmãos que o prezente anno sirvem esta Santa Caza em auzensia do
Provedor, se assentou em Meza, que toda a çera que se der dos Fieis de Deos, pera
os officios dos diffuntos se pague a duzentos reis por cada arrátel enquanto se não
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assentar outra couza en contrario, e assi se notificou aos Irmãos Francisco Nunes
digo João Nunes da Serra e Bertholameu Francisco que são os que o prezente
anno tem o dito cargo dos Fieis de Deos o que elles prometerão fazer de que tudo
fis este termo dia mes e era ut supra. Antonio Vaz Franco Escrivão que o escrivi
[Assinatura: Antonio Vaz Franco]
Em o mesmo dia 29 de Julho se assentou tão bem em Meza que o Pão das alcofas enquanto não ouver prezos da obrigação da Caza se deem as ordinarias e isto
sem mais dinheiro algum, de que me mandarão fizesse este termo pera lembransa
que eu fis e assinei dia mes e era ut supra
[Assinatura: Antonio Vaz Franco]
[Fl. 133 v.] Termo en que se ellegio a Luis da Serra advogado nesta Villa
para Procurador desta Caza
Aos sinco dias do mes de Agosto de [1]618 annos se assentou em Meza que Luis
da Serra Procurador do numero no Auditorio desta Villa, que elle como Procurador que foy desta Santa Caza assi dos prezos que ella aceita, como das demandas
que se oferecem, e mais couzas que á juízo toquem, o dito Luis da Serra as procurasse, e defendesse,en juízo e fora delle para o que de novo lhe davão, e outorgavão todos os poderes em direito acostumados , e que possa usar dos privilégios
concedidos a quem serve a dita Caza de Misericordia, de que mandavam fazer
este termo que o Provedor e mais Irmãos assinarão, Antonio Vaz Franco Escrivão
da Meza o fes dia mes e ora ut supra.
[Assinatura: Antonio Vaz Franco]
Aos 12 dias do mes de Agosto de [1]618 annos se assentou em Meza que aceitasse esta Santa Caza o livramento de Manoel de Castro prezo na Cadea desta
Villa com condissão que elle desse todo o dinheiro que se soubesse ser seu e assi ás
dividas todas, e logo entregou mil e quinhentos reis, e mandou dizer que todas as
mais dividas que tinha as daria pera esta Caza as mandar cobrar; de que tudo
o fis este termo Antonio Vaz Franco Escrivão que este fis dia mes e era ut supra
[Na margem esquerda escreveu-se: Sahio com hum Anno pera Africa, em 7 dias
de Agosto de 1619]
[Assinatura: Antonio Vaz Franco]
[Fl. 134] Acordo que se fes sobre os Irmãos que divião a esmolla dos Fieis
de Deos
Aos quinze dias do mes de Outubro estando o Provedor e mais Irmãos iuntos
se fes queixume em Meza em como se estava a dever a Confraria dos Fieis de
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Deos vinte oito mil e quatroçentos reis por aver muitos Irmãos e Confrades que
divião muitos annos a dita Confraria sem querer pagar sendo lhe por muitas vezes pedida pellos Officiais a quem isso competia pello que visto o grande descuido
que nisso avia e avia alguns e muitos Confrades que divião quinze e dezassete
annos sem quererem pagar pello ditos Provedor e Irmãos foy logo mandado a
mim Escrivão que fizesse huns escritos para se levem en todas as Igreias desta
Villa en que se amoestassem todos os ditos Confrades que estavão a dever as ditas
dividas sem quererem pagar, que dentro de hum mes pagassem, alias passado
o dito tempo fossem riscados do Livro da dita Confraria com declaração que ia
mais em algum tempo fossem outra ves admitidos o que eu Escrivão compri. [Fl.
134 v.] E fis os ditos escritos que se levão a estacão da missa do dia em as Igreias
desta Villa e se passou o dito tempo e termo posto e muito mais ainda sem quererem satisfazer em todo nem em parte, o que visto pello dito Provedor e Irmãos
assentarão que os Reveis fossem riscados do dito Livro da Confraria e não fossem
mais admitidos salvo pagando cada hum delles hum cruzado primeiro. E isto
pedido em Meza, e para mais inteiramente [aparece sublinhado] tudo se comprir,
se assentou que o Mordomo dos Fieis de Deos nem o Juis, assentassem alguem no
rol da dita Confraria, como de antes se faria, senão em Meza por consentimento
de todos para que assi se soubessem os Reveis que erão riscados pello rol que
disso fica tresladado nesta SAnta Caza, e por tudo assi passar na verdade fis este
termo que todos assinarão comigo Escrivão, em Meza oie dezoito dias do mes de
Novembro de [1]618 annos
[Assinaturas: Afonso Comendador Mor Provedor; Antonio Vaz Franco; João
da Penna; Antonio Diaz; Luis Vaz; Belchior Carneiro; Pero Teixeira] [Fl. 135]
[Continuação das Assinaturas: Bertolameu Francisco; Francisco da Silva; Hieronimo D’Almeida D’Orta; Pero Gonçalvez; Gaspar de Seixas do Põo]
Acordo pera aceitar esta Caza o livramento de Breatis (=Beatriz) Luis preza
Aos 2 dias do mês de Dezembro de [1]618 annos se assentou em Meza que asseitasse esta Santa Caza o livramento de Breatis Luis preza na Cadea desta Villa
moradora que foy no lugar do Soveral do Perilhão (=Sobral do Parelhão) termo
desta Villa, por quanto se tirou informação e se achou não ter couza alguma de
sem antes ser muito pobre e necessitada, e logo avizarão aos Irmãos que tem
cuidado dos prezos corressem com o dito seu livramento de que fis este termo dia
mes e era ut supra.
[Assinatura: Antonio Vaz Franco]
[Fl. 135 v.] Termo da entrega do Guião
Anno do nascimento de Nosso Senhor Jhesus Christo de mil seiscentos e dezanove em os treze dias do mes de Janeiro nesta Caza da Misericordia da Villa de
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Obidos sendo juntos em Meza em auzensia do Irmão Provedor eu Antonio Vaz
Franco Escrivão com os mais Irmãos abaixo assinados logo por parte do Doutor
Manuel de Bardi Provedor que foy nesta Caza o anno proximo passado de [1]618
aparesseo o Padre Thome de Matos Escrivão que foy da Meza do dito anno, e
entregou hum Guião de Tafeta (=Tafetá) preto com seus cordões e letras de ouro e
outro si huma crus prateada e astea preta pera elle, dizendo que ao ditto Doutor
Manuel de Bardi Provedor que era o ditto anno entregara a esta Meza des mil reis
pera se aver de fazer por sua ordem o ditto Guião pera as procissões dos Passos
conforme ao termo que disso esta feito neste Livro, e porque, o ditto Guião e suas
pertensas tinhão feito de custo onze mil duzentos e noventa reis esta Caza lhe fica
devendo mil duzentos e noventa reis dos quais [Fl. 136] mandou dizer por huma
carta sua que fazia servico delles a esta Santa Caza e não quiria nada e por tudo
passar na verdade e o ditto Doutor Manuel de Bardi ficar descarregado dos ditos
des mil reis fis este termo em que todos assinarão dia mes e anno sobreditto. Antonio Vaz Franco Escrivão da Meza o escrevi
[Assinatura: Antonio Vaz Franco]
Termo dos Dotes do anno passado
Aos 12 dias do mes de Setembro do prezente anno de [1]618 sendo prezentes em
Meza o Provedor e mais Irmãos se apresentou hum maço de cartas celado com
o cello da Misericordia de Lixboa o qual eu Antonio Vaz Franco apresentei por
estar em meu poder o qual aberto se achou serem dous dotes das duas Orfãs que
forão dotadas o anno passado, a saber hum de Anna filha de Vicente Gonçalvez
ia defunto e de Izabel Fernandez do lugar do Coto, dotada em doze mil reis, e
outro de Izabel da Costa [Fl. 136 v.] filha de Domingos Pirez ia defunto e de
Izabel da Costa moradores na Mouraria dotada em quinze mil reis [Na margem
esquerda escreveu-se: 15 000 reis], e nelles vinha declarado que suposto que as
ditas Orfãs não cazassem naquele anno não sendo por falta de suas pessoas que
nem por isso perdessem os seus dotes, couza que nenhuns dos Irmãos assi os da
Meza como os de fora se não lembrão vivem outros em tal forma, porem não
vinha carta alguma da Meza da Santa Casa de Misericordia de Lixboa, pera o
Provedor e Irmãos desta Santa Caza, e seia em lembransa que de todos os termos
deste Livro não custa terem mandado nunca carta com os ditos votos no que bem
se mostra não terem muita vontade a que vão de ca os votos das Orfãs dotadas,
senão as informações somente de que tudo fis este termo dia mes e era ut supra.
Antonio Vaz Franco Escrivão que o escrevi
[Assinatura: Antonio Vaz Franco]
[Fl. 137] Aos 8 dias do mes de Outubro do prezente anno de [1]618 entreguei
digo passei certidão na propria folha que veo de Lixboa en como Anna nella
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contheuda fora recebida com seu marido Pero João como manda a Santa Madre
Igreia e ao seu recebimento forão assistir o Padre Belchior Carneiro com o Irmão
Pero Teixeira e delles constou estarem recebidos de que tudo fis este termo em
Meza Antonio Vaz Franco Escrivão que o escrevi
[Assinatura: Antonio Vaz Franco]
Aos des dias do mes de Fevereiro do prezente anno se tirou por esta Villa a
esmolla da cera para as necessidades desta Caza e importou sete arrateis menos
[de seguida surge-nos uma abreviatura de difícil leitura] e em dinheiro mil e
novecentos reis de que fis esta lembransa em os des dias do mes de Fevereiro do
ditto anno de [1]619
[Assinatura: Antonio Vaz Franco]
[Fl. 137 v.] Auto da Elleição das Orfãs deste anno de [1]619
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Christo de 1619 anos 17 dias do mes
de Fevereiro estando iuntos em Meza os Irmãos abaixo assinados comigo Antonio
Vaz Franco que assistia em lugar do Provedor por ser auzente, eu os fis a todos os
sabedores en como era tempo de se fazer a elleição das duas Orfãs que a Rainha
D.Catarina que esta en gloria deixou se dotassem cada anno nesta Villa e seu termo, para o que estavão feitas todas as diligençias necessárias conforme ao Compromisso e verba do testamento da dita Senhora Rainha, a saber mandados escritos a todas as Freguizias desta Villa e seu termo en que se declaravão as calidades
partes e condições que as ditas Orfãs avião de ter para serem admitidas suas
petições pera averem os ditos dotes, e logo lhes apresentei e lii as pitiçõis (=petições) que forão seis as quais entreguei cada huma dellas a dous Irmãos para que
se informasse no conteúdo nellas debaixo do juramento que naquella Meza [Fl.
138] tinhão recebidos, o que cada hum delles prometeo fazer de que tudo fis este
termo dia mes e era assima Antonio Vaz Franco Escrivão que o escrevi.
[Assinatura: Antonio Vaz Franco]
E logo a quarta feira que forão 20 dias do dito mes de Fevereiro mandei pello
andador da Santa Caza de Misericordia avizar todos os dittos Irmãos que tanto
que ouvissem tocar o sino da Caza se ajuntassem todos porquanto era necessário
darem rezão das informações que tinhão tirado para se mandarem os vottos a
Misericordia de Lixboa conforme ao Compromisso, o que elles fizerão, e sendo
todos iuntos em Meza, derão suas informações como á cada hum delles fora encomendado, e sendo feitas todas as diligensias, eu como Escrivão fis escritos que
dei a cada hum delles para que daquelas seis pitiçois (=petições) que ali estavão
prezentes em Meza votassem soómente em duas [Fl. 138 v.] por assi estar ia determinado e assentado, por muitas rezões que para isso avia conforme a lembransa
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que ficará para os Irmãos que ao diante forem, e para que todos e cada hum de
nos votassem conforme a vontade da ditta Senhora Rainha mandei vir duas tochas açezas; e abrindo o caixilho ou almario onde esta o Santo Crucifixo da ditta
Caza descobrindo lhe o veo (=véu) e cortina com que esta cuberto todos postos
de joelhos lhes pedi com o milhor modo que pude e de os foy servido a iudarme
(=ajudar-me), que postas todas as paixões e affeições de parte procurassem por
de seu carregar suas conciensias e terem soómente tenção de comprir en tudo o
que era serviço de Deos conforme ao iuramento que para isso tinhão; e eu de novo
lhes tornei a dar, o que todos e cada hum delles prometerão fazer, e logo como
ditto tenho aceitavam seus escritos de todas as ditas petições das Orfãs que forão
seis, e sairão pella maneira seguinte
[Fl. 139] # Anna Gonçalvez filha de Fernão D’Alvares e de Violante Alvarez ia
diffuntos moradora no lugar de Carvalhal de idade de vinte e sinco annos, com
nove votos em primeiro lugar, tem de ligitima 4757 reis sem adquiridos alguns
# Magdalena Vicente filha que foy de Domingos Manuel da Mata e de Luiza
Vicente ia deffuntos moradores que forão na Quinta do Carvalhedo com quatro
votos em segundo lugar, tem de idade 24 annos não tem nada de seu mais que
huma Caza que ella adquirio que valera 3000 reis
# Maria Franca filha de Domingos Francisco pescador ia defunto natural do
Arelho termo desta Villa, com tres votos, tem de idade 21 annos, e de ligitima 838
reis em moveis sem adquiridos
# Francisca filha de Domingos Dias lavrador ia defunto e de Catharina Dias
moradores que forão na Quinta da Botilheira termo desta Villa de Obidos, tem
de idade 20 annos, e de ligitimas 372 reis saio com tres votos
[Fl. 139 v.] # Anna filha de Gaspar Antunes ia defunto morador que foy no
lugar digo no Cazal dos Gordinos, com hum voto, tem de idade 20 annos, tem de
ligitima 3057 reis
# Antonia natural do Reguengo com dous, não ponho a idade nem que o tem
de ligitima, porque a sua petição e mais papeis forão offiriçidos por hum Irmão da
Meza, e porque não saio a seu gosto, os vasgou e levou consigo, e não tive donde
me costasse fazer mensão do que falta e feita a dita elleição, e apurados os vottos
por mim e mais Irmãos se achou estar em primeiro lugar Anna Gonçalvez, e
Madalena Vicente em 2.º lugar, atras contheudas e declaradas, e por esta maneira
ouverão esta elleição por boa firme e valiosa, e que estas duas Orfãs fossem as
eleitas e antepostas a todas as de mais por terem mais votos, como dito he, e que
soómente as certidões dellas assi de sua ligitima como de sua idade fossem inviadas com huma carta desta Meza, ao Provedor e Irmãos [Fl. 140] da Misericordia
da Cidade de Lixboa cerradas e celladas com o sello desta Meza pera lá serem
dotadas o que eu fis no mesmo dia que se fes a dita elleição, e tudo inviei ao Comendador Mor Provedor desta Santa Caza pera la as mandar dar, de que tudo fis
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este termo digo Auto de Elleição que todos assinarão dia mes e era sobredita Antonio Vaz Franco Escrivão da Meza o escrivi; fis a entrelinha pera la as mandar.[Assinaturas: Antonio Vaz Franco; Joam da Penna; Gaspar de Seixas do
Põo; Bertolameu Francisco; Pero Gonçalvez; João Nunes da Serra; Hieronimo
D’Almeida D’Orta; Antonio Diaz; Luis Vãz; Belchior Carneiro]
[Fl. 140 v.] Riscarão dous Irmãos
Anno do nascimento de Nosso Senhor Jhesu Christo de 1619 em os 31 de Março do prezente anno sendo iuntos em Meza os Irmãos abaixo assinados comigo
Escrivão em auzensia do Provedor por ser auzente se assentou por votos de todos
que Domingos de Souza e Antonio da Silva [de seguida riscou-se uma palavra]
Irmãos de Santa Caza fossem riscados da Irmandade sem nunca mais serem admitidos porquanto forão desobidientes aos mandados que da Santa Caza lhes
forão encomendados esta Coresma passada, e porque constou que ia por outras
vezes tinhão comitido a mesma desobediência, e por não parecer bem e porem os
ditos lugares peiados com pessoas que não avião servir os cargos que pella Meza
lhes fossem dados conforme ao Comprisso (=Compromisso), assentarão todos
pera exemplo de outros fossem riscados como defeito se riscarão, de que tudo fis
este auto que todos assinarão dia mes e era sobredito Antonio Vaz Franco Escrivão que o escrevi
[Assinaturas: Antonio Vaz Franco; Gaspar de Seixas do Põo; Hieronimo
D’Almeida D’Orta] [Fl. 141] [Continuação das Assinaturas: Luis Vãz; Antonio
Diaz; Francisco da Silva; Bertolameu Francisco; Joam da Penna; João Nunes da
Serra]
Aos 7 dia do mes de Abril do prezente anno de [1]619 por mim Escrivão em
auzencia do Provedor e mais Irmãos abaixo assinados se assentou em Meza que
esta Santa asseitasse correr com o livramento de Andre João prezo na Cadea desta
ditta Villa natural do lugar Dos Francos, por quanto avia dous mezes que estava
prezo e em todo esse tempo se tirou informação do que tinha de seu; e se achou
não ter couza alguã de que se pudesse valler para seu remedio, niçissidades e
livramento do que tudo fis este termo [Fl. 141 v.] dia mes e era sobreditto Antonio
Vaz Franco Escrivão que o escrevi
[Assinatura: Antonio Vaz Franco]
Aos 21 dias do mes de Abril do ditto anno de [1]619 passei certidão na propria
folha que veo de Lixboa a Izabel da Costa moradora nos Cazais da Mouraria
em como fora recebida como manda a Santa Madre Igreia com Alvaro Luis seu
marido, os quais forão recebidos na Igreia de Nossa Senhora da Annunciassão
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do lugar de Tornada termo desta Villa e ao seu recybimento forão prezentes por
ordem desta Meza os Irmãos Gaspar de Seixas do Põo, e Antonio Dias lavrador
e por tudo passar na verdade fizesse termo no mesmo dia e era assima declarado
[Assinatura: Antonio Vaz Franco]
[Fl. 142] Maria Godinha preza e solta a tres de Agosto
Aos 28 dias do mes de Abril do prezente anno de [1]619 se assentou em Meza
que esta Santa Caza corresse com o livramento de Maria Godinha natural da
Villa de Piniche (=Peniche) preza na Cadea desta Villa por constar pollas informações que disso se tirarão ser muito pobre e não ter couza algumuã de que se
pudesse valer de que fis esse termo dia mês e era assima declarado Antonio Vaz
Franco Escrivão que o escrivi
[Assinatura: Antonio Vaz Franco]
[Fl. 142 v.] Eleição dos Dez eleitores; Provedor e Irmãos da Misericordia
Anno 1619
Anno do nascimento de Nosso Senhor Jesu Christo de mil seiscentos e dezanove annos, em os dous dias do mes de Julho, na Casa da Misericordia desta Villa
de Obidos, sendo nella prezentes os Irmãos da Mesa, a saber o Padre Melchior
Carneiro, Gaspar de Seixas do Põo, Luis Vaz, Antonio Dias lavrador, Pero Gonçalvez, e Bertolameu Francisco comigo Melchior Dias Capellão, em auzencia dos
companheiros por serem em Lixboa a ver a entrada de sua Magestade [referência
à única entrada na Cidade de Lisboa, que o Rei Filipe II de Portugal (III de
Espanha) fez, no dia 22 de Junho de 1619, na também única visita que realizou,
durante o seu reinado, ao nosso país, entre os meses de Maio e Outubro, do ano
anteriormente referido], logo pellos sobreditos foi antre elles eleito por Escrivão
pera assistir comigo Cappellão o Irmão Gaspar de Seixas do Pó no tomar os votos
dos Irmãos dos cento e vinte, pera eleitores, o que ambos fizemos tomando primeiro juramento da mão do dito Irmão o Padre Melchior Carneiro, e tomados os
votos conforme ao Comprimisso, seguindo em tudo o que em tal tempo, e acto se
custuma fazer, se apurarão em Mesa os ditos votos, que forão dados pella mayor
parte dos Irmãos cento e vinte, como consta das e pactas que me mandarão guardasse, e estão em meu poder, e por ellas se achou sahirem por eleitores, o Padre
Thome de Matos, Lopo de Sequeira, João Delgado Vigario, Simão D’Orta, e Luis
da Serra. Paulo Gomes, Bertolameu Francisco, Pero Correa, Manuel Luis, e Gaspar Ribeiro alfayate, os quaes forão chamados, e receberão juramento de dous em
dous como se custuma, e repartidos fizerão eleição de Provedor, Escrivão, e onze
Conselheiros, e se achou pellas suas e pactas sahir por Provedor Manuel Leitão
Sanhudo, e por Escrivão eu Melchior Dias, e por Irmãos Conselheiros, o Padre
Calisto Martinz, Gaspar dos Reis Leitão, Andre Martinz, Antonio Nunes da Serra,
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e o Padre Gaspar Nunes. Manoel Luis, Antonio Nunes capateiro, Francisco João
sarralheiro, Sebastião da Crus, Manuel Da Matta, e Gas [Fl. 143] e Gaspar Ribeiro alfayate / Os quaes sendo chamados todos receberão juramento dos Sanctos
Evangelhos pera bem servirem a Deus e a Nossa Senhora, na dita Casa de Misericordia, o que todos aceitarão fazer o prezente anno que se acabará por outro tal
dia de mil seiscentos e vinte: e por não aver Livro se não fez logo este termo nelle,
e mandarão que eu Cappelão o fiz esse quando me fosse entregue com Escrivão
que tinha sahido na dita eleição, e relatasse o como se fez a dita eleição na forma
de Comprimisso, pello que tanto que entregarão este Livro de Acentos, fiz este
acto de lembrança, e tudo o nelle relatado passa na verdade, e consta das e pactas
que em meu poder tenho a que me reporto, e se seguio a ordem do Comprimisso,
custume e ornato que na dita Sancta Casa de Misericordia e dia se faz de muitos
annos a esta parte, sem falta alguã, salvo a que fizerão os Irmãos ausentes como
fica dito, em fe de tudo fiz e asinei com os Irmãos Provedor e mais Conselheiros
oje 4 de Agosto de mil seiscentos e dezanove
[Assinaturas: Melchior Dias; o Provedor Manoel Leitão Sanhudo; Gaspar
Ribeiro; Andre Martinz; Gaspar dos Reis Leitão; Antonio Nunez; Gaspar Nunes
Travassos; Manuel da Mata; Calisto Martinz; Antonio Nunez; Francisco João;
Sebastião da Crus]
[Fl. 143 v.] Repartição dos Cargos que o Irmão Provedor Manuel Leitão
Sanhudo fez aos Irmãos que ande servir esta Sancta Casa este anno de 1619
ate dia da Vizitação a Sancta Izabel de 1620
O Irmão Melchior Dias Escrivão da Mesa e dos Fieis de Deus, com o Irmão
Manuel Luis teram cuidado dos envergonhados e pobres da Villa; pediram as
Freguezias da Roriça e Amoreira: e assistiram nas obras da Casa
[de seguida riscou palavras, e escreveu: Riscou se por verdade]
O Irmão Gaspar Nunes Travaços Tizoureiro da Bolça com o Irmão Manuel da
Mata, pediram as Freguezias do Bombarral, e Carvalhal.
O Irmão Calisto Martinz Tizoureiro da Capella com o Irmão Antonio Nunes
capateiro pediram as Freguezias de Tornada, Coto, Serra do Bouro, Nadadouro,
Foz, Arelho, Tras Outeiro; Casal da Figueira, Brogueira e Bairro
O Irmão Antonio Nunes da Serra Juiz dos Fieis de Deos com o Irmão Francisco João Mordomo da dita Confraria pedirão as Freguezias do Reguengo, Moledo,
S. Bertolameu, e Mouta
O Irmão Gaspar dos Reis Leitão com o Irmão Sebastião da Crus teram cuidado do Ospital, e da Irmida de S. Vicente pediram as Freguezias de São Gregorio, e
parte da dos Vidais, Torre, Formigal e Gaeiras
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O Irmão Andre Martinz com o Irmão Gaspar Ribeiro alfayate teram cuidado
dos prezos, demandas, dividas, e rendas desta casa, pediram as Freguezias da
Madalena Do Francos e Landal
[Assinatura: Melchior Dias]
[Fl. 144] As Pobres Ordinarias são as seguintes
# Gaspar Ribeiro andador; # Maria Fernandez a Leda; Jeronima do Coto #
Luiza Fernandez # Madalena Lopes, # Briolania Fernandez # Maria Francisca
# Luiza Pirez # Anna Luis : A estas se dá por ora dez reis a cada huma, e ao sobredito Gaspar Ribeiro hum vintém, / e o pão que se tira pellas portas se da aos
prezos: e não nos avendo se lhe fará sua rezão, delle como de antes se custumava:
não se acentando outra cousa
Com Jheronima do Coouto entrevada se acentou que os Irmãos corressem
com ella cada dous companheiros sua semana o que se faz sem gasto da Casa, sob
posto que se offeressem tres vinténs pera cada semana pera ajuda dos gastos, e o
Irmão Provedor começou primeiro
Capuchos
Acentou se em Mesa que com muito cuidado se corresse com os dez arratens
de carne de vaca em cada huma semana, pera os Padres Capuchos, e nas que
forem de Coresma e a avento, se lhe mande hum tostão de peixe, ou o que milhor
se poder adquirir, e isto com a conformidade, causas apontadas no termo atras
folhas cento e sete que comessa na volta. Acordo, sobre os Padres Capuchos. Melchior Dias o escrevi
Fieis de Deos
Acentou se que o Mordomo dos Fieis de Deos não acente nenhum Confrade
no rol, sem primeiro o dizer em Mesa, e se determinar nella o que mais serviço de
Deus parecer ao Provedor e Irmãos della
[Assinatura: Melchior Dias]
[Fl. 144 v.] Luis da Serra Procurador desta Santa Casa
Aos nove dias digo Aos qatorze dias de Julho de mil seiscentos e dezanove, em
Mesa se acentou que Luis da Serra advogado nesta Villa, que elle como Procurador que he desta Sancta Casa de Misericordia, o fosse o prezente anno, pera que
em Juizo e fora delle possa defender e precurar as cousas della, assy o livramento
dos prezos que ela aceitar como todas as demandas e mais causas, que a ella
tocarem, pera o que de novo lhe devão e outorgavão todos os poderes em direito
acostumados, e que possa usar dos previlegios e liberdades concedidos a quem

— 138 —

serve a dita Casa de Misericordia, de que mandaram fazer este termo e asinarão.
Melchior Dias o escrevi
[Assinaturas: Melchior Dias; O Padre Manoel Leitão Sanhudo; Gaspar Ribeiro; Andre Martinz; Gaspar dos Reis Leitão; Antonio Nunez; Manuel da Mata;
Sebastião da Crus; Antonio Vãz; Francisco João; Calisto Martinz; Gaspar Nunez
Travassos]
[Fl. 145] Arecadação da Renda
Em o primeiro Domingo de Agosto e quatro dias delle se acentou em Mesa,
pellos Irmãos della sendo prezente o Provedor todos abaixo asinados que as rendas desta Sancta Casa, e foros obrigados á renda do Spiritu (=Espírito) Sancto, e
Gafaria, se arrecadassem, e cobrassem por ordem della; pera a qual arrecadação
foi eleito Gaspar Ribeiro andador e familiar della, por quanto sabia por esperiencia e trato do dito recebimento de alguns annos a esta parte o como melhor e mais
util era a dita arrecadação conhecendo e tendo tratado com todos os foreiros desta Sancta Casa, e pera isso lhe foi mandado passar Alvara de correr, assinado por
o Irmão Provedor e mais Irmãos da Mesa o qual eu Escrivão lhe entreguei com
o rol de todos os foreiros nomeados por seus nomes, e lembrança dos que ainda
estão devendo do anno passado, o que tudo o dito Gaspar Ribeiro aceitou, e prometeo arrecadar, e fazer as diligencias dividas com muito cuidado e advertencias
a essa Mesa sendo necessárias, e que sendo necessario assistir algum Irmão na
arrecadação dos foros e rendas que se custumão pagar junto ou perto desta Villa,
fosse pera isso chamado o Padre Gaspar Nunes Travaços Tizoureiro da Bolça,
pera com o dito Gaspar Ribeiro assistir ao recebimento que medida dos ditos foros
que se pagão a trigo, os de mais se medirão nesta Casa da Misericordia, pera que
assym não aia discuido algum, e esta medida e conta se fará antes de se o dito
trigo deitar no celeiro, sendo a ella prezente o dito Irmão Gaspar Nunes Travaços
e de todas estas lembranças mandarão fazer este termo Melchior Dias o escrevi
[Assinaturas: O Padre Manuel Leitão Sanhudo; Gaspar Ribeiro; Melchior
Dias; Amdre Martinz; Sebastião da Crus; Francisco João; Gaspar dos Reis Leitão;
Antonio Nunez] [Fl. 145 v.] [Continuação das Assinaturas: Antonio Nunez; Calisto Martinz; Manuel da Mata; Gaspar Nunes Travassos]
Pero Alvarez da Lourinhan (=Lourinhã) Prezo [Na margem esquerda escreveu-se: este Pero Alvarez foy condenado, em asoutes (=açoites): e veo solto e
livre]
Avendo alguns mezes que este Prezo Pero Alvarez natural da Lourinhan, está
na Cadea e nella o sostentarão os Irmãos do anno passado, e os do prezente fazem
o mesmo, e ordenandosse as diligencias de sua pobreza, se escreveo ao Provedor
e Irmãos da Misericordia da ditta Villa da Lourinhan, e por informação, nos
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constou ser pobre, e não lhe ficarem bens da legitima e de seu pay, e que sua may
Maria Francisca vive na dita Villa pobremente, pello que foy recebido em conta
dos prezos desta Casa conforme ao Comprimisso, e que se corra com o seu livramento sobre o qual se tem ia feito algumas diligencias. Melchior Dias Escrivão o
fez em Mesa o primeiro de Setembro de 1619
[Assinatura: Melchior Dias]
Maria Godinha
Foi solta esta Maria Godinha em tres dias de Agosto, e sayo o Juiz de Fora
Urbano de Gouvea condenado em custas de pessoa e outros conchegos que pella
sentença que está no almario desta Casa, se ve somar em 9765 reis
[Assinatura: Melchior Dias]
[Fl. 146] Auto de Eleição de Irmitão (=Ermitão) de S. Vicente Domingos
Cosme
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Xtho (=Cristo) de mil seiscentos e
dezanove annos, em os vinte e sete dias do mes de Octubro, na Casa do Despacho,
da Misericordia desta Villa de Obidos, sendo juntos em Mesa, o Provedor e Irmãos abaixo asinados, por elles foi tratado que por quanto a Irmida de S. Vicente
que he desta Sancta Casa estava sem Irmitão, de sinco meses a esta parte pouco
mais ou menos, e Antonio da Crus que estava por eleito nella, se auzentou sem
ordem desta Mesa, pello que convinha prover se pessoa que servisse de Irmitão na
dita Irmida e por alguns respeitos do serviço de Deus e autoridade desta Mesa se
acentou, não se provesse de propriedade e porque ha dita Mesa se fizerão petições,
e aos mais votos sahio pera aver de servir de Irmitão na dita Irmida por este anno
diante Domingos Cosme morador nesta Villa, o qual foi mandado vir por ante o
dito Provedor e Irmãos, e por elles lhe foi feito lembrança das cousas que avia de
fazer na dita Irmida emquanto nella estivesse por Irmitão conforme ao termo da
eleição do dito Antonio da Crus auzente, que está neste Livro as folhas vinte e oito
que elle aceitou, e prometeo fazer com muita ventagem, e mandarão se passasse
carta de Irmitaria de que eu Escrivão fiz este auto, dia mes e anno
[Assinaturas: O Provedor Manoel Leitão Sanhudo; Melchior Dias; Sebastião
da Crus; Francisco João; Gaspar Nunes Travassos; Calisto Martinz; Domingos
(desenhou uma cruz) Cosme; Gaspar dos Reis Leitão; Andre Martinz; Gaspar
Ribeiro; Manoel Luiz]

— 140 —

[Fl. 146 v.] Carta da Misericordia de Lixboa das Orfans dotadas
Em os vinte e sete dias do mes de Outubro de mil seiscentos e dezanove, se
abrio huma carta que veo do Provedor e Irmãos da Misericordia de Lixboa em
resposta de outra que desta Mesa se lhe escreveo, e nella relata estar dotada Anna
Gonçalvez de 25 annos filha de Fernão D’Alvarez e de Violante Alvarez ia defuntos moradores no Carvalhal deste termo em oito mil reis [Na margem esquerda
escreveu-se: Anna Gonçalvez; e na margem direita escreveu: 8 000]
E assy mais Madalena Vicente de 24 annos filha de Domingas Manuel da
Mata, e Luiza Vicente ia defuntos em dez mil reis [Na margem esquerda escreveu-se: Madalena Vicente; e na margem direita escreveu: dez mil reis]
E que conforme ao Compromisso da dita Casa de Misericordia se não podião
ora deitar em Livro, sem primeiro se fazer a saber ás mesmas orfans, e ellas declararem que aceitão a contia que assy lhes está dotada. E desta diligencia avizassemos. O que com muita brevidade se fez, e escrivi carta com lembrança de sua
aceitação, e também em como esta he a primeira vez que se dotaram oito mil reis
contra a verba da Rainha Dona Caterina, avendo vindo alguns annos alguãs, em
12-15- e 18 – mil reis. E sob posto que ia pera estas duas dotadas não tenha lugar
esta lembrança, pode ser que sirva pera ao diante, Melchior Dias Escrivão fiz este
termo por mandado e ordem do Provedor e mais Irmãos da Mesa, e asinei
[Assinatura: Melchior Dias]
As dotadas assima casaram, e com certidão do Escrivão desta Sancta Casa
justificada logo lhe entregarão os dotes na Misericordia da Cidade de Lyxboa //
tambem levarão certidão do Cura justificada, e a do Escrivão desta Sancta Casa
foy tambem assinada pellos dous Irmãos que assistirão ao recebimento
[Assinatura: Melchior Dias]
[Fl. 147] Aceitação do testamento do Padre Rodrigo D’Orta, ora falecido
no lugar da Roriça (=Roliça) em 23 dias de Janeiro de 1620
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jesu Christo de mil seiscentos e vinte
annos, em os vinte e tres dias de mes de Janeiro e Casa do Despacho desta Sancta
de Misericordia da Villa de Obidos sendo nella juntos o Provedor Manuel Leitão
Sanhudo e os Irmãos abaixo asinados, em Mesa foy apresentado, hum proprio
testamento do Padre Rodrigo D’Orta, ora falecido no mesmo dia no lugar da Roriça (=Roliça) termo desta Villa, pello qual consta deixar á esta Sancta Casa por
herdeiros de todos os foros que o dito Padre Rodrigo D’Orta tinha feito a retro pedindomais aceitassem os desta Sancta Casa de Misericordia serem testamenteiros
de sua alma, como mais largamente consta do dito testamento, que logo ficou em
mão do Escrivão pera se começar á cumprir a vontade do dito defunto, do qual
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huma e outra cousa se aceitou, e se fez termo por Pero Alvarez Pereira tabalião ao
pe da aprovação do dito testamento, a que me reporto. E logo ahy se acentou, que
a outro dia pella menham (=manhã) se fosse fazer o enterramento ao dito defunto com o ornato e sera (=cera) desta Sancta Casa, em principio de agradecimento
de hum atam grande esmola pera os pobres repartida pellos Provedores e Irmãos
della, e em fe (=fé) de tudo eu Melchior Dias Escrivão da dita Casa e Mesa fiz este
Auto de lembrança que todos asinarão dia mes e anno ut supra
[Assinaturas: O Provedor Manuel Leitão Sanhudo; Melchior Dias; Manoel
Luis; Antonio Vaz; Amdre Martinz; Gaspar Ribeiro; Manuel da Mata; Francisco
João; Calisto Martinz; Sebastião da Crus; Gaspar Nunes Travassos; Gaspar dos
Reis Leitão]
[Fl. 147 v.] Enterramento que se foy fazer do Padre Rodrigo D’Orta na
Igreja do lugar da Roriça
Em os vinte e quatro dias do mes de Janeiro de mil seiscentos e vinte annos,
pella menham (=manhã), o Provedor e Irmãos da Mesa com alguns mais do
Cento, mandando levar o ornato e sera desta Sancta Casa a semelhantes enterramentos necessario e com muita aventagem gratificando a esmola que o defunto
Rodrigo D’Orta deixava pera se repartir por pobres nella, fomos ao dito lugar, e se
lhe ordenou e fez seu enterramento na Capella Mor da Igreija de Nossa Senhora
donde era fregues, como por tal esmola estava merecendo, e não hirem nem serem
chamados os Irmãos do Cento pera acompanharem aos que la forão foy causa,
aver grandes cheas (=cheias), ventos e chuvas, e tanto que com trabalho fomos
passar à Ponte da Boboris, e dar a voltta a Ponte das Asenhas do Pó. Rompendo
por todas as iniurias do tempo, logo se deu ordem aos outros dous officios conforme a manda do dito testamento, e pera elles se mandou levar a sera (=cera)
desta Sancta Casa, e ornamentos pretos com a prefeição divida e feita por ânimos
agardecidos. Em fe (=fé) de tudo eu Melchior Dias Escrivão desta Sancta Casa de
Misericordia fiz este termo de lembrança
[Assinaturas: O Provedor Manoel Leitão Sanhudo; Melchior Dias; Antonio
Vaz; Amdre Martinz; Manoel Luis; Manuel da Mata; Gaspar Ribeiro; Calisto
Martinz; Sebastião da Crus; Gaspar Nunes Travassos; Gaspar dos Reis Leitão]
[Fl. 148] Entrega de vinte e nove Escripturas dos Foros a retro, que o defunto Rodrigo D’Orta deixou a esta Sancta Casa
Em os dous dias de Fevereiro de mil seiscentos e vinte sendo em Mesa nesta
Sancta Casa de Misericordia da Villa de Obidos, prezentes o Provedor della Manuel Leitão Sanhudo e os Irmãos abaixo asinados, eu Melchior Dias Escrivão da
dita Casa em Mesa entreguey vinte e nove escripturas de foros a retro que o Padre
Rodrigo D’Orta contendo nos termos atras, deixou a esta Sancta Casa pera em
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cada hum anno se repartirem pellos pobres, e pellas ditas escripturas a que me
reporto consta importarem em tres moyos e corenta alqueires, a saber tres moyos
e nove alqueires de trigo, e trinta e hum alqueire de centeo [Na margem esquerda
escreveu-se: trigo – 189 alqueires, Centeo – 031 alqueires], e os foreiros se tiraram
a rol, e se mandou fossem escriptos no Livro dos Registos da dita Casa a que tudo
eu Escrivão satisfiz bem e fielmente e declaro que as ditas 29 – Escripturas [de
seguida surge-nos palavra de difícil leitura] da mão de Eyria Cosma ama do
dito defunto, e dellas lhe dey quitação em nome dos desta Sancta Casa pera sua
lembrança, e por tudo passar na verdade fiz este termo dia mes e anno ut supra
[Assinatura: Melchior Dias]
Manda o testador em seu testamento que tirandosse alguns destes foros, que o
dinheiro delles se torne logo a empregar em outros pera que sempre aia o dito pão
pera se repartir com os pobres
[Assinaturas: O Provedor Manoel Leitão Sanhudo; Melchior Dias; Antonio
Vaz; Amdre Martinz; Manoel Luis; Manoel da Mata; Gaspar Ribeiro; Francisco
João; Calisto Martinz; Sebastião da Crus; Gaspar Nunez Travassos; Gaspar dos
Reis Leitão]
[Fl. 148 v.] Carta de Lixboa
Oje 2 de Fevereiro de 1620 em Mesa se abrio huma carta da Misericordia de
Lixboa, acerca de dinheiro que esta na India tocante a Jheronima da Concepção
da Corumbeira (=Columbeira). Luiza de Vasconcellos D’Amoreira. E Maria Ribeira desta Villa, com sua irmã Francisca Ribeira da Castanheira, e duas sobrinhas em S. Mamede, as diligencias que pella dita se encomendarão se fizerão, e a
ella respondeo esta Mesa tornando a mandar a lista que de lá veo, cuio treslado, e
assy o treslado do testamento de Pero Ribeiro Irmão da dita Maria Ribeira defunto em Malaca [aparece, contudo, riscada esta última palavra] ajuntei maço de
papeis que estão no almario (=armário) do Escrivão desta Sancta Casa. E pello
dito testamento deixava o dito Pero Ribeiro não sendo as Irmás ou filhos dellas
vivos, a esta Sancta Casa por sua herdeira. E ainda importava segundo conta
dos xerafins [moeda de ouro e prata, usada na Índia] praticada com Gaspar de
Seixas do Po que bem a sabe por ter estado na India por duas vezes alguns annos
e nella servir de Tizoureiro Mor em perto dous mil cruzados
Em Goa valem os xerafins a 300 reis, e em outras partes mais
As tangas a 60 reis e em outras partes a 80 reis – A 300 – a, 320 – e a 400 – conforme as terras, e tambem à bondade das tangas no que praticou o dito Gaspar
de Seixas, aver tangas humas milhores que outras [A rupia foi a moeda da Índia
Portuguesa até 1958. Até 1871, dividia-se em dez tangas, cada uma com sessenta
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réis. Depois de 1871, uma rupia passou a dividir-se em dezasseis tangas, com
cada tanga continuando a ser equivalente a sessenta réis.Em 1958, a rupia foi
substituída pelo escudo da Índia Portuguesa à razão de uma rupia para cada
seis escudos]
[Assinaturas: Melchior Dias; O Provedor Manoel Leitão Sanhudo]
[Fl. 149] Auto da Eleição das Orfans, Anno 1620
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jesu Xpõ (=Cristo) de mil seiscentos
e vinte, e o primeiro dia do mes de Março, sendo juntos em Meza na Casa da
Misericordia desta Villa de Obidos o Provedor della Manoel Leitão Sanhudo com
os doze Irmãos abaixo assinados, logo ahy pello ditto Provedor foy dito que se as
diligencias e informações repartidas e encomendadas aos Irmãos, estavão feitas,
tocantes as Orfans, pera averem de ser dotadas duas dellas nos dotes da Senhora
Rainha Dona Caterina que esta en gloria, que era necessario fazer se eleição das
que avião de ser admitidas, pera com carta e suas petições se iniciarem a Mesa da
Misericordia da Cidade Lyxboa, e por se achar que as diligencias estavão feitas,
tendo precedido as que se custumão fazer com lembranças por todas as Freguezias desta Villa de Obidos e seu termo, conforme à verba do testamento da dita
Senhora Rainha, em que se declaravão as condições e partes que as ditas Orfans
devião ter, se respondeo pello dito Provedor, que visto estarem informados se aclarassem os merecimentos de cada huma e partes necessárias pera serem admitidas
aos ditos dotes, o que tudo se fez da maneira que se segue,
1ª # Maria Manuel desta Villa, filha que foi de Manuel Martinz, e de Ines Fernandez ia defuntos, por informação de sua virtude e mais partes, teve treze votos
// legitima nada e idade 26 annos
2ª # Francisca Dias desta Villa, filha que foy de Pero Pixoto (=Peixoto), e
de Domingas Dias ia defuntos, legitima nada, e de idade vinte e seis annos, por
informação de sua virtude e mais partes teve dez votos //
3ª # Joanna filha de JJoão Fernandez defunto, e de Joana Gonçalvez moradores no Barrocalvo termo desta dita Villa, ligitima dous mil quatrocentos e vinte
reis 2420 - idade vinte e nove annos – por informação de sua virtude e mais
partes, teve nove votos
[Fl. 149 v.] 4ª # Jheronima filha de João Antunes ia defunto e de Jheronima
Gonçalves moradores no lugar da Dagorda termo desta Villa ligitima trez mil
setecentos e setenta e tres reis de idade 19 annos tem quatro votos
5ª # Erica filha de Vasco Fernandez ia defunto, e de Maria Correa moradora
no Casal das Figueiras Freguezia de S. Silvestre do lugar Da do Franco termo desta dita Villa ligitima dous mil quatrocentos e noventa e sete reis e de idade vinte
e dous annos, teve tres votos
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6ª # Maria filha que foy Antonio Luis ia defunto, e de Domingas Vicente moradores no lugar da Usseira termo desta Villa legitima quatro mil oitocentos setenta e seis reis, e de idade que so constou pella informação, podia ser de dezasseis
pera dezassete annos, não teve voto
7ª # Jheronima filha de Estevão e de Maria Fernandez moradores na Lamaroza da Freguezia da Roriça tudo deste termo ligitima seis mil cento e noventa e
dous reis – e de idade vinte e quatro annos, não teve voto
8ª # Anna Francisca filha de Alvaro Antunes ia defunto no Reguengo termo
desta dita Villa, não nomeou mays legitima tres mil e sincoenta e sete reis – e de
idade vinte e tres annos / e não teve voto //
E feita a dita eleição nas oito Orfans assima e atras declaradas, que o prezente
anno se aprezentarão por suas petições em Mesa, apurandosse os votos que por
escrito se deram com o segredo, se achou que as tres primeiras fossem preferidas
ás demais, e se acentou que as suas petições se mandassem a Mesa da Misericordia da Cidade de Lisboa pera nella serem dotadas as duas que bem parecessem
ao Provedor e Irmãos da dita Misericordia nos dous dotes que a Senhora Rainha
Dona Caterina deixou se desem en cada hum anno, e por que algumas vezes
aconteceo dotarem tres, hera bem que fossem, as ditas tres Orfans, e não mais
por evitar [Fl. 150] muitos inconvenientes que a esperiencia tem mostrado, e na
carta que se escrevesse, se declarasse, em primeiro lugar Maria Manuel filha de
Manuel Martinz, e de Ines Fernandez ia defuntos, desta Villa, de ligitima nada,
nem adquiridos, e de idade – 26 – annos
# Francisca Dias desta Villa, filha de Pero Pixoto (=Peixoto), e de Domingas
Dias ia defuntos, de ligitima nada, nem adquiridos, e de idade 26 – Annos – em
segundo lugar
# Joanna, filha de João Fernandez defunto, e de Joana Gonçalvez moradores
no Barrocalvo termo desta dita Villa – de ligitima – 2420 reis – de adquiridos
nada, e idade – 29 – annos em terceiro lugar
E assy por esta maneira ouverão esta eleição por boa e firme. E que logo se
inviassem com huma carta, as tres petições como ia fica declarado, e o dito Provedor encomendou muito aos Irmãos tivessem o segredo divido e necessario em
semelhante acto, e que eu Escrivão cerrasse e cellasse as ditas tres petições e fizesse
a carta, ao que satisfiz com brevidade bem e fielmente, o que tudo consta deste
Auto que todos asinarão Melchior Dias Escrivão da Mesa o fez dia mes e anno
ut supra // Declaro que as demais petições ficão no almario desta Sancta Casa
de Misericordia, Melchior Dias o escrevi [Na margem esquerda escreveu-se: As
petições das 3 Orfans com a carta desta Mesa, forão emtregues na Mesa da Misericordia de Lixboa ao Escrivão della, por Andre Gomes]
[Assinaturas: O Provedor Manoel Leitão Sanhudo; Melchior Dias; Manoel
Luis; Gaspar Nunes Travassos; Calisto Martinz; Manuel da Mata; Antonio Nunez; Antonio Vaz; Sebastião da Crus; Francisco João; Gaspar dos Reis Leitão]
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[Fl. 150 v.] Missas que se dizem pella Alma do Padre Rodrigo D’Orta que
Deus tem
Em o primeiro dia de Março de 1620 – se acentou em Mesa que as Missas que
se mandão dizer pella alma do Padre Rodrigo D’Orta conforme ao Despacho da
Rolaçam (=Relação) Ecclesiastica, se comessem a dizer nesta Sancta Casa de dia
de Sinza (=Cinza) por diante que he Quarta Feira que vem quatro dias deste dito
mes, pera o que os Irmãos assistirão cada qual por giro, em o seu dia, com tudo
o necessario, pera se averem de dizer as ditas missas, e pondo huma mesa com
sua alcatifa ha entrada da porta da sachiristia ou dentro nella, com dinheiro pera
logo dar a esmola de cada missa a todo o Sacerdote que na dita Sancta Casa a
for dizer pella dita tenção, de que se fara lembrança em hum caderno, com muita
clareza, pera satisfação da verba do testamento do dito testadore, e que com o
Padre Cura da Roriça (=Roliça) onde se mandão tambem dizer conforme consta
do Despacho da dita Relação, se faria digiencia (=diligência), de que mandarão
fazer este termo que eu Melchior Dias escrivi dia mês e anno ut supra
[Assinaturas: O Provedor Manoel Leitão Sanhudo; Melchior Dias; Manoel
Luis; Gaspar Nunes Travassos; Calisto Martinz; Manuel da Mata; Antonio Nunez]
[Fl. 151] [Continuação das Assinaturas: Antonio Nunez; Francisco João;
Gaspar dos Reis Leitão; Sebastião da Cruz]
Missas
Conforme ao termo atras, se fez diligencia com o Padre Cura da Roriça (=Roliça), e se lhe entregaram sinco mil reis pera com elles se dizerem cem missas na
Igreja do dito lugar, e se tem achado não se dizerem, nem se podem dizer na dita
Igreja com a brevidade que o defunto manda se lhe digão, pello que os desta Mesa
suplicarão ao Senhor Arcebispo, ouvesse por bem que as quatrocentas missas que
ainda estavão por dizer se rezassem nesta Sancta Casa, o que concedeo, como
tudo consta da Provizão, e mais termos iuntos ao testamento; e logo se mandou
que Segunda Feira primeiro dia de Junho se comessassem a dizer, pella ordem, e
perfeição que se disseram as de mais, e traça dado no termo atras, Melchior Dias
a escrevi
[Assinaturas: Melchior Dias; o Provedor Manoel Leitão Sanhudo; Manoel
Luis; Gaspar Nunez Travassos; Antonio Nunez; Manuel da Mata; Antonio Vaz;
Francisco João; Sebastião da Crus; Amdre Martinz]
[Fl. 151 v.] As dotadas
Oje 8 dias de Junho de 1620, se vio em Mesa huma carta do Provedor e Irmãos
da Misericordia de Lyxboa pella qual consta sahirem dotadas em dez mil reis
— 146 —

cada huma as tres Orfans, que forão admitidas a mandaren se. A saber, Maria
Manuel filha de Manuel Nunez, e de Ines Fernandez em dez mil reis
# Francisca Dias filha de Pero Fernandez Pexoto (=Peixoto), e de Domingas
Dias em outros dez mil reis
# Joana filha de João Fernandez e de Joana Gonçalvez do lugar do Barrocalvo
Mandarão pedir a aceitação dos ditos dotes, com as quaes se fez logo diligencia, e com muita brevidade se respondeo que aceitavam os ditos dotes, pera com
isso se deitarem no Livro e se lhes passarem suas promeças na forma do Comprimisso, o que tudo consta da sobredita carta, que ajuntei ao maço das que estão no
almario do Escrivão eu Melchior Dias o escrivi
[Assinatura: Melchior Dias]
Oje 21 de Junho de 1620, se entregou em Mesa huma carta da Misericordia de
Lisboa, com as tres promeças asima relatadas, pellas quaes se verá as condições
com que vem, que ficão neste Livro, e logo forão avizadas casarem dentro no anno
conforme ao Comprimisso / Melchior Dias o escrevi
[Assinatura: Melchior Dias]
[Fl. 152 em branco]
[Fl. 152 v.] Auto de Eleição dos Dez Elleitores este Anno de 1620
Anno do nascimento de Nosso Senhor Jesu Christo de mil seiscentos e vinte em
os dous dias do mes de Julho na Casa de Misericordia desta Villa de Obidos sendo
nella prezente o Provedor Manuel Leitão Sanhudo, e eu Melchior Dias Escrivão
da Mesa e outro sy os mais Irmãos da Mesa que o prezente anno servem e a maior
parte dos do Cento e Vinte em que anda o serviço desta Sancta Casa e Irmandade
por todos serem chamados a som de campa tangida pera se fazer nova elleição na
forma do Comprimisso, logo eu Melchior Dias como Capellão que tambem sou
da dita Casa ly os capitolos do Comprimisso em alta e inteligível vox (=voz) em
que declarei as calidades e partes que o Provedor, Escrivão, e mais Irmãos devião
de ter pera averem de servir na dita Sancta Casa. E sendo assy lidos os ditos
capítulos, logo o dito Provedor deu juramento dos Sanctos Evangelho ao Irmão
Gaspar dos Reis Leitão pera que assistisse em lugar de mim Escrivão ao tomar dos
votos, por quanto eu avia de assistir como Capelão conforme ao Comprimisso e
ambos pello dito juramento prometemos de bem e verdadeiramente tomarmos os
ditos votos pera a eleição dos dez eleitores a saber sinco Nobres e sinco Officiaes, e
nos apartamos em huma Mesa onde os tomamos começando pello dito Provedor
e mais Irmãos, dando lhe juramento dos Sanctos Evangelhos de baixo do qual
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nomeassem dez Irmãos pera eleitores sinco Nobres e sinco Officiaes quaes entendessem que milhor e com sam conciencia soubessem escolher Provedor, Escrivão
e mais Irmãos que o anno seguinte aiam de servir esta Sancta Casa não votando
nos eleitores do anno passado, nem no Escrivão, nem no Capellão porquanto assy
o determina o Comprimisso
E tomados os ditos votos os levamos a mesa redonda onde estavão o Provedor e mais Irmãos em que actualmente serviam pera os apurarem sendo por
elles apurados se achou sahirem ás mais vozes por eleitores [Fl. 153] Gregorio
de Freitas, Luis do Quintal Botelho Antonio Tavares de Sousa, Francisco Correa
Manuel, e Luis Castilino / Luis Vaz, Diogo Martinz, Andre Gomes, Francico Luis,
e Antonio Dias pedreiro
Os quaes sendo chamados, pello dito Provedor lhes forão entregues as pautas,
e devididos de dous em dous a saber hum Nobre com hum Official qual lhe cahio
por sorte seguindo a regra do novo Comprimisso, se apartarão da maneira seguinte, declaro que se acomodarão neste apartamento ao antigo # Luis do Quintal e Andre Gomes - # Antonio Tavares de Sousa com Diogo Martinz - # Francisco
Correa Manuel com Luis Vaz - # Gregorio de Freitas com Francisco Luis - # Luis
Castilino com Antonio Dias pedreiro
E tendo assi os ditos dez eleitores suas pautas como atras fica declarado: Logo
eu Capellão lhe dey juramento dos Sanctos Evangelhos em que de dous em dous
assy como hião repartidos puzerão suas mãos direitas sobre hum Missal estando
em giolhos (=joelhos) diante do Altar Mor, a forma do qual juramento lhe foy
lida pello Irmão atras declarado assy e da maneira que no Comprimisso se relata,
e por elle prometerão de bem e verdadeiramente elegerem hum Provedor, e Escrivão, e sinco Irmãos Nobres, e seis Officiaes que com Sancto zello e charidade
christam servissem o anno seguinte esta Sancta Casa, e com humildade segredo
e obediencia administrassem e comprissem as obras de Misericordia conformandosse com o Comprimisso e por passar tudo na verdade fiz este Auto que todos
asinarão Melchior Dias o escrevi dia mes e anno ut supra
[Assinaturas: Antonio Tavares de Sousa; Gregorio de Freitas; Diogo Martinz; Françisco Luis; Luis do Quintal Botelho; Andre Guomes; Luis Castelino] [Fl.
153 v.] [Continuação das Assinaturas: Antonio Dias; Francisco Correa Manuel;
Luis Vaz; Provedor Manuel Leitão Sanhudo; Manuel da Mata; Gaspar Nunes
Travassos; Melchior Dias; Manoel Luis; Calisto Martinz; Antonio Nunez; (assinatura de difícil leitura); Sebastião da Crus; Francisco João; Gaspar dos Reis Leitão;
Andre Martinz]
E tendo os ditos eleitoresfeitas, acabadas, e asinadas suas pautas, as entregaram na Mesa ao dito Provedor e sendo apuradas por elle com os mais Irmãos se
achou sair por Provedor novamente eleito Simão D’Orta e Escrivão Gregorio de
Freitas, Luis Castilino, Luis da Serra, Luis de Freitas, Francisco D’Aguiar Pessoa,
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e o Padre Jheronimo Ferreira, Andre Gomes, Felipe de Coimbra, Luis Vaz, Diogo
Martinz Borralho, Manuel Fernandez sombreiro e Antonio Dias pedreiro
[Fl. 154] Os quaes sendo chamados receberão juramento dos Sanctos Evangelhos que lhes deu o dito Provedor Manuel Leitão Sanhudo pello qual prometerão
de bem e verdadeiramente servirem na dita Casa e Mesa o seguinte anno que se
acabará por outro tal dia como prezente da Vizitação da Nossa Senhora a Sancta
Izabel, seus oficios e cargos que a cada hum lhes for encomendado e repartido
pello Provedor dando lhe obediencia e guardando em tudo o Comprimisso e segredo da Mesa, e por assy o prometerem fazer, eu Melchior Dias Escrivão da
Mesa fiz este termo que todos asinarão dia mes e anno ut supra, eu Melchior Dias
Escrivão o escrevi
[Assinaturas: Gregorio de Freitas; Symão D’Orta; Luis Castelino; Felipe
Coimbra; Provedor Manoel Leitão Sanhudo; Antonio Dias; Gaspar dos Reis Leitão; Andre Guomez; Melchior Dias; Luis da Serra; Luis Vaz; Francisco D’Aguiar
Pessoa; Diogo Martinz; Manel Fernandez; Hieronimo Ferreira; Luis de Freitas]
[Fl. 154 v.] Repartição dos cargos que o Provedor Symão D’Orta fes pellos
Irmãos que hão de cervir esta Sancta Cassa da Misericordia este prezente
anno que começou por dia de Sancta Elizabel de [1]620 e hão de acabar por
outro tal dia de [1]621
O Irmão Gregorio de Freitas Escrivão da Messa, e dos Fieis de Deus, e o Irmão
Antonio Dias terão cuidado dos envergonhados e pobres da Villa pedirão as Fregezias da Rorica (=Roliça), Amoreira, e asistirão nas obras da Casa
O Irmão Luis da Serra Tizoureiro da Bolça, e Irmão Luis Vas pedirão as Fregezias do Bonbaral, e Carvalhal
O Irmão Jheronimo Ferreira Tizoureiro da Capela, e o Irmão Andre Gomez
pedirão as Fregezias de Tornada, Cotto Cerra (=Serra) do Bouro, Nadadouro, Fos
(=Foz), Arelho, Tras Outeiro, Bairro, Cazal da Figeira
O Irmão Luis de Freitas Juis dos Fieis de Deus, e o Irmão Manoel Fernandez
sombreiro Mordomo da Confraria dos Fieis de Deus pedirão as Fregezias do Regengo, Molledo, São Bertolameu, Moutta
O Irmão Luis Castellino, e o Irmão Diogo Martinz terão cuidado do Hospital e Ermida de São Vicente pedirão as Fregezias de São Gregorio, Vidais, Torre,
Formigal, e Gaeiras
[Fl. 155] O Irmão Francisco D’Aguiar Peçoa, e o Irmãos Fellipe Coimbra terão
cuidado dos prezos e das demandas, dividas, e das rendas anexas a esta Cassa
pedirão as Fregezias, Madalena, A do Franco e Landal
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Eleição do Mamposteiro dos lugares da Cerra (=Serra) do Bouro em Thome Vas (=Vaz)
Aos dezanove dias do mes de Setembro de seiscentos e vinte estãondo o Provedor e Irmãos em Mesa veo a ella Thome Vas morador em hum dos lugares da
Cerra (=Serra) do Bouro e disse ao ditto Provedor e Irmãos que nos dittos lugares
se não pedião as esmolas que se custumavão pedir por não a estar provido de
Mãoposteiro: e que elle por serviço de Nosso Senhor aceitaria pedir os ditos lugares da Cerra (=Serra) do Bouro todos os Domingos e o que tirasse [de seguida
rasurou uma palavra] nos ditos lugares traria a esta Sancta Casa da Misericordia
todos os annos ou as vezes que lhe fosse mandado pellos Provedores e Irmãos que
ao diante fosem e assim mais faria o que lhe fosse mandado desta Messa nos ditos
lugares o que visto pello ditto Provedor e Irmãos e ser conhecido que de alguns dos
[Fl. 155 v.] dos Irmãos que do ditto Thome Vas dirão boa informação e que compreria (=cumpriria) com a obrigação que queria aceitar o eleirão (=elegerão) por
Mamposteiro dos dittos lugares e lhe derão juramento em que prometeo que em
tudo compreria (=cumpriria) com a obrigação que lhe davão e se lhe mandou dar
o previleio (=privilégio) de Mamposteiro de que se fes este termo assinado por elle
e pellos Provedor e Irmãos feito por mim Gregorio de Freitas Escrivão da Messa
dia mes e era acima declarada
[Assinaturas: O Provedor Symão D’Orta; Gregorio de Freitas; Antonio Dias;
Luis Vaz; Luis da Serra; Luis Castelino; Diogo Martinz; Filipe de Coimbra; Francisco D’Aguiar Pessoa]
[Fl. 156 em branco]
[Fl. 156 v.] Termo de como se aceitarão o Provedor e Irmão mandarão
corer com o livramento de Isabel Fernandez preza na Cadea desta Villa e se
lhe dar o nececario pera sua sustentação
Aos quinze dias de Novembro de [1]620 annos estãondo o Provedor e Irmãos
em Messa se apresentou huma petição de Isabel Fernandez moradora nas Caldas e ora preza na Cadea desta Villa pedindo lhe fizesse esmola de aceitarem
nesta Cassa como a pobre que era e desemparada, e mandasem correr com seu
livramento, e o nececario pera sua sustentação e de huma menina filha sua
que cria: e logo pello Provedor e Irmãos se acentou que hum Irmão da Messa
se tirasse informação se o que dezia era assim o que se encarregou ao Irmão
Felippe de Coimbra que informou ser pobre e o que dezia era verdade e com
a informação que deu acentou a Mesa que coreresse [de seguida riscou-se a
palavra: esta] com seu livramento e pera sua sustentação lhe dessem cada semana tres quartas de mestura da que estava no Celeiro e dous vintes enquanto
estivesse preza e de coma assi o acentarão se fes este termo por mandado do dito
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Provedor e Irmãos que eu Gregorio de Freitas fis aos 30 de Dezembro da dita era
acima declarada e o assinarão
[Assinaturas: Gregorio de Freitas; O Provedor Symão D’Orta; Manoel; Diogo
Martinz; Hieronimo Ferreira; Andre Guomez; Luis Vaz; Luis de Freitas; Filipe de
Coimbra]
[Fl. 157] Treslado de huma carta que mandarão o Provedor e Irmãos da
Cidade de Lixboa pera se aver de ler ao Provedor e Irmãos que estarão de
novo a servir esta Santa Casa [Na margem esquerda escreveu-se: nas cartas de
guia que derem confrontem os sinais de pecoa]
He de tanto merecimento o serviço que se faz a Nosso Senhor em favorecer
e aiudar os pobres enfermos e miseráveis que se não recolher a suas terras ou
buscar remedio em outras onde lhes pareça que se podem achar que numqua se
reparou no provimento das muitas cartas de guia que de ordinario se aprezentão
nesta Sancta Cassa achando se humas notoriamente falças (=falsas), e outras em
poder de peçoas a que não forão concedidas, chegandosse algumas vezes a achar
os mesmos que as falceficão (=falsificão), e por esta Sancta Casa ser de Misericordia dissimolose (=dissimulou-se) ate o prezente neste particular porem chega
o negocio a tanta desenvoltura, que a olhos vistos, nos querem cada dia enganar
com estes enleos, e não so levando a esmola, que se lhe dá, mas vendendo as
mesmas cartas de guia a outros taes que com elles andão vagando pello mundo e
porventura com titolo de Padres fazendo o que não devem, e assi deseiando (=desejando) esta Meza a talhar a estes, em outros muitos inconvenientes mui notórios, e experimentados que resultão de se continuar com este modo de cartas de
guia, [de seguida surge-nos palavra de difícil leitura] que por serem escritas de
mão em cadanno (=cada ano) por diferentes peçoas mais facilmente nos enganão,
e devem enganar as mais Cazas de Misericordia nos pareceo encomendar a [de
seguida surge-nos palavra de difícil leitura]: como fazemos: queixão por serviço
de Nosso Senhor não usar daqui em diante de semelhantes cartas de guia de mão,
se não de letra de forma impressas e fazerem assento nos Livros dessa Caza, que
tanto que entrarem os Irmãos novos a cervir (=servir) nessa Meza mandem por
pessoa sem sospeita a esta Sancta Cassa huma das cartas de guia com os sinais
propios de que hão de usar o ditto anno pera que se neteficarem (=notificarem)
por ella as mais que vierem, advertindo as concedão so aos pacaieiros enfermos,
em aos mais em cazos muito raros porque continuandosse tão laçamente como se
custuma de prezente he em notável detrimento de todas as Cassas de Misericordia e porventura ocasião de aver tantos vagamundos Nosso Senhor Ex. em Meza
30 de Janeiro de [1]621 annos a qual carta eu Gregorio de Freitas Escri [Fl. 157 v.]
vão da Mesa tresladei bem e fielmente na qual esta no cofre aonde se metem os
papeis desta Sancta Cassa e asinei
[Assinatura: Gregorio de Freitas]
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Auto de Eleicao das Orfãs este anno de [1]621
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Cristo de mil seiscentos e vinte e
hum annos aos vinte e oito dias de Março na Cassa da Misericordia desta Villa
D’Obidos estando o Provedor e Irmãos que este prezente anno servem em Meza
pello Provedor foi ditto aos Irmãos como erão feitas as deligencias nececarias pera
efeito de vir a noticia a todas as Orfans desta ditta Villa e termo pera que as que
se quizesem opor aos dotes que a Rainha Donna Caterina que está em gloria
deixou o podesem fazer e por ser o tempo tão chegado convinha tratar se da
eleição pois não vinhão mais petições que as que ia (=já) tinhão apresentadas
que por todas forão nove a saber Domingas Sylvestra filha de Francisco Pirez do
Soveral (=Sobral) da Lagoa: Maria filha de Domingas Vicente e de Antonio Luis
da Vieira: Felippa de Lemos filha de Belchior de Lemos: Illena filha de Sebastião
Fernandez de Cotto: Domingas de Lemos filha de Vicente de Lemos moradora
nos Cazais iunto a Ermida da Conceição: Anna filha de Alvoro Matinz do Regengo digo de Alvoro (=Álvaro) Antunes do Regengo: Lourença Correa filha de
Vasco Fernandez moradora no Cazal de Vasco Fortes: Isabel Martinz filha de
João Martinz morador nos Baraçais: e Maria filha de Antonio Fernandez do Olho
Marinho as quais petições forão apresentadas em Messa e pellos dittos Irmãos que
prezentes estavão foi dito que eles tinhão tirado emformação das ditas Orfãs e
acharão tirem as partes e cali [Fl. 158] dades que no testamento da Rainha Donna Caterina que está em gloria a declarão o que visto pello ditto Provedor lhes
lembrou que comzolo (=consolo): e caridade existem dessem seus vottos nas Orfás que entendessem serem mais benemeritas: e logo pellos dittos Irmãos foi feita
a eleição e apurados os votos sairão Domingas de Lemos [Na margem esquerda
escreveu-se: dotada] filha de Vicente de Lemos moradora no Cazal iunto a Ermida da Conceição que levou oito votos. E Felippa de Lemos [Na margem esquerda
escreveu-se: dotada] filha de Belchior de Lemos moradora no Cazal D’Alenteio
(=Alentejo) que levou cinquo vottos. E a dita Domingas de Lemos por ter mais
vottos saio em primeiro lugar e a dita Felippa de Lemos em cegundo (=segundo)
lugar e Anna [Na margem esquerda escreveu-se: sahio dotada em Lisboa] filha
de Alvoro Antunes do Regengo e Lourença Correa filha de Vasco Fernandez moradora no Cazal de Vasco Fortes desta ditta Viilla sairão cada huma delas com
quatro votos e por serem iguais se lançou çortes (=sortes) e saio em terceiro lugar
a ditta Anna filha de Alvaro Antunes moradora no ditto lugar do Regengo e os
dittos Provedor e Irmãos ouverão a dita eleição por boa e bem feita: e que se mandasse carta a Misericordia da Cidade de Lisboa de como se tinha feita esta deligencia e iuntamento as petições da dittas dotadas digo eleitas e de todo o acima
ditto se tratou em Mesa se fizesse este Auto que eu Gregorio de Freitas Escrivão da
Messa fes no ditto dia mes e anno declarando que todos asinarão
[Assinaturas: O Provedor Symão D’Orta; Gregorio de Freitas; Luis da Serra; Diogo Martinz; Antonio Dias; Luis Vaz; Andre Guomes; Francisco D’Aguiar
Pessoa; Luis de Freitas; Luis Castelino; Hieronimo Ferreira; Filipe de Coimbra]
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[Fl. 158 v.] Auto da Eleição que se fes dos Eleitores que hão de eleger este
anno de [1]621 Provedor e Irmãos que hão de servir esta Sancta Cassa da
Misericordia
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Cristo de mil e seiscentos e vinte
e hum anos aos dous dias do mes de Iulho nesta Caza da Misericordia da Villa
D’Obidos sendo prezente o Provedor Symão D’Orta e Gregorio de Freitas Escrivão da Meza e os mais Irmãos que este prezente anno correra e a maior parte
dos Irmãos dos Cento e Vinte em que anda o cervico (=serviço) desta Sancta
Cassa que todos forão chamados por som de campa tangida pera se fazer nova
eleição na forma do Comprimiço logo eu Escrivão com o Padre Belchior Dias
Cappelão desta Sancta Casa depois de serem lidos os capitolos em alta e intelegivel vos (=voz) pello Padre Capelão os necessários a esta eleição recebemos
iuramento dos Santos Evanielhos da mão do ditto Provedor, e prometemos de
bem e verdadeiramente tomar os vottos que derão os Irmãos pera efeito de se
fazerem eleitores cinquo Nobres e cinquo Mecanicos (=Oficiais Mecânicos) que
hão de eleier (=eleger) Provedor e Irmãos e logo eu Escrivão com o dito [Fl.
159] Padre Belchior Dias Cappelão e Messa apartada tomamos os votos começando pello ditto Provedor dando lhe juramento dos Sanctos Evangelhos que
bem e verdadeiramente nomeasse des (=dez) eleitores cinquo Nobres e cinquo
Mecanicos que tivessem entendimento pera saberem eleier Provedor e Irmãos
pera digo Escrivão e Irmãos que hão de servir este anno esta Sancta Cassa da
Misericordia não votando nos eleitores do anno pacado (=passado) por asi o
prohibir o Compremico (=Compromisso). E tomados os dittos votos os levamos
a Mesa onde o dito Provedor estava com os Irmãos na Messa pera se apurarem.
E sendo apurados com o ditto Provedor e Irmãos se achou sairem por eleitores
[de seguida escreveu em outro tipo de letra] Lopo de Ciqueira, o Padre Thome
de Mattos, o Padre Calisto Martinz, Antonio Nunes da Cerra (=Serra), e Luis
da Cerra, Paullo Gomes, Sebastião da Crus, Manoel Luis, Pero Gonçalvez, e
Pero Correa os quaes sendo chamados logo o dito Provedor os apartou de dous
em dous a saber hum Nobre com hum Mecanico dando a cada hum dos dous
sua pauta pella maneira que se cege (=segue) o Irmão Lopo de Ciqueira com
o Irmão Paullo Gomez [Fl. 159 v.] o Irmão Calixto Martinz com o Irmão Pero
Gonçalvez: o Irmão Luis da Cerra com o Irmão Manoel Luis: o Irmão Antonio
Nunes da Cerra com o Irmão Sebastião da Crus: O Irmão Tome de Mattos
com o Irmão Pero Correa e tendo os ditto eleitores suas pautas logo o Padre
Capellão comigo Escrivão e perante mim Escrivão lhe deu juramento sobre os
Santos Evanielhos em que puzerão sua mãos na forma do Comprimico (=Compromisso) lendo lhe o capitolo que declara a ordem que se há de ter e a cada
huns companheiros tendo suas mãos sobre o miçal (=missal) prometendo de o
comprirem dizendo as mesmas palavras que no ditto capitolo se contem e prometerão que bem e verdadeiramente sem odio nem afeição eleierirem (=elegerem) Provedor Escrivão e mais Irmãos cinquo Nobres e seis Mecanicos e serião
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pecoas (=pessoas) que em suas almas entendessem tinhão as partes e calidades
que se requerem conforme ao ditto Comprimico (=Compromisso) pera Nosso
Senhor ser bem [Fl. 160] cervido e por assi o prometerem se fes este Auto que
asinarão feito por Gregorio de Freitas Escrivão da Messa no dito dia e era acima declarado
[Assinaturas: Symão D’Orta; Gregorio de Freitas; Manoel Luis; Thome de
Mattos; Lopo de Siqueira; Paulo Gomes; Pero Correa; Luis da Serra; Melchior
Dias; Calisto Martinz; Luis Castelino; Hieronimo Ferreira; Pero Gonçalvez; Antonio Dias; (desenhou uma cruz) Andre Guomes; Francisco D’Aguiar Pessoa; (desenhou uma cruz) Manoel Fernandez; Diogo Martinz; Luis Vaz; Filipe Coimbra;
Sebastião da Crus; Antonio Nunez]
[Fl. 160 v.] E tendo os dittos eleitores feitas e acabadas as pautas que lhe
forão entreges pello Provedor Simão D’Orta as tornarão a entregar na Mesa tendo, nellas declaradas o Provedor e Irmãos que este prezente anno hão de cervir
(=servir) e apuradas pellos ditos Provedor e Irmãos se achou sair por Provedor
o Licenciado Deonizio Fortes: e por Escrivão o Padre Calixto Martinz: João da
Penna: Manoel Varela: Francisco Velho D’Andrada: Gaspar Soares Machado o
Padre Paullo Fereira (=Ferreira): Pero Correa: Manoel Figeira do Arabalde: Pero
Gonçalvez: Bertolameu Francisco: Francisco Fernandez tendeiro: Manoel Figeira
tozador – Os quaes sendo chamados receberão juramento dos Sanctos Evangelhos
que lhes deu o Provedor Symão D’Orta, pello qual prometerão de bem e verdadeiramente servirem na ditta Cassa e Mesa o ceguinte anno que se acabara por dia
de Sancta Elizabel de era de [1]622 – os officios que a cada hum lhes for encomendado e repartido pello dito Provedor dando lhe obediencia, e guardando em tudo
o Comprimisso, e segredo do que em Messa se tratou, e por assi o prometerem eu
Gregorio de Freitas Escrivão da Meza fis este termo que todos asinarão aos quatro
dias do mes de Julho era de [1]621
[Assinaturas: O Provedor Dionisio Fortes; Calisto Martinz; Gaspar Machado; Manoel Varela; Manuel Figueira; Pero Correa]
[Fl. 161] [Continuação das Assinaturas: Francisco Velho D’Andrada; Paulo Ferreira; Manoel Figueira; Francisco Fernandez; Bartolameu Francisco; Pero
Gonçalvez; Joam da Penna]
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[Fl. 161 v.] Repartisão dos cargos que o Provedor o Licenciado Dionizio
Fortes fez pellos Irmãos que ande servir esta Santa Caza da Misericordia este
prezente anno que começou por dia de Santa Izabel de [1]621 e ande acabar
por outro tal dia de [1]622
O Irmão Calisto Martinz Escrivão da Meza e Fieis de Deos e o Irmão Pero
Gonçalvez terão cuidado dos envergonhados e pobres da Villa pedirão as Freguezias da Rorissa (=Roliça) e Amoreira e asistirão nas obras da Caza
O Irmão Manoel Varella Mordomo da Bolsa com o Irmão Manoel Figueira
tozador pedirão as Freguezias do Bombaral e Carvalhal
O Irmão Paulo Ferreira Mordomo da Capella com o Irmão Francisco Fernandez pedirão as Freguezias de Tornada Coto Cazais Serra do Bouro Nadadouro
Fos Arelho Tras do Oiteiro (=Outeiro) Bairo e Cazal da Figueira
O Irmão João da Pena Mordomo dos Fieis de Deos digo iuis (?) e o Irmão
Bertollameu Francisco Mordomo da Confraria dos Fieis de Deos pedirão as Freguezias do Reguengo Mouta Moledo e S. Bertolameu
O Irmão Francisco Velho D’Andrada com o Irmão Francisco Correa terão
cuidado do Ospital e Ermida de S. Visente pedirão as Freguezias de S. Gregorio e
parte dos Vidais Torre Fromigual (=Formigal) e Gaeiras
[Fl. 162] O Irmão Gaspar Soares Machado com o Irmão Manoel Figueira do
Arebalde terão cuidado dos prezos demandas dividas e rendas desta Caza pedirão
as Freguezias da Magdallena Dos Franquos e Landal
Arendamento que fes a Misericordia a Gonsallo Fernandez trabalhador
morador no lugar D’Amoreira da Fazenda que ficuou de Francisco Llopes 5
as cazas e duas terras
Anno do nascimento de Nosso Senhor Jezu Christo de 1621 annos aos oito
dias do mes de Agosto nesta Villa de Obidos na Caza do Despacho, na Caza da
Misericordia sendo hi prezentes os Irmãos da dita Caza que actualmente servem
este anno de baixo asinados estando tão bem prezente Gonsallo Fernandez trabalhador e morador no lugar D’Amoreira termo desta dita Villa logo polos ditos
Irmãos en auzensia do Provedor foi dito que esta Santa Caza tinha hum asento
de cazas com seos choujos e curais (=currais) que parte do norte com Antoneo
Rodrigues e da travesia com estrada que vai pera o Vao, e asi mais huma terra ao
iun qual parte do norte com Andre Dias e do vendaval com Antereo (=Antero)
Rodrigues, e hum talho abaixo do rioinho que foi do castelhano que parte do soão
com Romão Rodrigues e com regueira tudo llemite D’Amoreira termo desta Villa,
as quais propriedades afora vão e devião de afo [Fl. 162 v.] ramento por tempo de
seis annos por dous mil e oitocentos reis cada hum anno pagos por dia de S. Bertolameu de Setenbro o qual pagamento fara o primeiro dia de S. Bertolameu que
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vem de seissentos e vinte e dous annos e dahi en diante pollo tal dia de cada hum
anno fara o mesmo pagamento nesta Caza da Mizericordia elles ditos Irmãos
diserão que a custa da dita renda elle Gonsallo Fernandez mandara consertar
as cazas de modo que posão morar nellas com ordem da dita Caza e ás teras
(=terras) servissy consertadas encorara sempre nellas durando os ditos seis annos
e a mais Fazenda seara (=será) melhorada e não pejorada e a cados os ditos seis
annos a deixara livre e desembargada com todas as benfeitorias o derradeiro dia
do mes de Setembro acabadas os ditos seis annos e sendo cazo que não page se
obriga a responder elle Gonsallo Fernandez diante do Iuis (=Juiz) de Fora desta
dita Villa e se desobriga de Iuis (=Juiz) de seu foro e de hum foi contente o dito
Gonsallo Fernandez obrigando se a todo pagar e comprir sob obrigasão de sua
Fazenda e bens e os ditos Irmãos se obrigarão a fezer bom este arendamento pello
dito tempo e de todo mandarão elles Irmãos fazer este arendamento testemunhas
que prezentes forão Alvaro Fernandez da Useira e Antoneo Gonsalves D’Amoreira
e eu Calisto Martins Escrivão da Menza o escrevi e en lugar de Alvaro Fernandez
foi testemunha Francisco Velho velho morador no Soveral (=Sobral) da Lagoa
[Assinaturas: Antonio Gonçalvez; Gonçalo (desenhou uma cruz) Fernandez; Francisco Velho] [Fl. 163] [Continuação das Assinaturas: O Provedor Dionysio Fortes; Calisto Martinz; Manoel Varela; Pero Gonçalvez; Manuel Figueira;
Francisco Fernandez; Joam da Penna; Manoel Figuera; Gaspar Soares Machado;
Paulo Ferreira]
Arendamento que fes a Misericordia a Domingos Luis morador na Corumbeira (=Columbeira) termo de Cadaval da Fazenda que esta no mesmo
lemite por [de seguida riscou a palavra: tres] alqueire em moio de trigo
Anno do nasimento de Nosso Senhor Jezu Xpõ (=Cristo) de mil seissentos e
vinte e hum annos aos trinta e hum dias do mes de Outubro da dita era nesta
Villa D’Obidos na Caza do Despacho da Mizericordia da dita Villa sendo ahi prezentes os Irmãos da dita Caza que actualmente servem este anno abaixo asinados
estando tão bem prezente Domingos Luis lavrador e morador na Corumbeira
(=Columbeira) termo da Villa do Cadaval logo pellos ditos Irmãos en auzencia
do Provedor foi dito que esta Sancta Caza tinha quatro pedasos de terras que são
da Gafaria que esta Caza possua no llemite da Corumbeira termo da dita Villa
do Cadaval [Fl. 163 v.] os quais pedasos de terras estava ao prezente devolutas e
não avia que nas quizese aforar mais que o dito Domingos Luis e por esse respeito
as davão de aforamento por tempo de nove annos ao sobredito Domingos Luis
por preso (=preço) serto (=certo) de alqueire em moio de trigo limpo [de seguida
surge-nos algumas palavras de difícil leitura] en caza do dito Domingos Luis por
dia de Nosa Senhora D’Agosto de seissentos [de seguida riscou-se palavra] e vinte
e dous annos e dali por diante todos os annos no tal dia e não os pagando no tal
tempo o poderão de mandar diante do Iuis (=Juiz) de Fora desta Villa e pera isso
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he desa hora de Iuis (=Juiz) de seu foro e por o dito Domingos Luis foi dito que
aseitava o dito aforamento asi e da maneira que asima he declarado e per tudo
obrigua sua pesoa e bens e não quer usar de privilegio algun que tenha e os ditos
Irmãos se obrigarão a fazer bom este arendamento pello dito tempo e de todos
não darão elles Irmãos fazer este arendamento testemunhas que prezentes forão
Gaspar Ribeiro alfaiate e Domingos Gonçalvez pedreiro ambos moradores nesta
dita Villa e eu Calisto Martinz Escrivão da Menza o escrevi dia mes e era ut supra
[Assinaturas: De Domingos (desenhou uma cruz) Luis; Dominguos Gonçalvez; Gaspar Ribeiro; Manoel Figueira; Pero Gonçalvez; Calisto Martinz] [Fl.
164] [Continuação das Assinaturas: Manoel Varela; Francisco Fernandez; Pero
Correa; Bertolameu Francisco; Gaspar Soares Machado; Manuel Figueira; Francisco Velho D’Andrada]
Termo de como aceitarão o Provedor e Irmãos mandarão correr com o
livramento de Izabel Fernandez digo Nasarea Ferreira natural da Villa de
Peniche e se lhe dar o nesesario
Aos dezanove dias do mes de Dezenbro deste anno de [1]621 annos estando
o Provedor e Irmãos em Meza se apresentou huma petisão de Nasarea Ferreira
moradora na Villa de Peniche e ora preza na Cadea desta Villa pedindo lhe fizesem esmolla de a aceitarem nesta Caza como a pobre que era e desemparada e
mandasem correr com seu livramento e o nesesario pera sua sustentasão e llogo
pello Provedor e Irmãos se asentou e pouia dantes conforme ao Compromisso
sere encarregado ao Irmão Gaspar Soares Machado soubese de sua pobreza e
desemparo e por fica informação se achou ser muito pobre e desemparada e para
informação que deu asentou. [Fl. 164 v.] A Mesa que coresem com seu livramento
e lhe desem sustentasão emquanto estivesse preza e de como asi o asentarão he
fes este termo por mandado do dito Provedor e Irmãos que eu Calisto Martinz
Escrivão da Meza fis aos dezanove de Dezembro da dita era asima declarada e
asinarão
[Assinaturas: O Provedor Dionysio Fortes; Calisto Martinz; Paulo Ferreira;
Pero Gonçalvez; Manoel Varela; Bertolameu Francisco; Pero Correa; Gaspar Soares Machado; Manoel Figueira]
[Fl. 165] Carta da Misericordia de Lisboa
Oje 26 de Janeiro em Meza se ahvio huma carta da Misericordia de Lixboa
aserqua (=acerca) de dinheiro que esta na India tocante a Maria Ribeira moradora nesta Villa com sua irma (=irmã) Francisca Ribeira moradora na Castanheira
e duas sobrinhas en S. Mamede as diligensias que pella dita se encomendarão se
fizerão e a ella respondeo esta Meza tornando a mandar a lista que della veo com
os papeis de sua aprovanha de como erão rendeiros de seu irmão Pero Ribeiro o
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que fizerão diante do Iuis (=Juiz) D’India e Mina e por o treslado do testamento
que esta com os papeis desta caza se achara aonde morreo e esta o dinheiro Calisto Martinz Escrivão da Meza o escrevi
[Assinatura: Calisto Martinz]
Auto da Eleição das Orfãns Anno [de seguida riscou-se palavra] 1622
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jesu Xpõ (=Cristo) de mil seiscentos
vinte dous annos em os vinte e quatro dias do mes de Fevereiro sendo juntos em
Meza na Caza da Misericordia desta Villa D’Obidos o Provedor della o Licenciado Dionisio Fortes com os doze Irmãos abaixo asinados logo ahi pello dito
Provedor foi dito que se as diligensias e informasois (=informações) repartidas
e encomendadas aos Irmãos estavão feitas tocantes as Orfãns pera averem de
ser dotadas duas dellas nos dotes da Senhora Rainha Dona Caterina que esta en
gloria que era nesesario fazer se eleisão das que avião de ser admetidas pera com
carta e suas petisois (=petições) [Fl. 165 v.] he inviarem a Meza da Mizericordia
da Cidade de Lixboa e por se achar que as diligensias estavão feitas sendo presedido as que se custumão fazer com lembranças por todas as Freguezias estavão
feitas asi desta Villa de Obidos com parte das as mais deste termo conforme a
verba do testamento da dita Senhora Rainha en que se declaravão as condisois
(=condições) e partes que as ditas Orfãns devião ter se respondeo pollo dito Provedor que visto estarem informados se aclarasem os merecimentos de cada huma
e partes nesesarias pera serem admitidas aos ditos dotes o que tudo se fes na
maneira que se segue
1ª # Izabel Francisca do Bombaral filha que foi de Bertollameu Francisco e de
Caterina Martins por informação de sua virtude e mais partes teve nove votos, de
idade 24 annos legitima 5799
2ª [Na margem esquerda escreveu-se: Dotada em XII] Maria do Arelho filha
que foi de Antoneo de Miranda e de Domingas Duarte por informação de sua
virtude e mais partes teve sete votos idade 22 legitima nada
3ª # Paulla Rodrigues da Serra do Bouro filha que foi de Antoneo Fernandez e de Caterina digo e de Barbara Rodrigues por informação de sua virtude e
mais partes teve seis votos com Caterina filha de Manoel Lobato e de Francisca
Fernandez moradores que forão no Poo (=Pó) a qual sahio encontrada com a
dita Paulla Rodrigues e se votou sortes e por sortes sahio a dita Paulla Rodrigues
as quais por informação de sua [Fl. 166] virtude e mais partes idade 28 annos
legitima 9521 reis
5ª # Maria Antunes filha de Domingos Antunes e de Valeria Simoa moradores
no lugar do Arelho levou quatro votos idade 22 legitima 8983
6ª ## Illena filha de Bastião Fernandez e de Domingas Vicente moradores no
lugar de Coto idade 19 annos legitima nada levou quatro votos
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7 E asi mais se aprezentarão tres petisois.s. huma de Maria filha de Antoneo
Luis e Domingas Vicente da Useira sahio escuzar a por não constar de idade
8 E Maria filha que foi de Antoneo Fernandez e de Filipa Jorge do Olho Marinho
9 E Antonea do Bombaral filha de João Leitão e de Maria Luis as quais não
forão admitidas por [de seguida surge uma palavra, com uma mancha, o que
torna imperceptível a sua leitura] respeitos e feita a dita eleisão digo que a petisão [de seguida surge-nos um primeiro nome, igualmente de difícil leitura]
Rodrigues filha de Andre Rodrigues e de Domingas Simoa da Mouta tão bem não
foi admitida por pouqua idade
E feita a dita eleisão nas nove Orfãns asima e atras declaradas que o prezente
anno se aprezentarão por suas petisois em Meza apurando se os votos que por
escrito se derão com segredo se achou que as tres primeiras fosem preferidas as
demais e se asentou que as suas [Fl. 166 v.] 1ª petisois se mandasem a Meza da
Misericordia de Lixboa e na carta que se escrevese se declarasse em primeiro lugar
Izabel Francisca filha de Bertolameu Francisco e de Caterina Martinz do Bombaral de legitima sinquo mil setecentos noventa e nove reis de adquiridos nada de
idade 24 annos em primeiro lugar
2ª # Maria do Arelho filha de Antoneo de Miranda e de Domingas Duarte de
legitima nada adquiridos nada idade 22 annos en segundo lugar
# Paulla Rodrigues da Serra do Bouro filha de Antoneo Fernandez e de Barbara Rodrigues de legitima nove mil quinhentos vinte e hum reis adquiridos nada
idade 28 annos en terceiro lugar por sortes e asi por esta maneira ouverão esta
eleisão por boa e firme e que logo iniciassem com huma carta as tres petisois como
já fiqua declarado e o dito Provedor encomendou muito aos Irmãos tivesem o
segredo devido e nesesario en semelhante acto e que eu Escrivão serrase e selase
as ditas tres petisois e fizesse a carta ao que satisfiz com brevidade bem e fielmente
o que tudo consta deste Auto que todos asinarão Calisto Martinz Escrivão da
Mesa o fes dia mes e anno ut supra e as demais petisois fiquão no almario desta
Sancta Caza
[Assinaturas: O Provedor Dionisio Fortes; Calisto Martinz; Manuel Figueira;
Paulo Ferreira; Pero Gonçalvez; Francisco Fernandez; Joam da Penna; Bertolameu Francisco; Gaspar Soares Machado; Francisco Velho D’Andrada; Manuel
Figueira; Pero Correa]
[Fl. 167] Arendamento que fes a Misericordia a Andre Gomes da Caza que
esta pegado com a sua defronte da dita Mizericordia por nove [tinha riscado
uma palavra] reis
Annno do nacimento de Noso Senhor Jezu Xpõ (=Cristo) de mil seiscentos e
vinte e dous annos na Caza do Despacho da Mizericordia da dita Villa aos vinte e
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sete dias do mês de Iunho da dita era sendo ahi prezentes os Irmãos da dita Caza
que actualmente servem abaixo asinados estando tão bem prezente Andre Gomes
morador na dita Villa logo pellos ditos Irmãos foi dito que essa Santa Caza tinha
huma Caza na dita Villa que fiquou por morte de Francisco Lopes a qual esta
pegado com as cazas do dito Andre Gomes a qual lhe aforavão pro preso (=por
preço) de nove vinteis en cada hum anno o sobrado somente por que a logea a
mister a dita Caza da Misericordia pera madeira e alguns despeios (=despejos)
e fezer della o que lhe bem estiver por tempo de nove annos e por o dito Andre
Gomes foi dito que elle aseitava e se obrigava a pagar os ditos nove vinteis.s. oito
vinteis a dita Caza de Misericordia e hum vintem de foro que a dita Caza he
obrigada a pagar a Igreia de S. Pedro e acabados os ditos nove annos deixava
a dita Caza livre e desembargada com todas as benfeitorias pera o Provedor e
Irmãos da Mizericordia fazerem della o que lhe bem vier e por de tudo digo e
farão dito pagamento e durantes os ditos nove annos por dia de S. João Baptista
[Fl. 167 v.] de cada hum anno e o primeiro pagamento hera o primeiro que vier
de mil seiscentos e vinte e tres annos e por de tudo serem contentes aqui asinarão
com as testemunhas Gaspar Ribeiro andador e Antoneo Fernandez morador nas
Gaeiras dia mes e era ut supra e eu Calisto Martinz Escrivão da Meza o fis por
mando do Provedor e Irmãos
[Assinaturas: O Provedor DDionysio Fortes; Calisto Martinz; Andre Guomez; Gaspar Ribeiro; Antonio Fernandez; Gaspar Soares Machado; Francisco
Velho D’Andrada; Manuel Figueira; Bertolameu Francisco; Pero Correa; Paulo
Ferreira; Joam da Penna; Francisco Fernandez; Manuel Figueira; Manoel Varela;
Pero Gonçalvez]
[Fl. 168] Auto dos Des (=Dez) Elleitores este anno de 1622
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jesu Christo de mil seiscentos vinte e
dous annos e nos dous dias do mes de Julho na Caza da Misericordia desta Villa
de Obidos sendo nella prezente o Provedor Dionizio Fortes e eu Calisto Martinz
Escrivão da Mesa e outro si os mais Irmãos da Mesa que o prezente anno servem
e a maior parte dos do Cento e vinte en que anda o serviço desta Santa Casa e
Irmandade por todos serem chamados a son de campa tangida pera se fazer nova
eleisão na forma do Compromisso logo e Calisto Martinz com o Padre Melchior
Dias Capelão desta Santa Casa depois de serem lidos os capitolos en alta e intelegivel vos pello Padre Capelão os nesesarios ao serevisso (=serviço) da Caza e
eleisão resebemos juramento dos Santos Evangelhos da mão do dito Provedor e
prometemos de bem e verdadeiramente tomar os votos que derem os Irmãos pera
efeito de se fazerem eleitores sinquo Nobres e sinquo Macaniquos que ande eleger
Provedor e Irmãos e llogo eu Escrivão com o ditto Padre Melchior Dias Capelão
em Mensa (=Mesa) apartada tomamos os votos começando pello dito Provedor
dando lhe juramento dos Santos Evangelhos que bem e verdadeiramente nomease
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des (=dez) [Fl. 168 v.] eleitores sinquo Nobres sinquo Macaniquos que tivesem
entendimento pera saber eleger Provedor e Escrivão e Irmãos que ande servir esta
Santa Casa não votando nos eleitores do anno pasado por asi ho prohibir o Compromiso e tomados os ditos votos os levamos a Mesa onde o dito Provedor estava
com os Irmãos da Mesa pera se apurarem e sendo apurados com o dito Provedor
e Irmãos e apurados se achou sahirem por eleitores as mais vozes – Francisco
Correa Manoel - Luis do Quintal Botelho – Gregorio de Freitas – Luis Castelino
Francisco DÓrta Ofisiais Francisco Luis Antoneo Nunes sapateiro Andre Gomes
Antoneo Dias pedreiro e Manoel da Mata
Os quais sendo chamados pello dito Provedor lhes forão entregues as pautas
concedidos de dous en dous a saber hum Nobre com hum Ofisial qual lhe cahio
por sorte seguindo a regra do novo Compromisso [deve-se referir ao novo Compromisso da Misericórdia de Lisboa de 1618] e se apartarão na forma o que se
custumava ter en semelhante [de seguida surge-nos palavra de difícil leitura] a
saber Francisco Correa Manoel com Francisco Luis Luis do Quintal com Antoneo
Dias Gregorio de Freitas com Antoneo Nunes Luis Castelino com Andre Gomes
Francisco D’Orta com Manoel da Mata. E tendo asi os ditos des (=dez) eleitores
suas pautas como atras fiqua declarado logo pello Capelão perante min Escrivão
lhe deu iuramento de dous en dous na forma do Compromisso lendo lhe o capitulo que declara a ordem que se ha de ter en cada dous companheiros tendo suas [Fl.
169] mãos sobre o misal prometendo de o comprirem disendo as mesmas palavras
que no dito capitulo se contem que bem e verdadeiramente ele qerião Provedor e
Escrivão e mais Irmãos sinquo Nobres e seis Mecaniquos e serião pesoas que en
suas almas entendessem tinhão as partes e calidades que se requerem conforme
ao dito Compromisso pera Nosso Senhor ser bem servido e por asi o prometerem
se fes este Auto que assinavam feito por Calisto Martinz Escrivão da Mesa no dito
dia e era asima declarada
[Assinaturas: O Provedor Dionysio Fortes; Calisto Martinz; Melchior
Dias; Francisco Fernandez; Pero Gonçalvez; Manuel Figueira; Francisco Velho
D’Andrada; Paulo Ferreira; Manoel Varela; Manuel Figueira; Bertolameu Francisco; Joam da Penna; Gaspar Soares Machado; Antonio Nunez; Pero Correa;
Luis Castelino; Gregorio de Freitas; Andre Guomes; Antonio Dias; Luis do Quintal Botelho; Manuel da Mata; Francisco Correa; Francisco D’Orta D’Almeyda;
Françisquo Luis]
[Fl. 169 v.] E lendo os ditos eleitores acabadas as pautas que lhe forão entregues pello Provedor Dionisio Fortes as tornarão a entregar na Messa sendo nelas
declaradas o Provedor Escrivão e Irmãos que este anno ande servir e apuradas
pellos ditos Provedor e Irmãos se achou sair por Provedor Lopo de Sequeira e
por Escrivão o Padre Melchior Dias Antoneo Bareto da Silveira Antoneo Correa
Luis Castelino o Padre Thome de Matos Antoneo Nunes da Serra Andre Gomes
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Francisco Vieira Manoel Luis Pero Teixeira Antoneo Nunes sapateiro e Manoel
da Mata – os quais sendo chamados reseberão iuramento dos Santos Evangelhos
que lhes deu o Provedor o Licenciado Dionizio Fortes pello qual prometerão de
bem e verdadeiramente servirem na dita Cassa e Mensa o seguinte anno que se
acabara por dia de S. Izabel de [1]623 os oficios que a cada hum lhe for encomendado e repartido pello dito Provedor dando lhe obediencia e guardando en tudo o
dito Compromiso e segredo do que em Meza se tratar e por asi o prometerem eu
Calisto Martinz Escrivão da Mesa fiz este termo que todos asinarão aos tres dias
do mes de Iulho da era de [1]622
[Assinaturas: Luis Castelino; Lopo de Sequeira; Antonio Nunez; Antonio
Correa Manuel; Thome de Mattos; Antonio Barreto da Silveira; Manoel Luis] [Fl.
170] [Continuação das Assinaturas: Manuel da Mata; Pero Teixeira; Antonio
Nunez; Andre Guomes; Francisco Vieira]
[Fl. 170 v.] Repartição dos cargos que o Irmão Provedor Lopo de Sequeira
fez aos Irmãos que ande servir esta Sancta Casa da Misericordia, este anno
de 1622 – ate dia da Vizitação do anno que vem de 1623
# O Irmão Melchior Dias Escrivão da Casa e Fieis de Deus, e o Irmão Manoel
Luis, teram cuidado dos envergonhados e pobres da Villa, pedirão as Freguezias
da Roriça, Amoreira, e acistirão (=assistirão) nas obras da Casa
# O Irmão Antonio Correa Manuel Mordomo da Bolça, e o Irmão Manuel da
Mata seu companheiro pediram as Freguezias do Bombarral, e Carvalhal
# O Irmão Thome de Matos Mordomo da Capella, com o Irmão Antonio Nunes, pedirão as Freguezias de Tornada, Coto, Serra do Bouro, Nadadouro, Foz,
Arelho, Tras Outeiro, Bairro e Cazal da Figueira
# O Irmão Antonio Nunes da Serra Juiz dos Fieis de Deus, e o Irmão Francisco
Vieira Mordomo da dita Confraria, pediram as Freguezias do Reguengo, Moledo,
Sam Bertolameu, e Moutta
# O Irmão Luis Castelino, com o Irmão Pero Teixeira Mordomos do Ospital, e
Irmida de S. Vicente pediram as Freguezias de S. Gregorio e parte da dos Vidais,
Torre, Formigal, e Gaeiras
# O Irmão Antonio Barreto, e o Irmão Andre Gomes teram cuidado dos prezos, demandas, dividas, e rendas da Casa, pediram as Freguezias da Madalena,
Dos Francos, e Landal
# O Irmão Provedor tomou a seu cargo o tostão da esmola em cada hum sábado, pera carne ou peixe dos Padres Capuchos
# Acentouse que os dous vinténs que se davão de esmola em cada domingo, à
Momteira do Moledo, se continuasse com elles
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[Fl. 171] # Acentousse em Mésa, que Gaspar Ribeiro Machado desta Sancta
Casa arrecadasse a renda e foros della como de antes, e delles fizesse entrega ao
Irmão Manuel da Mata no Cileiro (=Celeiro) desta dita Casa, com conta pezo e
medida, pera o que eu Escrivãofizesse dous Roes das ditas rendas foros e dividas,
que servirião hum delles ao dito Gaspar Ribeiro, e outro ao dito Irmão Manuel da
Mata, pera ambos os coteiarem (=custearem) e fazerem suas lembranças, ao que
tudo se deu satisfação oje 15 de Julho de 1622
[Assinatura: Melchior Dias]
# Acentousse em Mésa que a Marta Fernandez desta Villa, e a Caterina do
Couto de Tras do Outeiro, se lhe desse cada semana a esmolla [de seguida riscaram-se palavras] que bem parecesse, e não os dous vinténs por via de obrigação.
Oje 31 de Julho de 1622
# No mesmo dia e Mensa entregou o Irmão Provedor huma Certidão de Dote
de doze mil reis da filha da Miranda do Arelho, o qual veo da Misericordia de
Lisboa por via extraordinária, e não faltou quem dixessem que o trouxera Dom
Antão D’Almada, e que o outro dote das duas Orfans que a Rainha deixou fossem
desta Villa e seu termo, o fizerão e dotarão na Villa das Caldas, ao que se deve
acudir, visto encontrarem a verba do testamento da dita Senhora Rainha Dona
Catarina que está em gloria [Na margem esquerda escreveu: dote passei certidão
em 14 de Mayo de 1623]
Pregador
# Acentousse que se escrevesse huma carta ao Padre Ministro pella qual se
lhe pedisse ao Padre Frei Jheronimo de Sanctarem, pera os sermões na Coresma
desta Sancta Casa
E assi mais que se fizesse carta de Irmitaria a Domyngos Cosme na Irmida de
San Vicente / a que tudo eu Escrivão dei satisfação /
# Fezsse carta de compra de huma vinha e casas de Francisco Jorge em sessenta mil reis feita por Jheronimo D’Almeida tabalião se aisentou às filhas de
Francisco Lopes e Maria Jacome no almario do Cartorio
[Fl. 171 v.] Fesse arrendamento a Pero Dias lavrador do Casal que ficou de
Maria Jacome sobre a Delgada por tempo de dous nove annos, cuia escritura fez
Francisco D’Aguiar tabalião a qual tresladou das notas no Livro dos Aforamentos
que está nesta Casa, por treze alqueires de trigo, e treze de cevada postos nesta
Casa, e huma galinha /
# Fesse arrendamento a Amador Nunez da Dagorda por tempo de nove annos
das terras e oliveiras de Valle Escuro que ficavão de Francisco Lopes e Maria Jacome, por tres alqueires de trigo em cada hum anno, e que pello azeite daria logo
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450 reis achou se a a obrigação que eu Escrivão puz, no Livro dos Arendamentos
da Fazenda da Gafaria
Riscousse (=riscou-se) hum Irmão
Anno do nascimento de Nosso Senhor Jesu Christo de mil seiscentos e vinte e
dous annos, em os treze dias de Novembro mandou em Mésa o Irmão Provedor
que eu Escrivão desse os capitolos do Comprimisso que tratão das condições
que os Irmãos que ouverem de servir nesta Casa de Misericordia devem ter
de obediencia e humildade, e dando eu Escrivão satisfação a ysso, mandarão
em Mésa que o Irmão Antonio Nunes capateiro, por cuio respeito se mandarão
ler, declarasse se queria estar pello que na dita Mésa se ordenasse de sua desobediencia cometida: E dando a ella sua descarga, disse que sym: E sahindosse
foy determinado por mais votos que o dito Irmão não servisse de Tizoureiro
da Capella, e trocasse o cargo tornou o Irmão Provedor a perguntar se avia
de estar pello que se lhe deu conta pello dito Provedor o que estava ordenado,
se servissem os seus criados: E querendo o Irmão Provedor se mostrou o dito
Antonio Nunes mui alevantado com as vozes desentoadas não querendo aceitar
/ conforme ao Comprimisso / huma de sua tam leve penitencia como era a que
se lhe dava, a respeyto de sua tam atrevida condição, pois não era mais que só
trocar o cargo; pera com isso se evitarem paixões muy arriscadas com grande
escandallo de toda a Irmandade, tendo lhe sofrido não saber nunca ser humilde, antes contumãs e desobediente, / Partes que o Comprimisso muito estranha,
pello [Fl. 172] qual respeito mandou o dito Provedor que logo se fosse da Mésa,
e lido acentarão de comum voto, que o riscassem da Taboa Livro e Irmandade,
como defeito se riscou, e que eu Escrivão fizesse este termo pera lembrança dos
Irmãos que socederem na Administração da dita Casa e não admitam outra vez
/ salvo no que o Comprimisso neste particular dispõem, visto sua contumancia,
atrevimento e desobediencia, por quanto com os tais Irmãos não se pode esta
Casa bem servir, faltando nelles amor, pax, quietação, obediencia e humildade,
das quaes partes se tem mostrado o dito Antonio Nunes mui alheo, e por tudo
passar na verdade deixando de dizer a causa principal por evitar escandalo,
baste aclarar sua condição, de que mandarão fazer este termo que eu Melchior
Dias fiz e todos asinarão dia mes e anno ut supra
[Assinaturas: Melchior Dias; Lopo de Sequeira Provedor; Antonio Barreto
da Silveira; Andre Guomes; Thome de Mattos; Pero Teixeira; Francisco Vieira;
Antonio Correa Manuel; Manoel Luis; Manuel da Mata]
Eleição de Novo Irmão em lugar de Antonio Nunes
Em o mesmo dia asima se fez eleição de Irmão pera servir esta Sancta Casa
em lugar de Antonio Nunes atras declarado e sahio a votos o Irmão Francisco
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João, que logo foy chamado, e vindo recebeo juramento na forma do Compromisso, e por elle prometeo dar satisfação ao cargo de Tezoureiro da Capella com o Irmão Thome de Matos, de que tudo mandarão fazer este termo que todos asinarão.
Melchior Dias o fez na verdade.
[Assinaturas: Melchior Dias; Lopo de Sequeira Provedor; Francisco João;
Pero Teixeira; Antonio Barreto da Silveira; Francisco Vieira] [Fl. 172 v.] [Continuação das Assinaturas: Antonio Vaz; Andre Guomes]
Caza que vagou por falecimento de Maria Fernandez a Leda
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Christo de mil seiscentos e vinte e
tres annos, em os sinco dias de Fevereiro, estando em Mésa nesta SAncta Casa de
Misericordia, o Irmão Provedor com os mais Irmãos abaixo asinados, se lerão algumas petições de molheres pobres que pedião a Casa que vagou por falecimento
de Maria Fernandez a Redondinha, e por mais votos se determinou e acentou se
desem a Antonia Dias viuva moradora no [A]Rebalde desta Villa , respeitando
em sua doença, pello que foy chamado, e pello dito Irmão Provedor lhe foi feito
lembrança, que tinha obrigação em cada hum dia pella menhan (=manhã) de
rezar hum pater noster e huma ave maria, pella alma do Padre Fernão Rodriguez que deixou a dita Casa com as mais vezinhas obrigadas à dita condição e
asy mais que em boa conformidade vivesse e tratasse as ditas suas vezinhas com
amor socorrendo humas a outras como que forão Irmaes (=Irmãs)e concernasse
a dita Casa e repairasse de assinar pedio a Gaspar Ribeiro andador que por ella
assinasse Melchior Dias Escrivão da mesma o escrivi. Dizem duas entrelinhas –
Casa – não –.
[Assinaturas: Melchior Dias; Lopo de Siqueira Provedor; Andre Guomes; Antonio Vaz; Francisco Vieira; Pero Teixeira; Luis Castelino; Antonio Correa Manuel; Francisco João]
[Fl. 173] Eleição de Irmão em lugar de Antonio Nunes da Serra
Foi Deus servido levar pera sy em breves dias ao Irmão Antonio Nunes da Serra, pello que conforme ao Comprimisso foi eleito em seu lugar o Irmão Antonio
Tavares de Sousa, o qual sendo chamado se lhe deu juramento na forma do dito
Comprimisso que elle aceitou, não lhe tirando o poder tornar a entrar o anno que
vem, porquanto entrou depois dos seis mezes que no dito Comprimisso se acharão,
e em fé de tudo eu Escrivão fiz esta lembrança em os 26 de Março de 1623 /
[Assinatura: Melchior Dias]
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[Fl. 173 v.] Eleição dos Orfãos anno 1623
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jesu Christo de mil seiscentos e vinte e
tres, em os vinte e seis dias de Março, na Mesa e Casa do Despacho desta Sancta
Casa da Misericordia, sendo iuntos nella o Irmão Provedor Lopo de Sequeira,
com os Irmãos abaixo asinados, tratou na eleição das Orfans, e das informações
serem tiradas, o que se achou estar dado feito, pello que se determinou que de
todas ellas se mandassem tres à Mésa da Misericordia da Cidade Lixboa, e pera
este efeito se fizerão escritos conformandosse com as informações e condição da
verba do testamento da Rainha D. Catharina que está em gloria, e se achou por
elles apurados, ter o primeiro lugar com todos os votos – Izabel Francisca do Bombarral, filha que foy de Bertolameu Francisco [Na margem esquerda escreveu:
Bombarral, dotada em doze mil reis]
E Caterina Nunez – de idade – 25 annos
E de ligitima sinco mil setecentos e noventa e nove – 5799
# Maria Anriquez do Chão da Parada filha que foi de Diogo Fernandez lavrador, e de Maria Dias, de idade – 27 annos, e de legitima mil oitocentos e oitenta e
sinco reis. 9 votos – 1885 [Na margem esquerda escreveu-se: Chão da Parada em
segundo – dotada em doze mil reis]
# Francisca Jorge do Reguengo Grande filha que foi de Antonio Fernandez, e
Izabel Jorge, de idade, 24 – annos e de ligitima nada, vai em terceiro lugar, - nada –
sinco votos [Na margem esquerda escreveu-se: Reguengo dotada em doze mil reis]
As tres Orfans asima forão admitidas a hirem suas petições com carta desta
Mésa a Lisboa –
E as de mais que forão admitidas aos votos são as seguintes cuias petições se
acharão no almario do Escrivão desta Sancta Casa, no prezente anno –
# Catharina Bras Das dos Ruivos filha que foi de Bras Alvarez e de Maria
Alvarez – idade 23 annos – legitima – 1089 quatro votos
[Fl. 174] # Ilena – do lugar de Coto, filha que foi de Sebastião Fernandez e de
Domingas Vicente – idade 20 – annos – legitima não se fez inventario hum voto
# Lionor – do lugar do Moledo – filha que foi de Alvaro Vicente e de Catarina
Domingues – idade 19 – annos – legitima tres mil seiscentos e quatro reis - 3604
# Joanna Simoa do Arelho, filha que foi de Adão Vicente e Francisca Simoa ia
defuntos – idade 23 – annos – legitima quatorze mil cento e sesenta reis – 14160
# Maria de Matos desta Villa filha que foi de Antonio Dias, o Goucheiro, e de
Briolania Fernandez, - idade – 23 annos – legitima nada – nada
E feita a dita eleição se acentou que com brevidade se mandasse carta com as
sobreditas tres petições, não aclarando nella primeiro nem 2º lugar, pois a expe— 166 —

riencia tinha mostrado o intento de quem cuida que acerta, Ao que eu Escrivão
logo satyfiz; e entreguey ao Irmão Andre Gomes entregasse as ditas tres petições
e carta da Mésa, em a Casa da Misericordia da Cidade Lisboa, ao Escrivão della,
e disso tirasse Certidão em fe de tudo, asinarão este Auto de eleição dia mes e
anno ut supra
[Assinaturas: Melchior Dias; Lopo de Siqueira Provedor; Francisco Vieira;
Thome de Mattos; Luis Castelino; Antonio Tavares de Sousa; Pero Teixeira; Antonio Barreto da Silveira; Andre Guomes; Antonio Correa Manuel; Manuel da
Mata, Francisco João]
[Fl. 174 v.] Dote das Orfans
Oje sinco dias de Junho de 1623 annos primeira octava (=oitava) do Spirito
Sancto se aprezentarão em Mesa tres lembranças das Orfans que o prezente anno
forão admitidas aos dotes da Rainha Dona Caterina, com huma carta da Misericordia da Cidade Lisboa que tudo fica neste Livro de Acordos, e eu Escrivão
mandei avizar logo as ditas Orfans de como estavão dotadas, em doze mil reis
cada huma, e se o não quisessem perder se avião de casar dentro de hum anno, e
casandosse o fizessem a saber ao Provedor e Irmãos desta Sancta Casa, Melchior
Dias o escrevi
[Assinatura: Melchior Dias]
[Fl. 175] Auto dos Dez Eleitores este anno 1623
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jesu Christo mil seiscentos vinte e tres
em os dous dias do mes de Julho na Casa da Misericordia desta Villa de Obidos
sendo nella prezente o Irmão Provedor Lopo de Sequeira com os mais Irmãos da
Mesa abaixo asinados, sendo outro sym na dita Igreja iuntos a maior parte dos
Irmãos Cento e vinte em os quaes anda o servisso desta Sancta Casa, sendo chamados a son de campa tangida, logo pello dito Irmão Provedor foy mandado ler
os capítulos do Comprimisso tocantes d’eleição dos eleitores, e sendo satisfeito, em
alta e inteligível vox em o púlpito; deu juramento ao Irmão Capellão e Escrivão
da Casa, sendo acompanhado no tomar dos votos com o Irmão Luis Castellino
que escreveo os ditos votos, por respeito de eu Escrivão ter lido, o Comprimisso, no
que toca ao que importa em semelhante ocasião, por quanto sirvo actualmente
de Capella, em a dita Sancta Casa e tomando o dito juramento pello qual prometemos de bem e verdadeiramente tomaremos os votos que os Irmãos derem pera
efeito de se fazerem dez eleitores sinco Nobres e sinco Officiaes, que ande eleger
Provedor e Irmãos, o que logo fizemos apartados em outra Mesa, começando pello
dito Irmão Provedor e mais Irmãos da Mesa dando lhe juramento dos Sanctos
Evangelhos que bem e verdadeiramente nomeassem eleitores sinco Nobres e sinco
Officiaes que tivessem talento pera saberem eleger Provedor, Escrivão e onze Con— 167 —

celheiros (=Conselheiros) que bem aião e saibão servir este anno na dita Sancta
Casa e Mésa della, e não votando em os que forão [aparece sublinhado] o anno
passado porquanto o prohibe o Comprimisso [Na margem esquerda escreveu-se:
nem nos Irmãos da Mesa], e tomados os ditos votos da maior parte da Irmandade
os levamos a Mésa onde o dito Provedor estava com os mais Irmãos della pera se
apurarem e sendo apurados se achou sahirem por eleitores às mais vozes, # dos
Nobres Luis de Freitas, Manoel Varela, o Padre Calisto Martinz, João da Pena e
Luis da Serra: # dos Oficiais Diogo Martinz, Pero Correa Sebastião da Crus, Pero
Gonçalvez e Paulo Gomes, eu Melchior Dias Escrivão da Mesa o escrevi
[Fl. 175 v.] E sendo chamados os ditos eleitores, lhes forão dadas as pautas
pello dito Provedor; e repartidos de dous em dous. A saber Luis de Freitas e Diogo
Martinz, # Manoel Varela e Pero Correa # João da Pena e Sebastião da Crus # o
Padre Calisto Martinz e Pero Gonçalvez # Luis da Serra e Paulo Gomes
Logo eu Capellão lhe dei iuramento dos Sanctos Evangelhos, em que de dous
em dous asym como hião repartidos / puzerão suas mãos direitas sobre hum
missal, estando de giolhos (=joelhos) diante do Altar Mor, a forma do qual juramento lhe foy lida pello Irmão atras declarado assy e da maneira que no Comprimisso se relata, e por elle prometerão de bem e verdadeiramente elegerem hum
Provedor, e Escrivão e onze Concelheiros (=Conselheiros) a saber sinco Nobres,
e seis Officiaes que com Sancto zello e charidade christan servissem o anno seguinte esta Sancta Casa e com humildade, segredo e obediencia administrassem
e comprissem as obras de Misericordia conformando se com o Comprimisso e por
tudo passar na verdade fiz este Auto que todos asinarão dias mes e anno ut supra
[Assinaturas: Melchior Dias; Lopo de Siqueira Provedor; Antonio Correia
Manuel; Manoel Luis; Manuel da Mata; Thome de Mattos; Francisco João; Luis
Castelino; Pero Teixeira; Antonio Tavares de Sousa; Francisco Vieira; Antonio
Barreto da Sylveira; Andre Guomes; Luis da Serra; Joam da Penna; Diogo Martinz; Luis de Freitas] [Fl. 176] [Continuação das Assinaturas: Calisto Martinz;
Pero Gonçalves; Sebastião da Crus; Paulo Gomes; Pero Correa; Manoel Varela]
E tendo os ditos eleitores acabadas e asinadas suas pautas as entregarão na
Mesa ao dito Provedor e sendo apuradas por elle com os mais Irmãos se achou
sahir por Provedor, novamente eleito o Irmão Manoel Leitão Sanhudo, e por Escrivão o Padre Irmão Pero Leitão # o Padre Jheronimo Ferreira, # Christovão
Botelho, Gaspar dos Reis Leitão, Francisco Barboza, João Nunes da Serra, Sebastião Antunes # Sebastião da Crux # Bertolameu Fernandez – Francisco da Silva
alfayate, # Manoel Fernandez sombreiro e Phelipe de Coimbra
Os quaes forão chamados e receberão juramento dos Sanctos Evangelhos
que lhes deu o Irmão Provedor Lopo de Sequeira pello qual prometerão de bem
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e verdadeiramente servirem na dita Casa e Mésa, o seguinte anno que se acabará por outro tal dia da Vizitação de Nossa Senhora a Sancta Izabel, seus officios
e cargos que a cada hum lhe for encomendado e repartido pello Irmão Provedor
dando lhe obediencia e guardando em tudo o Comprimisso e segredo da Mesa
[Fl. 176 v.] E por asy o prometerem fazer, guardar, e comprir mandarão fazer
este Auto que todos asinarão Melchior Dias Escrivão da Mesa o fiz dia mes e
anno ut supra
[Assinaturas: Manoel Leitão Sanhudo; Melchior Dias; Lopo de Siqueira Provedor; Antonio Correa Manuel; Andre Guomes; Thome de Mattos; Manoel Luis;
Francisco Vieira; Francisco João; Antonio Barreto da Sylveira; Andre Guomes
(repetiu a assinatura); Antonio Tavares de Sousa; Anno do nascimento de Nosso
Senhor Jeosu (=Jesus) Xpo (=Cristo) dem – Pero Leitão; Francisco Barboza de
Pina; Sebastiam Antunes; João Nunes da Serra; Cristovão Botelho de Siqueira;
(desenhou uma cruz) Bertolameu Fernandez; Francisco da Silva; Sebastião da
Crus (repetiu a assinatura); Felipe de Coimbra; Hieronimo Ferreira; Gaspar dos
Reis Leitão; Manuel Fernandez]
[Fl. 177] Anno do nascimento de Nosso Senhor Jesu Xpõ (=Cristo) de mil
e seiscentos e vinte e tres annos aos nove dias do mês de Julho do dito anno
na Casa da Misericordia do Despacho desta Villa de Obidos foram iuntos em
Mesa Manoel Leitão Sanhudo Provedor e os Irmãos Gaspar dos Reis Leitão
Sebastião Antunes; o Padre Jheronimo Ferreira, o Irmão Francisco da Silva,
e o Irmão João Nunes da Serra, e o Irmão Phelipe de Coimbra e o Irmão
Xpõ (=Cristovão) Botelho de Sequeira, e o Irmão Bertolameu Fernandez, e
o Irmão Francisco Barboza de Pina, e o Irmão Manuel Fernandez e eu Escrivão o Padre Pero Leitão e o Irmão Sebastiam da Crux, e e por todos e Mesa
Provedor e Irmãos foi acentado e acordado o seguinte. Pero Leitão Escrivão
da Mesa o escrevi
Foi acordado na dita Mesa Provedor e Irmãos que ouvesse segredo nella por
convir assi ao sirvico de Deus e bem dos proximos pello que o dito Provedor primeiro que todos pos a mão em hum missal e jurou pellos Sanctos Evangelhos de
en todo o guardar na maneira que estava acentado, e llogo o deu a todos os mais
Irmãos atras e asima nomeados encarregando lhe muito o dito segredo e elles o
prometerão assi guardar e o assinaram como se vera no fim da dita Mesa [Fl. 177
v.] E lloguo pello dito Provedor foram repartidos os officios da dita Irmandade
pellas pessoas e Irmãos atras nomeados que este prezente anno avião de ter e
sirvir na dita Mesa pella maneira seguinte
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Reparticão de Officios
Acentou o dito Provedor que eu Irmão o Padre Pero Leitão como Escrivão
fosse meu companheiro o Irmão Sebastiam da Crux estivesse ha nossa conta o
sirvico de Escrivão dos Fies de Deus e de termos cuidado das esmolas e cousas necessárias has pessoas que se deve guardar segredo desta Villa e seu termo e fica ha
nossa conta pedir as Freguezias da Rouriça, e Amoreira no novo como se costume
e arecadar as caixinhas e assistir nas obras da Casa
E que o Irmão Gaspar dos Reis Leitão fosse Mordomo da Bolça com seu companheiro Sebastião Antunes e pedissem as Freguezias do Bombarral e Carvalhal
E que o Irmão o Padre Jheronimo Ferreira fosse Mordomo da Capella com
seu companheiro o Irmão Francisco da Silva, e pedirão as Freguezias de Tornada,
Coto, Serra do Bouro, Nadadouro, Foz, Arelho, Tras do Outeiro, Bairro, Casal da
Figueira
[Fl. 178] E que o Irmão Joam Nunes da Serra fosse Juis dos Fies de Deus e o
Irmão Phelippe de Coimbra Mordomo da dita Confraria e pediram as Freguezias
do Reguenguo Molledo, S. Bertolameu, e Mouta
E que o Irmão Xpõ (=Cristovão) Botelho de Siqueira com o Irmão Bertolameu Fernandez seu companheiro fossem Mordomos do Hospital e Hermida de S.
Vicente, e pedirão as Freguezias de São Gregorio, e parte dos Vidais Torre Formigual e Gaeiras
E que o Irmão Francisco Barboza de Pina, e com o Irmão Manuel Fernandez
seu companheiro tivessem cuidado dos prezos, demandas dividas, e rendas da
Caza, e pedirão as Freguezias da Magdalena, Francos, e Landal. Pero Leitão escrevi esta Meza que os ditos Provedor e Irmãos assinarão
[Assinaturas: O Provedor Manoel Leitão Sanhudo; Pero Leitão; Sebastião
da Crus; Gaspar dos Reis Leitão; Sebastiam Antunes; Hieronimo Ferreira] [Fl.
178 v.] [Continuação das Assinaturas: Francisco da Silva; João Nunes da Serra; Cristovão Botelho de Siqueira; Bertolameu (desenhou uma cruz) Fernandez;
Manoel Fernandez; Francisco Barboza de Pina]
1624. Auto que se fez sobre se riscou o Padre Jeronimo Ferreira [Na margem esquerda escreveu: Reduzido a Irmandade a 18 de Março (1)629 – asento
no Livro sinquo]
Anno do nascimento de Nosso Senhor Jesu Xpõ (=Cristo) de mil e seiscentos
e vinte e quatro annos aos dezanove dias do mes de Novembro nesta Villa de
Obidos foram juntos na Casa do Despacho da Santa Misericordia em Mesa o Provedor e Irmãos e entre elles o Padre Jheronimo Ferreira que o dito anno sirvia de
Thezoureiro da Capella por elle foi dado ao dito Provedor hum rol de despesas que
elle e seu companheiro o Irmão Francisco da Silva tenhão feito na dita Casa no
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officio dos defuntos, e em outros dias, e o dito Provedor ordenou ao Thezoureiro
da Bolça que pagasse as ditas despesas ao dito Padre Jheronimo Ferreira, dizendo
lhe palavras de agradecimento em nome da dita Mesa, de tam boas obras, e da
boa vontade com que as exercitava que dinheiro lhe pagaria o trabalho delles, ao
que o dito Padre Jheronimo Ferreira não corespondeo como devia antes travou
palavras pouco necessárias ao serviço de Deus e autoridade de tam santa Mesa
com alguns Irmãos que estavão presentes desentoandosse com excesso ao que o
dito Provedor acudio com muita mansidão pedindo lhe por amor de Deus que o
não ouvisse na rua pera descredito de toda a Irmandade, ao que respondeo com
muita paixão em alta vox que antes de poucos dias se avia de riscar de Irmão, e
com elle ha sua instancia todos os Sacerdotes que o erão, e exortandou o dito
Provedor a quietação e ao segredo que convinha a tal excesso o dito Padre Jheronimo Ferreira disse que as ditas cousas ia erão publicas na Villa que não avia
pera que ter segredo nellas. E por que nam acontecesse alguma cousa de pouco
serviço de Deus o dito Provedor disse que o mais que avia a tratar na dita Mesa
ficasse pera outro dia. E dahi em diante o dito Padre Jheronimo Ferreira não veo
mais ha Mesa nem enterramentos nem acudia has obrigações de seu cargo o que
o dito Provedor e Irmãos sofriam com muita paciencia sentindo os percadimentos
do dito Padre Jheronimo Ferreira ao qual se fazião as lembranças en segredo necessárias pera moderar sua [de seguida surge-nos uma palavra de difícil leitura]
condição, e indo ha Mesa Domingo 21 de Janeiro vespora de São Vicente avendo
o Provedor e Irmãos de vir has vesporas ha Irmida de S. Vicente que he da protecção da [Fl. 179] dita Casa da Misericordia lhe diserão ao dito Padre Jheronimo
Ferreira que fossem todos juntos assistir has ditas vesporas o qual no caminho se
apartou do Provedor e Irmãos e se foi a sua casa e dahi a dita Igreja de S. Vicente
e se foi acentar na Capella sem se querer acentar no acento em que o Provedor e
Irmãos estavão acentados, e cantandosse as vesporas de canto d’orgão, ajudando
as pessoas que se achavão presentes a salmear [cantar os salmos da Biblia], elle
não o fes nunqua antes, dando se lhe huma antefona pera alevantar o não quis fazer e tornou o livro a quem lho deu do que todas as pessoas que estavão prezentes
se escandalizarão muito, e tendo tomado huma tocha ja magnifica com os outros
Irmãos a tornou a largar com palavras mal concertadas que forão estranhadas
e notadas de todos os que estavão presentes o que tudo o dito Provedor e Irmãos
sofrerão com paciencia e acabadas as vesporas o dito Provedor se ajuntou com
o Padre Melchior Dias Capellão da Casa da Misericordia pessoa de autoridade
e muito zeloza do serviço della e disse ao dito Padre Jheronimo Ferreira que ao
outro dia pella menhã que era dia de S. Vicente ouvindo tanger officio da Misericordia a ai disse ha Casa que se avião de asentar ahi, elle Provedor com os mais
Irmãos o que o dito Jheronimo Ferreira nam quis fazer, nem foi mais ha Mesa, e
porque a Coresma se vinha chegando, e convinha ao serviço de Deus e da Santa
Casa da Misericordia o Thesoureiro da Capella nam faltar has obrigações de seu
carguo necessárias ao culto divino ajuntandosse os Provedor e Irmãos Domingo 4
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de Fevereiro em Mesa mandarão pello Andador da Casa pello dito Irmão Jheronimo Ferreira nam vir a ella como custumava pedir lhe que quisesse vir ha Mesa ao
que respondeu por desculpa que tinha obrigações de Igreija das vesporas que não
podia deixar, tornarão a mandar lhe pedir o Provedor e Irmãos que acabadas as
vesporas e as mais obrigações quisesse vir ha dita Mesa, e por não querer nem por
outro recado o que lhe tornou a mandar, e ordenou em Mesa ao Padre Pero Leitão Escrivão da Casa, e ao Padre Melchior Dias Capellão della pedissem ao dito
Padre Jheronimo Ferreira em nome da Irmandade da Mesa da Misericordia que
quisesse vir servir seu carrego o que se em alguma cousa lhe desse trabalho que
a dita Mesa ordenaria de maneira por elle pudesse cumprir com suas obrigações
mui aliviadamente e aos 21 dias do mes de Fevereiro os ditos Padres Pero Leitão,
e Melchior Dias vierão ha Mesa da Misericordia sendo juntos o Provedor e Irmãos e disseram que com toda a moderação e exhortação possível admoestarão e
exhortarão ao dito Padre Jheronimo Ferreira todos aquelles 8 dias com todas as
representações christãns sem nunqua poderem alcanssar delle querer vir ha dita
Mesa nem sirvir o cargo de Thesoureiro da Capella sem embargo do que logo o
dito Provedor e Irmãos ordenarão aos Irmãos Xpõ (=Cristovão) Botelho de Sequeira e Francisco da Silva fossem ha Igreja de S. Tiago, e pedissem ao dito Padre
Jheronimo Ferreira pellas chagas de Nosso Senhor Jesu Xpõ (=Cristo) quisesse
com elles vir servir o dito seu officio diguo cargo e da dilligencia que os Irmãos
fizeram e pessoas com que fallarão pello não acharem na dita Igreja entenderão
escondersse delles, e vendo o dito Provedor e Irmãos tudo o que atras he rellado
[queria dizer: relatado], e considerando quanto convinha ao serviço de Deus e
tutoridade da Mesa da Misericordia, conservação da Irmandade, e credito della
asentarão que se tomassem os votos fes era bem que se riscasse da dita Irmandade hum Irmão tam pouco zelozo do serviço de Deus e della pera o que se puzerão
na dita Mesa feijoens brancos e negros pera que mais livremente se pudesse estar
e por votos de todos nemine discrepante foi acentado por todas as resõens sobreditas que ho dito Padre Jheronimo [Fl. 179 v.] Jheronimo Ferreira fosse riscado
da dita Irmandade da Misericordia e da dos Fies de Deus pera nunqua já mais
ser admitido a ellas por ser assi necessario ao bom serviço da dita Irmandade e
respeito que se deve ao serviço de Deus de que tudo se fes este Auto que os ditos
Provedor e Irmãos da dita Mesa assinarão Pero Leitão Escrivão della ho escrevi
por mandado da dita Mesa
[Assinaturas: O Provedor Manoel Leitão Sanhudo; Pero Leitão; Gaspar
dos Reis Leitão; Francisco da Silva; Sebastiam Antunes; Bertolameu Fernandez;
Francisco Barboza de Pina; Manoel Fernandez; João Nunes da Serra; Filipe de
Coimbra; Cristovão Botelho de Siqueira; Sebastião da Crus]
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[Fl. 180] Auto da Elleição das Orfans anno de 1624
Anno do nascimento de Nosso Senhor Jesu Xpõ (=Cristo) de mil e seiscentos
e vinte e quatro annos aos quatro dias do mes de Março do dito anno na Mesa
e Casa do Despacho desta Santa Casa da Misericordia, sendo juntos em ella o
Irmão Provedor Manoel Leitão Sanhudo com os Irmãos della abaixo assinados se
tratou na elleição das Orfans, e das informacoens serem tiradas, o que se achou
estar tudo feito, pello que se determinou que de todas ellas se mandassem tres
ha Mesa da Misericordia da Cidade de Lixboa e pera este effeito se fizerão logo
escritos conformandosse com as informações e condição da verba ao testamento
da Rainha Dona Catherina que esta em gloria, e por elles apurados se achar ter o
primeiro lugar [aparece sublinhado] com onze votos – Margarida Francisca da
Fanadia filha que foi de Jheronimo Francisco e de Margarida Francisca sua molher moradores que forão no dito lugar da Fanadia termo desta Villa de Obidos,
de idade de 23 annos, e de legitima sete mil cento e noventa – 7190
Catherina Ruas Da dos Ruivos filha que foi de Bras Alves e de Maria Alvares
sua molher de [Fl. 180 v.] de vinte e sinco annos de legitima mil oitenta e nove
reis. 10 votos – 1089 vai em 2.º lugar por sortes
Maria, do Soveral (=Sobral) da Lagoa filha que foi de Gaspar Dias e de Izabel
Fernandez defuntos moradores que forão no dito lugar de idade de 24 annos de
legitima tres mil oitocentos noventa sete reis, 10 votos vai em 3º lugar por sortes
com Catarina Bras – 3897
As tres Orfans assima forão admitidas pera hirem suas petições com carta
desta Mesa a Lixboa
As mais que foram admitidas a votos são as seguintes cuias petiçõens se acharão no almario do Escrivão desta Santa Casa o presente anno
# Maria do Reguengo Grande filha que foi de Bertolameu Martinz defunto de
Breatis Dias, de idade de 18 annos, legitima seis mil e duzentos reis votos 2 – 6200
# Maria Gonçalvez do Arelho filha de Belchior Gonçalvez defunto e de Das
Ferreira sua molher de idade de 19 annos. Legitima dous mil novecentos, oitenta
e dous reis votos – 3 – 2982
[Fl. 181] E feita a dita elleição pella maneira atras declarado se acentou na
dita Mesa e com brevidade se mandasse carta com as sobreditas 3 petiçõens, não
aclarando nella primeiro nem 2º lugar pello que sobredito pella experiencia se tem
alcançado ao que eu Escrivão logo satisfis no mesmo dia e entreguei ao Irmão
Andre Gomes hum maço serrado com o sello desta Santa Casa dentro da qual
forão as ditas tres petiçõens com carta desta Mesa pera o entregar em a Casa da
Misericordia da Cidade de Lixboa ao Escrivão della e disso trouxesse certidão, em
fee (=fé) do que asinaram este Auto de Eleição no dia mes e era ut supra
[Assinatura: Pero Leitão]
— 173 —

[Fl. 181 v.] Auto dos Des (=Dez) Elleitores este anno de [1]624
Anno do nascimento de Nosso Senhor Jesu Xpõ (=Cristo) de mil e seiscentos e
vinte e quatro annos aos dous dias de Julho do dito anno na Casa da Misericordia
desta Villa de Obidos sendo prezente o Irmão Provedor Manoel Leitão Sanhudo
com os mais Irmãos da Mesa abaixo assinados sendo outrossi na dita Igreja iuntos a maior parte dos Irmãos Cento e Vinte, em os quais anda serviço desta Santa
Casa sendo chamados a som de campa tangida, loguo pello dito Irmão Provedorfoi mandado ler os capitolos do Compremisso tocantes ha eleição dos elleitorese
sendo satysfeito em alta e intelegivel vox em o púlpito, logo pello dito Provedor foi
dado juramento dos Sanctos Evangelhos a mim Escrivão e ao Padre Capellão que
bem e verdadeiramente tomássemos os votos pera a dita elleição aos ditos Irmãos
e nos apartamos em huma Mesa onde os tomamos, começando pello Provedor e
Irmãos da Mesa dandosse primeiro iuramento dos Sanctos Evangelhos que bem
e verdadeiramente nomeassem eleitores, sinco Nobres, e sinco Officiaes que tivessem talento pera saberem eleger Provedor, Escrivam e onze Conselheiros que bem
ajão e saibam sirvir este anno na dita Santa Casa, e Mesa della, e não votando
em os que foram o anno pasado porquanto o prohibe o Compremisso e tomados
os ditos votos da maior parte da Irmandade os levamos ha Mesa onde o dito
Provedor estava com os mais Irmãos della pera se apurarem, e sendo apurados se
achou sairem por eleitores has mais vozes; e dos Nobres o Padre Thome de Matos,
Luis do Quintal Botelho, Gregorio de Freitas, Francisco Correa Manuel, e Lopo
de Sequeira: e dos Officiaes Manuel da Mata, Francisco Vieira, Andre Gomes,
Manoel Luis e Antonio Dias pedreiro
[Fl. 182] E sendo chamados os ditos eleitores lhes forão dadas as pautas pello
dito Provedor e repartidos de dous em dous a saber # o Padre Thome de Matos,
com Manuel da Mata, Luis do Quintal Botelho, com Francisco Vieira, Gregorio
de Freitas com Andre Gomes, Francisco Correa Manoel com Manuel Luis Lopo
de Sequeira com Antonio Dias pedreiro
E tendo assi os ditos eleitores suas pautas logo pello dito Capellão lhes foi
dado juramento dos Sanctos Evangelhos em que puseram suas mãos sobre hum
missal estando em joelhos diante do Altar Mor, a forma do qual eu Escrivão lhes
li conforme no dito Compremisso esta relatado, e por elle prometerão de bem e
verdadeiramente elegerem hum Provedor, Escrivão, e sinco Irmãos Nobres, e seis
Officiaes que com santo zello, e caridade christã servissem o anno seguinte esta
Santa Casa, com humildade, segredo, e obediencia, administrassem e comprissem
igualmente as obras de Misericordia, e por tudo o fes passar na verdade fis este
Auto em que todos assinarão Pero Leitão Escrivão da Mesa o escrevi
[Assinaturas: O Provedor Manoel Leitão Sanhudo; Melchior Dias; Pero de
Leitão; Gaspar dos Reis Leitão; Francisco Velozo; Sebastião da Crus; João Nunes
da Serra; Filipe de Coimbra; Francisco Barboza de Pina; Bertollameu Fernandez;
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Cristovão Botelho de siqueira; Manuel Fernandez] [Fl. 182 v.] [Continuação das
Assinaturas: Lopo de Sequeira; Antonio Dias; Francisco Correa Manuel; Manoel
Luis; Gregorio de Freitas; (desenhou uma cruz) Andre Guomes; Luis do Quintal
Botelho; Francisco Vieira; Thome de Mattos; Manuel da Mata]
E tendo os ditos eleitores acabadas e assinadas suas pautas as entregarão na
Mesa ao dito Provedor e sendo apuradas por elle com os mais Irmãos se achou
sair por Provedor novamente eleito o Irmão Pero da Silva Sanhudo e por Escrivão o Irmão Luis da Serra Irmãos da Mesa Luis do Quintal Botelho Fernando
Gomes Coelho, Manuel Pereira do Quintal, o Padre Calixto Martinz, e Joam de
Freitas de Paiva / Simão Dias tanoeiro, Francisco Fernandez da Porta da Villa,
Sebastiam de Matos, Pero Correa, Manoel Luis e Manoel Figueira tozador. Os
quais foram chamados e receberam iuramento dos Sanctos Evangelhos que lhes
deu o Irmão Provedor Manoel Leitão Sanhudo pello qual prometeram de bem e
verdadeiramente servirem na dita Casa e Mesa o seguinte anno que acabara por
outro [Fl. 183] tal dia de Nossa Senhora a Sancta Izabel seus officios e cargos que
a cada hum lhe for encomendado, e repartido pello Irmão Provedor dando lhe
obediencia e guardando en tudo o Compremisso e segredo da Mesa e por assi o
prometerem fazer, guardar e conprir mandaram fazer este Auto que todos assinaram Pero Leitão Escrivão da Mesa o escrevi dia mês e anno ut supra
[Assinaturas: O Provedor Manoel Leitão Sanhudo; Pero Leitão; Gaspar dos
Reis Leitão; Pero Correa; Francisco da Silva; Pedro da Silva Sanhudo; Fernão
Gomez Coelho; Calisto Martinz; Manoel Francisco do Quintal; Manoel Luis; Manuel Figueira; Francisco Fernandez; João de Freitas de Paiva; Simão Dias; Luis da
Serra; Sebastião de Matos; Luis do Quintal Botelho]
[Fl. 183 v.] Reparticam dos cargos que o Irmão Provedor Pedro da Sylva
Sanhudo fes aos Irmãos que ão de servir esta Sancta Caza da Misericordia
este anno de [1]624 ate dia da Visitação de Nossa Senhora do anno que niza
(=termina) de [1]625
# O Irmão Luis da Serra Escrivão da Casa e Fieis de Deus, e o Irmão Simão
Dias seu companheiro teram cuidado dos envergonhados e pobres da Villa, pediram as Freguesias da Rouriça Amoreira, e asistirão nas Obras da Casa
# O Irmão Manoel Pereira do Quintal Mordomo da Bolsa, com o yrmão Manoel luis seu companheiro pediram as Freguesias do Bombarral, e Carvalhal
# O Irmão o Padre Calixto Martinz Mordomo da Capella, com o yrmão Francisco Fernandez pediram as Freguesias de Tornada, Couto, Serra do Bouro, Nadadouro Fos (=Foz) Arelho, Tras Outeiro, Bairo e Casal da Figueira

— 175 —

# O Irmão Luis do Quintal Botelho Juis dos Fieis de Deus, e o Irmão Sebastiam de Mattos Mordomo da dita Confraria seu companheiro pediram as Freguesias do Reguengo, Moledo, Sam Bertolameu e Mouta
# O Irmão Fernão Gomes Coelho com o Irmão Pedro Correia seu companheiro Mordomos do Hospital Irmida de S. Vicente pediram as Freguesias de São
Gregorio e parte da dos Vidaes Torre Formigal, e Gaeiras
# O Irmão Joam de Freitas de Paiva, com o Irmão Manoel Figueira seu companheiro teram cuidado dos Prezos, demandas dividas e rendas da Casa, pediram as Freguesias da Madanella Dos Francos, e Landal
[Fl. 184] As Ordinarias que de prezente há na Casa são as seguintes
# Gaspar Ribeiro andador da Casa Maria Francisca viuva de Agostinho Fernandez morador nesta Vylla
# Assentou se em Meza que se corresse co Breitis (=Beatriz) D’Azevedo, Marta Fernandez entrevada, Maria Vaz cega, com a Monteira do Moledo entrevada, com Maria do Couto de Tras Outeiro aleyada (=aleijada), com o brougueiro
do Soveral (=Sobral) entrevada e com Domingos Francisco Vascam doente e se
lhe dessem cada semana as esmolas que bem parecesse ao Provedor e Irmãos da
Mesa; e por assy o deixarem por lembrança o Provedor e Irmãos passados.
Assentou se em Meza que Gaspar Ribeiro andador desta Sancta Casa arrecadasse as rendas e foros della como dantes e de tudo fizesse entrega ao Irmão
Manoel Luis no seleiro da Casa per conta e medida, pera o que eu Escrivam lhe
desse hum rol das ditas rendas foros e assy das dividas que se deviam, o qual rol
eu Escrivam fis e entreguei ao dito Gaspar Ribeiro pera cobrança das ditas cousas,
e outro rol ficou na mão do dito Manoel Luis Irmão pera ambos se conferirem e
nelles fazerem as lembranças e declarações necessárias ao que tudo se satisfes, oie
(=hoje) 21 de Julho de [1]624. E declaro que se assentou na dita Mesa que desse ao
dito Gaspar Ribeiro pello trabalho d’arecadação das ditas rendas foros de dinheiro
e dividas, aquillo que se lhe deu o anno passado e elle o aceitou, que são quatro
mil e quinhentos reis e seis alqueires de trigo
Assentou se na dita Meza que se corresse com muito cuidado cada semana
com o tostão da carne dos pobres e chapuchos (=Frades Capuchos), e que na
Coresma se lhe comprasse como dito dinheiro peixe cada semana
[Fl. 184 v.] Casa que vagou por fallicimento de Anna Luis
Aos seis dias do mes de Octubro de mil e seiscentos e vinte e quatro annos
estando em Mesa nesta Sancta Casa da Misericordia o Provedor com os mais
Irmãos abaixo assinados que nella servem o dito anno, se leo huma peticam que
fes Antonio Lopes morador nesta Villa de Obidos na qual pedia que por quanto
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estava vaga huma cazinha em que morou Anna Luis difuncta das que deixou o
Padre Fernão Rodriguez quando falleçeo pera morarem pessoas pobres, e elle era
hum homem muito pobre e que tinha sua molher e filhos e não tinha nenhuma
cousa de seu nem com que poder alugar uma casa em que vivesse que portanto
pedia ao dito Provedor e Irmãos que pois eram administradores da dita Casa e
conforme ao testamento do dito Padre Fernão Rodriguez pedião dar a pessoas
pobres como as outras mais lha dessem a elle em sua vida pera nella poder morar
com sua molher e filhos; sobre a qual peticam o dito Provedor tomou os votos dos
ditos Irmãos e todos assentaram e concordaram que era bem que se desse ao dito
Antonio Lopes a dita casa pera nella aver de viver com sua molher e filhos em sua
vida e emquanto não ouvesse outra cousa em contrario, e isto com declaração
que o dito Antonio Lopes se viu obrigado a fabrica da dita casa emquanto nella
morasse e a repairar e concertar que senão viesse a danificar nem cahir no chão,
porquanto o dito Fernão Rodriguez não deixou a esta dita casa cousa alguma
nem renda com que se podessem mandar conçertar as ditas casas e somente que
por ordem desta Sancta Casa se dariam a pessoas pobres pera nellas viverem, e
que outros elle dito Antonio Lopes seria obrigado e sua mulher a rezar todos os
dias pella menhã hum pater noster e huma ave maria pella alma do dito Padre
Fernão Rodriguez que deixou a dita casa e as duas mais vizinhas obrigadas a dita
condição, e que seria outros obrigado a tratar bem as pessoas suas vizinhas que
morão nas ditas casas com amor so correndo huns aos outros, o que vedo o dito
Antonio Lopes prometeo fazer e aceitou a dita casa na forma sobredita e o dito
Provedor e Irmãos lha ouveram por dada com as condições assima declaradas, de
que fiz este termo pello dito Pro [Fl. 185] vedor e Irmãos assinado e assi tambem
pello dito Antonio Lopes Luis da Serra Escrivam da Mesa o escrevi
[Assinaturas: O Provedor Pero da Silva Sanhudo; Luis da Serra; Luis do
Quintal Botelho; Manoel Luis; Francisco Fernandez; De Antonio (desenhou uma
cruz) Lopes; Sebastião de Matos; João de Freitas Paiva]
[Na margem esquerda escreveu-se: Mãomposteiro] Aos vinte e dous dias do
mes de Dezembro de [1]624 annos estando, em Mesa nesta Sancta Casa da Misericordia o Provedor com os mais Irmãos abaixo assinados que nella servem o dito
anno a ella veio ter Pedralvarez o velho lavrador e morador no lugar do Carvalhal termo desta Villa de Obidos e Maomposteiro desta Sancta Casa e dixe ao dito
Provedor e mais Irmãos que avia passante de vinte annos que era Maomposteiro
e corria com arecadação das esmolas que tirava pellos seis Xpãos (=Cristãos) do
dito lugar e tudo tinha entregue nesta Mesa como constaria pellos Livros da Casa,
e que porquanto elle era já muito velho e indisposto e não podia pedir nem servir
mais de Maomposteiro desta Sancta Casa e consigo hazia seu filho Pedralvares
homem casado e de confiança que pedia a elle dito Provedor e mais Irmãos o quizissem aseitar em seu lugar por Maomposteiro desta Sancta Casa, e vendo o dito
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Provedor e Irmãos que o que pedia era justo e que tinham conheci [Fl. 185 v.] do
filho do dito Pedralvares e que farrá (=fará) muito bem o officio de Mãomposteiro
e tiraria as esmolas pera a dita Casa o muy belmente e com muita dilligencia
escusdado (=escudado) como o dito seu pay fizera aseitaram ao dito Pedralvares
o moço por Mãomposteiro desta Sancta Casa pera no dito lugar do Carvalhal
aver de tirar as esmolas pera ella e as trazer a Mesa quando lhe fosse mandado,
e pera o dito cargo foi eleito em Mesa pello dito Provedor e mais Irmãos della, e
se lhe deu juramento pera bem e verdadeiramente comprir com a obrigação do
dito cargo o que elle prometeo fazer, e se mandou que eu Escrivam lhe passasse
seu privilegio do que tudo se fes este termo que o dito Provedor e Irmãos da Mesa
assinarão Luis da Serra Escrivam que o escrevi e assiney
[Assinaturas: Luis da Serra; o Provedor Pero Leitão de Sanhudo; Manoel
Pereira do Quintal; o Simão (desenhou uma cruz) Dias; João de Freitas Paiva;
Francisco Ferreira; Sebastião de Matos; Manoel Figueira]
[Fl. 186] Auto da Eleição das Orfãas do anno de [1]625
Anno do nacymento de Nosso Senhor Jhesu Xpõ (=Cristo) de mil seiscentos e
vinte e sinco annos aos vinte e seis dias do mes de Janeiro do dito anno na Casa
do Despacho da Sancta Casa da Misericordia sendo iuntos em Mesa o Irmão
Provedor Pedro da Sylva Sanhudo com os Irmãos della abaixo assinados se tratou
sobre a elleicam das Orfãas que pretendiam serem dotadas com os dotes que a
Rainha Dona Caterina que aia gloria deixou que se dessem as Orfãas desta Vylla
e seu termo e das informações que dellas se mandaram tirar e se achou estar tudo
feito, pello que se determinou na dita Mesa que de todas as petições que as ditas
Orfãas tinham feitas se mandassem sos duas com seus papeis e certidões acostadas, porquanto o anno passado de tres Orfãas que foram nomeadas e eleitas pello
Provedor e mais Irmãos que, naquele anno foram e mandados seus papeis a Mesa
da Misericordia da Cidade de Lixboa pera effeito dela serem dotadas na forma
do Compremisso da dita Senhora, o não foi nenhuma dellas e este prezente anno
se escrever a dita Mesa pera effeito das ditas Orfãas com as deste anno prezente
serem dotadas e sobre isso se fez grande instançia. E pera a elleicam deste prezente anno se fizeram escritos na forma costumada, e sendo apurados se achou ter o
primeiro lugar com dez votos –
Maria filha de Bertolameu Martinz do Reguengo Grande difuncto e de Breitis
Dias sua molher termo desta Vylla de hidade de 19 annos e de ligitima 6250 [Na
margem esquerda escreveu-se: Dotada em 15 (de seguida surge-nos abreviatura
de difícil leitura) reis casou]
Caterina filha de Ico Dias difuncto do Arelho de hidade de 22 annos ligitima
22 672 [Na margem esquerda escreveu: Dotada em 15 (de seguida surge-nos

— 178 —

abreviatura de difícil leitura] reis casou e pasei certidão / Ambas receberão o
dinheiro e Contia dos ditos dotes]
[Fl. 186 v.] Anna do Vale filha de Estevão Dias da Lamarosa deste termo já
difuncto e de Maria Fernandez sua molher de hidade de 20 annos de ligitima do
dito seu pay – 6192 votos sinquo
Catarina Gomes da Mouta filha de Ascenso Rodriguez e de Margarida Gomes
sua molher de ligitima do dito seu pay que he difuncto – nada
E destas quatro Orfãas asima e atras declaradas cuias petições se admitiram
a votos, se enviaram as duas primeiras declaradas neste Auto a saber Maria filha
de Bertolameu Martinz e Catarina filha de Ico Dias, a Mesa da Misericordia
da Cidade de Lixboa pellas razões atras declaradas. E as duas petições das mais
Orfãas se arecadaram no almario do Escrivam desta Sancta Casa. E feita assy
a dita elleicam na forma atras declarada se assentou que com toda a brevidade
se enviassem estes papeis com carta a Mesa da Misericordia da dita Cidade de
Lixboa nam declarando nella qual das ditas Orfãas tinha primeiro nem segundo
lugar por ser assy conveniente e pello que se tinhaalcansado por experiencia ao
que tudo se satisfez e logo eu Escrivam entreguei a Antonio Cruz desta Villa hum
maço sarrado e selado com o sello desta Sancta Casa dentro no qual forão as ditas
duas petições e mais papeis das ditas Orfãas com a dita carta que tudo foy enviado a Gaspar dos Reis Leitam Irmão desta Casa residente na dita Cidade pera
que elle tudo entregasse ao Escrivam da Misericordia da dita Cidade e cobrasse
certidão da entrega em fee do qual se mandou fazer este Auto que todos assinarão
Luis da Serra Escrivão da Mesa o escrevi
[Assinaturas: O Provedor Pero da Sylva Sanhudo; Luis da Serra; Manoel
Luis; Pero Correa; Symão (desenhou uma cruz) Dias; Manuel Figueira; Sebastião de Matos; Calisto Martinz; João de Freitas de Paiva; Francisco Fernandez]
[Fl. 187] Em os 15 dias do mes de Dezembro de [1]624 se abrio huma carta que
veio da Misericordia da Cidade de Goa na qual se deprecava custa mesa mandasse fazer dilligencia sobre certa contia de dinheiro que huma Dona Caterina que
falleceo na dita Cidade deixara por seu testamento a dita Casa da Misericordia
de Goa o qual dinheiro fora e ficara de um Thome Telles Pereira filho de Pero Lopes Telles como mais largamente consta da dita carta que se achara no Cartorio
desta Casa, e sobre a dita carta se fes dilligencia e se respondeo a ella per outra
carta que foi enviada nas Naos que forão este prezente anno de [1]625. Luis da
Serra Escrivão da Casa que o escrevi
[Assinatura: Luis da Serra]

— 179 —

Termo dos Mãomposteiros do Bombarral e Valecovo
Aos quinze dias do mes de Dezembro de [1]624 annos estando em Mesa o Provedor desta Sancta Casa da Misericordia com os mais Irmãos abaixo assinados
que nella servem o prezente anno a ella vieram ter Joam Zeixa morador no Bombarral e Joam Alvarez morador nos Casaes de Valle Covo tudo termo desta Villa
de Obidos, e por elles foi dito que elles traziam alli as caixinhas com o dinheiro e
esmola que elles tinham tirado pella roda do anno pera esta Casa como Mãoposteiros que eram della, e que porquanto lhe não era ainda passados os privilégios
concedidos aos Mãomposteiros desta Sancta Casa pediam a elle dito Provedor
e mais Irmãos lhe mandassem passar seus privilégios em a forma acostumada
o que visto pello dito Provedor e mais Irmãos e lhes constar os sobreditos lugares os ellegeram novamente nos ditos cargos e lhe mandaram dar juramento dos
Sanctos Evangelhos pera bem e verdadeiramente, comprirem com as obrigações
de Mãomposteiros o que elles ambos e cada hum per sy prometeram fazer, e se
mandou que eu Escrivão passasse a cada hum delles seu privilegio de que tudo
se fes este termo que o dito Provedor e Irmãos assinarão Luis da Serra Escrivão
da Mesa o escrevi e assinei
[Assinaturas: O Provedor Pero da Sylva Sanhudo; Manoel Pereira do Quintal; Luis da Serra; Simão Dias; Manoel Llui; Calisto Martinz; Francisco Fernandez; ?; Fernão Gomes Coelho]
[Fl. 187 v.] Em os 19 dias do mes de Março da prezente era de [1]625 se abrio
huma carta que veio da Misericordia da Cidade de Lixboa na qual faziam a saber a esta Mesa que o anno passado se tivera avizo da Misericordia de Negapatão
[Localiza-se em Nagapattinam, no Estado de Tamil Nadu, no Sudeste da Índia.
Também chamada de a «Muralha de Negapatão», ou “Fortaleza de Negapatão”,
cujo nome em Indostânico significa «Cidade da Serpente», também foi conhecida como cidade do Coromandel, nome muito utilizado pelos portugueses.
Esta cidade constituiu-se em um importante porto comercial entre os séculos
VIII e XIII. Mas só conheceu um expressivo desenvolvimento na década de
1530, tendo assumindo marcada importância nos grandes confrontos armados
entre as forças portuguesas e os Mapilas. Embora numa situação aparentemente autónoma face ao Estado Português da Índia, Negapatão integrava‐se na estrutura comercial e urbana implementada pelos portugueses no sul da Península do Industão, participando activamente na rede de circulação de produtos
asiáticos que se afirmava fundamental à manutenção daquele Estado. Inscrita
no intenso tráfego marítimo que circulava entre o Ceilão, Bengala, Malaca e o
Malabar, o porto de Negapatão exportava sobretudo arroz, produzido em larga
escala em toda a bacia do rio Kaveri. Só recebeu uma cintura envolvente de
muralhas no século XVII, na sequência dos inícios dos ataques Holandeses às
possessões portuguesas no Oriente. Numa derradeira tentativa de estabelecer
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novas e mais adequadas estratégias de respostas a estas investidas, Negapatão
foi incorporada ao Estado Português da Índia e, em 1645, elevada a cidade com
privilégios idênticos aos de Cochim. Em 1781, Negapatão, passou para o controlo inglês] partes da India en como naquella povoação fallecera hum Manuel
Alvarez Ferreira e por seu fallicimento deixara se pagassem de sua tera (=terra)
duzentos e sincoenta por aos pera os herdeiros de Fernão Carvalho os quais erão
moradores no Carvalhal termo desta Villa de Obidos, e que pedião a esta Mesa
avizassem aos herdeiros deste Fernão Carvalho pera que mandassem cobrar o
dito dinheiro e herança, como mais largamente se comtem na dita carta que fica
e se achara no Cartorio desta Casa, sobre a qual se fes diligençia e senão achou
aver herdeiros alguns do dito Fernão Carvalho no dito lugar do Carvalhal nem
neste termo Luis da Serra Escrivam da Mesa o escrevi
[Assinatura: Luis da Serra]
Termo de como se acertou o livramento de Maria Godinha preza
Aos dezanove dias do mes de Maio da prezente era de [1]625 estando o Provedor e mais Irmãos desta Sancta Casa da Misericordia em Mesa foi apresentada
huma peticam por parte de Maria Godinha preza por casos crimes no Castelo
e prizam desta Villa e moradora que foi na Villa de Peniche na qual pedia que
por quanto estava preza avia mais de hum mes e era pobre e desemparada e não
tinha com que se poder livrar nem com que se poder sustentar na dita prizam
quisesse esta Mesa mandar correr com o dito livramento ate [de seguida surge-nos palavra de difícil leitura] final e lhe desse huma esmola cada semana pera
aiuda de sua sustentação sobre o qual por parte do dito Provedor e mais Irmãos
se mandou fazer as delligencias na forma do Compromisso desta Sancta Casa e
Irmandade e por se achar por verdadeira informação que o que a dita Maria Godinha dezia em sua petição era assy hera pobre e desemparada e não tinha nada
de seu sestava preza por casos crimes se assentou que se corresse por parte desta
Sancta Casa com seu livramento e se lhe desse huma esmola cada semana pera
ajudar de sua sustentação emquanto estivesse preza por razam dos ditos casos
crimes e de como assy o assentaram mandarão a mim Escrivão [Fl. 188] fizesse
este termo o qual o dito Provedor e mais irmãos assynarão Luis da Serra Escrivão
da Mesa o escrevi no dia mês e era atras escrita e o assyney
[Assinaturas: Luis da Serra; o Provedor Pero da Silva Sanhudo; Simão (desenhou uma cruz) Dias; Manoel Luis; Sebastião de Matos; Francisco Fernandez;
Luis do Quintal Botelho; Fernão Gomes Coelho; Manuel Figueira; João de Freitas
Paiva]
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Termo de como foi acertado Gaspar Martinz prezo pera o curarem
Aos quinze dias do mes de Junho de [1]625 annos estando o Provedor e mais
Irmãos desta Sancta Casa da Misericordia em Mesa foi apresentada huma petiçam por parte de Gaspar Martinz prezo morador no lugar da Fanadia termo
desta Villa de Obidos na qual pedia que por quanto estava prezo avia muitos dias
per hum caso crime e era pobre e não tinha com que se poder livrar nem com que
se sustentar na dita prizam e puzesse esta Mesa mandar correr com o dito seu livramento ate [de seguida surge-nos palavra de difícil leitura] final e se lhe desse
huma esmola cada semana com que se podesse sustentar sobre a qual petição por
parte do dito Provedor e mais Irmãos se mandarão fazer as dilligencias necessarias na forma do Compromisso desta Casa e Irmandade e por se achar por verdadeira informação que o que o dito Gaspar Martinz dezia em sua peticam era assy
e era muito pobre e nam tinha nada de seu e estava prezo por huma resistência
que se diz fazer a hum quadrilheiro se assentou que se corresse por parte desta
Sancta Casa com seu livramento. [Fl. 188 v.] E se lhe desse huma esmola cada
semana pera sua sustentação emquanto estivesse prezo por razam do dito serto
crime e de como assy o assantaram mandarão a mim Escrivão fizesse este termo
o qual o dito Provedor e Irmãos assinaram Luis da Serra Escrivam da Mesa o
escrevi dia mes e anno atras escrito. E o assyney
[Assinaturas: O Provedor Pero da Silva Sanhudo; Luis da Serra; Fernão Gomez Coelho; Pero Correa; Luis do Quintal Botelho; Francisco Fernandez; Manoel
Pereira do Quintal; Calisto Martinz; Manoel Lluis; Simão (desenhou uma cruz)
Dias]
Licenciado Fernão D’Abreu Franco Procurador da Casa
Aos vinte e dous dias do mes de Junho de [1]625 estando o Provedor e Irmãos
em Mesa se assentou que porquanto Luis da Serra Procurador que foi ate agora
desta Sancta Casa da Misericordia não avogara nem hia ia aos auditorios desta
Villa e a dita Casa tinha necessidade de ter Procurador assy pera correr com as
causas dos prezos que tinha a sua conta como pera todas as mais causas tocantes
a esta dita Casa e Fazenda della e cobrança de suas rendas que elles hora faziam
Procurador da dita Casa ao Licenciado Fernão D’Abreu Franco pera que possa
procurar em todas as causas tocantes a dita Casa e sua Fazenda e procurar e
defender as causas dos prezos que a dita Casa tem tomado a sua conta assy em
juízo como fora delle, pera o que tudo lhe dão os poderes em direito concedidos,
e pera que possa gozar outros de todos os privilégios e liberdades concedidos aos
Procuradores e avogados (=advogados) [Fl. 189] desta dita Casa e tudo o que
por o dito Procurador foi feito e requerido o averam por bom firme e valioso de
que mandaram fazer este termo que o dito Provedor e Irmãos assinaram Luis da
Serra Escrivão da Mesa o escrevi e assiney dia mes e anno atras declarado
— 182 —

[Assinaturas: O Provedor Pero da Silva Sanhudo; Luis da Serra; João de Freitas Paiva; Luis do Quintal Botelho; Sebastião de Matos; Calisto Martinz; Manoel
Luis; Simão (desenhou uma cruz) Dias; Manuel Figueira]
Termo de como se assentou se botassem em hum Livro as peças e cousas
todas desta Casa
Aos vinte e dous dias do mes de Junho de [1]625 estando o Provedor e mais
Irmãos em Mesa se asentou que por quanto se tinha por experiencia que as peças
e cousas desta Sancta Casa assy as do culto divino como as mais do agasalho dos
pobres se hião dememindo (=diminuindo) e faltando por a maa arecadacam que
nellas avia e por não estarem deitadas em Livro per inventario como era razam
que estivesse deputado pera nelle se escreverem as ditas cousas pera se averem de
entregar aos Irmãos que sucederem nesta Sancta Irmandade e Mesa debaixo de
seus sinais pera a tudo o tempo se saber das ditas cousas e estarem a bom recado
e em boa goarda [Fl. 189 v.] como em effeito logo se comprou o dito Livro no qual
estão escritas e postas em inventario todas as peças e cousas desta Sancta Casa
pera que ande nos almarios della e os ditos Irmãos que sucederem tenhão de tudo
noticia e de como assy o assentarão mandarão a mim Escrivão fizesse este termo
que o dito Provedor e mais Irmãos assinarão Luis da Serra Escrivão da Mesa o
escrevi dia mes e anno atras declarado
[Assinaturas: O Provedor Pero da Silva Sanhudo; Luis da Serra; Manoel
Luis]
[Fl. 190] Auto dos Dez Eleitores deste anno de [1]625
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jesu Xpõ (=Cristo) de mil e seiscentos e
vinte e sinco annos em os dous dias do mes de Julho na Casa da Sancta Misericordia desta Villa de Obidos sendo nella prezente o Irmão Provedor Pedro da Silva
Sanhudo com os mais Irmãos da Mesa abaixo assynados sendo outros juntos na
dita Igreya a mor (=maior) parte dos Irmãos cento e vimte em os quais anda o
serviço desta dita casa sendo chamados ao som de campa tangida logo pello dito
Irmão Provedor foi mandado ler os capítulos do Compromisso tocantes a eleicam
dos eleitores ao que foi satisfeito e se leram em alta e entelegivel voz em o púlpito
e despois de lidos o dito Provedor deu juramento dos Sanctos Evangelhos a mim
Escrivão e ao Reverendo Padre Capellão no qual nos encarregou que bem e verdadeiramente tomássemos os votos pera a dita eleicam aos ditos Irmãos, o que
prometemos fazer assy e da maneira que pello dito Provedor nos foi encarregado
e de tomarmos os votos que os Irmãos derem pera se averem de fazer dez eleitores,
sinco Nobres e sinco Officiais, que aiam de fazer e eleger Provedor e Irmãos o que
logo fizemos eu Escrivão e o dito Reverendo Capellão em huma Mesa apartados,
começando pello dito Irmão Provedor e mais Irmãos da Mesa dando a todos e a
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cada hum per sy juramento dos Sanctos Evangelhos que bem e verdadeiramente
nomeassem electores sinco Nobres e sinco Officiais que tivessem saber e entendimento pera eleger Provedor Escrivam e onze Conselheiros que aiam bem de servir
este anno nella SAncta Casa e Mesa della não votando em os que forão o anno
passado nem nos Irmãos da Mesa por ser prohibido pello Compromisso e tomados os ditos votos da maior parte da Irmandade eu Escryvão e o dito Reverendo
Capellão os levamos a Mesa onde estava o dito Provedor com os mais Irmãos
della pera se averem de apurar e sendo apurados se achou sairem por eleitores a
mais votos a saber [Fl. 190 v.] dos Nobres Luis Castellino, Antonio Correa Manuel, João da Pena Barreto Antonio Tavares de Sousa, Luis de Freitas, e os Officiais Francisco Luis Diogo Martinz Borralho Sebastião da Crus, Francisco Joam
e Pero Gonçalves. E tendo chamados os ditos eleitores lhe forão dadas as pautas
pello dito Provedor e repartido de dous em dous a saber Luis Castelino com Francisco Luis, Antonio Correa Manoel com Domingos Martinz Joam da Pena com
Sebastião da Crus Antonio Tavares de Sousa com Francisco João Luis de Freitas
com Pero Gonçalvez logo pello dito Reverendo Padre Capellam lhes foi dado juramento dos Sanctos Evangelhos em que de dous em dous assi como hão repartidos poseram suas mãos dereitas sobre hum missal estando de giolhos (=joelhos)
diante o altar moor lendo lhe a forma do dito juramento que o Compromisso
declara e sob cargo do dito juramento prometeram de bem e verdadeiramente elegerem hum Provedor e Escrivão e onze Irmãos Conselheiros a saber sinco Nobres
e seis Officiais que com Sancto zello e charidade servissem deste anno em diante
esta Sancta Casa e com humildade segredo sobediençia administrasse e comprissem com as obras da Misericordia na forma do dito Compromisso de que tudo eu
Escrivão fis este Auto que todos assinaram dia mes e anno atras escrito
[Assinaturas: Luis da Serra; O Provedor Pero da Silva Sanhudo; João da
Penna; Melchior Dias; Symão (desenhou uma cruz) Dias; Sebastião da Crus;
Manoel Pereira do Quintal; João de Freitas de Paiva; Luis Castelino; Manoel Luis;
Calisto Martinz; Francisco Fernandez; Francisco Luis; Sebastião de Matos; Luis
do Quintal Botelho; Pero Correa; Fernão Gomes Coelho; Manoel Figueira; Luis
de Freitas; Antonio Correa Manuel; Antonio Tavares de Sousa]
[Fl. 191] E tendo os ditos eleitores assinadas e acabadas suas pautas as entregarão na Mesa ao dito Provedor e sendo apuradas por elleiçom os mais Irmãos se
achou sair por Provedor novamente eleito o Irmão Francisco Correa Manoel e por
Escrivão o Padre Belchior Dias tambem Irmão, Gaspar Soares Machado, Francisco D’Aguiar Pessoa, o Padre Thome de Mattos, Luis Castelino, João Nunes da
Serra, Francisco João Sebastião da Crus, Diogo Monteiro Antonio Dias Pedreiro
Pero Gonçalvez, Manoel da Mata os quais todos forão chamados e receberam
juramento dos Sanctos Evangelhos que o Irmão Provedor Pero da Sylva Sanhudo
lhes deu pello qual prometerão de bem e verdadeiramente servirem a dita Casa e
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Mesa este anno que se acabara por dia de Sancta Isabel de seiscentos e vinte e seis
e os cargos e officios que lhe forem encomendados e repartidos pello dito Provedor
goardando em tudo a forma do Compromisso e a obediencia e segredo devido no
que assentar na dita Irmandade e por assy o prometerem comprir e goardar se
mandou fazer este termo que todos assinarão Luis da Serra Escrivão da Mesa o
escrevi dia mes e era atras escrita e o assiney
[Assinaturas: Luis da Serra; Pero da Silva Sanhudo; O Provedor Francisco
Correa Manuell; Manoel Luis; Antonio Dias; Gaspar Soares Machado; Pero Gonçalvez; Melchior Dias; Thome de Mattos; Francisco D’Aguiar Pessoa]
[Fl. 191 v.] Repartição dos cargos que o Irmão Provedor Francisco Correa
Manuel fez aos Irmãos que ande servir esta Sancta Casa da Misericordia este
anno de 1625 ate dia da Vizitação de Nossa Senhora do anno que vira de 1626
# O Irmão Melchior Dias Escrivão da Casa e Fieis de Deus, com o Irmão Antonio Dias pedreiro seu companheiro teram cuidado dos envergonhados e pobres
da Villa: Pediram as Freguezias da Rouriça, Amoreira, e assistiram nas obras da
Casa.
# O Irmão João Nunes da Serra, Mordomo da Bolça e o Irmão Pero Gonçalvez
seu companheiro, pediram as Freguezias do Bombarral, e Carvalhal –
# O Irmão o Padre Thome de Matos Mordomo da Capella, com o Irmão Francisco João, pediram as Freguezias de Tornada, Coto, Serra do Bouro, Nadadouro,
Fóz, Arelho, Tras do Outeiro, Bairro, e Casal da Figueira –
# O Irmão Luis Castellino Juiz dos Fieis de Deus, e o Irmão Manoel da Mata
Mordomo da dita Confraria seu companheiro, pediram as Freguezias do Reguengo, Moledo, Sam Bertolameu, e Mouta
# O Irmão Gaspar Soares Machado Mordomo do Ospital, e Sam Vicente com
o Irmão Sebastião da Crus, seu companheiro, pediram as Freguezias de S. Gregorio, e parte da dos Vidais, Torre, Formigal, e Gaeiras
# O Irmão Francisco D’Aguiar Pessoa e o Irmão Diogo Monteiro seu companheiro teram cuidado dos prezos, demandas, dividas e rrendas da Casa, pediram
as Freguezias da Madalena, Do Francos, e Landal
[Assinatura: Melchior Dias]
[Fl. 192] As Ordinarias que ficarão por lembrança são as seguintes
# Maria Francisca a moucha he ordinária de Pão
# Gaspar Ribeiro andador tambem de Pão
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[Na margem esquerda escreveu-se: morte] # Briatis D’Azevedo se lhe da em
cada Domingo quarenta reis e algum pão pera a sua criada, em quanto não arecadar sua tença
[Na margem esquerda escreveu-se: morto] # Domingos Francisco o rascão
hum vintem cada Domingo trinta reis por ser aleijada.
[Na margem esquerda escreveu-se: acresentou se mais 50 reis conforme o
asento] # Os padres Capuchos hum tostão cada sábado pera carne ou peixe
# Aos prezos Gaspar Martinz, e Maria Godinha hum vintem a cada hum com
algum pão todos os Domingos
Acentou se em Mésa que Gaspar Ribeiro andador desta Casa posesse em arrecadação as rendas e foros della, das quais faria entrega ao Irmão João Nunes
Mordomo da Bolça, e tudo com lembrança de conta peso e medida, e obrigações
declaradas no termo do anno passado folhas – 184 – que atras fica, pello que eu
Escrivão tresladei o rol das ditas rendas e foros bem e fielmente, eu entreguey ao
dito Gaspar Ribeiro em fe de tudo asinou este termo de lembrança com o dito
Irmão João Nunes da Serra, e eu Melchior Dias que o escrevi
[Assinatura: Melchior Dias]
Dotadas
Oje 13 dias de Julho de 1625 – entregou Gaspar Ribeiro andador desta Sancta Casa duas listras (=listas) de duas Orfans que forão admitidas aos dotes da
Rainha Dona Caterina, as quais vierão dotadas em quinze mil reis cada huma,
a saber Caterina de 22 anos filha de Francisco Dias e sua molher Maria Fernandez moradores que forão no lugar do Arelho [Na margem esquerda escreveu-se:
Casou] e Maria filha de Bertolameu Martinz, e de Briatis Dias moradora no
Reguengo Grande [Na margem esquerda escreveu-se: Casou], as quais listras lhe
entregarão em Lixboa o Escrivão da Mésa da Misericordia sem carta, por quanto
se reprezentou com o trajo azul e insinia (=insígnia) desta Sancta Casa, dizendo
lhe [Fl. 192 v.] que as orfans do outro annos atras pasado senão sabia dellas cousa alguma nem se achara em Livro serem dotadas, pello que se devião perder as
informações, fiz esta lembrança da maneira dita, porque por ella se ve a mudança
que o tempo faz em que o que a poderde muitas cartas # se não podia alcançar,
se alcançou este anno sem se mandarem pedir, e so acaso hindo o andor à dita
Cidade e vendo ser desta Villa e Casa lhas entregarão sem mais outra seremoria
(=cerimónia), e tambem disse que lhe derão hum tostão pella ainda do gasto do
caminho Melchior que o escrevi
Em os 14 do dito mês com licença do Provedor e Irmãos se fez por ordem da Irmandade dos Clerigos pobres desta Villa hum solene officio pello Arcebispo Dom
— 186 —

Miguel de Castro [Nascido em Évora, no ano de 1536, doutorou-se em Teologia
em Coimbra e foi nomeado Inquisidor do Santo Ofício em 1556, passando, 11
anos mais tarde, a Deputado do Conselho-Geral. Protegido do Cardeal-Rei D.
Henrique, ascendeu a Bispo de Viseu no ano de 1579, cargo que exerceu até 1586,
data em que foi nomeado Arcebispo de Lisboa (1586-1625). No comando deste
Arcebispado, orientou ainda a reimpressão das Constituições do Arcebispado
de Lisboa «assim as antigas como as extravagantes». Exerceu, ainda, altas funções durante o domínio filipino em Portugal, sendo um dos Governadores do
Reino em 1593. No reinado de Filipe II de Portugal (III de Espanha), foi nomeado Vice-Rei de Portugal, no dia 19 de Junho de 1615, mas só começou a exercer
esta função em 11 de Julho do mesmo ano, desempenhando este cargo até Julho
de 1616. Acabou por falecer no ano de 1625], nesta Sancta Casa, com toda a sera
(=cera) da Irmandade [de seguida surge-nos palavra de difícil leitura] e ornato
divido (=devido) a tam Sancto prelado. Melchior Dias o escrevi.
Em o primeiro dia e Domingo de Agosto se apresentou em Mésa Nico Foro
Sacerdote Abade da Ordem de S. Bazilio [Esta Ordem, remonta ao século IV,
quando Basílio de Cesareia, também chamado de São Basílio Magno ou Basílio, o Grande, foi Bispo de Cesareia, na Capadócia (actualmente a Cidade
de Kayseri, na Turquia), e um grande adversário das heresias que surgiram
nos primeiros anos do Cristianismo como religião oficial do Império Romano. Além de sua obra como teólogo, Basílio ficou, ainda, conhecido por seu
cuidado com os pobres e mais necessitados, estabelecendo padrões para a vida
monástica com foco na comunidade, na oração e no trabalho manual. É considerado como, um dos fundadores do monasticismo comunal no Cristianismo
Oriental. Fundou, ainda o primeiro Convento para homens. A essa fundação,
seguiram-se outras e cresceu consideravelmente o número de Conventos. Foi
nesta época, que São Basílio escreveu obras belíssimas sobre a vida religiosa e
sua vida era regida por uma austeridade, que causava admiração a todos] no
Monte Sancto antre (=entre) Jerusalem e Constantinopla, o qual fez hum parlatório copioso e ornado de palavras bem estudado, e com provizões que trazia e
papeis bem autênticos pedindo dinheiro, ás Cameras Prelados Cabidos e Misericordias, pera sostentação da dita Ordem e Convento oprimido com seus religiosos
pello Grão Truco (=Turco), se acentou lhe dessem dous tostões por a Casa estar
pobre. E o Provedor acrescentou a Esmola com outro, e se lhe derão trezentos reis
Ao Provedor do Ospital das Caldas
São tam lemitadas as esmolas que pera esta Sancta Casa de Misericordia se
adquirem, que não dam lugar a que suprão has que Vosso Provedor quer poupar
nas rendas que esse Real Ospital tem em cada hum anno aplicadas aos pobres que
a elle se vão curar: pois se sabe e pello Comprimisso se mostra terem obrigação
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mandarem os enfermos que não podem caminhar a pe, a outras partes, e não a
esta Villa. Vosso Provedor aia por bem ivitar queixas dando satisfação ao dito
Comprimisso, nam tirando a esmola a quem se deve, quanto mais que os que se
desta Casa mandão os não aceitão nesse Ospital, antes passão a Alfeizarão: E no
que ouver do servisso de Vosso Provedor ficamos prestes com muita vontade Nosso Senhor guarde a Vosso Provedor escrita em Mésa pello Escrivão della o Padre
Melchior Dias, Obidos em Agosto 6 de 1625
[Fl. 193] Carta da Misericordia da Cidade de Goa
A folhas 187 – Rellata hum termo o que se contem na carta que este anno veo
da Misericordia de Goa acerqa de certa ou incerta contia de dinheiro que diz
estar nesta Villa; a que responderão os Provedor do anno pasado e mais Irmãos
fizerem deligencias e não acharem nem se saber quem tenha o tal dinheiro – E a
mesma deligencia se tem feito o prezente anno. E da mesma maneira se lhe responderia. Melchior Dias o escrevi
Na mesma folha na volta [de seguida riscou as palavras: do] outro termo de
lembrança acerca da erança de hum Fernão Carvalho a que também responderão não se acharem hos dinheiros no Carvalhal conforme o que a lista aponta,
mas este prezente anno per virtude de outra carta que nos inviarão da Misericordia de Lixboa se fizerão deligencias, e se tem tirado estromentos pellos quaes
previão aver herdeiros no dito lugar do Carvalhal, e outros do Peral que he huma
geração dos Carvalhos, o mesmo querem ser. As cartas se acharam no almario do
Escrivão sendo necessario buscarense. Melchior Dias o escrevi
Acentousse em Mésa que os dous estromentos que tem tirados os que mostrão
ser herdeiros do dito defunto Fernão Carvalho no lugar do Carvalhal. E o outro
que tem tirado os que tambem mostrão serem herdeiros no lugar do Peral termo
da Villa do Cadaval que elles os levem a Misericordia de Lixboa que eu Escrivão
carta em que aclare os nomeados nos ditos estromentos com distinção com os
que forem do Carvalhal conforme a lista, e em como os do Peral são do termo do
Cadaval e não de Obidos, ao que satisfiz, e outra sy mandarão que eu Escrivão
desse às duas partes o treslado da lista que tambem dey de minha letra e sinal.
[Assinatura: Melchior Dias]
Sobre a sobredita Carta da Misericordia de Goa
Conciderando pellos nomes de Telles serem naturais da Villa de Alemquer, se
escreveo huma carta à Misericordia da dita Villa. E nos inviarão resposta com
huma certidão que aclara muito o dito segredo. A qual carta e certidão se achará
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no almario do Escrivão. Não na inviarmos pera a India porquanto ia tínhamos
escrito o conteudo asima, e serem ia partidas as Naos (=Naus) quando nos foy entregue nesta Sancta Casa e Mesa: Vossas Magestades por servisso de Deus fação a
diligencia que lhes bem parecer, pera que cada hum aia o seu
[Fl. 193 v.] Auto da Eleição das Orfans anno 1626
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesu Christo de mil seiscentos e vinte e
seis annos em os oito dias do mes de Março, na Casa do Despacho desta Sancta
Misericordia sendo juntos o Irmão Provedor Francisco Correa Manuel, e mais
Irmãos da Mesa abaixo asinados, se tratou sobre a eleição das Orfans que pertendião serem dotadas com os dotes que a Rainha Dona Catharina que aia gloria
deixou que se dessem ás Orfans desta Villa e seu termo, e das informações que
dellas se mandarão tirar se achou estar tudo feito pello que se determinou na dita
Mesa que todas as petições, que as ditas Orfans tinhão feitas se mandassem só três
com seus papeis e certidões acostadas ha Misericordia da Cidade Lixboa, e pera
este efeito se fizerão escritos conformandosse com as informações fundadas na
verba do testamento da dita Senhora Rainha Dona Catharina que está em gloria,
votarão, e se achou pellos ditos votos apurados sahir em primeiro lugar
1.ª # Margarida Ribeira de Contem termo desta Villa filha de Estevão Alvarez
defunto e de Maria Ribeira – de idade – 28 – annos e legitima – 3650 reis – com
doze votos –
2.ª # Izabel, da Dagorda, filha de Bernardim Fernandez defunto e de Maria
Francisca de idade – 22 annos- e de legitima nada – com nove votos –
3.ª # Izabel, de Val de Frandes (=Vale de Frades), filha de Francisco Dias
defunto, e Justa Rodriguez de idade – 28 – annos e legitima – 6796 – reis tambem
com nove votos
As sobreditas tres Orfans forão preteridas hás de mais, pera que as suas petições e papeis fossem com carta desta Mésa a Misericordia da Cidade de Lixboa e
as outras Orfans que tambem aprezentarão petições são as seguintes
# Margarida Duarte filha de Pero Bras defunto, e de Antonio Duarte do Sanguinhal de idade – 28 annos – e legitima – 6660 – reis tambem teve nove votos,
mas nas sortes que se fizerão ficou em quarto lugar: pello que o não tem pera se
inviar a Misericordia de Lixboa, visto estar acentado, se mandem somente tres
que são as asima [Fl. 194] preteridas # Maria filha de João Alvarez defunto e de
Catherina Matheus de Valle Covo de idade 24 annos iligitima 9827 reis não teve
voto nenhum
# Izabel filha de SebastiãoFernandez defunto e de Margarida Fernandez Da
dos Negros de idade 25 – annos, e legitima – 7180 reis não teve voto
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# Maria filha de Belchior Gonçalvez defunto, e de Domingas Ferreira do Arelho de idade – 20 – annos e legitima – 2982 – reis não teve voto – Sobposto acharse
pellas informações serem todas benemeritas do dito dote, o qual se não estende
mais que dous en cada hum anno, pello que com acertada consideração se acentou mandassem tres com a brevidade possível, não aclarando na carta primeiro
nem 2º lugar, nem votos, mais que huma semelhança de merecimento nas primeiras duas, quando não possa ser virem todas tres dotadas. Ao que eu Escrivão logo
satisfiz fazendo carta com os papeis das ditas tres Orfans preteridas, tido serrado
e selado com o cello desta Sancta Casa, pello que asinarão o dito Irmão Provedor
e mais Irmãos que o prezente anno servem dia mes e anno ut supra. Melchior
Dias Escrivão da dita Casa e Mésa o fiz na verdade. As demais petições se acharam no almario do Escrivão. A do Sanguinhal entregues a Lopo de Sequeira por
ma pedir e a do Arelho
[Assinaturas: Melchior Dias; o Provedor Francisco Correa Manoel; João Nunes da Serra; Antonio Dias; Pero Gonçalvez; Thome de Mattos; Luis Castelino;
Gaspar Soares Machado; Manuel da Mata; Francisco João; Sebastião da Crus;
Diogo (desenhou uma cruz) Monteiro; Francisco D’Aguiar Pessoa]
[Fl. 194 v.] Eleição do Irmitão pera a Irmida de S. Vicente anexa à esta
Sancta Casa
Anno do nascimento de Nosso Senhor Jesu Christo de mil seiscentos e vinte e
seis annos em os oito dias do mes de Março na Casa e Misericordia desta Villa
de Obidos, sendo iuntos nella, o Irmão Provedor Francisco Correa Manuel e os
mais Irmãos abaixo asinados, por elles foi tratado que por quanto a Irmitania
do bem aventurado S. Vicente estava vaga por falecimento de Domingos Cosmo,
convir ha proverse pessoa que servisse de Irmitão na dita Irmida que tenha talento para o tal cargo e por servisso de Deus se admitirão a votos sinco petições,
antre as quais permanecco (=permaneceu), a que fez Pero Fernandez com Antonia Fernandez moradores nesta Villa, e della naturais, christãos velhos de pays
e avos, obrigandosse em a dita petição a terem a dita Hermida mui limpa e bem
concertada aos devotos que a ella se forem offeresser abrindo as portas della aos
Domingos e dias Sanctos com resguardo preperatorio ao serviço de Deus e do
bem aventurado San Vicente e asy mais que nos dias em que se celebrão as festas
do dito Sancto aiudará o dito Pero Fernandez em tudo o que pellos Irmãos desta
Sancta Casa lhe for mandado, tendo outro sy particular cuidado, de trazer iunco
e ramos por aserramar e iuncar a dita Irmida pellas ditas festas, e asy mais terá
concertado o quintal e casas da dita Irmida em que a de morar conservando e
repairando o que nellas for necessario pera que não aia cousa que se note aver
perda ou detrimento algum, e esta aprezentação lhe dão em quanto seu procedimento for tal qual delle se espera, e não cometa descuidos, pellos quais seia necessario deitarem no fora, e com as condições asima se lhe mandou passar sua carta
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de hermitaria, (querendo a elle), ao que sendo prezente tudo prometeo, não faltar,
antes acrescentar serviços, pera que com elles meresesse alcançar o premio do ceu,
e agradecimento das obrigações a que se obriga ca na terra – E por asy passar na
verdade eu lhe Melchior Dias Escrivão da Mesa fiz este Auto que o Irmão Provedor e os mais Irmãos asinarão, e com elles o dito Pero Fernandez electo Irmitão,
oje dia mes e anno ut supra
[Assinaturas: O Provedor Francisco Correa Manuel; Melchior Dias; de Pero
(desenhou uma cruz) Fernandez; João Nunes da Serra; Pero Gonçalvez; Antonio
Dias; Luis Castelino; Thome de Mattos; Francisco João] [Fl. 195] [Continuação
das Assinaturas: Manuel da Mata; Sebastião da Crus; Gaspar Soares Machado;
Diogo (desenhou uma cruz) Monteiro; Francisco D’Aguiar Pessoa]
Mamposteiro no Arelho Gaspar Franco
Acentousse em Mésa pello Irmão Provedor e mais Irmãos della que o cargo
de Mamposteiro do Arelho que ora vagou por morte de Pero Fernandez ortellão
(=hortelão), se desse a Gaspar Franco pescador e morador no dito lugar, pera o
que foi chamado e se lhe deu iuramento dos Sanctos Evangelhos pello dito Provedor, de que se fez termo que elle asinou no Livro dos Mamposteiros, e logo lhe entregarão a caixinha, e mandarão a mim Escrivão que lhe passasse seu previlegio
oje 19 de Abril de 1626 – outro fyz me mandarão passasse outro previlegio, pera
João Rexa do Bombarral por quanto com estar feito no dito lugar, por Mamposteiro, não tinha ainda previlegio / E por asy passar na verdade asiney aqui
[Assinatura: Melchior Dias]
# Mais outro previlegio pera João Alvarez dos Casais de Valle Covo
# Mais outro pera Luis Fernandez Da dos Negros, os quais ditos quatro previlegios se entregarão ao Irmão Gaspar Soares Machado pera os apresentar em
Camera pera serem registados, e levou o Escrivão della, 200 reis do Registo de
todos quatro
[Fl. 195 v.] Lembrança do Retabolo pera o Sancto Cruciffixo
Acentarão em Mésa o Provedor com os Irmãos abaixo asinados, que na Capella junto à porta da Sanchristia desta Santa Casa; se mandasse fazer hum
Retabolo de tal feição e traça que dentro nella se pozesse o Santo Cruciffixo, e
ficasse fechado com humas grades de ferro bem ornadas e perfeitas, o que tudo
se mandaria douxar, porquanto com a dita obra se podia alcançar a muita devação (=devoção) com que o dito Sancto Cruciffixo será venerado e com orações
frequentado de devotos, na lembrança que ha por tradição, e experiencia que
os que oje vivem temos de milagres que Nosso Senhor faz nesta Villa em todas
as ocasiões que se offeressem de necessidades de tempo, quer seja pedir agoa, ou
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serenidade com sol, ou qualquer outra cousa em que na dita Mesa por o Provedor
e Irmãos della se trata e ordena fazerem prossições em as quais com muita veneração levão o dito Sancto Cruciffixo por esta dita Villa: E por que este intento foy
comonicado com muita consideração, se pós logo em effecto, chamando a Manuel
das Neves macineiro (=marceneiro) com o qual se praticou com mostra de hum
rascunho, que visto por elle disse que o faria com todos os brincos e perfeição
divida a tam devoto e acertado intento: Pello que e dos custos por jornal e mais
diligencias tudo constara do titullo de despeza do Irmão João Nunes da Serra.
De huma e outra cousa e determinação que logo se pos em effecto, mandarão a
mim Escrivão fiz este termo de lembrança, o qual fiz e asinei com o dito Provedor
e Irmãos em Mesa oje 3 de Maio de 1626 – Pera o dito Retabollo se tiraram seis
bordos da logea (=loja) onde estão os de mais que tinhão vindo de Lixboa pera
principiarem o fforro desta Sancta Casa, e com elles comessarão a fazer o dito
Retabollo em seis dias do dito mes de Mayo era 1626
[Assinaturas: Melchior Dias; o Provedor Francisco Correa Manuel; Francisco D’Aguiar Pessoa; Gaspar Soares Machado; Sebastião da Crus; de Diogo Monteiro (desenhou uma cruz); Manuel da Mata; Francisco João; João Nunes da
Serra; Antonio Dias; Thome de Mattos; Pero Gonçalvez]
[Fl. 196] Auto dos Dez Eleitores anno 1626
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jesu Christo de 1626 em os dous dias do
mes de Julho na Casa da Sancta Misericordia desta Villa de Obidos sendo nella
prezente o Irmão Provedor Francisco Correa Manuel, com os mais Irmãos da
Mesa abaixo asinados sendo outro sy iuntos na dita Igreja a mor (=maior) parte
dos Irmãos Cento e Vinte em os quais anda o servisso desta dita Sancta Casa de
Misericordia sendo chamados por campa tangida, logo pello dito Irmão Provedor
foi mandado ler os cappitulos do Comprimisso tocantes à eleição dos eleitores
ao que foi satisfeito e se lerão em alta e intellegivel vox e no púlpito pello Padre
Capellão della; e depois de lidos deu juramento dos Sanctos Evangelhos ao Irmão
João Nunes pera que assistisse comigo Melchior Dias ao tomar dos votos sendo
pera isso eleito, por quanto eu servia autualmente de Escrivão, e como Capellão
tambem tinha obrigação de assistir ao tomar dos ditos votos, pello que ambos
prometemos pello dito juramento e bem e verdadeiramente tomarmos os ditos
votos da maneira que pello dito Irmão Provedor nos foi encarregado, guardando
o Comprimisso em tudo o que nesta Sancta Casa tem lugar pera se averem de
apurar os dez eleitores os quais serão sinco Nobres e sinco Officiais, e não será
algum delles dos que o forão o anno passado, pera o que se fará lembrança por
escrito, e logo o dito Irmão João Nunes da Serra comigo Capellão nos apartamos
em huma Mesa na mesma Casa de Misericordia e comessamos a tirar os ditos
votos comecando pello Irmão Provedor e Irmãos da Mensa, e mais Irmandade
dando lhe juramento dos Sanctos Evangelhos a cada hum per sy que bem e ver— 192 —

dadeiramente nomeassem os ditos dez Irmãos pera eleitores sinco Nobres e sinco Officiais que tivessem entendimento e saber, pera eleger Provedor, Escrivão e
onze Conselheiros que ajão bem de servir este anno nesta Sancta Casa, e Mésa
della não votando em os que forão o anno passado nem nos Irmãos da Mesa por
ser prohibido pelo Comprimisso. E o tomados os ditos votos da maior parte da
Irmandade, os levamos á Mesa onde estava o dito Provedor com os mais Irmãos
della pera se averem de apurar, e sendo apurados se achou sairem por eleitores a
mais votos a saber dos Nobres Lopo de Sequeira, Luis do Quintal Botelho, Luis da
Serra; Gregorio de Freitas e o Padre Calisto Martinz; Pero Correa, Manoel Luis;
Andre Gomes; Francisco Vieira, e Sebastião Antunes
[Fl. 196 v.] E sendo chamados os ditos eleitores lhe forão dadas as pautas
pello dito Provedor e repartidos de dous em dous a saber Lopo de Sequeira com
Sebastião Antunes, Luis do Quintal com Pero Correa, Luis da Serra com Francisco Vieira, Gregorio de Freitas com Andre Gomes, e o Padre Calisto Martinz com
Manoel Luis
E logo eu Capelão com o dito Irmão João Nunes da Serra nos fomos diante
o Altar Mor onde em huma Mesa ornada lhe foi dado juramento dos Sanctos
Evangelhos pello qual de dous em dous asy como hião repartidos em huma misal
puseram suas mãos direitas estando de geolhos (=joelhos) e lendo lhe o dito Irmão eleito a forma do ditto juramento que o Comprimisso declara e sob cargodo
dito juramento prometeram de bem e verdadeiramente elegerem hum Provedor e
Escrivão e onze Irmãos Conselheiros a saber sinco Nobres, e seis Oficiais que com
Sancto zello, e charidade servissem deste anno em diante esta Sancta Casa e com
humildade, segredo e obediencia administrassem e comprissem com as obras da
Misericordia na forma do dito Comprimisso de que tudo eu Escrivão fiz este Auto
que todos asinarão dia mes e anno atras escrito
[Assinaturas: O Provedor Francisco Correa Manuel; Melchior Dias; Gregorio de Freitas; Andre Guomes; Francisco Vieira; João Nunes da Serra; Antonio
Dias; Luis da Serra; Pero Gonçalvez; Thome de Mattos; Lopo de Sequeira; Sebastiam Antunes; Francisco João; Manoel Luis; Manuel da Mata; Sebastião da Crus;
Luis do Quintal Botelho; Gaspar Soares Machado; Diogo Monteiro; Pero Correa;
Francisco D’Aguiar Pessoa]
[Fl. 197] E tendo os ditos eleitores asinadas e acabadas suas pautasas entregarão na Mésa ao dito Provedor e sendo apuradas por elle com os mais Irmãos
se achou sair por Provedor novamente eleito, o Irmão João Delgado vigario que
foi de S. João [do Mocharro], e por Escrivão Lopo de Sequeira; Antonio Correa
Manuel, Francisco da Silva, Diogo D’Avellar, Gaspar dos Reis Leitão e o Padre
Antonio Gracia, e dos Officiais Andre Gomes; Francisco da Silva alfayate, Pero
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Correa, Pero Teixeira, Bertolameu Fernandez, e Antonio Ferraz. Os quais logo
forão chamados e receberam juramento dos Sanctos Evangelhos que o Irmão Provedor Francisco Manuel Correa lhes deu pello qual prometerão de bem e verdadeiramente servirem a dita Casa e Mésa este anno que se acabará por outro tal
dia de Sancta Izabel de mil seiscentos e vinte e sete annos e os cargos e officios que
lhe forem encomendados e repartidos pello dito Provedor guardando em tudo a
forma do Comprimisso e a obediencia e segredo divido no que asentar na dita Irmandade e por asy o premeterão (=prometerão) e comprir e guardar se mandou
fazer este anno que todos asinarão Melchior Dias o escrevi
[Assinaturas: O Provedor Francisco Correa Manuel; João Delgado; Melchior
Dias; João Nunes da Serra; Antonio Dias; Pero Gonçalvez; Francisco João; Thome
de Mattos; Sebastião da Crus; Gaspar Soares Machado; de Diogo (desenhou uma
cruz) Monteiro; Francisco D’Aguiar Pessoa; Lopo de Sequeira; Andre Guomes;
Gaspar dos Reis Leitão] [Fl. 197 v.] [Continuação das Assinaturas: Antonio
Correa Manuel; Francisco da Silva; Dioguo do Avellar; Antonio Ferraz; Francisco
da Silva; Pero Teixeira; Pero Correa; (desenhou uma cruz) de Bertolameu Fernandez; Antonio Garsia]
Repartição dos cargos, que o Irmão Provedor, o Padre Joam Delgado fes,
aos Irmãos, que ão de servir, esta Santa Casa da Misericordia, este anno de
1626, que começou o dia da Visitação de Nossa Senhora da dita era, e acabará
por outro tal dia do anno de 1627
# O Irmão Lopo de Siqueira, Escrivão da Casa, e Fieis de Deus, com o Irmão
Pero Correa, seu companheiro terão cuidado dos envergonhados e pobres da Villa,
pedirão as Fregesias da Rouriça (Roliça), e Amureira, e asistirão nas obras da
Casa
[Fl. 198] # O Irmão Antonio Correa Manuel Mordomo da Bolça, e o Irmão
Bertolameu Fernandez seu companheiro, pedirão as Fregesias do Bombarral e
Carvalhal
# O Irmão o Padre Antonio Gracia Mordomo da Capella, e o Irmão Francisco
da Silva alfaiate seu companheiro, pedirão as Fregesias, de Tornada, Coto, Serra
do Bouro, Nadadouro, Fos, Arelho, Tras o Outeiro, Bairro, e Casal da Fizgerra
(=Figueira)
# O Irmão Gaspar dos Reis Leitão, Jozi (=Juiz) dos Fieis de Deus, e o Irmão
Antonio Ferrás, Mordomo da dita Confraria seu companheiro, pedirão as Fregesias do Reguengo, Moledo, São Bertolameu, e Mouta.
# O Irmão Diogo D’Avelar Mordomo do Sospital (=Hospital), e São Vicente, e
seu companheiro o Irmão Pero Teixeira, pedirão as Fregesias, de São Grigorio, e
parte da Dos Vidais, Torre, Formigal e Gaeiras
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# O Irmão Francisco da Silva, Mordomo dos Prezos e o Irmão Andre Gomes
seu companheiro permeterão cuidado mais das demandas, e dividas e rendas da
Casa, pedirão as Fregesias da Madalena, Do Franquo, e Landal
[Assinaturas: O Padre João Delgado; Lopo de Siqueira] [Fl. 198 v.] [Continuação das Assinaturas: Francisco da Silva; Dioguo do Avellar; Pero Teixeira;
Antonio Ferras; Gaspar dos Reis Leitão; Bartolomeu Fernandez; Pero Correa; Antonio Garsia; Francisco da Silva]
Aos 23 dias do mes de Agosto de 1626 na Santa Casa da Misericordia desta
Villa, estando em Mesa o Irmão Provedor, e os mais Irmãos, e tratando sobre as
obras da Casa que ao presente erão mais necessárias, e importantes, assentarão,
e fizerão acordo, que iaa que avia bordos, e madeira de pinho de que fes esmola
o Comendador do Landal que forão des (=dez) pinheiros, na Casa, que comecassem [Fl. 199] e dessem principio, a hum lanço do foro do tecto por estar mui
indicente, e desbaratado, por que assi com este começo, incitavam aos Irmãos, que
socedessem, à hirem com a dita obra por diante, e porque seria de muito custo, e
gasto, assentarão mais, que sendo necessario hiria a Mesa, pedir pellas portas dos
Irmãos suas ajudas, para a dita obra, que todos achavão, por aver muitos dias,
que de serão de ter effeito, de que maomdarão fazer este assento, e acordo, que eu
Lopo de Siqueira Escrivão da Mesa fis, que todos assinarão dia, e era sobredita
[Assinaturas: O Provedor João Delgado; Lopo de Siqueira; Antonio Correa
Manuel; Antonio Garsia; (desenhou uma cruz) Bertolameu Fernandez; Francisco da Silva; Antonio Ferras; Gaspar dos Reis Leitão; Dioguo do Avellar]
[Fl. 199 v.] Lembrança do Falecimento do Irmão Lopo de Sequeira Escrivão que autualmente servião
Quinta Feira quatro dias de Fevereiro de 1627 – foi Deus servido, levar pera sy
ao Irmão Lopo de Sequeira, o qual autualmente servia de Escrivão nesta Sancta
Casa e Mésa e por que eu Melchior Dias, servi o anno passado; me obrigarão conforme ao Cumprimisso continuasse com o dito cargo o tempo que se segue ate dia
da Vizitação de Nossa Senhora do prezente anno, pera o que fui chamado à Mesa
Domingo sete dias do dito mês e anno, e me obriguey dar satisfação conformando
me com meu talento
[Assinaturas: Melchior Dias]
Auto da Eleição das Orfans anno 1627
Anno do nascimento de Nosso Senhor Jesu Christo de mil seiscentos e vinte e
sete, em os dezasseis dias do mes de Fevereiro, na Casa do Despacho desta Sancta
Casa de Misericordia da Villa de Obidos sendo iuntos em Mesa o Irmão Provedor
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João Delgado e os Irmãos dos dez e abaixo asinados. Logo ahy se tratou como ia
se tinha comonicado e tratado se aiuntassem no dito dia pera averem de apurar
as informações que se tinhão tirado das Orfans que se aprezentarão com suas petições, e logo pello dito Irmão Provedor foy dito que se apurassem pera se mandarem a Misericordia e Mésa da Cidade Lixboa antes que se passasse o tempo, pello
que com o segredo devido se aclarou que das seis petições que se aprezentarão se
não admitissem tres por se achar serem incapazes dos dotes da Senhora Rainha
que está em gloria e em tanto que se asentou entre todos uniformes que seus nomes se não pozessem neste Livro; e que as outras tres visto as suas informações
serem boas e verdadeiras se inviassem a Lisboa suas petições com carta ao que [Fl.
200] se deu logo satisfazão da maneira seguinte, votando per escritos em segredo
qual dellas levaria o primeiro lugar, e sahio, que fosse elle
1ª # Cezinha Fernandez filha de Domingos Fernandez brogueiro defunto, e de
Antonia Dias do Soveral (=Sobral) da Lagoa de idade de 23 – annos; e legitima.
750 reis [Na margem direita escreveu: Sesinha Fernandez dotada com 100]
2ª # Maria filha de Belchior Gonçalvez pescador ia defunto, e de Domingas
Ferreira do Arelho, de idade – 21 annos, e legitima 2982 reis [Na margem direita
escreveu: Maria filha de Belchior Gonçalvez dotada 100]
3ª # Domingas filha de Diogo Rodriguez defunto e de Francisca Dias da
Culumbeira de idade – 19 – annos, e legitima 1550 reis [Na margem direita escreveu: Domingas filha de Diogo Rodriguez dotada com 15] lugares do termo desta
dita Villa, e pello que ia fica relatado se não inviarão mais Orfans que as dita
tres com carta que aclare huma semelhança de merecimento nas duas primeiras
quando não possa ser virem todas tres dotadas, ao que eu Escrivão logo satisfiz
fazendo carta com os papeis das dita tres Orfans tudo cerrado e cellado com o
cello desta Sancta Casa em fe (=fé) de tudo asinou o dito Irmão Provedor com os
mais da Mesa que o prezente anno servem, Melchior Dias Escrivão da dita Casa
E Mésa o escrivy oje 16 de Fevereiro de 1627
[Assinaturas: O Provedor João Delgado; Melchior Dias; Dioguo do Avellar;
Francisco da Silva; Antonio Ferras; Antonio Correa Manuel; Pero Teixeira; Andre
Guomes; Antonio Garsia]
[Fl. 200 v.] Carta da Misericordia de Goa
Em 21 de Fevereiro de 1627 se abrio em Mesa huma carta daa Misericordia da
Cidade de Goa que o Irmão Andre Gomes entregou dando lha na Misericordia
da Cidade de Lixboa, trata sobre huma herança que se deixou a sobredita Misericordia de Goa que pedia deligencia que está feita está obrigada Branca Pereira
viuva a ella o que consta da certidão que veo de Alenquer, que se achará no maço
de cartas no almario (=armário) do Irmãos que eu Melchior nelle pus, com a
carta D’Alenquer e de Goa e acentouse em Mésa que se respondesse por duas vias
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com o trestado da dita certidão ao que logo satisfiz Melchior Dias o escrivi oie 7
de Março de 1627
[Assinatura: Melchior Dias]
Auto e acento que se fes sobre o Retabollo do Altar Mór anno 1627
Em os vinte e sinco dias de Abril do anno de Christo de 1627 – Se acentou
em Mésa desta Sancta Casa de Misericordia da Villa de Obidos que sob posto
ficar atras neste Livro hum acordo que se comessasse a fazer o forro della, pera o
qual tinhão adquirido de esmolla dos Pinheiros no Pinhal da Ordem, dos quais
mandarão cortar dous, e se acharão estarem feitos ao prezente em toros sem mais
alguma deligencia feita pera se aproveitarem, e por o tempo ser breve pera se cortarem os demais e serrarem pera effeito se comesar a principiar o dito forro, que
por muito custo e abreviado tempo não dava lugar a dar se alguma satisfação no
primeiro intento, que o Provedor e Irmãos tinhão tomado – Se acentou de novo
que o Retabollo da Capella Mór se fizesse de modo e traça que enchesse todo o
vão, e que se o rascunho que estava feito não contentasse, que se fizesse outro,
o qual comonicado com o pintor João da Costa [pintor obidense] que por sua
fama, nesta Villa pintou o Retabollo de Sancta Maria e o dos Capuchos, e o de
Sam Pedro, sem embargo de aver poucos annos que outro pintor o tinha pintado.
Concordarão homens coriosos (=curiosos), Irmãos [Fl. 201] da Mésa e do Cento,
que o rascunho que estava feito não servia pois era de dez colunas pera o rrepartimento dos painéis que estavão pintados que sobposto serem perfeitos, ficassem
antes pera ornato da Casa do Despacho e Sanchristia que não pera com elles fabricar tantas colunas antre as quais se metião os painéis tam pequenos que mais
servião de remediar que não de perfeição, pois se mostrava com elles acrecentarão
o Retabollo, e ficar aromendado e com grande imperfeição na troca que com os
ditos painéis se fazia ficando cada qual delles, fora do seu divido lugar. Pello
que com os chamados coriosos coriosos Irmãos e pintor se acentou que se fizesse
outro racunho, de dous paneis com quatro culunas pera que no mais alto sobre o
feijo se pintasse a vinda do Spirito Sancto, e no que fica antre as quatro colunas
se pintasse o misterio da Vizitação que Nossa Senhora fez a Sancta Izabel orago
desta Sancta Casa de Misericordia, e que se podia o dito Retabollo fazer com
menos custo de mandeira (=madeira), ouro, e pintura: E ao moderno ficar mais
perfeto (=perfeito) e fermoso (=formoso) com mui grande majestade, e não com
muitas colunas e muitos painéis pequenos; toda esta deligencia se fés com muita
consideração commonicada com os sobreditos, e com outros mais que tem voto e
coriosidade na perfeição que todos dezaiamos (=desejamos) nesta Sancta Casa.
Melchior Dias Escrivão o escrevi
[Assinaturas: O Provedor João Delgado; Melchior Dias; Antonio Ferras;
Francisco da Silva; Dioguo do Avellar; Francisco da silva; Bertolameu Fernandez;
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Antonio Correa Manuel; Gaspar dos Reis Leitão; Pero Correa; Antonio Garsia;
Andre Guomes; Pero Teixeira]
[Fl. 201 v.] Que senão empreste o pano de Damasco
Acentouse em Mesa pello Provedor e mais Irmão da Mesa abaixo asinados
que o pano de Damasco e brocates que se fez pera a tumba, com que se enterrão
os Confrades dos Fieis de Deus se não empreste a pessoa alguma pera o armarem
ou deitarem sobre sepulturas em que tudo se guardem e tenhão vigor as condições
que estão feitas e acentadas no termo que está feito neste Livro as folhas cento e
nove acerca do pano de veludo e bella, e pera que tudo asy se cumpra mandarão
a mim Escrivão fizesse este termo que todos asinarão oje 13 de Junho de 1627
[Assinaturas: O Provedor João Delgado; Melchior Dias; Francisco da Silva;
Dioguo do Avellar; Antonio Ferras; Gaspar dos Reis Leitão; Francisco da Silva;
Bertolameu Fernandez; Antonio Correa Manuel; Pero Correa; Antonio Garsia;
Andre Guomes; Pero Teixeira]
[Fl. 202] Auto dos Dez Electores Anno 1627
Anno do nascimento de Nosso Senhor Jesu Christo de mil seiscentos e vinte e
sete em os dous dias de Julho na Casa da Sancta Misericordia desta Villa de Obidos sendo nella prezente o Irmão Provedor João Delgado Vigario que foy de Sam
João, com os mais Irmãos abaixo asinados sendo outros sy iuntos na dita Igreja
a mor parte dos Irmãos Cento e Vinte em os quais anda o servisso desta dita
Sancta Casa de Misericordia sendo chamados por campa tangida logo pellos dito
Irmão Provedor foy mandado ler os capítulos do Comprimisso tocantes a eleição
dos eleitores ao que foy satisfeito e se serão em alta e inteligível vox em o púlpito
pello Padre Capellão, e despois de lidos deu juramento dos Sanctos Evangelhos ao
Irmão Antonio Correa Manuel pera que assistisse comigo Melchior Dias ao tomar
dos votos sendo pera isso efeito por quanto eu servia actualmente de Escrivão e
como Capellão tambem tinha obrigação de assistir ao tomar dos ditos votos pello
que ambos prometemos pello dito juramento de bem e verdadeiramente tomarmos os ditos votos da maneira que pello dito Irmão Provedor nos foi encarregado,
guardando o Comprimisso em tudo o que nesta Sancta Casa tem lugar e pera se
averem de apurar os ditos dez eleitores, os quais serão sico Nobres e sinco Officiais e não será algum delles dos que o forão o anno passado, pera o que se fará
lembrança por escrito, e logo o dito Antonio Correa Manuel, comigo Capellão
nos apartamos em huma Mesa na mesma Casa da Misericordia e comessamos
a tirar os ditos votos começando pello Irmão Provedor e mais Irmãos da Mesa: E
após elles os do Cento e Vinte dando lhe juramento dos Sanctos Evangelhos a cada
hum que bem e verdadeiramente nomeassem os ditos dez eleitores sinco Nobres e
sinco Officiaes Irmãos pera elegerem com seu bom entendimento Provedor, e Es— 198 —

crivão, e onze Conselheiros que aião bem de servir este anno nesta Sancta Casa e
Mésa della, não votando em os que forão o anno pasado nem nos Irmãos da Mésa
por ser prohibido pello Comprimisso, e tomados os ditos votos da Irmandade os
levamos à Mesa redonda onde estava o dito Provedor com os mais Irmãos della
pera se apurarem, e sendo apurados se achou sahirem por electores a mais votos
a saber dos Nobres Francisco Correa Manuel, Gaspar Soares Machado, Antonio
Barreto da Silveira, Luis Castelino, e os Thome de Matos – e os Oficiais Sebastião
da Crus, Antonio Dias pedreiro, Francisco João, Manoel Figueira tozador, e Francisco Luis da Porta da Villa
[Fl. 202 v.] Sendo chamados os ditos eleitores lhe forão dadas as pautas pello
dito Provedor e repartidos de dous em dous a saber Francisco Correa Manuel com
Francisco Luis, Gaspar Soares Machado com Francisco João, Antonio Barreto
com Manuel Figueira tozador, Luis Castelino com Sebastião da Crus, e o Padre
Thome de Matos com Antonio Dias pedreiro
E logo eu Capellão com o dito Irmão Antonio Correa Manoel nos forão diante
o Altar Mor, onde em huma Mesa ornada lhe foy dado iuramento dos Santos
Evangelhos pello qual de dous em dous, asy como hião repartidos em hum missal puseram suas mãos direitas estando de giolhos (=joelhos) e lendo lhe o dito
Irmão eleito a forma do dito Comprimisso com iuramento que nelle se declara
prometerão de bem e verdadeiramente elegerem hum Provedor e Escrivão e onze
Concelheiros a saber sinco Nobres e sinco Officiais, que com Sancto zello e charidade sirvão esta Sancta Casa o anno presente, e com humildade, obediencia e
segredo administrem e cumprão com as obras da Misericordia na forma do dito
Comprimisso de que tudo eu Escrivão fiz este Auto que todos asinarão
[Assinaturas: O Provedor João Delgado; Andre Guomes; Melchior Dias;
Francisco da Silva; Pero Teixeira; Dioguo do Avellar; Antonio Ferras; Gaspar dos
Reis Leitão; Francisco da Silva; Antonio Garsia; Antonio Correa Manuel; Bertolameu Fernandez; Francisco Correa Manuel; Francisquo Luis; Pero Correa; Francisco João; Gaspar Soares Machado; Antonio Dias; Thome de Mattos; Sebastião
da Crus; Manuel Figueira; Antonio Barreto da Silveira; Luis Castelino]
[Fl. 203] E tendo os ditos eleitores asinadas e acabadas suas pautas as entregarão na Mesa ao dito Provedor e sendo apuradas por elle os mais Irmãos se
achou sahir por Provedor o Irmão Dom Francisco D’Eça, e por Escrivão o Irmão
Luis Castilino, e pera Concelheiros, o Padre Calisto Martinz, o Padre Luis Andre,
Gaspar Soares Machado, Antonio Barreto da Silveira e Antonio Fortes Preto; e
dos Oficiais sahirão os Irmãos Francisco Vieira, Manoel Luis, Pedro Gonçalvez, e
João Ribeiro todos moradores nesta dita Villa de Obidos
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Os quais logo forão chamados e receberão juramento dos Sanctos Evangelhos
que o Irmão Provedor João Delgado lhes deu pello qual prometerão de bem e
verdadeiramente servirem a dita Casa e Mésa da Misericordia este anno que se
acabará por outro tal dia da Vizitação de Nossa Senhora a Sancta Ilizabel de mil
seiscentos e vinte e oito annos e os cargos e officios que lhe forem encomendados,
e repartidos pello dito Provedor guardarem em tudo a forma do Comprimisso,
com a obediencia e segredo no que acentar a dita Irmandade, e asy o prometerão
comprir e guardar pello que em fe de tudo se mandou fazer este acento e Auto de
eleição dia mês e anno atras declarado Melchior Dias Escrivão da Mesa o escrevi
[Assinaturas: O Provedor João Delgado; Melchior Dias; Andre Guomes;
Francisco da Sylva; Dioguo do Avellar; Pero Teixeira; Antonio Ferras; Gaspar
dos Reis Leitão; Antonio Garsia; Francisco da Silva; Antonio Correa Manuel; de
Bertolameu Fernandes; Pero Correa]
[Fl. 203 v.] Repartisam dos cargos que o Irmão Provedor Dom Francusco
D’Eça fes aos Irmãos que hão de servir a Casa da Santa Misericordia neste
anno que comesa do dia da Visitação de Nossa Senhora a dous de Julho de
[1]627 e acabara por outro tal dia do anno que hade vir de [1]628
O Irmão Luis Castelino Escrivão da Casa e Fieis de Deus com o Irmão Manoel Luis seu companheiro terão cuidado dos envergonhados e pobres da Villa pedirão as Freguesias da Rorisa (=Roliça) e Amoreira e assistiram nas obras da Casa.
O Irmão Calisto Martinz Mordomo da Bolça com o Irmão Simão Dias seu
companheiro pedirão as Freguesias do Bombarral e Carvalhal Declaro que he seu
companheiro Pero Gonçalvez
O Irmão Luis Amdre Mordomo da Capela e o Irmão Simão Dias do Arrabalde seu companheiro pedirão as Freguesias de Tornada. Coto, Serra do Bouro, e
Nadadouro, Fóos (=Foz) Arelho e Tras do Outeiro Bairro Casal da Figueira
O Irmão Antonio Barreto da Silveira Juiz dos Fieis de Deus e o Irmão Francisco Vieira Mordomo da dita Confraria seu companheiro pedirão [Fl. 204] as
Freguesias do Reguengo Moledo Sam Bertholameu, e lugar da Moita
O Irmão Antonio Fortes Preto Mordomo do Hospital e São Vicente: e seu
companheiro Joam Ribeiro pedirão as Freguesias de Sam Gregorio parte dos Vidais Torre Formigual e Guaeiras
O Irmão Guaspar Soares Machado Mordomo dos Pesos com o Irmão Amdre
Guomes seu companheiro digo que de seu companheyro o Irmão Antonio Lopez
lavrador terão cuidado das demandas dividas, esmolas da Casa, pedirão as Freguesias da Madalena, Franqo (=A-dos-Francos) – e Landal. Lansey neste Livro
oie 7 de Julho [1]627
[Assinaturas: Dom Francisco D’Eça; Luis Castelino; Manoel Luis; Calisto
Martinz; Simão (desenhou uma cruz) Dias; Luis Andre; Antonio Barreto da Sil— 200 —

veira; Francisco Vieira; Antonio Fortes Preto; João Ribeiro; Antonio (desenhou
uma cruz) Lopes; Gaspar Soares Machado]
[Fl. 204 v.] Termo em como foi asertado Domingas Dias presa na Cadea
desta Villa
Ao primeiro dia do mes de Agosto do anno de seiscentos e vinte e sete nesta
Villa de Obidos estando o Provedor e Irmãos desta Sancta Casa de Misericordia
em Mesa foi apresentada huma petição de Domingas Diaz de tomada presa na
Cadea desta dita Villa na qual preza que por ser muito pobre e necessitada e aver
muitos dias que estava presa por hum caso crime e nam ter com que se pudesse
livrar nem sostentar e tenha tirado sua apelasam pera a mandar a corte a quisesem aseitar nesta Santa Casa passe correr com seu livramento e por se achar por
verdadeira imformasão ser a dita presa Domingas Dias muito pobre e não ter
de seu cousa alguma foi asentado em Mesa pelo Provedor e Irmãos se aseitase e
se comese com seu livramento dai em diante e asinarão Luis Castelino que hora
sirvo de Escrivão da Mesa o escrevi
[Assinaturas: O Provedor Dom Francisco D’Eça; Calisto Martinz; Antonio
Barreto da Silveira; Antonio Fortes Preto; Gaspar Soares de Machado]
[Fl. 205] Termo sobre a Sera (=Cera) da Comfraria dos Fieis de Deus
Aos dezanove dias do mes de Setembro do anno de seiscentos e vinte e sete
na Mesa da Misericordia desta dita Villa estando juntos em Mesa o Provedor e
Irmãos abaixo asinados que servem neste presente anno asentaram que a sera
(=cera) da Confraria dos Fieis de Deus que esta em poder do Irmão Francisco
Vieira que serve de Mordomo da dita Comfraria se de aos que tiverem necessidade da dita sera (=cera) pera o enterro de seus defuntos. Comfrarias a preço de
duzentos reis por arrátel e tantos o pagaram do que se gastar neste prezente anno
por quanto val muito cara e se não acha e que este asento acurar lugar somente
neste anno presente e de que fis este termo em que todos asinaram Luis Castelino
que sirvo do Escrivão da Mesa o escrevi
[Assinaturas: O Provedor Dom Francisco D’Eça; Antonio Barreto de Silveira;
Simão (desenhou uma cruz) Dias; Pero Gonçalvez; Francisco Vieira; Antonio
Fortes Pretto; Gaspar Soares Machado]
[Fl. 205 v.] Acordo sobre o forro da Casa da Santa Casa da Misericordia
Avendo em Mesa o Provedor e Irmãos que servem este presente anno de [1]627
o Livro dos Acordos desta Santa Casa acharam nelle hum asento feito pelo Escrivão do anno pasado e assinado pelo Provedor e Irmãos que no dito anno sirvão
em que todos assentaram sucessem principio a forrar de taboado por sima em
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preto o corpo da Igreia por ser obra muy necessária e por ao presente pareser a
todos bem a dito asenta que amda neste Livro a folhas 199 a ser de importância o
forro da dita Casa por mandado do Provedor e Irmãos se cortaram oito pinheiros
no Pinhal de Ordem por os dous estarem ia cortados por ordem dos Irmãos pasados que o Comendador do Landal deu de esmola, os quais pinheiros depois de
cortados e se fazerem intheiros, se consertou com os serradores que aqui andam
de Alcobasa (=Alcobaça) os serrassem pera taboado do dito forro como serrarão
com partidos feito de se [de seguida surge-nos palavra de difícil leitura] cada dia
aos ditos serradores aos dias que gastarão em serrar e dinheiro que levaram de
seu trabalho constado Livro da Despesa do Thesoureyro da Bolsa. – E assentaram
mais que a 3ª Segunda Feira que vem que seram vinte e sete dias deste presente
mes de Setembro se de principio a dita obra e forro, e por ser custoso a Casa nem
poder de presente suprir os guastos da dita obra por inteiro acentaram que do
dinheiro dos [de seguida surge-nos palavra de difícil leitura] que está em poder
do Irmão Francisco Vieira desse o dito Irmão dez mil reis para as ditas obras. [Fl.
206] Os quais deu e entregou na Mesa por duas veses da primeira ves deu seis
mil reis e quatro mil reis deu oie sinco de Dezembro de [1]627, os quais dez mil
reis se carregaram em [de seguida surge-nos abreviatura de difícil leitura] sobre
o Thesoureiro e o dito Provedor e Irmãos ouveram dos ditos dez mil [de seguida
surge-nos palavra de difícil leitura] Francisco Vieira e asinarão Luis Castelino
[Assinaturas: Dom Francisco D’Eça; Calisto Martinz; Simão (desenhou
uma cruz) Dias; Pero Gonçalvez; Luis Andre; Manoel Luis; Antonio Barreto Silveira; Francisco Vieira; Antonio Fortes Preto; João Ribeiro; de Diogo (desenhou
uma cruz) Lopes; Gaspar Soares Machado]
Acordo sobre as Esmolas dos Capuchos
Asentarão em Mesa o Provedor e Irmãos que daqui em diante esta Santa Casa
desse de esmolla aos Padres Capuchos e Mosteiro de Sam Miguel [das Gaeiras]
jumto a esta Villa cento sincoenta reis em cada semana, pera vaga por o tostão
que de antes lhe davam nam ser bastante pera a comunidade do dito Convento e
asinaram este asento Luis Castelino o escrevi
[Assinaturas: O Provedor Francisco D’Eça; Calisto Martinz; Simão (desenhou uma cruz) Dias; Pero Gonçalvez; Manoel Luis; Luis Andre] [Fl. 206 v.]
[Continuação das Assinaturas: Francisco Vieira; Antonio Fortes Preto; João
Ribeiro; Gaspar Soares Machado; Antonio (desenhou uma cruz) Lopes (repetiu
novamente a assinatura)]
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Termo sobre sete mil reis que Isabel Francisca dona e viuva e molher de
Vasco Fortes entregou na Mesa da Misericordia
Domingo trinta dias do mes de Outubro do anno de seiscentos e vinte e sete,
Isabel Francisca dona viuva molher de Vasco Fortes que Deus tem mandou a
Mesa sete mil reis em patacas vos trouxe o Padre Luis Amdre Irmão a saber dous
mil reis que o dito Vasco Fortes em seu testamento dexou de esmola a esta Santa
Casa – e sinco mil reis que mandou sudessem nesta Mesa em confiança e sam de
huma divida que devia aos herdeiros de Simão do Rego o palho na India em Goa.
E pera lhe averem de escrever como estam nesta Casa pera os mandarem cobrar
conforme averbado dito testamento os quais sete mil reis recebeo o Irmão Padre
Calisto Martinz Thezoureiro da Bolsa e se carregarão em sua Ata (=Acta) e se
pasou assinado carta Isabel Francisca como os entregou de que fiz este termo em
que as novo Provedor com os Irmãos Luis Castelino a escrevi
[Assinaturas: O Provedor Francisco D’Eça; Luis Andre; Calisto Martinz; Simão (desenhou uma cruz) Dias; Pero Gonçalvez] [Fl. 207] [Continuação das
Assinaturas: Francisco Vieira; Antonio Fortes Preto Pretto; João Ribeiro; Gaspar
Soares Machado; Antonio (desenhou uma cruz) Lopes]
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capelães, mamposteiros,
ermitãos e procuradores da
santa casa da misericórdia

CAPELÃES DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA (1590-1627)
Melchior ou Belchior Dias (1590 - …)

MAMPOSTEIROS1 ELEITOS PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
1602
João Alvarez, o Velho – Lugar da Usseira;
Luis Dias – Lugar do Pó;
Francisco Martins – Lugar da Delgada.
1607
Martim Fernandez – Lugar da Rabaceira.
1608
Domingos Luis – Lugar de Valcovo;
Agostinho Martins – Lugar de Chão da Parada;
Domingos Luis – Lugar de Bertena, nos Casais de Valcovo.
1609
Francisco Delgado – Lugar de Olho Marinho;
Manoel Gomes – Lugar de Tornada.
1 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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1610
Luis Fernandez, Lavrador, em substituição de João Martinz – Lugar de S. Gregório;
Domingos Dias – Lugar do Sanguinhal.
1611
Francisco Nunez – Lugar do Barrocalvo.
1612
Francisco Fernandez – Lugar do Bombarral.
Fernão Pirez, de A dos Negros – Lugar de Madalena
1613
Pero Francisco – Lugar de Chão da Parada.
1620
Tomé Vaz – Lugar da Serra do Bouro.
1624
Pedro Alvares, o Moço, em substituição do pai Pedro Álvares, o Velho, por este
ter pedido a escusa do lugar, em detrimento do filho, por ter servido o lugar
durante 20 anos – Lugar do Carvalhal;
João Zeixa ou Reixa – Lugar do Bombarral;
João Alvarez – Lugar de Valcovo.
1626
Gaspar Franco, que substituiu Pero Fernandez, hortelão, por este ter falecido
– Lugar de Arelho.
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ERMITÃOS2 DA ERMIDA DE S. VICENTE (PROPRIEDADE DA MISERICÓRDIA) ELEITOS PELA SANTA CASA
António Cruz (1608 - 1619);
Domingos Cosme ou Cosmo (1619 - 1626), em substituição de António Cruz
que “se ausentou [do cargo] sem ordem da Mesa [Administrativa]”;
Pero Fernandez e Antonia Fernandez (1626 - …), em substituição de Domingos Cosme ou Cosmo, por este ter falecido.

PROCURADORES DA CASA3 ELEITOS PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
Luis Serra (1616 – 1619), Advogado
Fernão D’Abreu Franco (1625 - …), Licenciado, substituindo Luis Serra “que
não a[d]vogava nem hia aos auditórios desta Villa e a dita Casa tinha necessidade de ter Procurador” (ver fólio 188 v. e 189]

2 Pessoas com a condição de serem cristãos “velhos” de pais e avós, eram eleitas pela Santa Casa
da Misericórdia da Vila de Óbidos, tendo como obrigações manterem a Ermida de S. Vicente sempre limpa e consertada; permitirem que a pequena Igreja estivesse aberta todos os Domingos e nos
dias Santos e manterem o Quintal e Casas anexas à dita Ermida sempre tudo bem conservado. Nas
Festas de S. Vicente tinham a incumbência de realizarem todos os preparativos no interior e exterior deste lugar de culto no sentido de a embelezarem para as ditas cerimónias festivas.
3 Pessoas Licenciadas, geralmente em Direito, eram eleitas pela Santa Casa com as seguintes
obrigações: defenderem os presos que estavam sob a alçada da Misericórdia, e outros que estavam
sob a alçada da Câmara Municipal, desde que solicitados por esses mesmos reclusos ou reclusas;
tratarem de todos os assuntos sobre a Casa e Fazenda da Santa Casa; e realizarem a cobrança das
rendas pertencentes à dita instituição.
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