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Assinaturas Régias 
Os índices do Núcleo designado como "Assinaturas régias" constituem um catálogo dos mesmos 

documentos, uma vez que os descrevem à unidade. 

Fazem parte do vasto trabalho de catalogação e indexação desenvolvido pelo Dr. Manuel Inácio 
Pestana que, durante quase 50 anos, foi o arquivista do Arquivo Histórico da Casa de Bragança. 

Quando, em 1838, a Casa de Bragança retomou a administração dos bens que lhe pertenciam, 

recebeu também uma série de problemas para resolver. A Administração Geral que, a partir dessa 

data, teve a hercúlea tarefa de recuperar o património da Casa de Bragança recebeu, como 

principal meio para o fazer, o conjunto de livros e papéis sem ordem que constituíam o Arquivo, 

ou melhor, o que sobrara dele, após uma sucessão de 3 incêndios de grandes dimensões em 

cerca de 80 anos. A recuperação de bens andará a par da recuperação do Arquivo e a ambas as 

tarefas se dedicará, de forma notável, o oficial, e depois cartorário, Pedro da Silva Rebelo. O 

"Cartório Velho" foi organizado, os livros receberam cotas e etiquetas. Quanto aos avulsos, foram 

organizados em diversos núcleos: "Reivindicações", "Aforamentos", "Direitos extintos", etc. Na 

enorme desordem que deveria reinar entre a documentação avulsa não seria certamente fácil 

encontrar a proveniência nem respeitar a ordem inicial. 

É neste âmbito de reorganização de avulsos que é criada a série de "Assinaturas Régias". Era 

constituída por uma série de 24 códices factícios encadernando aquilo que eram documentos 

soltos, originários, ao que tudo indica, das séries de avulsos da Fazenda e da Justiça e, até, dos 

avulsos vindos dos almoxarifados. O critério para a junção de variados avulsos nos códices foi, 

como o próprio nome indica, o da assinatura régia aposta aos documentos. Poderemos dizer que 

se trata de uma colecção de autógrafos. Ao contrário do que acontece com a série de 

Reivindicações, a organização das Assinaturas Régias não foi feita em prol dos trabalhos da 

Administração Geral após 1838, mas apenas no sentido de juntar avulsos dentro da mesma 

"temática". 

O grande interesse deste núcleo reside no facto de reunir documentos avulsos anteriores ao 

terramoto e que são, por isso, escassos, no contexto da Casa de Bragança. 

O primeiro volume de "Assinaturas régias" reúne documentos pelo critério do suporte, sendo, 

todos eles, em pergaminho. Há casos de documentos reunidos pelo critério da tipologia - como 

no caso das cartas patentes e, ainda, documentos variados reunidos por reinado ou ducado. 

A moderna descrição em base de dados tentará recuperar estes documentos para séries onde 

foram produzidos. Isso não invalída a pertinência destes índices que, ao assumirem a forma de 

catálogo, permitirão que se siga o rasto de diversos personagens e assuntos, com interesse no 

âmbito da História, da História Local e da Genealogia. 

Vila Viçosa, 7 de Dezembro de 2017 

Marta Páscoa 
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AHCB / 

ARQUIVO HISTôRICO DA CASA DE BRAGANÇA 

S~rie documental 

ASSIGNATURAS REGIAS DE DIVERSAS PESSOAS REAES 

(Duques de Bragança e Reis de Portugal) 

Livros 1 a 10 / MSS. IG. 2144-2153 / NG. 662-671. 

1594-1679. 

• Organizada por 

MANUEL INÁCIO PESTANA 
• Paço Ducal de Vila Viçosa 
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MS. IG. 2144 / NG . 662 

Assig~aturas Regias de Diversas Pessoas Reaes 

(em pergaminho). 

340 X 270 rmn. ~8 ~, 

• Dos Sereníssimos Senhores Dugues de Bragança, 
Dom Theodozio Segundo , e 
Dom João Segundo , que depois foi Rei de Portugal, Quarto de Nome. 

1. Carta dos Offi~ios d' Escrivão da Camara, da Almotaçaria, , e Vedor 
dos Panos da Villa de Monforte , passada a favoê: de Pero Correa , moço 
da Camara do mesmo Senhor Duque. _ 
Ass. O Duque . Com selo de papel aplicado. 

1594. Out. 07. Vila Viçosa. 
('. ç ; 165Q.. Dez. 13. Vila Viçosa. Confirmação. 

2. Carta de aforamento dada, por três vida~, a Simão Gonçalves e a sua mulher, 
Margarida Dias , do Casal de Paredes , na freguesia de Santiago da Carreira , 
no Préstimo de Vila Chã. 
Ass. O Duque . Com selo de papel. 

1595. Nov. 20. Vila Viçosa. 

Diploma em que se acham as assignaturas dos Heroes principaes da Gloriosa 
Revolução de 1640. 
Dom Rodrigo de Menezes, e 
João Pinto Ribeiro 

3. Carta dos ofícios de partidor e Avaliador do Concelho, e Orfãos da Villa 
de Monsaraz , alfavor de Gaspar Pereira do Lago , na vaga deixada por morte 
de seu pai, Sdlvador Pereira do Lago . 
Ass·. referidas. 

1642. Set. 02. Lisboa • 

• De Sua Magestade El Rei o Senhor Dom João Quarto. 

4. Carta dos Ofícios de Escrivão de Notas, do Judicial e Direitos Reais de 
Borba , a favor de Manuel Fernandes Torres , por renúncia de António Gal 
vão , tio de Ângela de Andrade , proprietária dos ditos ofícios. 
Ass. elRey. Sem selo (arrancado). 

1654. Mar. 28. Lisboa. 

5. Carta dos ofícios de Escrivão da Câmara e Notas da vila de ~vora-Monte , 
a favor de Tomé Piteira , por renúncia de seo sogro, Pedro Vidal. 
Ass. elRey . Selo de papel aplicado • 

• De Sua1~~~~s~~a~ t~·R~isgo~~nhor Dom Affonso /Sexto/. 
De chancela~ El Rey . 

6. Carta dos ofÍéios de Escrivão dos Órfãos e Almotaçaria da Vila de Sousel , 
a favor de Custódio Mendes Cabeça , por haver em dote de sua Mulher Ana Nu 
nes os ditos ofícios. 
Ass. de chancela. Selo de papel, dilacerado. 

1664. Out. 17. Lisboa. 
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• De Sua Magestade El Rei o Senhor Dom Pedro Segundo, guando Príncipe, 
e Regente do Reino. 
Com ass. O Príncipe. Selo de papel. 
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7. Carta da propriedade do ofício de Escrivão do Público Judicial e notas 
de Ourém, vago por falecimento de António Moniz Pereira,a favor de João 
Pinheiro Penalva . 

1679. Mai. 18. Lisboa. 

8. Carta de propriedade dos ofícios de Contador, Distribuidor, Inquiridor 
e Partidor dos Órfãos e do Concelho da vmla de Porto de Mós , a favor de 
João Marques Anjo , por estar casado com Mariana da Ruz , viúva que ' ficou 
de Franuisco Gomes Molina. 

1678. Mai. 15. Lisboa. 

V 

9. Carta da propriedade dos of í cios de Escrivão dos Órfãos, Almotaçaria, Notas 
e Judicial da vila de ~vora-Mo~te , a favor de Luí s Bernardes de Matos , por 
estar casado com Joana Ferreira, filha Única de Francisco Roiz Prado. 

1674. Abr. 12, Lisboa. 

10. Carta da propriedade do ofíciode Escrivão da Correição de Vila Viçosa , a favor 
de João Palha de Almeida , na vaga por morte de seu pai, Manuel Raimundo 
Fagundes . 

.. ~ - =-

1677. Nov. 05. Lisboa. 

lL. Carta da propriedade do ofício de Escrivão da Câmara deVila Viçosa , a 
favor de João Ferreira de Campos , por renúncia de Jos é da Nóbrega de 
Azevedo . 

1678. Mai, 14. Lisboa. 

i2. Carta da proeriedade dos ofícios de Escrivão do Público, Judicial e Notas 
da vila de Monforte , a favor deRoque lvares Franco da Silva , na vaga de 
seu sogro Pedro Fernandes Monteiro , por pedido de Helena de Morais de Ma
cedo , sua viúva. 

1679. Fev. 19. Lisboa. 

18 . Apostila em que se declara que na carta passada a João Pinheiro Penalvo 
da propriedade dos ofícios de Escrivão do Público Judicial e Notas não 
anda anexo o de Notas, [eo~11.1.) V 1 'ri~ f., 
1689, Dez. 11. Lisboa. 

14. Carta a favor de Manuel Gomes de Sinde da propriedade dos ofícios de Ta
belião do Público, Judicial e Notas da vila de Monforte , que era de sua 
mãe Iria Gomes , viúva de Francisco Gomes de Sinde . 

1679, Out. 30. Lisboa. 

15. Carta da propriedade do ofício de Escrivão dos Ôrfaos da vila de Alter 
do Chão , a favor de João da Costa Caldeira , por casar com Maria Bela , 
sobrinha de Bento Martins , clérigo do Hábito de s. Pedro. 

1668. Nov. 28. Lisboa. 

16. Carta da propriedade do ofício de Escrivão do Almoxarifado da vila de 
Al ter do Chão , a favor de João da Costa Caldeira, que era de sua Mulher 
Maria Bela, sobrinha de Bento Martinsa , clérigo do Hábito de s. Pedro, 

1 

I• 

l i 
11; 

por falecimento de Salvador de Abreu Cordeiro . 1·• 

1668. Dez. 15 0 Lisboa. 1 

1 

1 

1 



6

- 3 

17. Carta de propriedade do ofício de Tabelião do Judicial da Vila de Ourém 
para Simão Pereira Barbosa , por ter casado com Mariana de Sá de Barros , 
filha de José de Sá de Barros , que o tivera. 

1683º Ago. 13. Lisboa. 

18. Carta da propriedade do ofí~io de Avaliador do concelho de Sousel , a favor 
de João Lopes Cabeça , na vaga por falecimento de seu avô, Domingos Bentes 
de Abreu . 

1683. Jul. 12. Lisboa • 

• De Sua Magestade El Rei o Senhor Dom Pedro Segundo, já como Rei. Ass. ElRey º 
Selo de papel. 

19. Carta de propriedade dos ofícios de Escrivão da Câmara e Notas e Juiz 
dos Direitos Reais da Vila de Borba para Fernão de Sande de Vasconcelos , 
que vagaram por falecimento de Jerónimo Freire da Costa º 

1684. Maio 120 Lisboa. 

20. Carta de propriedade dos ofícios de Tabelião do Judicial e Notas e Escri
~ão do Concelho da Vila de Outeiro , para António Mendes de Antas , sargen
to-mor da mesma Vila, que vagaram por falecimento de seu pai, João Machado 
de Antas . 

1687. Fev. 20. Lisboa. 

21º Carta de propriedade dos ofícios de Contador, Inquiridor da Correição da 
Vila de Ourém e de Distribuidor do Juízo Ordinário e Notas e Contador dos 
Órfãos e Direitos Reaisda mesma Vila, a favor de Manuel Leitão , na vaga dei
xada por seu pai, João Leitão . 

1694. Ago. 09. Lisboa. 

22º Carta de propriedade do ofício de Escrivão do Judicial da vila de Portel 
para Miguel Pina de Oliveira , na vaga de seu pai, Manuel de Pina Ravasco 0 

1691. Novo 23. Lisboa. 

23. Carta de propriedade do ofício de Escrivão de Notas da Vila de Portel 
para João de Pina Godinho , na vaga de seu pai, Fabião Velada de Pina . 

1694. Jun. 18. Lisboa. 

24. Carta de propriedade do ofício de Tabelião do Público Judicial e Avalia
dor do Concelho de Vila Viçosa, para Francisco Soares de Carvalho , sobrinho 
de Salvador Ribeiro Machado . 

1695. Fev. 07. Lisboa. 

25. Carta de propriedade do ofício de Escrivão das Achadas do lugar de 
Vera Cruz , termo de Portel , a favor de Inácio Godinho , na vaga de seu 
pai, António Godinho . 

1698. Ago. 10. Lisboa. 

26º Carta de propriedade do ofício de Esc~ivão da Câmara de Arraiolos , para 
Marco António , pobre e com família, que foi criado de El-Rei durante 15 
anos, na vaga deixada por falecimento de F~ ncisco de Abreu da Costa . 

1701. Jun. 10. Lisboa. 
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27. Carta de propriedade dos ofícios de Tabelião do Judicial e Notas de 
Borba , para Lu! s da Costa Sarça, filho de Domingos da Costa Sarça. 

1701. Set. 23. Lisboa. 

- 4 

28. Carta de propriedade dos ofícios de Contador, Distribuidor do Juízo Ordinário 
e Notas e Contador dos Órfãos e Direitos Reais e de Contador e Inquiridor 
da Correição da Vila de Ourém, a Crisóstomo Leitão de Andrade , por renúncia 
de seu irmão, Manuel Leitão. 

1702. Fev. 22. Lisboa. 

29. Carta de propriedade do ofício de Escrivão dos Órfãos da Vila de Monsarás , 
para António Coelho de Morais , filho de Ana de Morais , viúva de António Co
elho . 

1703. Ago. 03. Lisboa. 

30. Carta de propriedade do ofício de Escrivão da Câmara da Vila de Sousel , a fav 
a favor de Manuel Homem da Costa , por falecimento de seu pai, Miguel Homem 
da Costa . 

1704. Abr. 27. Lisboa. 

31. Carta de propriedade da; ofícios de Escrivão dos Direitos Reais, Contador, 
Inquiridor e Distribuidor da vila de Sousel , para Manuel Homem da Cos ta , 
por falecimento de seu pai. 

1704. Abr. 27. Lisboa. 

32. Carta de propriedade dos ofícios de Avaliador do Concelho, Partidor dos 
Órfãos da Vila de Portel , a favor de Manuel de Abreu Caldeira, por faleci
mento de seu pai, Gaspar Gomes de Abreu . 

1691. Out. 12. Lisboa. 

33. Carta de propriedade dos ofícios de Tabelião do Judicial e Notas da Vila 
de Arraiolos , para Manuel Homem Pessoa , na vaga àe seu pai, Sebas tião Mar
tins Homem, que os recebeu por parte de sua mãe, Mariana Ribeira . 

1696. Jul. 20. Lisboa • 

• De Sua Magestade a Rainha d' Inglaterra, a Senhora Dona Catharina, como Re
gente do Reino na ausencia d 1 El Rei Seu Irmão. 
Com chancela A Rainha . Com selo de papel. 

34. Carta da propriedade do ofício de Avaliador do Céncelho da Vila de Monsa
raz , para José Domingues . 

170'4-.Ago. 02º Lisboa • 

• De Sua Ma estade El Rei o Senhor Dom João Quinto. 
Com aasin. ElRey com iniciais. Com se o de pape • 

35. Carta de Sua Majestade como Governador e perpétuo Admini~trador do Mes
trado, Cavalaria e Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo que institui e con
firma a Frei Diogo Botelho de Matos e Carvalho , cavaleiro professo da mes
ma Ordem na Comenda de s. Pedro de Sarracinos do Bispado de Miranda , que 
vagou por falecimento de seu pai, Belchior de !atos de Carvalho . 

1712. Jun. 08. Lisboa. 

36. Carta de mercê da propriedade do ofício de Escrivão da Armas de Vila Viçosa 
para António Mal ho Pereira , vago por falecimento de seu pai, António Malho 
Cartário . 

1707. Jano 17 0 Li sboa. 
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37. Carta da propriedade do ofício de Escrivão do Público Judicial de 
Vila Viçosa para João da Costa . 

1707. Mar. 30. Lisboa. 

- s 

38. Carta da propriedade do ofício de Escrivão da Câmara e Inquiridor do 
Geral de Ourém, para Gaspar Ferreira. 

1707. Outo 03º Lisboa. 

39. Carta da propriedade do ofício de Escrivão da Câmara da Vila de Monsaraz , 
para Ambrósio Pereira Marinho , por renúncia de Francisco Galvão de Andrade 0 

1712. Fev. lS. Lisboa. 

400 Carta da propriedade do ofício de Tabelião de Notas da Vila de Portel , 
para o Desembargador João de Soveral e Barbuda , na vaga por falecimen
to de seu sogro, o Dr . João de Pina Godinho º 

1712. Fev. 26. Lisboa. 

41. Carta da propriedade dos ofícios de Partidor do Concelho e Avaliador dos 
Bens da Vila de Ourém, para Teodósio dos Reis . 

1713. Jul. 10. Lisboa. 

42. Carta da Comenda da Ordem de Cristo de Santa Maria de Antime , arcebispado 
de Braga, para Frei Tomé José de Sousa , moço fidalgo da Casa de El-Rei e 
cavaleiro professo da Ordem, na vaga de seu pai, Manuel António de Sousa. 

1726. Fev0 20. Lisboa Ocidental. 

43. Carta da Comenda de s. Martinho de Ruivães da Ordem de Cristo, arcebispa
do de Braga, para o Barão-Conde Dom Frei José Lobo da Silveira. 

1720. Ago. OS. Lisboa Ocidental. 

44. Carta da propriedade do ofício de Juiz dos Órfãos de Porto de Mós , para 
D. Teresa Haria de Oliveira , para passar a seu marido, Domingos Rodrigues 
Saraiva, por falecimento de seu pai, António Freire Gameiro de Abreu . 

1721. Jul. OS. Lisboa Ocidental. 

4S. Carta da propriedade do ofício de Medidor do Celeiro do Almoxarifado de 
tvora-Monte , para João Rodrigues . 

1723. Fev. 08. Lisboa Ocidental. 

46. Carta da propriedade do ofÍ~io de Escrivão da Correição da Comarca àe 
Vila Viçosa , para Cristóvão Palha de Almeida . 

1729. Mar. 06. Lisboa Ocidental. 

47. Carta da propriedade dos ofícios de Contador, Inquiridor, Distribuidor, 
Partidor e Avaliador do Juízo Geral e Órfãos da Vila de Porto de Mós , 
para Baltasar José de Oliveira. 

1739. Jun. 02. Lisboa Ocidental. 

48. Carta da propriedade do ofício de Escrivão da Almotaçaria de Arraiolos , 
para Manuel Gonçalves de Castro . 

1739. Jul. 16. Lisboa Ocidental. 



9

- 6 

Carta da propriedade do ofício de escr1vao dos Órfãos da vila de Borba 
para Diogo de Sande de Vasconcelos , por renúncia de seu irmão, Francisco 
Abreu de Sande de Vasconcelos . 

1726. Nov. 19. Li sboa Oci ~ental . 

Carta da propreidade do ofício de Escrivão da Câmat a de Sousel para ~üguel 
Homem da Costa , que vagou por falecimento de Manuel Homem da Costa, seu 
pai 0 

1715. Out. 14. Lisboa. 

Carta de propriedade do ofício de Escrivão dos Direitos Reais, Contador, 
Inquiridor e Distribuidor da vila de Sousel para Miguel Homem da Costa , 
na vaga de seu pai. 

1715. Out. 14. Lisboa. 

52. Carta da propriedade do ofício de Escrivão do Judicial e Notas de Monsaraz 
para Domingos Gonçalves Galego , por renúncia de António Vaz de Pina. 

1717. Jun. 12. Lisboa Ocidental • 

• De Sua Magestade a Rainha a Senhora Dona Maria Anna. 

Com assi.natura "A Raynha" e selo aplicado, de papel. 

53 . Carta de propr i edade doOofÍcio de Feitor e Requerente do Reguengo de Sacavém 
a favor de João da Silva , com 10 000 rs. de ordenado anual. por renúncia 
que l he fez Simão ~fascarenhas . 

1749. Jun. 09. Lisboa • 

• De Sua Magestade El Rei o Senhor Dom José Primeiro. 

Com rubrica "ElRJY" e selo aplicado. 

54. Carta de propriedade do ofício de Feitor e Requerente do Almoxarifado do 
Reguengo de Sacavém para Bento da Cunha , por renúncia de Miguel Cardoso 
Pereira . Com 10 mi l réis por ano 0 

1753. Ago. 11 . Lisboa. 

55. Car ta por ~ue r se apresentou a Francisco Gonçalves Dias a abadia de São 
Romão de Arões , na vga por falec~mento de Domingos Luís da Rocha , no Ar
cebispado de Braga. 

1760. Mar. 04. Lisboa. Palácio de Nossa Senhora da Ajuda. 

Leva também a assinatura " Conde de Oeyras". 

56. Carta que apresnta a António Baptista a conezia da Igreja Colegiada de 
Santa Maria de Barcelos , na vaga por falecimento s e Manuel Pereira de Azeve
do , no Arcebispado de Braga. 

1760. Jun. 17. Lisboa. Palácio de Nossa Senhora da Ajuda. 

Com a assinatura "Conde de Oeyras" . 

§7 8 Oã~tA de mercê a f avor de José Joaquim de SepÚlveda do ofício de Feitor das 
Dízimas fio Pescado de Lisboa , por renúncia de seu pai, Nicolau Roiz de Se
pÚlveda. 

1760. Ago. 03. Lisboa. 
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58. e.arta de mercê feita a António Máximo Homem da Costa do ofício de Escrivão 
da Câmara, Inquiridor, Contador e Distribuidor dos Direitos Reais e do Ce
leiro Comum de Sousel , por falecimento de seu irmão, José Inácio Homem da 
tosta. 

1766. Mai. 25. Lisboa. 

59. Carta de Padrão, reformada por motivo de ter desaparec ido rlo Terramoto de 
1755, passada a D. Joana Quitéria Rita , filha de Manuel Francisco Dias e 
de D. Ana Marua Pombeiro , de 120 alqueires de trigo de tença anual no Al
moxarifado de Alviela . 

1767. Abr . 04. Lisboa. 

60. Carta de Padrão passada a favor de Jacinta Inácia Rita , filha de Manuel 
Francisco Dias e de Ana Maria Pombeiro , de 80 alqueires de trigo de tença 
anual em Alviela , e por motivo de ter desaparecido no incêndio do Terramoto 
de 1755. 

1766~ Abr . 04 . Lisboa. 

61. Carta do ofício de Feitor dos Salgados do lugar de Santo António do Tojal , 
passada a favor de Francisco Vaz Trassado , com 20 000 rs . anuais de ordenado, 
sucedendo a Tomé Gonçalves da Câmara , falecido. 

1751. Mar. 15. Lisboa • 

• De sua Magestade a Rainha a Senhora Dona Maria Primeira. 

Com rubrica "A Rainha" e selo aplicado. 

62. Carta de mercê a favor de Dr. Bento de Barros Lima , da Alcaidaria-Mor de 
Vila do Conde . 

1769. Jun. 25. Lisboa. 

Carta de mercê a favor de João de Sousa de Vasconcelos e Brito do cargo de 
Meirinho da Junta do stado e Casa de Bragança, por falecimento de seu pai, 
António de Almeida e Brito , com 120 000 rs. de ordenado anual. 

1786. Mai. 11. Lisboa. 

64. Carta de mercê do ofício de Meirinho da Ouvidoria e Correição da vila de 
Barcelos , e Fiel das Apelações , Inquirições e Porteiro do mesmo Juízo, por 
falecimento de seu pai, Jôão Díogo de Faria Rego . 

1779. Jul. 29. Lisboa. 

65. Carta do ofício de Tabelião do Público, Judicial e Notas da vila de Melga
ço , a favor ~e Pedro Rodrigues de Sousa , vago por falecimento de seu sogro, 
Manuel G<i>mes . 

1780. Jul. 06. Lisboa. 

66. Apostila por que D. Jacinta Inácia Rita, uma das 4 f i lhas pensionárias de 
Manuel Francisco Dias , t~nha a haja 2 moios de trigo e tença anual no almoxa
rifado do Reguengo de Alvie la , por falecimento de sua irmã, D. Joana Quité
ria Rita . 

1781. Set . 24. Lisboa. 
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67. Carta de mercê a Cristôv~o Luís Canejo de escrivao dos Órfãos de 
lter do Chão , por faleci mento dereu irmão ~anuel Luís de Sequeira . 

1783. Agoº 18. Lisboa. 

68. Carta de mercê aos Moradores de Rio de Onor , Petisqueira e Guadramil 
de lhes confirmar a Carta de Privil~gios concedida pel o Duque D. Teo 
d6sio dada em Vila Viçosa a 23. o4. 1627. 

1784. Dez. 06. Lisboa , 

69. Carta de merc~ ao Bach. Tomás de Vila Nova Portugal , que serviu de 
guarda, juiz de fora e dos órfãos de Our~m , do lugar de Juiz de Fora e 
dos ôrfãos de lontalegre . 

1791. Nov. 03. Lisboa • 

• De Sua Magestade El Rei o Senhor Dom João Seixto Como Principe Regente 

Com selo e rubrica O Príncipe . 

70. Carta de propriedade do lugar de Escrivão da Dízima do Pescado do 
Tejo na franquia de Paço de Arcos a favor de António Cláudio da Silva ~ 
Pereira , por falecimento de seu pai, Manuel Ant6nio da Silva . 

1797. Fev. 23. Lisboa. 

?lo Carta de merc~ do lugar de Medidor. do Celeiro do Almoxarifado de 
Our~m a favor de João do Rego , com 3~ alqueires de trigo. 

1798. Mai. 05. Lisboa. 

72. Carta de porteiro e guarda-livros da Junta da Sereçíssima Casa para 
Manuel Inácio da Silva Re is , por faleci mento de seu pai, Carlos da 
Silva Reis . 

1797. Set. 18. Lisboa • 
. ' 

73. Carta de Escrivão do Geral da cidade de Bragança para Gregório Ro
drigues . 

1805 . Abr
0 

23. Lisboa . 

74. Carta de tabelião e escrivão do Crime, Cível e ôrtãos do concelho de 
Lousada para José Leopoldo de Maf,alhães e Meneses , por falecimento 
de seu pai, Custódio Pedro da Silvaº 

1805. Jun. 23 . Lisboa. 

75. Carta do oficio de Escrivão do Almoxarifado de Monsaraz para João 
Crisóstomo Rasquinho Couceiro , casado com Ro~ana ntónia , filha de 
José Gonçalves Galego , que faleceu sem filho varão. 

1809. Mai . 19. Lisboa . 

76. Carta de confirmação de Privilégios aos Moradores do lugar de Penela , 
termo de Bragança . 

1801. Jan • 10 . Lisboa. 

• De Sua Ma gestade El Rei o Senhor Dom João Seixto Já como Rei. 

Com selo e assinatura El Rey . 

77. Carta a favor do B~ch . Manuel de Magalhães Mexia e Macedo , recon-
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duzido no lugar de Corregedor da Comarca de Vila Viçosa que estava 
exercendo por tempo de 3 anos. 

1816º Mar. 13. Lisboa • 

• Do Serenissimo Senhor Dom Miguel de Bragança . 

Com selo e assinatura ~l R_ey. 

78. Carta de confirmação dos Privil~gios dos Moradores do lugar de 
Penela , termo de Bragança . 

1832. Jan. 20. Lisboaº 

Livro NQ. 2. 

MS. IG. 2145 / NG. 663. 

Assignaturas Regias de diversas Pessoas Reaes 

Pasta com doe~. em papel. 

440x315 cm. / 3 t ~, 
• 

• Do Serenissirno Senhor Duque de Bragança Dom Theodozio Segundo. 

l;c8~r~ã1ao~ ~~f~f~~ua: ~ª~~~Y~ô de Notas e do Judicial da vila de Arraio 
los , vagos por simples renúncia de Pedro de Faria e que passou a 
Francisco Luís Cardoso . 

1620. Mai. 18. Vila Viçosa. 

2. Carta do oficio de Tabelião do Judicial da vila de Portel para ntó
nio Franco de Carvalho , morador em Vila Viçosa . 

1620. Set. 02. Vila Viçosa. 

3. Carta do offcio de Escrivão da Almotaçaria de Vila Viçosa passada a 
Ant6nio Louro de Andrade , moço da Câmara do Duque, por falecimento 
de Manuel da Fonseca . 

1614. Ago. 22. Vila Viçosa. 

4 0 Carta do oficio de Escrivão da Almotaçaria de Arraiolos , vago por fa
lecmmento de Gil Ribeiro , para Erancisco Pires Cardoso , morador naqu! 
la vila. 

1613. Out. 02. Vila Viçosa • 

• Do Serenissimo Senhor Duque de Bragança D. João Segundo, que depois 
foi Rei de Portugal , Quarto do Nome. 

Com selo e assinatur O Duque . 

5. Carta de privil~gio para dar a Estêvão Soares o cargo de recoveiro 
de Ourêm . 

1639. Dez. 19. Vila Viçosa • 

• De Sua Majestade El Rei o Senhor Dom João Quarto. 

Com selo e assinatura El Rey . 
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6. Carta de mercê a Francisc o Gonçalves Va lada , de Portel , do oficio de 
Escrivão de Notas de fortel , que vagou por falecimento de Gaspar de 
Chaves . 

1649. Set. 16. Lisboa. 

7. Reque~imento de Francisco de Magalhães Galego , natural de Olivença , 
Cavaleiro da Ordem de s. Bento de Avis , pedindo uma coudelaria de ca
valo de Portel e seu distrito, que seu pai j! tivera e que falecendo 
lhe deixou o encargo de um irmão e de uma irmã donzela, sem outros 
recursos. 

(1664. Nov. 14. Lisboa). 

Em papel selado de 10 r~is de 1664. 

8. Carta r~gia que concede a merc~ solicitada por Francisco de 1agalhies 
Galego . 

1651. Abr . 18 . Lisboa . 

9. Carta de mercê a ~.anuel Teixeira de Carvalho , oficial da gtmaxa Casa 
da Fazenda do Ducado de Bragança, do ofício de Escrivão das Notas e 
Judicial de Alter do Chão , por falecimento de ~anuel de Abreu . 

1655 . Abr. 26. Alc~ntara . 

10. Carta de mercê a Antóni o Coelho , morador em Alter do Chão , de Procura
dor do Número de um destes lugares que na vila estejam vagos. 

1651. Mar. 29. Lisboa. 

11. Alvará de meréê a João Martins Quaresma do ofício de escrivão do Judi
cial de Borba, , por falecimento de Francisco de Abreu , por estar casa
do com Francisca de Vi l hena , filha de ~1aria de Arraiolos , a quem peE 
tencia o of!cio. 

1651. Jul. 15. Lisboa. 

12. Mercê a Manuel de Fontoura , moço da C~mara de El-Rei, morador em Por
tel , ó ofício de distribuidor desta vila . 

1647. Mar. 02. Lisbia. 

13. Carta de mercê a Francisco de Aguiar , morador em Portel , de Avalaiador 
e Partidor do Concelho e dos ôrfãos de Portel . 

1647. Ago. 03. Lisboa. 

14. Mercê a Manuel da Fontoura do ofício de Contador da vila de Portel . 

1647. Mar . 02. Lisboa. 

15. Mercê a Francisco de Aguiar do ofício dde Tabelião do Judicial de 
Portel . 

1647. Ago. 02 . Lisboa. 

16. Mercê a Manuel da Fontoura de Inquiridor da vila de Portel . 

1647. Mar. 02. Lisboa. 

17. Carta do cargo de Coudel das lguas de Portel para Francisco Gonçalves 
Val àda , que servira já de Almoxarife da mesma vila. 

1646. Jul. 10. Lisboa . 

1651. Jul. 10. Lisboa. Despacho assinado Rey , justificativo da conces
são deste cargo. 
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18. Carta do cargo de escrivão das courelas de Portel para Manuel 

Nogueira de Abreu , por merte de seu pai. 

1647. Jul. 17. Lisboa. 

19. Carta de avaliador, partidor dos orf!oe de Arraiolos passada 

a João Coelho , por falecimento de Ant6nio Lopes. 

1648. Maro 27. Lisboa. 

20. Carta 4o oficio de escrivão do Hospital de Portel para Francis

co Gonçalves Valada , por morte de Estevão Lopes Ingree . 

1646. Jul. 10. Lisboa. 

21. Carta do of!cio de tabelião de notas de Ourãm, a favor de An
t6nio de Cadorn91a, morador na mesma vila, por falecimento de 

João Gomes de Almada. 

1646. Out. 20. Lisboa. 

22. Carta d• avaliador e partidor do Concelho e dos orfãos de Ar

raiolos, para Domingos Pires Franco , por falecimento de Ant6-

nio Vieira. 

1647. Nov. 08. Lisboa. 

23. Carta do cargo de .mordomo do Hospital de Portel para Francis

co de Aguiar Boto. 

1647. Ag. 03. Lisboa. 

De SUA MAGESTADE A RAINHA SENHORA DONA LUISA 

Com selo e rubrica "A Raynha". 

24. Carta para Fabião Velada de Pina , cavaleiro da Ordem de s. Ben

to de Avis, do of!cio de escrivão das ~otas de Portel , na vaga 

de seu pai, Francisco Gonçalves Velada, com a obrigação de dar 

por ano 12 mil r8is de pensão a sua irmã Margarida de Pina Ve

lada. 

1658. Outo 07. Lisboa. 

De SUA MAGESTADE EL-REI O SENHOR DOM PEDR6 SEGUND0 1 sendo Príncipe 

Regente e Governador 

Com selo e rubrica 110 Princepe". 

25. Carta de merc3 dos of!cios de Contador, inquiridor e distribui-
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dor do juizo ordinãrio de .Monsaraz para Francisco Coelho do Rego , 

por morte de Sebastião Tavares do Rego , seu irmão, que faleceu 

sem filhos. 

1670. Mai. 30. Lisboa. 

26.Carta de merc8 do of!cio de juiz dos orfãos de Monforte para Ant6-

nio Zuzarte Roadono por ter casado com Maria Curva Barradas . 

1670. Mai. 24. Lisboa. 

27.carta do of!eio de juiz dos orfãos de Sousel para Francisco Serrão 

de Frias , por falecimento de Domingos Cortes da Costa. 

1676. Dez. 02. Lisboa. 

1677. Nos. 11. Lisboa. Apostilas de Confirmação. 

28.carta de merc8 de Contador, inquiridor e distribuidor de Monforte 

para Manuel Vaz Belo , por morte de Domingos Curvo . 

1668. Out. 03. Lisboa. 

29.carta de merc3 de juiz de fora de Vila Viçosa a favor do Lic. Fran

cisco Monteiro de Miranda , por tempo de tr3s anos. 

1669. Abri. 30. Lisboa. 

- De SUA MAGESTADE EL-REI O SENHOR DOM JOÃO QUINTO 

Com selo e rubrica "El-Rey" 

30.carta patente de Gaspar Dias Caeiro de confirmação no cargo de s~r

gento-mor da Ordena~Ça de Monsaraz , na aus3ncia de Domingos Alva

res da Veiga. 

1711. Jun. 150 Lisboa• 

31. carta patente para Pedro Lopes Velho , confirmando-o no posto de 

capitão de uma das companhias da Ordenança de Portel , por impedi

mento e baixa de Francisco Gomes Ruivano. 

1707. Out. 30. Lisboa. 

32.Carta para Dion1sio Caldeira de Aradjo , que o confirma no posto 

de sargento-mor da Ordenança de Porto de M6s . 

1709. Abro 17. Lisboa. 



16

Livro NQ 3. 
MS. IG. 2146/ NG. 664. 

Assignaturas Regias 

Da Senhora Infanta Dona Catharina 

Dos Senhores Duques de Bragança, Filho e Neto, 

e dos Senhores Reis, Seus Descendentes. 

1 vol. enc. / Does. de papel. 

355 X 215 mm.//f 4'q ~. 

Da SERENISSIMA SENHORA INFANTA Dt CATHARINA, DUQUEZA DE BRAGANÇA 

1. Carta para Clara de Oliveira Chanoca sobre dividas de seu pai 

ao Hospital de Portel. 

1614. Abro 240 Vila Viçosa. 

Com rubrica "Catarina'.: 

Do SERENISSIMO SENHOR DUQUE DE BRAGANÇA D. TEDOSIO SEGUNDO 

Com rubrica 110 Duque". 

2. Alvarã de merc3 dos of!cios de escrivão do Almoxarifado e dos 

Direitos Reais da vila de Monsaraz a favor de Jer6nimo Foreiro 

1622. Nov. 15. Vila Viçosa. 

1631. Jan. 01. Vila Viçosa. Confirmação. 

3. Merc3 do of!cio de avaliador do Concelho de Borba para Do

mingos Gonçalves , por falecimento de Nicolau Coelho. 

1627. Dez. 03. Vila Viçosa. 

1631. Jan. 11. Vila Viçosa. Confirmação. 

4. Merc3 de tesoureiro e juiz doa Direitos Reais das Dizimas 

de Lisboa a Gaspar da N6brega , cavaleiro da Casa do Duque. 

1601. Dez. (18) Vila Viçosa. 

1601. Dez. 19. Posse. 
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5 . Merc3 ordinãria .de 15.000 r'is concedida a !argarida de Lemos 

de Castelbranco , vidva do Lic. Francisco Nunes Vieira , pagos 

no almoxarifado de Portel a partir de 1. Jan. 1619. 

1618 OUt. 08. Vila Viçosa. 

1631 Abr. 12. Confirmação. 

6. Merc3 do .oficio de porteiro do ouvidor e da Correcção do Duque 

para Gonçalo Carvalho , morador em Vila Viçosa. 

1626. Jul. 13. Vila Viçosa. 

1630. NJ>'v. 02. Vila Viçosa. Confirmação. 
C' ~<'.'.., 

7. A Simão Luis de Cerveira , cargo de escrivão do almoxarifado de 

Arraiolos , com 4 mil rs. anuais de ordenado, desde 5.Nov.1622. 

1622. Dez. 01. Vila Viçosao 

)( 1631. Jui. 07. Vila Viçosa. Confirmação. 
J"-«1-: 

8. A Simão Garcia de Brito , escudeiro-fidalgo, da Casa do Duque, 

o oftcio de Juiz dos Direitos Reais de Borba e seu termo. 

1623. out. 20. Vila Viçosa. 

1630. Dez. 04o Vila Viçosa. Confirmação. 

9. Para Manuel de Oliveira Chanoca, morador em Portel , o oftcio 

de escrivão .da Almotaçaria de Portel , por morte de Ãlvaro Go

mes Pimenta. 

1627. Mar. l~. Vila Viçosa. 

1630. Dez. 20. Vila Viçosa. Confirmação. 

10. Carta para Manuel de Oliveira Chanoca , a respeito da sua nomea

ção para vereador da C!mara de Portel. 

1628. Ag. 17. Vila Viçosa. 

11. A João Cordeiro , morador em Borba , mercl do oftcio de escrivão 

dos Foros que se compraram com os sobejos dos bens de raiz da 

dita Vila. 

1628. Set. 19. Vila Viçosa. 

16300 Dez. o6. Vila Viçosao Confirmação. 
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12. Carta para o juiz, vereadores e procurador do concelho da 

vila de Monsaraz , avisando que o Duque deu o pdlpito da igre

ja matriz daquela vila a um padre de s. Paulo para pregar a 

Quaresma neste ano. 

1628. Jan. 06. Vila Viçosa. 

- Do SERENISSIMO SENHOR DUQUE DE BRAGANÇA DOM JOÃO SEGUNDO 

Com a rubrica 110 Duque" º 

13. A João Martins , morador 
didor do Concelho. 

1634. Ago. 14. Vila Viçosa • 

cargo de me-

14. Carta ao juiz, vereador e procurador do concelho da vila de 

Monsaraz , inf9rmando que deu o pdlpito da vila a um religioso 

da Ordem de s. Paulo que ser! nomeado pelo reitor do Convento 

de Montes Claros. 

16380 Fev. 06. Vila Viçosa. 

15. A João Manuel Rebelo , morador em Arraiolos merct do of!cio 

de escrivão do almoxarifado desta vila por um ano. 

16370 Set. 24. 

16. Ant6nio Dias Morato , capitão de infantaria de uma companhia 

de Auxiliares da vila de Arraiolos do terço da Comarca de 

Vila Viçosa , certifica que foi com a sua companhia, por ordem 

do sargento-mor Tomâs de Estrada Zuniga , fazer guarnição da 

praça de J ctromenha, acompanhado pelo alferes Francisco Rebe!o 

de Brito , quando era governador das Armas o Marqu!s de Mari

alva, comprovando o excelente comportamento deste alferes 

quando os inimigos atacaram aquela praça, onde o sargento-mor 

assistia com sete companhias. 

~ 

16340 Maro 20. Arraiolos. 

Em P• P• sela4o de 10 rso de 1664, com selo das armas de capi

tão. 
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170 Certidão passada ao alferes Francisco Rebelo de _Brito que as

sistiu com o capitão Ant6nio Dias Morato na praça de Jhr Qmenha 

no ano de .1661 durante 2 meses atA sair a Companhia a socorrer 

ARRONCHES, , sendo governador das Armas o Conde de Atouguia. 

Assinada por Tomãs de Estrada de Zuniga e pelo capitão Ant6nio 

Dias Morato. 

1664. Mar. 200 Arraiolos. 

Em P•P• selado de 10 rs. / 1664, com selo das armas do capitão 

180 Carta para Afonso Boroa , procurador dos Feitos do Duque em 

Alter do Chão sobre os bens sequestrados de Francisco Mascare

nhas , de acordo com provisão feita a Belchior Freme. 

1639. Mar. 08. Vila Viçosa. 

19. Carta para o mesmo Afonso Boroà,r agradecendo as dilig3ncias 

sobre a demanda com o Comendador de Seda. 

1639. Fevo 05. Vila Viçosa. 

20. Carta para Afonso Boroa, pedindo que seja avisado sobre algu

mas coisas que o justifiquem, respondendo o Duque à CAmara 

(de Alter do Chão). 

1637. Outo 050 Vila Viçosaº 

21. Outra car.ta para o mesmo Afonso Boroa , de Alte~do Chão , em 

que informa ter-me escrito aos oficiais da CAmara avisando-os 

de que devem cumprir as suas ordens e "que não fique boleta 

do matto sem se vender" e pedindo ao referido procurador que 

os vi ajudando e lembrando no assunto. 

1637. Seto 29. Vila Viçosa. 

22. Alvar4 de lembrança da merc3 a Pero Vidal , por pedido de Tom' 

de Sousa , escrivão da CAmara, das Notas e do Judicial de 

lvora Monte , para poder nomear nestes ofl cios a pessoa que 

casar com sua filha Ana Vidal . 

1639. Fev. 17. Vila Viçosa. 
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23. Carta para Francisco de Aguiar Boto , mordomo do hospital de 

Portel , sobre o proviment de graça no cargo de escrivão da

quele hospital, como fazia Br!s Gonçalves. 

1639. Dez. l?. Vila Viçosa. 

24. Carta para Fabião Velada de Pina , escrivão das sisas de Portel 

sobre as cobranças do 4g quartel do ano de 1639, esperando o 

Duque deferimento de Madrid sobre os j~ros. 

164o. Mar. º'· Vila Viçosa. 

La.6iâ:o Velo.da de ?!11a.. 
25. Carta para---v-::- agradecendo o zelo sobre o dinheiro que o 

Executor de Evora pede ao Recebedor de Portel , referindo que 

8 de esperar o deferimento dos juros por Sua Magestade. 

1638. Set. o4. Vila Viçosa. 

26 . Carta para Francisco de Aguiar Boto sobre alguns embargos a 

deferir. 

16360 Dez. 10. Vila Viçosao 

27. MercS do of!cio de avaliador do Concelho de Arraiolos feita 

a João Coelho , no impedimento de Afonso Lopes o 

1638. Jun. 02. Vila Viçosa. 

28. Carta para Francisco Pires Cardoso , almoxarife de Arraiolos , 

e para João Manuel Rebelo , escrivão do mesmo almoxarifado, 

sobre a recolha e cobrança da novidade. 

1639. Mai. 26. Almada. 

2'º Merc8 para Ant6nio do Casal Neto , de Arraiolos , da servehtia 

de escrivão da CAmara, com 35 mil rs. de ordenado e outras 

contas, enquanto durar o impedimento de Martim do Vale de 

Moura. 

1639. Abr. 02. Vila Viçosa. 

.,.. 
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30. Carta para Manuel Gonçalves Botelho , escrivão da D!zima de 

Cascais , informando-o de que escreve ao almoxarife Vicente 

Correia Leitão , sobre o envio de pescado para os Padres da 

Piedade . 

1638. Nov. 27. Vila Viçosao 

31. Carta para o mesmo, chamando-o a Vila Viç~~.!!~ devendo, na sua ....,. 
aus8ncia, entregar o livro das receitas a Gonçalo de Miranda. 

1639. Fev • 19. Vila Viçosa. 

32. A Simão Garcia de Brito , escudeiro-fidalgo da sua Casa, merc~ 

do of!cio de tabelião de notas de Borba , por falecimento de 

João da Veiga . 

1633. lul. 09. Vila Viçosa. 

330 Ao mesmo, fixação do ordenado anual de 30 mil rs. e outros 

pagamentos do seu of!cio. 

1639. Jan. 07. Vila Viçosa. 

- DE SUA ALTEZA REAL O PRINCIPE DO BRAZIL O SENHOR DOM TEODÓSIO 

Com a rubrica "Principe': 

340 Licença concedida a João Martins , com o oficio de medidor do 

concelho de Vila Viçosa , para o poder nomear, logo, ou por sua 

morte, no filho ou filha que lhe parecer. 

1652. Set. 24. Lisboa. 

35. Certidão aut3ntica do casamento de Ant6nio Nunes , filho de 

Jorge Nunes e de Ana Dias , naturais da vila da Arruda com 

Maria Sanches , filha de João Martins e de Isabel Vaz , em 15 

de Abril de 1663, 
Passada por Frei João Rodrigues Canhão e autenticada pelo ta

belião Manuel Ramalho. 

16640 Jun. 02. Vila Viçosa. 
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36. Requerimento do mesmo Ant6nio Nunes , pedindo carta do of!cio 

que fora de seu sogro João Martins , medidor do concelho de V. 

Viçosa • 

1664. Jun. 09. Lisboa. Despacho favor!vel. 

37. Certidão aut3ntica do testamento de João Martins , medidor da 

Casa do Trigo do concelho de Vila Viçosa , datada de 12 de 

Abril 1662. 

1662. Nov. 25. Vila Viçosa. 

38. Merc~ dos ofícios de escrivão das notas e do judicial de Bor

ba a Isabel França , por falecimento de seu marido, Ant6nio da 

Costa Sarça. 

1652. Dez. 05. Lisboa. 

39. Certidão do alvarã que concede os of!cios pedidos a I abel 

França . 

1653. Abr. 20. Vila Viçosa. 

- DE SUA MAJESTADE EL-REI O SENHOR D. JOÃO QUARTO 

Com a rubrica 11Rey". 

4o. Alvar! de merc8 a favor de Lourenço Fernandes , cavaleiro da 

Casa Real, de um oficio dos do Ducado de Bragança, para a pes

soa que casar com uma das suas filhas, tendo respeito aos mui

tos anos que serviu na Casa de Bragança e ser tesoureiro das 

D&cimas em Vila Viçosa e por sua mulher Francisca Giroa haver 

dado leite à Infanta D. Catarina. 

1650. Jun. 04. Lisboa. 

41. Merc& feita a Joana Salgada , vidva de Miguel Fernandes Barreto 

de um of!cio de contador da Correição de Ourêm para uma das 

suas filhas, vago por morte de Belchior de Lima. 

õ 

1650. Mar 13. Lisboa. 
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42. Merc3 a Manuel da Rosa Leitão da serventia de escrivão da al

motaçaria de Alter do Chão , por um ano, durante o impedimen

to de Afonso Boroa da Fonseca0 

1651. Mar. 13. Lisboa. 

43. Outra merc8 para Maria da Silveira filha de Ant6nio Viegas , 

dos _ lugar~s de escrivão de Vila Boim, propriedade de Pedro 

Gonçalves , ausente dos cargos hã mais de 10 meses. 

1650. Jul. 18. Lisboa. 

44. Offcio de escrivão da Câmara de Arraiolos , vago por faleci

mento de Martim de .Vale de Moura , para o Doutor Francisco 

Cardoso de Almeida. 

1655. Jan. 11. Lisboa. 

45. Merc3 do oftcio de tabelião do pdblico e judicial de Our6m , 

vago por morte de Manuel de Figueiredo , para Catarina das 

Chagas. 

1655. (Jul.) 3lo Lisboa. 

46. Merc8 a Ant6nio Cavide da propriedade do oficio de escrivão 

dos Orfãos de Ourgm, por falecimento de Domingos de Bairros_ 

Ferreira, com a faculdade de o poder passar a Bãrbara Barre

ta Soares , por seu casamento. 

1652. Ago. 13. Lisboa. 

47. Carta para o Lic. João Pinto Pestana , juiz de fora de Portel 

sobre a acção de despejo que o Capitão-mor Diogo Boto de Agui

ar intenta sobre Rui de Pina Ravasco das casas em que vive 

no Castelo. 

Constando que o Ca~mor estã ali como homiziado, pretende 

s. M. saber como g que foi possfve! a sua eleição para esse 

cargo. 

1655. Set. 23. Lisboa. 
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• No verso da carta est! lançado o auto de notificação ordenado 

pelo juiz de fora sobre as casas que o Cap.-mor pretende des

pejar. 

48. Carta -para ,o ·jniz de fora de Arraiolos , avisando que mandou ir 

de Elvas para Lisboa 700 infantes e 200 cavalos, por caminho 

que entende conveniente e prevenido com alojamentos e mantimen

tos suficientes, desejando que aaquela vila se providencie a 

dormida e o jantar, assistindo com atenção ao Mestre de Campoo 

Tem o t!tulo "Carta para o Iuis de fora para alojamento dos 3!2s 

de Infantaria e Cavalaria". 

1650. Jun. 08. Lisboa. 

49. Carta para o mesmo juiz de fora de Arraiolos sobre a mesma ma

tlria. 

1650. Jun. 02. Lisboa. 

50. Carta para o juiz, vereadores e procurador do concelho de Sou

zel sobre as eleições dos almotacf is. 

51. Merc3 a Ana Mendes , vi4va de Baltasar Pires Godinho , do ofléio 

de escrivão das armas da vila de Arraiolos . 

1643. Julo 08. Lisboa. 

52. Carta para o Doutor Manuel do Vale de Moura , apreciando e agra

decendo o "zelo com que vos desposestes a escrever o trattado 

que detreminaes tirar a luz em abonação do direito que a Casa 

de Bragança tinha a esta Coroa"º 

1644. Jun. 18. Alclntara. 

53. Mercl a Ana de Gamboa , vidva de Ant&nio Mouro 41 And~a4t 

do of!cio de escrivão da almotaçaria de Vila Viçosa , vago por 
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morte de seu marido, em consideração de seus filhos Pedro Car

valho e Filipe de Almeida , cargo destinado à pessoa que casar 

com uma das suas filhaso 

1647. Set. 30. Lisboa. 

54. Merc3 do of!cio de notas de Borba a Jer6nimo Freire , moço da 

CAmara de El-Rei, que pertencera a Simão Correia de Brito. 

1641. Mar. 14. Lisboa. 

55. Merc8 do offcio de escrivãoda C!mara de Borba , que tamb~m era 

de Simão Correia de Brito , para o mesmo Jer6nimo Freire º 

1641. Mar. 14. Lisboa. 

56. Merc3 do oficio do judicial da vila de Portel , vago por morte 

de Belchior Godinho Cansado , para Margarida de Lemos , tendo em 

conta os serviço' prestados por seu pai e seu marido à Casa do 

Ducado de Bragança. 

1647º Fev. 23. Lisboa. 

570 Carta de mere~ a Francisco de Aguiar Boto do oficio de escri

vão da almotaçaria de Portel , vago por morte de seu irmão, 

Manuel de Oliveira Chanoca. 

1646. Out. 03. Lisboa. 

58. Carta de merc3 a favor de Isabel de Risol vidva de Domingos 

Gonçalves , dos of!cios de avaliador, partidor e selador dos 

panos de Borba, 

1648. Juno 03. Lisboa. 

59. Mercf a Francisca de Vilhena, filha de Maria de Arraiolos , da 

propriedade do of!cio de escrivão do judicial de Borba , vago 

por morte de Francisco de Abreu , para a pessoa com quem ela 

casar, depois de fazer "deixação" do oficio de tabelião do p'd

blico e judicial de Vila do Conde . 
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1646. Jul. 10. Lisboa. 

60. Carta de merc3, da serventia do cargo de escrivão dos Orfios 

de Monforte por um ano para João da Cunha de Castelbranco, se 

antes a prop! ietAria dele, Faustina Caldeira, sua irmã, não 

casar, dando-lhe entretanto a terça parte do rendimento. 

1653. Jul. 28. Lisboa. 

61. Mercft do oficio de tabelião do judicial e notas de Arraiolos 

para João de Alvarenga Ribeiro , no impedimento de Sebastião 

Martins. 

1648~ Mai. 23. Lisboa. 

62. Mercft feita a Catarina Freire , vidva de Francisco Nunes Fer

reira, para poder nomear pessoa que entender na serventia do~ 

offcios de escrivão de Notas e Judicial e escrivão da Almota

çaria de Arraiolos. 

1646. Mar. 22. Lisboa. 

1646. Mai. º'· Lisboa (ordem de cumprimento). 

63. Carta de merc3 a Helena Vaz da -Costa dos of!cios de escrivão 

do Judicial e Notas de Arraiolos para a pessoa que casar com 

uma das suas filhas e tendo em conta os serviços prestados _ 

por- se~ filho GONÇALO Rodrigues Aranha, que foi morto.em Al

caraviça , num assalto dos inimigos à comarca de !vora, pagando 

a pensão que jã recebeu a D. Catarina de Noronha, freira do 

Convento de Elvas. 

1646. Jul. 03. Lisboa. 

64. Carta prorrogando por mais 2 anos a serventia de escrivão do 

Hospital de Arraiolos a João Manuel de Rebelo. 

1655. Mai. 10. Alc4ntara. 

DE SUA MAJESTADE A RAINHA A SENHORA DOKA LUISA 

Com a rubrica "Raynha". 
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65 . Alvar! de merc3 feita a Ant6nio Barradas Moutoso do cargo de 

juiz dos orf!os de Monforte , por falecimento de seu irmão, 

Diogo Barradad Mares . 

66. Merc3 a Jer6nimo Foreiro, escrivão da Clmara de Monsaraz , para 

poder dotar este oficio em sua filha, atendendo aos bons ser

viços, seus e de seus pais, feitos à Senhora D. Catarina e ao 

Duque D. Teod6sio. 

1658. Jul. 19. Lisboao 

67. Merc8 a Maria Curva do of!cio de Juiz dos ~fãos de Monforte 

e da serventia a seu tio Ant6nio Barradas enquanto ela_ 

não se casar, por motivo do falecimento de seu pai, Diogo Bar

radas Mures , e de sua irmã mais velha Joana Barradas . 

1660. Ab-r, 14. Lisboa. 

68 . Merc8 a Iria Gomes , vidva de Francisco Gomes de Sinde , do seu 

oficio de tabelião do Pdblico, Judicial e Notas de Monforte , 

para seu filho máis velho, em consideração dos bons serviços 

prestados à .Casa de .Bragança por seu av& ·Mateus Gomes e por 

seu pai, Nicolau Gomeso 

1659. Mai.30. Lisboa. 

69. Merc3 a Catarina Freixa, vidva de Brls Alvares , hospitaleiro 

do Hospital de Arraiolos do mesmo oficio, para ela e para João 

Simões , com quem agora "est! havida para cazar"• 

1659. Maio 30. Lisboa. 

700 Merc8 a Anast!oia da Costa, vidva de Manuel de Andrade , dos 

oficios de partidor dos Orfãos e avaliador do concelho de Porto 

de M&s , para seu filho mais velhoo 

1660. Abr. 14. Lisboa. 
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71. Merc~ a Anastâcia Ferreira do oficio de escrivão da Almotaça

ria da vila de Porto de M6s , vago por falecimento de seu pai 

Ant6nio Rodrigues da Mata , para quem com ela casar. 

72. Carta de merc~ a favor de Ana de Barros Silveira , filha de 

Agostinho de Vila Lobos da Silveira , do oficio de Juiz dos 

orfãos de Our~m , por falecimento de seu cunhado, Luis do Va

le Correia , com obrigação de dar 12.000 rs. anuais de pensão 

a Maria da Silveira , vidva do proprietário. 

1660. Mar. 08. Lisboa. 

73. Mercê a Crist6vão da Silva , para poder renunciar os of!cios 

do Judicial e Notas de Alter do Chão , em favor de sua filha 

Isabel de Campos , para seu dote, "cazando ella com pessoa 

benem~rita". 

1660. Jun. 02. Lisboa. 

740 Carta de merc~ a João Manuel Rebelo , prorrogando a serventia 

de escrivão do Hospital de Arraiolos por mais 2 anos. 

1661. Ago. 15. Lisboa. 

DE SUA MAGESTADE EL-REI O SENHOR D•AFONSO SEXTO 

Com chancela 11Rey11 • 

75. Carta de merc~ a Maria Correia , vidva de Lourenço Rodrigues 

Torres , que foi proprietário do of!cio de tabelião de notas 

de Vila Viçosa , para dote de sua filha. 

1664. Fev. 20. Lisboa. 

Segue-se certidão de Sasamento de Pedro Penalva , filho de Ro

drig~ Penalvo e de Isabel Dias , com Ana Carreira , filha de 

Lourenço Rodrigues Torres e de Maria Carreira , jâ falecidos. 

Na Matriz de Vila Viçosa, 2. Fev. 16670 
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76. Requerimento do Pedro Penalvo , de Vila Viçosa , da carta de 

propriedade do oficio de Maria Carreira , referido no alvar! 

do oficio de tabelião de notas, para dote de sua filha legi

tima. 

1667. Fev. 16. 

77. Alvarâ de lembrança de merc~ de um oficio que vier a vagar 

em Vila Viçosa ou Borba para Francisco Lobo Pinheiro , por 

estar casado com D. Catarina de Sande Corte Real , filha de 

Francisco de Abreu Coelho , que foi moço de câmara da guarda

-roupa do Duque, e de D. Ant6nia de Sande Corte Real , moça 

do Açafate da Senhora Do Catarina , bisav6 de el-rei. 

1664. Mai . 02. Lisboa. 

78. Carta para Violante Cordeiro dos ofícios de escrivão do ju

dicial, da criação dos enjeitados, para poder nomear pessoa 

para esse cargo, por falecimento de seu pai, João Cordeiro~ 
·'7'\.A V j ta cÍe ~7'ba., 

1665. Abro 15. Lisboa. 

79. Carta para os oficiais da câmara de Monforte com licença 

para cortarem 600 paus ou ârvores dos baldios da vila para 

acudirem às necessidades do concelho e para se evitarem 

prejuizos aos moradores pemas constantes emboscadas e pilha

gens das tropas inimigas por estar o mato espesso e fechado. 

1665. Jun. 15. Lisboa. 

DE SUA MAGESTADE EL-REI O SENHOR D. PEDRO SEGUNDO Q.UANDO 

PRINCIPE REGENTE 

Com a assinatura "Principe" ou Princepe11 

Bo. Decreto pelo qual Domingas Fernandes , vi~va de Domingos Gon

çalves , alcançou sentença, contra Ant6nio Marques, morador 

em Our~m , de 290 mil e tantos r~is. 

1682. Ago. 27. Alcântara. 



30

- 2 

81. Ordem para o juiz de fora de Portel se apresentar no Desem

bargo do Paço. 

1671. Mar. 12. Lisboa. 

82. Ordem para o Ouvidor da Comarca de Vila Viçosa notificar o 

j uiz de fora de ~ortel para se apresentar em Lisboa. 

1671 . Mar. 20. Lisboa. 

83. Alvará que concede a Manuel de Pina Ravasco licença para po

der nomear em seu filho único Miguel de Pina de Oliveira um 

dos ofícios de escrivão do judicial de Portel •• 

1680. Mai. 17. Lisboa. 

8~. Alvará a favor de D. Leonor Maria do oficio de escrivão da 

almotaçaria e distribuidor de BoEba , que vagou por falecimen

to de seu marido João Pacheco Piaentel , em atenção tambêm 

aos serviços prestados por seu tio Bento Martins Moreira , 

cl~rigo do Hábito de s. Pedro que foi durante muitos anos ca

pelão nas guerras do Alentejo. 

1676. Fev. 12. Lisboa. 

1678. Out . 14. Lisboa. Ordem para se cumprirº 

85. Alvar~ de merc3 a favor de Ant6nio do Couto Franco para se 

lhe pagarem as propinas do seu oficio de escrivão da C~mara 

da Junta da Justiça do Estado de Bragança nas c!rnaras do _ 

Alentejo e do Ribatejo todos os anos: 14.ooo rs. em Monsa

raz e Alter do Chão , 13.000 rs. em Arraiolos , 12.000 rs. em 

Monforte , 10.000 rs. em Portel , 6.ooo rs . em Borba e !vorar 

-Monte , 4.ooo rs. em Our~m , 2.000 rs. em Vila Viçosa , Chan

celaria e Porto de M6s ; eb1 Sousel não indica valor. 

1672. Nov . 08. Lisboa. 

86. Mercê a Miguel Pereira de l i cença para renunciar o oficio 

de escrivão das armas de Vila Viçosa a favor de seu genro 

Ant6nio Malho Cartalhio . 

1667. Dez. 16. Lisboa. 
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87. MercG ao Lico Francisco Monteiro de Miranda , , nomeado juiz 

de fora de Vila Viçosa , para que sirva de Coudel das tguas 

como acumulação. 

1669. Abr. 30. 

88. Outra Carta para o mesmo para que 11 sem esperar distribuição 

possa fazer algum auto, ou inquirição". 

1669. Abbr. 30. 

89. Merc3 a Tom~ Piteira Vidigal 1 proprietârio do~ ofícios de es

crivão da C~mara do Judicial e notas de tvora-Monte , para 

que nesses cargos possa servir Ant6nio Vidal de Oliveira , en

quanto durar o seu impedimento em razão de estar casado em 

tvora com Maria Vilela de Azevedo , mãe de Miguel , menino de 

sete anos, e servia naquela cidade o oficio de escrivão no 

audit6rio eclesiâstico e tinha ali que sustentar sua sogra e 

três cunhadas. 

1671. Out. 23. Lisboa. 

90. Mercê a Bernardo Pires Goulão , do oficio de Juiz dos orfãos, 

contador, distribuidor e inquiridor em tvora-Monte na vaga 

por falecimento de seu pai Francisco Gonçalves Bajoulo , e 

enquanto menor serviria os ofícios seu tio Ant6nio Simões 

Bajoulo . 

1669. Jul. 03. Lisboa. 

910 Carta para 'Ili" a Câmara de Monsaraz pagar 20.000 rs. por ano 

ao Procurador e mais Religiosos Agostinhos Descalços de Nossa 

Senhora da Orada da mesma vila, para m~dico e botica, por 

assistirem ~os sacramentos aos moradores. 

1680. Fev. 12. Lisboa. 

92. Carta para Pedro Gomes Castanho , capitão-mor da vila do Redon

do e moço da Câmara dos de guarda-roupa do Principe 1 conce

dendo-lhe licença para renunciar em pessoa apta e suficiente 
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os of!cios ~e escrivão do judicial e avaliador do concelho de 

Vila Viç osa, , em razão de estar ocupado no serviço de el-rei. 

1671. Mar. 12. Lisboa. 

930 Licença concedida a Dmogo Boto de Aguiar , morador em Estremoz , 

para poder renunciar em seu filho mais velho os of!cios de escri

vão do judicial e avaliador de Portel , em cuja praça est! ao ser

viço de el-rei. 

94. 

1681. Jul. 18. Lisboa. 

Ordem à Junta da Casa de B/gança para que as pessoas que daqui 

em diante consultarem s. Ao no provimento de oftcios não sejam 

propostas em precedência de justificação dos serviços que ale-

garem, salvo aquelas de que na Junta haja plen!rio conhecimento 

e ao mesmo tempo serão necess!rias certidões dos Livros das Mer

cês da Casa, da Corva e da Casa do Ducado de Beja. 

1673. Juno 30. Lisboa. 

95. Carta a Simão filho menor de Ant6nio da Costa , do oficio de es

crivão da almotaçaria de Porto de M6s , sendo substituido na me

noridade por seu tio João Baptista da M·ata • 

1670. Mai. 30. Lisboa. 

96. Carta dirigida ao Povo de Porto de M6s , revogando-lhe o foral 

de elege~a Câmara todos os anos um juiz ordinãrio, para daqui 

em diante se fazer eleição por nomeação de s. A., como se faz 

dos mais of!cios, conforme representaram os seus procuradores 

nas Cortes de 1668. 

16680 Ago. 29. Lisboa. 

DE SUA ~AJESTA.nE EL-REI O SENHOR DOM PEDRO 

SEGUNDO, JA SENDO REI 

Com rubrica "Rey". 

97
0 

Carta de mercê a Luís Bernardes de Matos , para poder renunciar 
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em vida ou por morte, em seu filho leg!timo, os of!cios de 

escrivão dos orfâos, almotaçaria, judicial e notas de Evora

- Monte . 

1691. Out. 17. Lisboa. 

98 . Certidão aut~ntica comprovativa de que Luis Bernardes de Ma

tos exerceu desde hã 19 anos o lugar de almoxarif e e juiz dos 

llireitos Reais em tvora-Monte . 

Com assinatura de Matias Madeira , escrivão da almotaçaria e 

dos Direitos Reais daquela vila. 

1705. Mai. 20 . Evora-Monte. 

99. Reguerimento de Luis Bernardes de Matos , capitão-mor de Evo

ra-Monte , seguido da correspondente certidão pedida da qual 

consta a data certa da posse que t omou ·do lugar e das diligên

cias que promoveu para conservação e municiamento do castelo 

da praça. 

1704. Dez. 15 0 Evora-Monte. 

100. Requerimento do mesmo , pedindo certidão, que segue transcrita 

donde consta que ele , como capitão-mor da praça de tvora-Mon

te , em Outubro e Novembro de 1704 obrigou as duas companhias 

da Ordenança a trabalhar nas obras da fortificação do Castelo 

da praça nos baluartes que estavam em ruina. 

1705 . Jan. 10. Evora-Monte. 

101. Certidão passad~ por Inâcio Pereira Lobo , escrivão da Mi s eri

c6rdia de tvora-Monte , comprovando que nos assentos dos de

funtos estâ registado, que a 10. Set. 1705. foi Francisco Ber

nardes de Matos sepultado pela Irmanda de, casado que foi com 

D. Catarina. 

1705. Mai. 17- tvora-~ onte 

102. Certidão de Manuel Piteira Vidigal , escrivão da Câmara, Judi

cial e Notas de tvora-Monte e s eu termo , compra votiva de que 

Luis Bernardes de Matos , capitão-mor, não tem filhos legitimes 
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do seu casamento, porque um que tinha casado com D. Catarina 

Maria , falecera. 

1705. Mai. 20. tvora-Monte. 

l o4. Relação dos ass8ntos das merc~s concedidas desde 1687.Jun.02 

a Luis Bernardes de Matos at~ 17. Out. 1691. 

Assinada por Manuel Palha Leitão. 

1705. Jun. 18. (Lisboa). 

105 . Alvará de merc~ a Sebastião Forte Bustamonte do oficio de 

escrivão dos orfãos de Our~m por morte de seu pai Ant6nio 

Forte Bustamante • 

1693. Out. 12. Lisboa. 

106. Alvará de mercê a mec!t ia de Campos da propriedade do oficio 

de escrivão dos orfãos de Porto de .M6s , vago por falecimento 

de seu pai, Jos~ Gomes da Silveira , e por razão de seu marido 

Crist6vão Rebelo de Vasconcelos , estar servind~ de soldado 

nas partes da t ndi a. 

1692. Nov. 12. Lisboa. 

107. Al:varâ que confirma a nomeaçao de Roque Francisco Coelho , 

vedor geral da Provincia do Alentejo , no ofício de escrivão 

dos Mantimentos da praça de Vila Viçosa. 

1690. Set. 11. Lisboa. 

108. Alvará que concede · a Joana Pereira , vidva de J oão Pinheiro 

os oficios de escrivão .da Correição e da Chancelaria da 

Comarca de Vila Viçosa, que eram de seu marido. 

1691. Mai. 14. Lisboa. 

109. Alvará que concede a Francisca de Vilhena , vidva de João 

Martins , o oficio de escrivão do judicial de Borba, que 

era de seu marido. 

1692. Dez. 22. Liboa. 
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110. Alvarâ do oficio de escrivão dos orfãos de Borba a favor de 

D. Brites da Silva , que fora de seu marido Fernão de Sande 

de Vasconcelos e de Francisco Lobo Pinheiro , avS do sucessor , 

Francisco , o fimho mais velho de D. Brites . 

1700. Abr . 21. Lisboa. 

111. Mercê dos of!cios de escrivão da Câmara, Notas e Juiz dos 

Direitos Reais de Borba para Francisco de Abreu de Sande , 

vagos por falecimento de seu pai, Fernão de Sande de Vascon

celos . 

1696. Out. 09. Lisboa. 

112 . Mercê a Maria Correia dos ofícios de contador, inquiridor 

e distribuidor do Geral de Monforte para seu filho mais ve

lho Pedro Vaz Belo , vagos por morte de seu pai Manuel Vaz 

Belo . 

1689. Abr. 27. Lisboa. 

113. Mercê a João Marques Anjo para que possa renunciar em favor 

de seu genro João Robalo de Gamboa , casado com sua filha 

dnica Filipa dos Anj os , dos of!cios de contador, inquiridor 

distribuidor e partidor dos 6rfãos de Porto de M6s . 

1684. Mai. OS. Lisboa. 

DE SUA MAJESTADE EL-REI O SENHOR DOM JOÃO QUINTO 

Com rubrica 11 Rey". 

114. Mercê a João Nunes Moreira de o confirmar no cargo de hos

pitaleiro do Hospital de Arraiolos na vaga por falecimento 

de Domingos Lourenço , seu sogro. 

1714. Abr . 07. Lisboa. 

115 . Mercê a Ant6nio Lopes de Carvalho da faculdade de poder no

mear o oficio de tabelião do judicial e notas de Arraiolos 

em sua sobrinha Ana Roiz Fontoura , para quem com ela casar. 

1716º Jun. 12. Lisboa. 
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116. Mercê a João da Costa Caldeira da faculdade de poder renun

ciar o oficio de escrivão dos orfãos de Alter do Chão em 

pessoa apta. 

17i8. Mar. 17. Lisboa Ocidental. 

117. Declaração de que s . M. fez mercê a António Roiz Canejo do 

oficio de escrivão dos orfãos de Alter do Chão . 

1718. Abr. 20. Lisboa Oriental 

118. Alvar! de mercê a João da Costa Caldeira de poder renunciar 

em pessoa apta o oficio de escrivão do almoxarifado de Alter 

do Chão . 

1718. Marº 17. Lisboa Ocidental. 

119. Declaração de que se passou Carta de propriedade do oficio 

de escrivão do almoxarifado de ALter do Chão a António Roiz 

Canejo . 

17180 Abr. 01. Lisboa Ocidental.· 

120 0 Mercê a Simão da Mata para poder renunciar ao oficio de es

crivão da almotaçaria de Porto de M6s , em pessoa apta. 

1720. Fev. 16. Lisboa Ocidental. 

121. Mercê a Luis da Costa Sarça , morador na vila de Redondo , 

com filhos a estudar nas universidades de Coimbra e tvora , 

para poder renunciar em seu primo Bento Martins Penasco 

os of1cios de tabelião do judicial e notas de Borba. 

17230 Ago. 25. Lisboa Ocidentalo 

1220 Mercê a favor de Francisco de Abreu e Sande e Vasconcelos 

para poder renunciar em pessoa apta o oficio de tabelião 

de notas de Borba o 

1731. Fev. 030 Lisboa Ocidental. 
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123. Alvar! de merc~ a Mariana da Silva , filha de Diogo Ferreira 

da Silva , de 20.000 réis de tença anual, a principiar no dia 

em que entrar no Recolhimento de Olhalvo, termo de Alenquer . 

1733. Out. 08. Lisboa Ocidental. 

124. Requerimento e certidão a favor de D. Mariana ~a Silva , fi

lha legítima de Diogo Ferreira da Silva e de D Bernarda Fran

cisco Xavier , do teor do assento do seu baptismo de 9. Março 

1722, na Igreja Patriarcal. 

1762. Jan. 25. Lisboaº 

125. Alvar! de mercê a Maria Bernarda, Filha de Diogo Ferreira da 

Silva , de 20.000 réis de tença anual para começar a vencer 

no dia em que entrar no Recolhimento de Olhalvo . 

1733. Out. 08. Lisboa Ocidental. 

126. Alvar! da mercê a Lâzaro Gonçalves Pato de couteiro a pé das 

Coutadas do Roncão , Pombinhos e anexas, no termo de Monsarâz . 

1735. Abr. 02. Lisboa Ocidental. 

127 . Mercê concedida a Francisco de Sales , da Congregação do Ora

t6rio de s. Filipe de Néry, dos ofícios de contador, inquiri

dor, distribuidor e avaliador do Juizo Geral e Orfãos de Por

to de Mós , por morte de Jacinto Frazão , com faculdade de po

der renunciar deles em pessoa que lhe parecer. 

1737. Set. 24. Lisboa Ocidental. 

128. Mercê de fiel das Dízimas do Pescado e anexos de Lisboa pa

ra João Pinheiro da Costa. 

1734. Mar. 06. Lisboa Ocidental. 

129. Alvará a favor de João Pinheiro da Costa , fiel das Dízimas 

do Pescado de Lisboa , acrescentando-lhe mais 4.ooo rso de 

ordenado anual, al~m dos 8.ooo que tem e mais 1 tostão além 
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dos 5 que tem, na razão de cada 100.000 rs, ficando igualado 

na ração com o escrivão das avaliações e procurador das d!zi-

mas. 

1737. Jan. 30. Lisboa Ocidental. 

130. Mercê dos of!cios de escrivão da Câmara, Contador, inquiridor, 

e distribuidor de Portel para D. In!cia Francisca Ayque , vid

va do Cap. tenente João Bentes Sardinha , para passar a seu fi

lho mais velho João Bentes Sardinha , tendo em conta os servi

ços que ela prestou no Paço na criação do Príncipe D. Pedro 

( que est! em gl6ria) e da Infanta Do Maria , à qual deu leite 

por tempo de dez meses. 

1720. Jun. 28. Lisboa Ocidental. 

DE SUA MAGESTADE A RAINHA A SENHORA D. MARIA ANNA 

Com rdbrica "Raynha" . 

131 . Mercê do oficio de escrivão do Almoxarifado do Reguengo de 

Alviela para Teresa de Jesus , por motivo de falecimento de 

seu pai Ant6nio da Costa. 

1744. Fev. 04. Lisboa. 

1320 Mercê concedida a Crist6vão Leitão de Andrade para poder re

nunciar os ofícios de contador, distribuidor do Geral e Notas 

contador dos Orfãos e Direitos Reais, inquiridor e contador 

da Correição de Our~m , em sua filha Maria ~para a pes

soa que com ela casar. 

1745. Fev. 07. Lisboa. 

133. Mercê a Jos~ da Silva Torres , do cargo de feitor das Dízimas 

do Pesca~o de Lisboa com a faculdade de renunciar, por ser 

propriet!rio encartado do dito oficio e o de recebedor das 

Imposições da vila de Santar~m. 

1749. Jul 18. Lisboa. 
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134. Mercê a Diogo Sande de 

de escrivão dos Orfãos 

~~ -36 

Vasconcelos ~osta Rua~do oficio 

de Borba , podendo renunciâ-lo em 

pessoa que lhe parecer apta. 

1750. Jan. 17. Lisboaº 

DE SUA MAGESTADE EL REI O SENHOR D. JOS~ PRIMEIRO 

Com rubrica "Rey". 

135 . Mercê a Francisco João Moleiro, morador em Noudel, vigia 

do vedado e coutada do termo de Lisboa, de 100 rs. por dia. 

1752. Out. 05 . Lisboa. 

136. Merc3 a Ant6nio Rodrigues Canejo, escrivão do almoxarifado 

de Alter do Chão para poder renunciar em seu sobrinho Ma

nuel Luis de Siqueira , filho de seu irmão João Fernandes 

Canejo. 

1753. Out. 31 . Lisboa. 

137. Mercê a favor de Manuel de Sequeira, couteiro do termo da 

cidade de Lisboa , por falecimento de seu pai Francisco de 

Sequeira com 24.ooo rs. anuais para ficar igualado ao cou

teiro da Tapada de Alcântara Jos~ Pedro. 

1754. Set. 19. Lisboa. 

138. Mercê a Manuel Crist6vão do Vale , capitão-mor de Arraiolos 

de poder renunciar em pessoa aptao 

1756. Nov. 170 Lisboa. 

139. Mercê ao Padre Vicente Ferreira do Vale , freire professo 

da Ordem de s. T~ago, prior da igreja de Na sa da Purifi

cação da Represa, do vencimento anual de 10.000 rs. 3 moi

os de trigo e 2 moios de cevada, pelas rendas da Comenda 

da Represa. 

1756º Mar. 10. Lisboa. 
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140. Merc8 do oficio de couteiro de p~ da Real Tapada de Vila 

Viçosa para Bento Rodrigues na vaga por falecimento de 

Inácio Lopes. 

17570 Set. 26. Lisboa. 

141. Mercê do oficio de couteiro de p~ da Coutada do Roncão e 

anexos a Jos~ Caeiro no termo de Monsaraz , na vaga por óbi

to de Vicente Abreu . 

1760. Set. 15. Lisboaº 

142 º Mercê de couteiro de p~ da Coutada do Roncão para Domingos 

Pais , por falecimento de seu pai Manuel l uis Reiso 

1760. Ago. 19. Lisboa. 

143. Merc8 a Ant6nio da Silva Reis para poder renunciar em que 

lhe parecer o lugar de feitor das Dizimas do Pescado de Lis

boa . 

1775. Agoo 11. 

DE SUA MAGESTADE A RAINHA A SENHORA D: MARIA PRIMEIRA 

Com a chancela "Rainha". 

144. Mercê a Francisca de Almeida de 30 alq. de trigo por ano 

no almoxarifado do Reguengo de Alviela, A semelhança de 

sua irml Maria da Conceição , madrasta e filha, Ana Joaqui

na Rosa. 

1791. Juno 27. 

1450 Para Ana Joaquina 30 alq. de trigo de tença anual no almo

xarifado do Reguengo de Alviela , com supervivência a outras 

iguais porções que por semelhança se concederam de merc8 a 

sua filha Joaquina Rosa e suas enteadas Francisca de Almei

da e Maria da Conceiçãoº 

1791. Jun. 27. Lisboa. · 
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146. Para Maria da Conceição 30 alq. de trigo por semelhantes 

merc3s a sua irm~ Francisca de Almeida e madrasta e filha 

Ana Joaquina e Joaquina Rosa. 

1791. Jun. 27. Lisboa 0 

DE SUA MAGESTADE EL-REI O SENHOR D. JOÃO SEXTO, SENDO 

PRINCIPE REGENTE 0 

Com rubrica "Principe". 

147. Mercê a Ant6~io Ribeiro Pinto para poder renunciar em quem 

lhe parecer os 2 moios de trigo de remuneração de serviço. 

1803. Set. 15. 

148. Apostila de 10 alq. de trigo, al~m dos 30 alq. que j! tem 

no almoxarifado de Alviela 1 a .Maria da Conceição , Francis

ca de Almeida e Joaquina Rosa, por ter falecido sua m~e e 

madrasta Ana Joaquina. 

1807. Mai. 14. Lisboa0 

149. Apostila para que Francisca de Almeida tenha 10 alq. de 

trigo anuais. 

1807. Mai. 14. Lisboa. 

MS. IG. 2147/ NG. 665 

LO 4o. 
Aasignaturas Regias 

De Sua Magestade El-Rei o Senhor Dom João Quarto, sendo 

Duque de Bragança, 20 de Nome. 

1 vol. enc. /320x210 mmo 

Does. papel. / ~8 cloC'S . . 

Consultas do 10 a 15 de Dezembro de 1635 e do 7 de Janeiro 

a 31 de Dezembro de 1636 1 cujas Resoluções são escriptas 

pela propria letra do Senhor Duque de Bragança D0 João 20, 
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que foy Rey de Portugal, 4o do Nome. 

(V . tb. MS. IG. 2611/ 69-I) 

1. 1635. Dez. 01. 

Petição de JoRna Pereira , que foi casada com Antónto Dias , 

morto pel o s ol icitador de 8acav&m Domingos Bairros, recla-

man?o uma mercê q~e receb~a de 15 ª!~~ires de trigo. (· 
-Pefi~ c:{e- fhÃ-iA-e,t.,,<:C? t>'J~Té-P1'7,:'fu.IV~ ~ ~~ Jle. 1$ -

f., 0 q_; so.!>re- c<.dpcq; c.le e-r-t"tts GJ,tle. ~ ~ e.,f;{cf.c> YI$ seu o-Pc.'c.ia, 

2. 1635. Dez . 05 . 

Petição de Luisa de Vasc oncelos , mulher de Manuel Foreiro, 

para lhe haver de correr com os ordenados do tempo , a que 

assistiu no Castelo. 

3. 1635. Dez . 15. 
Sobre as contas de Baltasar de Vilas Boas , almoxarife de 

Barcelos . 

Da resolução do Duque: 

( • • • ) para almoxarife João alu arez bareto11 • 

4. 1635. Out. 01. 

Lembrança de Paulo Nunes Magro sobre d(°vidas suas à fazenda 

da Casa de Bragança do tempo em que serviu de almoxarife. 

5. 1636. Jan. 17 . 
Sobre petição de Baltasar Roiz de .A.breu em que pede se descon

te nos r~ditos da Comenda a divida Jqúando foi tesoureiro . 

6. 1636. Jan. 20. Vila Viçosa. 

Sobre as contas da Capela de Gatos . 
'/ 

Refere-se a 600~º que se hão-de pagar a D. Francisco de 

Melo • 7fJo ôt!?O e"J<,\.c::Í1'i.<-Í.,.e1"a-""' e $0000 0 ~' Pº.,.. $.,._c:~u~~ f>o?'"Se."í' 

=&-,.npo ~'Y>'t 'júe CcPP-rr:«. d<)the<'Y'O ~udea.("n?e>)(.~..,....fruíc>, 

7. 1636. Nov. 21 . 

Sobre uma certidão pedida por Ant6nio Correia Pereira das 

contas de Domingos Martins Morgado , deposit!!io da Comenda 

de Monsaraz que vagou por morte de Afonso de Lucena . 

8. 1636. Jan . 22. 
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8. 1636. Jan. 220 • 
Sobre a verificação na Porta do Celeiro de Vila Viçosa 

Da resolução do Duque: 

m. 0 bem me parese aver inscrição da porta do sileiro como 

tendes asentado. isto se tratou ia algumas uezes mas nunca 

tem efeito mas todos o aprolfa• ão. O Duque". 

9. 1636. Fev. 16. 

Sobre a cevada necess!ria de Sua Majestade : 20 moios "que 

temos tenção de a mandar logo buscar a Castella pera hum mes 

somente ( ••• ) e pera esta Deligencia nomeamos a Manoel Roiz 
/11.f:e// e.de 

do Canto por ser · nesta materia e ter hido aquellas 

partes". 

Da resolução: 
1iparese bem o q apontaes da setlada e manoel rodriges o fara 

bem. tambem me parese se deue aduertir para o diante donde 

comuem maes fazer este prouimento. O Duque". 

10. 1636. Mar. 07. 

Sobre petição de Manoel de Sequeira , couteiro de cavalo, a 

respeito do que se lhe deve de pagamento de seus serviços. 

Da resolução: 
11Comformome com o q me -dizeis Uisto não poder constar o in

tento de meu pai e ser pouca a cantidade com q se satisfas a 

este homem se lhe deuia alguma couza em consiensia. mas não 
- - . to me conformo no apozentar porq elle nao pode continuar m. e 

assi esta meio apozentado por prouisão. O Duque" 

11. 1636. Mar . 14. 

Sobre conclusão das contas de Francisco Gonçalves Velada, 

sendo necess!rio saber o preço por que se h!-de arrecadar o 

trigo q estão deuendo os lavradores. 

12. 1636. Mar. 27. 

Sobre dar-se oficio a Jer6nimo Saraiva , moço da guarda-roupa 

ordin!rio ou ajud!-lo com uma mercê de 20.000 ou 30.000 rso 

cada ano., 

Da resolução: 

ll qt se lhe dem os trinta mil r~is e q dandoselhe pelo tempo 
I 

adiante outra couza disporei delle como me pareser a domin-
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gos drago se podem dar doze mil reis por estcc, ues. O Duque". 

13. 1636.Jan. 14. 
Sobre a nomeação para almoxarife de Barcelos do Lic. In!cio 

• • 
da Costa , de Manuel Barbosa ou do Lic. Domingos da Costa ou 

de novo Francisco Machado Carmona. 

Da resolução: 
ft() 

"nomeo para almoxarife ot. rr. machado. O Duque". 

13.A. 1636. 01. 14. 
Sobre querer Jer6nimo Valejo que se lhe pague percalço das 

falhas das rações como se pagava ao seu antecessor Gaspar 
• 

da Fonseca. 
Da resolução: 

l. "tenho mandado por outra ves todas as resoes no comprador 

para as pagar em carne e assi me parese seja esta duvida. 

O Duque". 

2, "quero saber o modo em que vos parese se devam pagar estas _ 

resoens e então responderei a isto. O Duque 11
0 

3. "quero que se trate logo do almoxarifado desta villao lembra

do estou que j~ se , izi.cutou esta ordem na tapada mas quero 

que me nenhaes falar nella. O Duque". 

14. 
a 
16 

1635. Out. 05. 
1636. Mar. 08. 
1636. Mar. 15. 

Sobre se passarem provisões de contadores a Jer6nimo Valejo 

e João da Fonseca , sobre o pagamento das rações e sobre a , 
petição de Jer6nimo Saraiva em razão de suas culpas("que le-

valfa ~tJl.9i A M Q 1 que tomava peixe de gancho pera comer 

e as vezes pera vende,, que tinha conrespondençia com hÜa 4e"1'ta.. 

Regateira que lhe vendia peixe, que pedia dinheiro aos feito

res da.s Vegias pera pagar a fragatta e finalmente que elle 

tomava dinheiro de algÜas tomadias sem dar a terça parte aos 

feitores 9 nem as duaà a fazenda de Vossa Exa. 11
). 

Da resolução: 

1. "a Hieronimo valejo se podem dar trinta cruzados por esta ves 

a joam da fonsequa tenho. dado silõ,Coenta-avendo respeito a isto 

e ao trabalho do capitulo e dipois q serve nas contos não 
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lhe ter dado nada . O Duque". "por serto respeito não quero 

que se passem agora as provizois. o Duque." 

A margem: 11 a estes trinta acresentei mais vinte os dias pas

sados e esta não tera eflitd> ,:,(efei to] . o Duque." 

O\. oc.upQ-~.é{o 
"apontai ~~ei ao que se lhe pode dar e o que se lhe poder 

dar não ocupando antão responderei. O Duque" 0 

1636. Abr. 17. 
Sobre haver Procµr~do~ em Sacav~m (proposto: o Lic. Jer6nimo 

• f;lho de reáro <la- &sta.? 
da 6oata~de Lisboa) 0 

Da resolução: 

"• •• pareseme m.t 0 asertada em tudo esta elleisão. os 4~a 
se pagarão por provizão de fora por hum anno. O Duque". 

18. 1636. Abr. 26 0 

Sobre petição de Domingos de Bairros para se lhe nomear Orde-. 
nado, que havia de haver n~ jornada que fez a Castela em com-

panhia do Lic. Manuel Fagundes (que se lhe declarara para seu 

mantimento e do seu moço e cavalgaduna), que seria de 240 rs. 

d . i1 h . t .. • t to por ia o que e mui o pouco em rezao de castella ea ar m. 

cara e ainda em outros tempos a qualquer homem de pee se dão en 

castella oitto reales". 

Pedira um "vestido de caminho" e se lhe deu ajuda (10000 rs.) 

para fazer um em Sevilha e 10 alqueires de trigo. 

Resolução: 

"pareseme q os 10 alqueires de trigo e o vestido se lhe de por 

sua conta por agora q como a de ser de do (sic) não poEde impos -
se lfte se nos tris os toes ,Cll.. *1es

tar muito o vestido , tambem me paresserse lhe pagara quando for~ 

fazer alguma diligensia. O Duque". _ 
ôbs. 'I o f/e>é-/cfo se~~ c:leu = c:/.,,rnr~trf ele ba:rYt?S J>!'"n=o ~"~.,,.de 7ue.. 
"Seüe.s'é:h''" "º -él,es,,,t1-ro e ct. />.~ece<. .se-r ~<!v»t. 7r..1e ~e »-ta:~"c.rfxx:T'bY; ~,.q 

8 
.s~th6-e c:la.,,- cJ~ Jpnlct des n?/I .,:$, J ~f'a..z.e-r hé1 vt::»é:/cÍe> lt?~ sv~ Conta"~ Secr,:f~ -

1 A. 163 • Abr . 26. en-i .2sde4hr1'/de<;':lG; . 

Declaração de se ter passado ao Lic. Manuel Fagundes portaria 

de uma merc~ de 250.000 rs. anuais, entrando neles os 80.000 

rs . da merc~ ordinâria que jâ tem a vencer desde 28. Abril at~ 

ao dia de regresso a Vila Viçosa , para gasto seu e de seus cria~ 

dos; e ainda de mais 16.000 rs . para o caminho e aluguer de ca

valgaduras. 

- Outra declaração par~mingos de Barros dar .o Lic. Manuel 

Fagundes 300 rs. para seu mantimento , desde o dia 28. Abril at~ 

ao regresso a Vila Viçosa , para al~m dos ordenados, e declara-
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çao de que ao mesmo fez o Duque merc3 de 6.ooo rs. para o ca-.. 
minho e aluguer da cavalgadura at~ s. Lucar . 

19. 1636. Abr. 30. 

.. 
Sobre a quantidade de doses que se mandarão fazer (a Jdlia Mon

teira), sendo necessãrias 4,5 arrobas de açdcar rosado e 20 al

queires de rosas dobradas e pede para duas cargas de escorcio-
• , 

neira que vieram com folha de Monsaraz 3 arrobas de açucar e 

para fazer laranjada (que era tempo disso) 5 alqueires de melo 

Resolução: 
11 bem se pode dar a julia monteira o q pede o O Duque". 

Sobre a nomeação de Fernão Lopes de Vargas para almoxarife de 

Portel , que era rendeiro da Defesa de Pombin1:\9s . 

Resolução: 
11 para portel nomejo gaspar tojo o O Duque". , 

• <( 

11 nomejo pera monsaraz a pQ. martins da caridade"º ô :ncJ.1c.se.., 

21. 1636. Maioo 280 

Sobre se bu~~ar dinhefro emprestado: 
11 estau~p v. Ex. na tapada e ouvindo que havia aprecebimento 

de guerra consultamos a Vo Exaº o pouco dinheiro que avia no 
to thesouro e o m0 que seria necess!rio avendo V. Ex. de fazer 

algÜa jornada11
0 

Resolução: 
to 11 m 0 bem me pare se o modo que. apontaes a rezão de juro consi-

derandose~ pagamentos em sacav~m e mais partes onde dizeis q 
a ~ cobrar. O Duque". 

22. 1636. Jun. llo 

Sobre petição de benefício de Jer6nimo Saraiva1 moço da guarda

- roupa do Duque, que lhe prestou serviços quando do casamento 

e outras assist~ncias e que foi procurador das Dizimas do Pes

cado em Lisboa . 

23. 1636. Jun. 10 Vila Viçosa. 
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Sobre petição de Gaspar Dias que pede certidão do tempo em .. 
que serviu de escrivão do almoxarifado (de Vila Viçosa)º 

240 1636. Jun. 18. Vila Viçosa 0 

250 

Sobre petição de Paulo Nunes Magro em que solicita quita do 

tempo em que serviu de almoxarife. 

Foi tamb~m mdsico de câmara e mestre do Col~gio, o que mais 

justificaria o pagamento da divida que com ele tinha o Duque. 

Sobre o empr~stimo de trigo aos 50 lavradores de Vila Boim 1 , 
de Portel e outros. 

26. 1636. Jun. 21. 

27. 

Sobre Francisco Soares se escusar de ser tesoureiro, pela ra
õu6ros 

zão de o Duque não o ter considerado como à'?tesoureiros ante-

riores. 

Resolução: 

"agardesovos a lembrança que me fazeis sobre o que se deve 

fazer com francisco soares asi mando que se fasa no modo que 

apontaeso O Duque"º 

1636. Jun. 25. ' Sobre se mandar dinheiro ao Senhor Dom Duarte; pelo s. João 

se tinha assentado mandar-lhe 4.ooo cruzados 0 Sugere-se jâ que ·e .. 
tamb~m se falou do dinheiro do Senhor Dom Alexandre , que deveria 

o Duque mandar vender toda a roupa que não quiser e todo o 

mais . m6vel que houver; assim como se determina a. Mateus Ro

drigues que mande o que cobrou em Monsaraz , "e. tamb~m para 

~s mandar tomar o depoimento a João Lourenço Rabello e de 

outras pessoas que tem Resão de o saber, e sobretudo mandar_ 

procurar hüa Paulina pera se apregoar nesta Villa, em Monsa

raz e em Moreir~s ( ••• )." 

Resolução: 

" bem me paresse q se meta o dinheiro do sij.or Alexandre no 

ti~ouro n• medo q apontaes e eu tirei hüa das chaues em quan

to se não mandar, da letra para o s ijor dom Duarte se pode logo 
tratar o mais q apontaes tocante a isto me parese bem q se 
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exicuteo O Duque". 

280 1636º Juno 300 
Robre as pessoas que haviam de acompanhar a Sua Magestade . 

Resolução: 

" não me paresse bem o q appntaes em se trazerem couzas por 

minha conta comq se vistão os criados. porq se não for necessã - · 1 

rio me ficarão em caza, e ficarão levando a perpetuana e ão 

de pedir dinheiro e com se lhe dar o dinheiro se d~ tudo. e 

por isto he bem estarem detidos estes dois quarteis/ comq se 

escuzara adianta remse nas pagas dos offisiaes da fazenda for

sadamen. te ão de ir. no maes fico aduertido e tudo estana ja 

posto em lembransa mas não tem inda lugar de se deferir a isto. 

O Duque." 

Obs. 

Adverte a Junta · 11 que para esta jornada devíamos avizar a Vº Ex. 

de algÜas couzas para que a falta dellas não Corra por conta 

nossa". 

Por exemplo: 

lQ.devia mandar vir deLisboa algumas perpetuanas e de outras cou

zas leves de cordão para se poderem vestir as pessoas que f o

rem com V: Exo; 

2Q.que o P. Manuel Pessoa , ou o~P· Estêvão Dias , poderia ficar como 

tesoureiro da Senhora Duquesa ; ~ 

3Q.Manuel de Aradjo de s! , ou Domingos Pires de Basto , poderi~ ser 

comprador para a jornada e o que agora serve ficaria para com-
' ' 

prador da Senhora Duquesa ; e F~ançisco Fernandes Sentido fi-

caria como uchão; Domingos do Rego , escrivão da cozinha; e ou

tras providências, como arranjar as casas de Lisboa,,prevenir 

palheiro e cevadaria em Alviela ( Ant6nio Rodrigues) ontes); se 

Vo Ex 0 for a alguma Costa do Mar seria necessârio comprar al

guma fragata boa de fazerce para os negosios de segredo;e 

depreçao 

Advertem o Duque de "hÜa queixa geral que ha de se não aviza

rem os homens na forma q hão de ir vestidos, se de preto de corte 

se de soldado, ou se de luto." 

Advertem tamb~m que a maieria dos moços de estribeira estão 

fora e que seria conveniente tomar algum. Tamb~m os moços da 

C~mara são muito poucos os que possam servir nes~a jornada º . 
!Terminam: 11 fazemos conta de levar a Ant6nio Gomes nesta jor-
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nada para as provizÕes e o que for necess!rio ara o Registo 
I 

vay P. Carvalho , e tamb~m o porteiro desta mesa que he Manuel 
I 

de mures ." 

29. 1636. Jun. 30. 
1636. Jul. 09. 
Sobre se nomear. 

v~m. 

Resolução: 

pessoas para irem celebrar os restos a Saca-

" não me paresera mal miguel fragoBÓ se fora menos diligente 

que temo nos embarase com suas trapasas se he verdade o que 

muitos dizem. O Duque." ' 
" comformome em q v! migel fragozo para sacavem como apontais. 

O Duque"º 

" por maes asertado tenho ir salvador dabreu e pareseme q o fa

ra muito bem cÕformome comq v! elle./. O Duque". 

Obs. 

Miguel Fragoso era de Bragança e considerado capaz, enquanto . 
não viesse Domingos de Barros . Havia necessidade de se pagarem 

20.000 cruzados e cobram-se 8.ooo cruzados pelo Natal • 
• 

Salvador de Abreu , de Alter , foi indicado como alternativa "por 

estar mais a mão e ser nesseçario acudirse a este negosio cõ 

brevidade. Para vir Miguel Fr~goso era preciso um m3s para o 

prevenirem e ele vir". 

30º 1636. Jul. 28. 
Sobre a petição de Manuel da Rocha , em que pe~e se desconte nos 

quart~is da tença a divida à fazenda do Duque. 

31 . 1636. Jul. 18 0 

Pede Manuel da Rocha que se lhe paguem 30.000 rs. para comprar 

um cavalo e "se fazer prestes para servir a V. Exa. nesta j~

nada" . 

Resolução: 

"os trinta mil rs. se podem pagar a manuel da rocha e fasa a 

quitasão com os sem mil reis , se pode acodir as pessoas g apon

taes./. O Duque"º 

Obs. 

O dinheiro seria tirado do juro de Portalegre , os 30.000 rs. 

para Manuel da Rocha e os 100.000 rs 0 para atendert pessoas 
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pobres que dirigiam muitas oetíçÕes à Mesa da Junta. 

32. 1636. Jul. 18. 

Sobre o irmão de Salvador de Abreu Cordeiro servir de escrivão 

do almoxarifado de Alter do Chão enquanto ele estivesse em San

tar~m . 

"A Salvador de Abreu se dar! por dia 300 rs. para sua pessoa 

um criado e da cavalgadura que utilizar." 

Resolução: 
11 a informação do irmão de Salvador dabreu vem muito boa e assi 

pode ficar servindo por seu irmão no q se deve dar a salvador da

breu me conformo q seja o que apontaes assi como dizeis . /. O Du

que". 

33. 1636. Julo 28. 

Sobre carta de Sebastião da Purificação em que pede espera da 
• 

sentença que se houve contra o Hospital de Arraiolos a favor da 

fazenda do Estado." 

Sobre a compra de cevada. 

Resolução: 

"muito õem me paresse fazerse a diligensia da sevada logo na 

forma q apontaes , no ponto do trigo não sei se entendestes bem 

a carta do castelhano porq são dous os pontos, de hum nos pode

mos aproveitar, do outro pareseme q não. paraY~gar direitos se

ra muito bom mas para tomar o trigo pola taxa pareseme não pode 

ser em consiencia.·este ponto me parese não advertistes. agora 

podeis dizer o q vos parese antão responderei./. O Duque." 

~ 
Lembrava-se que era conveniente compr!-la ao preço sugerido por-

que a cevada "cada dia vay alevantando"••o 

350 1636.Jul.310 
Sobre Sua Majestade ser herdeiro do Senhor Dom Alexandre ou nãoº 

("visto a obrigação que esta fazenda tem a divida do Ximenes 

que pro Ratta em terço lhe vem vinte e dous mil cruzados pouco 

mais ou menos." 

Fo~am consultados os advogados Lic. Gaspar Vaz de Sousa e Ant6-

nio de Faria Machado que por escrito manifestaram parecer favo
r~vel, pois que aceitando Vº Ex. a erança do Sõr Dom Alexandre 
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a beneficio do Invent!rio nunca v. Ex 0 poderia ficar perjudica

do ainda que a divida. seja mayor que a mesma erança". , 
Tamb~m o Lic. Andr~ Rodrig~es por palavra, foi da mesma opinião 

assim como o P . Frei Francisco de Coimbra, consultado pelo dr. , 
Andr6 Ca~doso (da Mesa de Junta). 

Resolução: 
11 não punha eu duvida em aseitar a benefício de invent!rio mas 

se falta alguma solenidade q fazer da minha parte, sendo eu er

deiro nessa forma./. ao segundo ponto (sobre casas de Ant6nio 

de Abreu , sem dono, nem alugadas) responderei./º O Duque". 

36. 1636. Ago . 06 0 

Sobre um pouco de vinho que se ma~dou mercar a Bo~ba 1 para que 

era necess!rio irem Greg6rio Meixieiro e Bento Martins com dois 

rocins e uma cavalgadura; e foi necessârio andarem 24 horas pe

dindo os rocins ao e3tnbeiro-more e a cavalgadura ao veador. 

E para se mandar buscar azeite aconteceu o mesmo. 

Despacho: 
11 bem he q todas as couzas se dem por seus caminhos porq todos 

dipois deitão a culpa huns aos outros. quando ouver alguma pres

sa não he nessesario correr todas estas pessoas senQo o recado 

q nos derdes m~s não avendo pressa bem he seguir o ordin!nio. a 

theodozio dalmeida dixe q eu tinha ordenado corresem aqueles ne

gosios de compras e vendas na forma em q lhe diziês e assi que-

ro q se faça e todos o fação e quem não quizer este caminho arris

case aq eu tome então o q me pareser./o O Duque." 

37/38. 16360 Ago. 090 

1636. go. 17. 
Sobre se nomear pessoa para almoxarife de Chaves / Diogo de Qui-

• 
roga Teixeira/., 

Despachos: 

" muito bem me parese diogo de quiroga pera o officio q apontaes 

porem sara bem apontardes o modo em q se deve acomodar pello pa

rentesco q tem com o escrivão porq esta duvida tenho nesta pro

postaº /. O Duqueº" 

-" vistas as razoes q apontaes me parase (sic) dispensar com . , 
diogo de quiroga para poder serviD com martim rodrigues o e pode

selhe dizer q ve pella confianza q delle faso não reparei nos 

inconvenientes dos parentescos./. O Duque." 
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39. 16360 Ago. 16. 
Sobre pedir Manuel da Cunha de Carvalho o pagamento q lhe era 

devido pelo serviço de almoxarife de Barcelos para que fora nome~ r 

ado por conta do Duque de 19 de Agosto de 16340 

Despacho: 
11 pellas rezões q apontaes não tratei de tornar (?) a ocupar a 

manuel da cunha e po~ estas rezões me conformo com esta propos

ta./. O Duque." 

'+o. 16360 Ago. l?o 

Sobre o ordenado que pedia Domingos Pires de Basto por seus ser

viços de cobrança de rendas. 

Despache: 
11 suposto que se acrescenta a domingos pires e meixieiro quero 

q seja na forma seguinte seis mil reis por ordenados dos officios 

e quatro mil reis maes. esteà são avendo respeitp aos serviços 

q tem feito e do de fazer por serem servi~os lhe dara o secret!

rio o recado dos quatro; mil reis. /. O Duque." 

41. 1636. Ago. 18 • . 
Sobre João Luis assistir as contas de Ant6nio da Silveira, tesou-

reiro que foi da Casao 

Despacho: 

"pareseme bem q João Luis asista em quãto durar o impedimento de 

Gonsalo Mendes . inda q mandei q luis asista na fazenda tambem 

pode acodir aos contos sendo nessesarioo/. O Duqueº " 

42. 1636. Ago. 20. 

Sobre a espera que pedem os lavradores do Reguengo de MonReal / 

Monsaraz/ , com carta dirigida a Pedro Martins Mendes e Jer6nimo 

Foreiro deste almoxarifado de Monsaraz 0 

43. 1636. Ago. 20. 

Sobre as dividas do Salgado do Reguengo de Sacav~m o 

44. 1636. Ago. 21 e 22. 

Sobre Paulo de Moura servil! de feitor das Dizimas. 

Resolução: 
11 deste homem não tenho maes notícia q a q vos tendes mas do seu 

modo de requerer e de sua labia parese se pode esperar alguma cou

za esta he a rezão porq me sentis affeiçoado. da pessoa q lhe es-
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creveo saberei donde entendeo o q lhe escreveo, e por esta rezão 

fara bem não o admitir. comformome em q fasa com elle o q apon

taes e com manuel carneiro tambem porq lhe não acho rezão./. 

O Duque." 

Obs. 

Manuel Carneiro da Veiga , referido no despacho, era tesoureiro 

das Dizimas e pedira trigo e cevada, 

cera com Manuel Homem da Costa 0 

45. 1636. Ago. 27. 

semelhança do que aconte-

Sobre a vinda de Domingos de Barros de São Lucar~ 

Despacho: 

" Homingos de bairros quis vir maes por querer q por necessidade 0 

nem Jnanoel fagundes fes bem em lhe dar a carta e da carta entendo 

eu alguma couza parã não lhe deitasse eu a culpa he bem q torne 

porq não he bem abrir porta a couzas semelhantes nem as razões, 

q elle d! são de consideração./. O Duque • 

Obs. 
Os deputados da Junta tinham a+egado , em justificação, que Domin

gos de Barros teria vindo de s. Lucar por força das "saudades dos 

filhos e molher que os erros por amor façiles san de perdouar"•o• 

46. 1636. Ago. 27 e 300 
Sobre se poderem mandar cobrar as courelas do Senhor Dom Alexan-

dre . 

Despachos ; 

- "comformome com o pareser de todos./o O Duque"º 

- " diogo de queiroga fara muito bem esta cobransa "/De ~ommatJ 

47. 1636. Seto 03. 
Sobre a merc~ pedida pelo Ouvidor de Our~m, Lico Francisco de Mi

ra Vogado , no almoxarife Ant6nio de Andrade de Arruda , pelo tra

balho de cobrança das vintena&. 

Despacho: 
11 conformome em q se dem os vinte cruzados ao ouvidor, a ant~nio 

de andrade se darão seis mil reis./. O Duque". 

48. 1636. Set 0 01 e 03. 
Sobre as contas de João Mendes Cepa , almoxarife nos reguengos de 

Sacav~m , falecido, mandadas tomar por Gonçalo Mendes Mergulhão . 

Despacho: 
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"pareseme bem q se mandem tomar as contas a maria daoliveira. 

de Magalhães ./. O Duque." 

) 

{1111 
Sobre avaliação de àlguns vestidos da Casa que estavam para se 

vender que se sugere sej aJn dados para os quart~is." 

Despacho: 

"primeiro me paresa ness esario ver se estes moveis estão avaliados 

no invent!rio e se o estiverem por aquelles preços se carregarão 

mas se aquella diligeneia não esta inda feita inventariemse e ava

liemse e então farasse o q apontaes./. O Duque". 

50º 1636.set. 15. 

Sobre merc~ que pede Domingos de Barros , quanto a jornada de São 

Lucar na qual diz ter gasto da sua casa mais de 25.000 rso e que

rer agora ajuda para poder ir â essa jornada. 

51. 1636. Set. 16. 

Sobre os assentos que apareceram no tesouro de Crist6vão de Brito 

Pereira para lhe descontarem em seus quart~is, sobre que fizeram 

petição seus filhos Fe~não Rodrigues de Brito e Salvador de Brito . 

Despachos: 

lO."Conformome com todas as notas visto que o que se. aponta pella 

parte de dona luisa /a vi1iva/ e seus filhos./. O Duque." 

20.-"Conformome com este segundo mod./. O Duque" 0 

30.-11Sobre parecer de 6. e 9. Set: 11pella certidão do escrivão dos or

fãos consta q de christovão de brito ficou fazenda e nesta avião 

de entrar todos os acredores com sua parte e he necess!rio saber 

se teve parte o tezouro farnão rodrides (sic) e seu irmão possuem 

as caz~~ -~-forão de seu pai e tamb#m devião ficar com os maes mo

veis e~q nos outros dis que não aseitarão a erausa ficarão 

de posse de tudo./. O Duque." 

520 1636. Out. 01. 

Sobre uma carta de Francisco Pires Cardoso que trata da venda de 

uns carneiros. 

53. 1636. Out. 06. 

Sobre o arrendamento das Herdades da Ramalha e da Serra pelos la

vradores Gomes Eanes e Ant6nio Cordeiro , de Vila Boim. 

Resolução: 



55

- 52 

11 comformome emq se de a ramalha na forma q dizeis. não me parese 

bem q se de a erdade da serra de matasão por seis moios antes me 

parese melhor do outro modo ou seareiros./. O Duque." 

54. 1636. Out 0 06. 

Sobre petição de João Nunes Bajoulo de quit~ e espera do que fi

cou devendo servindo de almoxarife de lvora-Monte , em que esteve 

13 anos (754.ooo rs). . 
( v. LQº 3Q. das merc8s, àe D º Teod~sio II fls. 266 v.) 

55. 16360 Out. 090 

Sobre os pap~is sas contas que se tomaram a Manuel de Oliveira do 

dinheiro da f!brica da Capela . 

56. 1636. Set. 16. 

Sobre os ordenados que pedia Francisco Tavares da Silva. 

~ 
! curiosa a linguagem do parecer toda em estilo musical. 

Leva junto o documento da merc~ de 1610.out. 22. em que o duque 

D. Teod6sio II lhe concede 18.ooo rs. anuaisi 12.000 para um ves

tido, 4.ooo para casas e 2.000 para calçado. 

( V. LQ. das Merc3s de D. Teod6sio II fls. 460 

Leva refer~ncia "Carta que sobre as mercGs q faço e mandey pas-

sar em vinte e cinco de Mayo do anno de Noventa e Sette", regista

da no Livro que nelle servyo em minha fazenda a fls. lâ.")º 

57. 1636. Seto 20. 

Sobre as contas tomadas a Maria de Oliveira de Magalhães . 

58 . 1636. Out. 20. 

Sobre petição de Mateus Rodrigues para que lhe levem na conta os 

dois pratos que lhe faltam na mantearia do Senhor Dom Alexandre . 

Confessa ter recebido de Gonçalo Mendes Mergulhão dois pratos que 

eram do Senhor Dom Alexandre e que teria agora o Duque que tirar 

dois pratos que ficaram do dito Senhor do mesmo valor para os en

tregar a Gonçalo Mendes Mergulhão . 

59. 1636. Outo 270 
Sobre a conta de Francisco Gonçalves Velada que foi almaxarife 

de Portel que ficou a dever 300.000 rs. maes ou menos, jã sendo 

necessdrio em prazo de 20 dias para se verificarem essas contas 

e suas d-6.vidas. 
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60. 1636. Out. 270 

Sobre os lanços que se fizeram na azeitona do ano de 636 em Vil a 

Viçosa . 

Referem-se os olivais das Estrebarias, Horta Nova, Bicadas e Es

caço, ao todo de 220 alqueires. 

Despacho: 
11 Conformome comq se dem os olivais pelos lansoij_se nos do esca.so 

q se chame pinto ( ••• ) e q lhe digais q busque lansadores porq 

elle diz em q o empede porq se o não tomarem farei eu o que pare

eer com elle./. O Duque". 

61. 1636. Out. 29. 

Sobre a vinha de Simão Pereira Montalvão em Sacav~m que pedia o 

Lic. Andr~ de Oliveira a quem o Duque dele tinha feito mero , sen

do necess!rio preparar a escritura de doação. 

Despacho: 
11 a andr~ de oliveira não foi minha tensão dar maes q a valia de 

setente mil reis e o q maes valer fica sendo meu e elle o compra

ra ou eu lhe darei hÜ pedasso de vinha q vallia o q eu lhe dava • 

. o anno se lhe a de descontar por enteiro tudo o q tem de mio tam

bem me paresa bem não se darem fazendas no reguengo pella rezão 

q diz o p.e pero durão porem os desembargadores tomara eu fora 

dali. /. O Duqueº" 

62. 1636. Nov. 030 

Sobre a renda da imposição do sal de Vila Viçosa arrendada a 

Manuel Rodrigues , correeiro em 175.000 rs., não havendo quem d~ 

mais do que 160 0 000 ( um Francisco Soares , alfaiate) quando ter

minar em Dezembro seguinte o prazo do rendeiro 0 Para que não fi

que sem se arrendar, dever~ aceitar-se esta diferença de 150.000 

rs. 

63º 1636. Nov . 07 0 

Sobre se emprestar trigo e cevada aos lavradores do Reguengo , do 

termo da vila de Arraiolos . 

Despacho: 
11 visto estar o ano tão apertado me conformo com todos os votos 

por não se perder tudoo /o O Duque." 

64º 1636. Nov. 12. 

Sobre a carta que Câmara de Portel escEeveu sobre se acudir aos 
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lavradores Sdfrl pão para semearem as terras por haver esterilidade. 

65. 1636. Nov. 13. 

Sobre os Padres da Companhia de s. João de Vila Viçosa que pedem 

ajuda para continuarem com as obras 0 

Despacho: 
11 pareseme muito bem q se fasa a diligensia q nesta apontaes eu 

não estou lembrado do q dis o doutor andre cardozo./. O Duqueo" 

66., 16i6• Nov. 160 

S~re 16 alqueires de trigo que se quitaram as filhas de Fernão 

de Aires , que foi sombreireiro, E sobre a quita do foro de 2 anos 

de um lagar em Vila Viçosa 0 (Maria Ãlvares e Beatriz Gomes ) 0 

Despachos: 

10."o almoxarife responde ao q não se lhe preguntava, nem era de sua 

jurisdição, pois era responder aos serviços O q se lhe ade quitar 

ade ser por esmolla e assi dizer o q nisto vos paresse. 11 

20., 11 por merce para pagarem se lhe podem quitar a metade q são doze 

alqueires os quaes se asentarlo no livro das merces./o O Duque." 

67. 1636. Nov. 24. 

Sobre o pão que avião de dar os padeiros de cada alqueire. 

68. 1636 0 Dezo 030 

Sobre se consertarem os estudos de Santo Agostinho . 

Despacho: 
11 pareseme muito bem tudo o q neste dizeis, e q os padres farão da 

sua parte o q he rezão. /o O Duque." 

Nota (a lâpis) de letra recente (S~c. XIX): 

"Prova que um lanço do Convento de Santo Agostinho de Vila Viçosa 

em que entravam as Cas~ da Eschola , era dos Senhores Duques." 

69. 1636. Dez. 150 

Sobre os restos que se estão devendo em Sacav~m : os moradores de 

Santo Ant6nio do fojal , da Granja , Marne ta e Frielas , obrigados ao 

Quarto do Sal que dizem não pagarem hã 34 anos., 

Despacho: 
11 pareseme se deve es~rever ao agente q aponte o modo como se podera 

cobrar q não seja em prejuizo da minha fazenda e não se aperte mui

to os devedores./. O Duque., 11 

OE~.~· a-n ~ 
//~ &~~ ~ l.1-- /2. - I C_fb __ _.;._...;;,.__ _____ ,,. I 



58

- 55 

70. 1636. Dezo 20. 

Sobre os legados de Francisco Tavares da Silveira. 

71 . 1636. Dez. 31. 

Sobre despesas que ficou devendo Baltasar de Vilas Boas do tempo 

que serviu de almoxarife de Barcelos . 

72. 1636 . Dez. 31. 

Sobre de emprestar trigo aos lavradores de Portel para o havereffi 
• de pagar: 

l~.pagarem no novo trigo por trigo 11 e este não conuem a fazenda de 

v. Exa. por valler oye a Cruzado( ••• }." 

20.0 segundo modo ~ que eles paguem a maior valia do que valer at8 

dia Nossa Senhora de Agosto ; e tamb~m este segundo modo não nos 

parece, porque al~m disto ser um empr~stimo, elles não ficam sen

do devedores morosos ( 0 •• ); 

30.0 terceiro modo ~ que eles o paguem em Agosto como valer no dia em 

que se lhe entregar em Portel ou nas outras partes onde se lhes 

entregar 

Despacho: t 

" com este terceiro modo me acomoda ./. O duque . " 

73. 1639. Jan . 24 0 

Sobre dividas das contas da dízima de Cascais que ficaram de Ma

nuel de Matos (30.000 rs . ) a cobrar de Garcia Correia 11 que ainda 

esta de posse da dita fazenda como cabeça de casal." 

Nas consultas de 1639. Fev 0 o4. a 1639. Dez o 28 . 
apenas a assinatura ~ do punho do Duque 2 

74. 16390 Fev. 05. 
Sobre os capítulos que se deram contra Francisco de Mira Vogado , 

ouvidor de Bragança , na causa de Salvado~ Leite solicitada por 

Salvador de Abreu Cordeiro por parte da Fazenda do Duque em Chaves. 

75. 16390 Fev. 09 . Com nota de "Particular11
0 

Sobre a Jornada de Almada. 
11 Sobre o negocio que V. Ex 0 nos comonicou para se prevenir (disto) 

para a ocasião de Lisboa se a ouver de prezente se nos ocorre os 

meos seguintes ( .... )" 

Despacho de conformação com o que se propõe. 
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Obso 

Sugerem-se os seguintes meios de alcançar as cobranças necess!

rias, incluindo juros de empr~stimos feitos a diversos, por 

exemplo: 

- F des de Nossa Senhora da Graça, de Lisboa (1000 cruzados de 

juro 11 em que se montão vinte mil cruzados"); 

- Miseric6rdia do Porto (resgate de 150000 rs o de 16/1000, e su

bi-los para 20000 rs. 11 em que se montão sette mil cruzados); 

4eisc - a s. Majestade 11 se de11te pedir lhe mande pagar dous quar-

t~is) que tomou de emprestimo q são o primeiro 4.e1de 634º E o 

4Q 4~1 de 63 q deve~ import~r.Bo at~ nove mil cruzados"; 

- cobrança de Sacav~m, Chaves, Our6m, Porto de M6s e Barcelos; 

"tamb~m nos parece q do d~nheiro de São Lucar se empreg(u) em 

mil e quinhentos cruzados, em sedas, e meas, E outraà Couzas 

para a ocazião." 

Nota à margem: 

" que se escreva a Martim Alonço a almendralejo que busque quem 

tome este din.r0 em São lucar , ou em Sevilha , e o de /pe$to/ em 

Granada em toledo ou Cordova para se fazer este emprego." 

- "Respondeo Sua Exªº q se escreveu ao p; frey francisco e a do

mingos de bar~s que buscassem pessoa q lhe tomasse este din.ro 

para o dar em qualquer das partes asima referidas para este em

prego das sedas e do que se avia de comprar, e de quem avia de 

fazer este emprego." 

São ainda sugestões acrescentadas np parecer da junta: 

- o dinheiro da venda do Alvitre da Canela; 

- "e não fallamos em hÜ Conto e quatrocentos mil rs. q esta no 

thesouro alem do din.ro deque se vão pagando os dous 4.eis 

por que este din:º he para o gasto ordin!rio da Casa". 

- "em Arrayollos ay settenta moyos de pão, trigo, cevada, e milho , 

cuja chave esta na fazenda e fica este pão no Caminho avendo de 

ir para Lisboa /. º 0 /
11 

• 

76. 1639. Fevº 11. 

Sobre o moinho que queriam fazer os frades da Serra de Ossao 

Resolução: 

Deverão os frades pagar , conforme o foral de :!:vora-Monte 1 3 al

queires de aforamento , em vez de 5, ao ano. 
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770 1639. Fev. 14. 
Sobre contas e cobranças de Porto de M6s e Our~m . 

~ 
Na carta de Francisco Rodrigues Ribeiro informa-se , a prop6sito 

que "a sevada do celleiro de v. Ex. desta Villa /Our~m/ se apre

goa por tostão ho alqueire , e não se gasta por este preço se Vo 

Ex. he servido que se venda deve mandar q seja por menos preço". 

Despacho de conformação. 

78. 16390 Fev. 15 . 
Sobre o rendimento da d!zima do pescado de Cascais: 318967 rs. 

_em um ano menos vinte e tantos dias na cobrança de Gonçalo de 

Miranda ; com Manuel de Matos rendeu somente 136810 em nove me

ses e no tempo de Ant6nio de Brito no ano de 1633 rendeu 87840 
e em 1634 , 102874 rs . não convindo este cobrador. 

Despacho de conformação. 

~ 
Do processo fazem parte tamb~m as petições do referi do Ant6ni~ 

de Brito Correia para não ser despedido e outras provas do es

t ado das dificul dades pôr que passou enquanto esteve despedido , 

incluindo uma declaração do vigãrio de Cascais , Padre Luis da 

Costa , dizendo que na matris de Nossa Senhora da Assunção todos 

os domingos se elegiam duas pessoas para ali tirarem esmol as pa - . 

ra Ant6nio de Brito e seus f i lhos (1638. Mar. 07). 
Em 1638. Dez . 03. sugeriu a Junta que lhe concedesse o Duque 

uma merc~ de 20000 rs. por uma s6 vez , sem lhe descontar nada 

dos 60000 rs. de uma merc~ anterior , pois que ele tinha padido 

quita da dívida de 96961 rs. , fundamentando-se em que ia mudar 

de casa para o Porto , de onde viera para servir o Duque em 

Cascais . 

Despacho 
Concede facilidades para que com ele se acertem as contas , dan

do-lhe quitação do remanescente da d!vida e "se pode despedir 

com isto." 

79. 1639oMai. 16. Almada. 
Sobre os capítulos que se deram conta Ant6nio de Andrade e 

Sebastião Sardinha , por fraudes na venda de trigo e do vinho 

dos celeiros de S0 Exa. em OurAm , devendo por isso pagar a ' 

compensação de 40 cruzados. 
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Despacho de conformação e recomendando precauçÕeS' com os livros 

e as chaves do celeiro. 

80. 1639. Fev. 18. 
Sobre se aforar um morraçal salgado em Sacav6m , que vai desde a 

Quinta do Conde de Vila Franca at~ à Marinha da Bouça , em Unhos , 

ao dr. Rodrigo Botelho . 

Despacho: 

Concede o solicitado, tendo em conta os bons serviços do requeren

te e pelo muito que pode ajudar a conseguir "muita parte do di

nheiro q em Lisboa se tem prevenido pera esta ocazião e dom frany 

cisco de faro aviza que lhe parese se nos for nesseçario inda 

q seja grandes cantidades não nos faltar! e por este homê se go

verna isto 0 e assi esta he rezão que mais me obriga a fazer isto 

na forma que elle pede./. O Duque." 

81. 16390 Fev. 26. 
Sobre as mercas que se fizeram a Gonçalo Mendes Mergulhão ,' que 

pedira 30000 rs. "quebrados" para Barcelos , 20000 por conta de 

seus quart~is e dez por conta de um empr~stimo do dinheiro do 

João Mendes Cepa , renovando agora as petições, com que concorda 

1 

,,, 

li 

1 
' 

a Junta "per serem tão notorias, o empenho q elle tem a fazenda ·l 

de v. Exs.. he grande." 

Despacho: 

Merc~ concedida por esta vez e somente de 20000 rso 

outro despacho diz: "quero que os trinta mil rs. se quebrem a 

gonçalo mendes por sua conta./o O Duque." 

820 16390 Maro 150 Montemor-o-Novo 

Sobre se escusar Manuel Gonçalves Botelho de ir a Chaves cobrar 

d{vidas da Fazenda do Duque, por 4 ou 5 meses, alegando razões _ 

de s~dde e de família, julgando-se mais dtil nas dizimas de Cas

cais, razões que não foram consideradas de aceitarº 

Despacho: 

"Podeis chamar a essa mesa a Manoel Gonçalves e dizerdes lhe o 

que eu lhe podia dizer./o O Duque." 

82-A. 1639. Abr o 20. 

Sobra um escrito de Paulo Nunes em que se diz devedor 

Bragançaº 

Casa de 

1:1'
1 

1 

l i 
li 
li 

1. 

. 



62

- 59 

Despacho: 

De conformação com a Junta que diz dever avaliar-se e confirmar

-se a i ntenção de tal confissão, um tanto suspeita . 

83. 1639. Ab~. 25. 

Sobre a fazenda de Olivença que ficou de João Mexia e sobre as 

cont as de Ant6nio de Couros , ue foi almoxarife da cidade do Por

to . 

Despacho: 

Que vâ o Lis0 Afonso Nobre falar com Isabel Castanha e lhe peça 

os t í tulos das propriedades, de modo que S 0 Exª • fi ue de posse 

antes do So João, e para isso ser! necess!rio ir a Olivença o Lico 

Afonso Nobre. 

84. 16390 Mai . 21 . Almada 0 

Sobre o j uro de Miranda. 

850 1639. Jul. 090 Almada. 

Sobre empr~stimo de dinheiro para a jornada de Almada ( 6000 cru

zados ) a pagar-se pela venda de canela para se acudir aos gastbs 0 

ordin!rios e extraordin!rios que V. Exa . est! fazendo nesta vila. 

Ant6nio de Ara~jo dissera que ao secret!rio constara haver em 

Lisboa pessoa que queria emprestar dinheiro para se lhe pagar na 

venda da canelaº Não refere por~m , o nome 0 

86º 16390 Set . 03. Almada. 

Sobre a marc8 que se fez às pessoas que serviram na aposentadoria 

de Almada , que no documento se nomeiam. 

Sobre o di nheiro de Barcelos pago elo V• João, com ref er~ncia 

ao empr~stimo de 1000 cruzados que fez Jer6nimo Valejo para se 

darem a Ant6nio Cavide em Almadaº 

Despacho favorâvel, acrescentando que se deveria nomear Manuel 

Alvares Monteiro para o engenho de papel , por ter falecido Manuel 

Carvalho Duarte 0 

88º 16390 Out. 13. 

Sobre a notificação aos recebedores de Borba e Vila Viçosa para 

não entregarem o dinheiro deste 3Q quartel nem o agarem a ningu&m 

1 

1 
11 

1 

1 
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mandando o Duque cobrar o seu dinheiro. 

89. 1639. Out. 24. 
Sobra se escusarem os lavradores de Portel de darem carreto para 

o trigo, por não se considerarem "carreteiros de quadrilhas", por

que assim não podiam lavrar as suas terras e lhes morriam os bois 

o que tudo era imposto pelo provedor da Comarca de Beja , quando 

eles são das terras do Duque, o que torna "este negocio de muita 

consideração." 

Despacho do Du ue, assinado na Tapada , que escreveu sobre o assun~ 

to ao provedor de Beja em 16 de Outubro. 

Em novo despacho (1639. Nov. 05) declara que se agir~ como se fez 

com as queixas dos vassalos e caseiros de Barcelos , que gozavam 

dos previl~gios dos reguengueiros .. 

90. 1639. Dez. 28º 

Sobre a nomeação de escrivão para o almoxarifado de Bragança , ci

tando-se v!rios nomes. 

Despacho: 

"Designo Francisco Pegado para exercer o cargo durante um ano". 

Consultas de 1651. Fev. 28 a Nov. 28, cujas Resoluções são escri

tas pelo punho do pr6prio Rei D. João IV. 
(Em todas despachando "como parese"). 

ll?.AY4;as propostas para as vereações municipais de 1650-1652: 
91. 1651. Nov . 28: Our~m. 

92. 1651. Nov. 09: Arraiolos. 

93. 1651. Nov. 09. Evora-Monte. 

940 1651. Nov. 14: Monforte ( serventia de Juiz dos Orfâos). 

95. 1651. Nov. 14 .. Portel. 

96. 1651. Nov. 16. Vila Viçosa. 

97. 1651. Nov. 23. Monforte . 
• 98. 1651. Nov. 28. Sousel . 

Livro NQ 5. 
MS. IG. 2148/ NG. 666-R. 

Assignaturas Regias /De Sua Mâgestade El Rey o Senhor Dom João 4o. 
1 vol 0 enc. 320x220 mm~ 

(1646-1649) 0 Consultas. Pareceres. Despachos. 

4:s9 ~. 
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1. 1646.Jul. 05. 

Sobre a nomeação de Nicolau Soares de Carvalho para v~

reador da vila de Arraiolos , no lugar do falecido Gaà-

par Rodrigues de Carvalho . 

2. 1646.Mai. 11. 

D. Helena de Azevedo pede a serventia do of!cio d~ escri

vão da Câmara de Vila Viçosa para Manuel Raimundo, enquan

to ela não casar ou pelo tempo que Sl!l • entender. 

3. 1642oNov. 14. 

1660.Fev. 17 

Requerimento para a merc3 de 48 alqueires de trigo ordin!rio, 

ao ano, de Esperança Rodrigues, mulher de Manuel Fernandes 

Balegão , passar a João Rodrigues Monteiro , seu genro. 

4o 1646 0 Out. 26. 

1646. Dez. 13. 

Nomeação dos juizes e vereadores de !vora-Monte e de Ant6nio 

de Faria Machado e Ant6nio de Oliveira Pita , de Portelo 

5. 1646. Out. 26. e 

1636. Jan. 03. 

Auto que mandou fazer o Lic. Gaspar Fernandes de Torres , ouvi

dor da Comarca de Vila Viçosa , ao Lic. Ant6nio de Faria Macha

do sobre o escrivão dos orfãos de Portel Ant6nio de Oliveira 

Pi ta. 

6. 1646. Fev. 16. 

1646. Dez. 21. 

Nomeação de procurador, juizes e vereadores para a C~mara da 

vila de Chancelariaº 

7. 1646. go. 30. 

Sobre o juiz ordinãrio, vereadores da Câmara de Sousel 0 

8. 1646. Outo 10. 

Nomeação de vereadores e procurador da vila de Portel. 

9. 1646. Ago. 13. 
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Sobre o of!cio de Po~tel de Margarida/Mourão/de Lemos , filha 

de Francisco Mendes Feio . 

10. 1646.Jun. 27. 

Sobre a petição de Francisco Gonçalves Velada dos oficios de 

Juiz dos Orfãos e da Almotaçaria , escrivão do Hospital e Cou

del das ~guas de Portel • 

11. 1646. Dez. 21. 

Nomeação da Câmara de Porto de M6s para o ano de 1647. 

12 . 1646. Dez 0 21. 

Nomeação da C~mara de Our~m Jun. 1647 0 

13. 1646. Dez. 210 

Nomeação da Câmara de Arraiolos . 

14. 1646. Mai. 23. 

Requerimento de Helena Vaz da Costa dos oficios de escrivão 

do Judicial e Notas de Arraio~os vago porque Ant6nio do Vale 

de Moura não deixou filhos, alegando dos serviços que seu fi

lho Gaspar Rodrigues Aranha " fes depois da fellice aclamação 

de V. Mg~e e do zello com que se havia em acudir as fronteiras 

do Alentejo . E haver sido morto em Alcaravissa no asalto que 

fez o inimiguo na gente de lvora e de Arrayollos" . 

Teve despacho favor~vel, com mercê a Matias Rodrigues de Carva

lho , conforme pedido do requerente. 

15. 1646. Mai . 09 0 

Sobre ter sido escuso Andr~ Mendes de Almeida de vereador de 

Vila Viçosa , que não ace itara o cargo em razão de se encontrar 

velho e doente. 

16 0 1646 0 A º• 270 

Sobre 3.120 rsº que se davam aos Padres da Companhia de Jesus 

de Vila Viçosa por conta das rendas da Câmara por um periodo 

de 5 anos, cuja renovação pedem. 

17 . 1646. Agos. 08. 

Pedido de prolongamento por mais 2 meses de licença concedida 
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ao juiz de fora de Vila Viçosa para tratar em Lisboa da heran

ça de seu tioo 

18. 1646. Jun 0 02. 

Sobre o que pede Manuel de Oliveira por lhe faltarem os oficiais 

das Merc s e Feiter da Fazenda do Ducado de Bragança que ser

viu em Vila Viço§a. 

19. 1646. Ago. 22. 

S/ o provimento do oficio de Judicial e Notas de que ~ pro rie

t~rio Manuel de Abreu de 90 anos em Alter do Chão, para seu 

filho Ant6nio de Abreu Cordeiro º 

20. 1646. Mai. 24. 

21. 

22. 

Requerimento de João Alvares Barreto , de Alter do Chão, que 

ede licença ara numear o seu oficio de Juiz dos orfãos, 

agora que tem 80 anos e~ uma das suas tr@s netas donzelas , 

filhas de Brito Barreto,como dote º 

16460 Jul. 07. 
Sobre Ant6nio Rodrigues Carneiro , ajudante de Vila Viçosa e 

Borba para que se pague o saldo devido . 

1646 . Ago. 22 . 

Sobre os capítulos que alguns lavradores deram conta Luís Ma-

deira , escrivão dos_orfãos e judicial e almotaçaria e do Al

moxarifado de lvora-Monte por erros em seus ofícios. 

29. 1646 . Mai . 17. 
Petição de Francisca de VilhenA., filha de Maria de Arraiolos, 

sobre "se lhe mandar reformar o seu alvar~ em louvor de Nossa 

Senhora da Conseição" porque se lhe fizera merc~ do oficio de 

escrivão do ~blico e judicial de Borba para ajuda do seu ca

samento e enquanto e enquanto não casasse o pudesse arrendarº 

24. 1646. Jun . 26. 

O Lic. Francisco de Mira Vogado , natural de tvora, por motivo 

de doença e idade pede aposentação dos seus ofícios de juiz, 

ouvidor e corregedor em Vila Viçosa , Our~m e Chaves. 

25. 1646. Set. 05. 
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nt6nio da Cunha e Melo , propriet,rio do of!cio de escrivão 

de Notas e Judicial de S~sel pede a serventia doa cargos 

para Alvaro Serrão de Frias , por tempo de um ano , por ser 

t í tulo moço de Câmara. 

26. 1646 0 Out. lOo 

Sobre o cargo de hospitaleiro e Kospital de Portel para Barto

lomeu Fernandes , vago por falecimento de seu sogro Pedro Fran

cisco ., 

27. 1646 . Nov . 23 . 

Sobre o provimento dos ofí cios de Portel, que foram de Domin

gos Rodrigues , em Manuel Nogueira de Abreu 

28. 1646 . Mai o 15. 

O Capitão Francisco Cardoso de Almeida pede serventia da vara 

de meirinho de Portel , de que ~ propriet~rio seu cunhado João 

Rodrigues Tenreiro. 

29. 1645. Jul . 12 . 

Sobre pedir Agostinho de Vila Lobos da Silveira nomeação do 

seu ofi cio de juiz dos orfãos de Our~m para uma das suas filhas 

e para o possuir a pessoa com quem ela casar . 

30 o 1647. Set . 28 . 

Alvaro Serrão de Frias de Sousel , em uma petição dissera que 

o ouvidor da comarca o obrigara a comprar um cavalo para lan

çamento das ~guas , alegando a muita despesa que tem com isso 

e porque serviu S. M. na luta contra o inimigo castelhano , pede 

merc~ para aquelas despesas com o cavalo sejam por conta da 

Fazenda. Alvaro Serrão certificara com documentos ue combate

ra em Valverde com cavalos que levou de Sousel à praça de Elvas 

"onde assistia com elles dous mezes e meyo" 0 Foi dado parecer 

favortl.vel o 

Despacho: " Como Pareçe, e para as demais Coudelarias que ouuer 

vagas ponhaçe edttos "• (1647 , Out. 05.). 

31. 1647. Jan. 26 . /Mar. 12: 

Sobre a eleição de Salvador de Abreu Cordeiro nas pautas muni

cipais de Alter do Chão. 



68

- 65 

32. 1647. Mar. 23: 

Intervenção errada de Jer6nimo Valejo no processo de eleição 

de Salvador de Abreu Cordeiro na pauta de Alter do Chão . 

Registada a repreensão. 

Sobre a merc ue pede o Licenciado Manuel Figueira da Vide , 

m~dico em Sousel , para que a C~mara lhe pague 1250 rs. que lhe 

ficou devendo at~ 1644. 

34. 1647. Fevo 02; 

Sobre a merc~ que pede Francisco Dias , morador em Sousel , do 

oficio de requerente da Santa Casa da Miseric6rdia de Sousel , 

que obteve. 

35. 1647º Ago. 03: 

Sobre o oficio de partidor e avaliador dos orfãos de Sousel 

que pede Manuel Figueira da Vide , que obteve. 

36. 1647. Set. 02; 

Sobre o ofício de juiz dos orfãos de Arraiolos vago por morte 

de Francisco Vieira da Cunha , pedido por Catarina da Cunha , 

filha de Luis Godinho , neta daquele. 

Foi escusada esta petição por não dever separar-se este ofício 

do juízo ordin!rioo 

37. 1647. Mai. 27: 

Pede Martim Vale de Moura o oficio de escrivão da Câmara de Ar

raiolos para seu sobrinho Manuel do Casal de Moura , alegando 

prestimosos serviços. 

Serve Martim Vale de Moura , o cargo h! 30 anos "sem nunca come

ter herro", servindo ainda o duque D. Teod6sio II durante per

to de 40 anos , "acompanhandos cõ armas e cavalo na ia e 2a vez 

dos Imgrezes servindo tão bem de Almoxarife dos regemgos da di

ta v.a, damdo sempre contas cõ entrega e agasalhando no descur

so do dito tempo por ordem de Sua ex~. ao Arsebispo dÕ frey 

Aleixo de menezes vimdo por Vizorei e ao Du~ de torres noues 

e duqueza vimdo de Castella, ao embaixador extraordinãrio de 

Inglaterra coamdo foj a madrid e outros muitos titolares de 

que sua exa. se ouue por muito bem servido. 
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O sobrinho neto do pai do suplicante que tamb~m foi proprie-

tãrio do oficio e serviu de capitão naà fronteiras na ocasião 

das guerras sendo uma pessoa das principais da terra e est~ 

neste ano servindo de procurador de Cortes 0 

O parecer final foi favor!vel à petição 0 

38. 1647 . Dez. 11 : 

Sobre o oficio de mordomo do Hospital da vila de Arraiolos que 

vagou por morte de Francisco Vieira da Cunha pedido por Manuel 

Roiz Santiago , almoxarife daquela vila , de ue se passou al va

r 4. 

39. 1647. Fev. 19: 
So re o tesoureiro da c mara de Vila Viçosa , em que pretende 

ser escuso este ano: Ant6nio Rodrigues , curtidor , que não sabe 

ler nem escrever. PropSs-se para o seu lugar Francisco Belhozão. 

4o. 1647. Out . 11 . 
Sobre a carta que escreveu o ouvmdor de Vila Viçosa em se fazer 

João da Mota da Guarda almotac~ . 

Porque quem esteve presente na eleição foi o Lico Ant8nio Nobre 

tio do almotac~ eleito , que nem tinha a idade l egal mínima de 

25 anos e por outras inabi l idades que o ouvidor relata , deter

minou-se que se fizesse nova eleição na forma da lei . 

41. 1647 . Set. 05: 
Sobre a serventia do ofi cio de escrivão dos orfãos de Vila Viço~ 

sa que o seu propriet~rio Luis de Matos pede para João da Mo

ta , sobrinho de sua mulher . Pela mesma razão de não ter ainda 

idade João da Mota , a serventia foi dada a Belchior Lopes por 

tempo de um anoo 

42. 1647. Fev . 23. 
Sobre a ropriedade do of!cio de escrivão do judicial de Vila 

Viçosa pedida por Br!sia da Veiga , filha de Francisco Cordeiro 

or cuja morte e pela de serventu!rio Matias Cordeiro ficara 

vago . Foi concedido alvar!. 

43. 1647º Jul. 05o 
Sobre o previl gio dos regatões Diogo Fernandes Tremoceiro , 
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morador em Vila Viç_osa , e seu filho Francisco Manuel Fernandes 

morador em Montemor-o-Novo "regatearam" o 

Bragança • 

Não foi deferida a sua petição . 

escado da Casa de 
1 

' 

• 
Sobre se substituir Gaspar Barradas Mures por Pedro Barradas 1 

Nunes como vereador em Monforte , por motivo de ser aquele mora

dor em Sousel º 

45 . 1647. Mai . 11 : 

Sobre se achar vago o lugar de escrivão do j udic i al e notas 

de Alter do Chão que era de Rui de Frias Escarcho , falecido , 

em que s ã o opositores à vi~va Margarida Soares-Andr~ da Costa 

reposteiro , e Francisco Gil Barrechoo 

Ficou a propriedade do ofí cio em Margarida Soares para poder 

nomeâ-lo em quem casasse com uma das suas fi l has e entretanto 

ficou serventul rio dele Francisco Gil Bar reõho . 

46 . 1647. Fev . 26 : 

Aprovada a eleição da Câmara de Monforte para o ano de 1647 0 

47 . 1647 . Dez . 16: 

1 

1 

.1 
1 

Aprovada a eleição municipal de Vila Viçosa para 1648 , subati- 1 

tuindo-se Ant6nio de Oliveira por Mateus Serradas . I ~ 

48 . 1647. Abr o 06 0 

Sobre o provimento que pede .D. Helena de Azevedo, fi l ha de 

Belchior Garcia da Silveira , do ofi cio de escrivão da C ma

ra de Vila Viçosa ara Francisco Reis . 

49 0 1647 . Jan . 27 ~ 

Pauta de eleiçães aprovada para Sousel no ano de 1647. 

50 . 1647 º Dez. 16: 
Aprovados os nomes da pauta de Porto de M6s para 1648 º 

510 1647. Dez . 15: 
,provada a pauta de Monsaraz para (1648) . 

52. 1647. Ago. 17: 

li 
li 
li 

'i 

'il 
li 
ll 

li 
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Sobre o of!cio de juiz dos orfãos de Sousel pedido pelo ser

ventu r io Cust6dio Roiz Calça e de que ~ ropriet!rio 

Ant6nio Martins Verdelho , morador na vila do Alandroal . 

Deferido para valer enquanto durasse o impedimento do proprie

t!rio. 

530 1647. Dez. 14. 

Sobre o mesmo ofício, vago por falecimento do seu ropriet!rio 

em ue acabou nomeado Cust6dio Rodrigues Calça que invocou 

entre outros antecedentes ter seu pai, Ant6nio Calça, servido 

o Senhor D. Teod6sio "com armas e cavalo na ocasião dos Ingle

ses , e na do casamento com criados tudo à sua custa11
0 

540 1647. Jano O?o 

Sobre a judicatura da vila de Portel em que foram opositores 

os licenciados Manuel da Fonseca Tinoco , que serviu em Alter 

do Chão , Pedro Mendes de Sequeira , do Desembergo do Paço e 

Jos~ Peixoto de Azevedo , natural de Guimarães e do mesmo Desem

bargo do Paço, tendo sido nomeado para este cargo de juiz de 

fora de Portel o primeiro dos requerentes. 

55 0 1647. Dez. 23 : 
Eleição aprovada para servir no ano de 1648 em Sousel. 

56. 1648º Dezo 090 

Sobre a petição que fez Matias de Sousa Cogominho , morador em 

Arraiolos , para~se lhe dar uma das praças da coudelaria daque

la vila. 

Provou que D. Rodrigo de Castro , por ordem do Conde de Vimio

so lhe tomara o seu cavalo de lançamento que foi avaliado em 

35.000 rs. 

Deferido. 

57. 1648. Jun. 03º 

Sobre licença que pede o juiz de fora de Arraiolos Joane Mendes 

de Vasconcelos para ir a Vila do Conde tratar dos bens de seu 

pai com mais de 85 anos, entravado e sem ningu~m que lhos po

nha cobrança 9 e isto para evitar que fiquem perdidos esses bens 

licença que pede seja de 4 meses 9 dada a dist ncia a que se en

contra. 

D.espacho: "Não hã que Diffirir em quanto não paçar este Verão". 
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58. 1648. Dez . 06. 
Devassa da Justiça do Ducado de Bragança sobre o rovimento da 

vara do ouvidor de Vila Viçosa , sugerindo a Junta a seguinte 

ordem de escolha: Francisco Fiuza Correia, Diogo Serrão Lobo e 

João Peixoto de S!. 

Resolução: 

"Para a Correição de Vil a Viçosa nomejo João Peixoto de S!" . 

Obs: 

Francisco Fiuza servira de juiz de fora de Vila Viçosa , prestan

do bom serviço na luta contra os crimes frequentes que nessa al-

. tura ali oc orriaih. 

Diogo Serrão , natural de Be j a , servira de j uiz de fora e dos or

fãos e provedor da cidade de Faro , assim como de auditor da en

te de guerra e da alf dega e ca itão-mor . 

João Peixoto de S! fora ·uiz de fora de Penamacor durante 5 anos 
11 com grande trabalho por ser fronteira de Castel la donde asiste 

hÜ dos Governadores das armas da província da Beira , ocupandoce 

continuamente nos alocamentos da ente de guerr~, que fazia pes

soalmente, em tomar carrua ens, e bagagens , ara a condução das 

armas e marchas do exercito , e asim mais car~ava as dizimas e 

as cobrava na dita Villa" . 

1646 . Nov. 03 . 
Sobre a carta que escreveu o ouvidor de Vila Viçosa Ant6nio de 

Campos Coelho a respeito de lhe pagarem a despesa que fez com a 

artilharia e outras despesas mi~das o 

Teve resposta do Conde Governador das Armas que este não podia 

dispender dinheiro das meias ancttas , "nem ue se devirta a outros 

uzos mais ue aos que V. Mag~e o tem aplicado e o ue se des em

de nas fortifice.ções manda V. Ma , de q os q gastou nas obras do 

Castello estava Muito bem gastado~ 

Despachtl: 

"Requeira pella via a q toca",. 

60. 1648 . Out. 22. 
Sobre se fazer consulta sobre os lu ares de ouvidor de Vila Vi

çosa , de jui zes de fora de Monsaraz e de Alter do Chão , ue ter

minam mandato no principio de Dezembro seguinteº 
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61. 1648º Out. 30. 
Sobre a petição d9 Lic. Manuel da Fonseca Tinoco , juiz de fora 

da Vila de Portel, que pretende ser admitido ao lugar da ouvido

ria de Vila Viçosa , alegando ter antes servido tamb~m de juiz de 

fora e dos orfãos de Alter do Chão e seu capitão-mor no tempo 

~ em que acudiu a rebates de fornteira e condução dos mantimentos 

das tropas e onde tambe~ cobrou , com muito zelo, os direitos da 

Casa e fez serviços de confiança fora da ârea da jurisdição da 

Casa. Obteva parecer favor~vel da Junta e conformação r~gia. 

62. 1648 . Mai. 27º 
Sobre propostas de nomeação para juiz de fora de Vila Viçosa : 

Ant6nio Nabo Passanha ,.natural de Lisboa e Diogo de Miranda e Gam

boa,natural de Vila Franca de Xiraº 

Recaiu a decisão r~gia sobre o segundo ro osto. 

63. 1648. Mai. 07 0 
Sobre a consulta que se há-de fazer sobre o lugar de juiz de fa~ 

ra de Vila Viçosa que vagarâ a 20 desta mês . 

64. 1648º Jan. 300 
Sobre a petição de rendncia de Ant6nio de Andrade de Arruda do 

of!cio de escrivão do judicial de Vila Viçosa , de que ~ pro rie

t~rio hâ mais de 20 anos , npor estar ocupado no serviço e ter 

quatro filhas a que dar estado e de presente est! consertado no 

Convento de São João de ' stremos para meter hÜa". 

A Junta ~ de parecer favor~vel tendo em conta servir muitos anos 

e "ser para húa ocasião tão ia". 

Despacho: 

"escuzece esta petição e não se me faça consulta de materia seme

lhante sem ordê articular minha emq de rogue esta"º 

65. 1648. Dez. ll o 

Aprovação da pauta de vereador e procurador da vila de Portel , 

para o ano de 16490 

66. 1648º Dez. llo 

Pauta aprovada para procurador e vereadores da vila de Arraiolos , 

para 1649. 
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67 . 1648 . Fevo 22 . 

Aprovação da eleição do rocurador e vereadores do ano de 1648 

na vila de Monforte . 

68 . 1648 ~ Ago . 25 . 

A C mara de Monforte avisou por carta ue dos vereadores deste· 

ano falecera Francisco Videira e que o procurador João Alvares 

Barbuda , estava cativo , h! muitos dias, em poder dos inimieos , 

ropondo-se os nomes de João Roiz Ferreira e Pedro Lopes Amador . 

69 . 1648 . Dez 0 14. 

~ Aceite a pauta muni cipal ro,posta para 1649 na C~mara de Chance

laria º 

70 . 1648 . Dezº 14 0 

Juizes , vereadores e procuradores aprovados para servirem em 1649 

na Câmara de Souse~. 

71 . 1648 . Dez . 1 • 

Pauta de procurador e vereadores de 1649 da C mara de Alter do 

Chão . 

72. 1648 . Fev . 22 0 

Ofic i ais da C mara de Alter do Chão para o ano de 1648 . 

73. 1648 . Dez . ll o 

Jui z , procurador e vereadores para 1649 na C~mara de Porto de M6s . 

74 º 164 • Jan . 24 . 

Vereadores e procurador de Monsar!z para o ano de 1648 , propondo

-se em despacho r ~gio a substituição do vereador Domingos Velada 

por Manços Roiz o 

75. 1648. Jan . 07 . 
Pauta municipal aprovada para servir no ano de 1648 em Arraiolos . 

76 . 1648 . Mar . 06 . 
Oficiais da C mara de Chancelaria para 1648. 

77. 1647. Dez. 23. 

Vereadores e procurador de Portel ara o ano de 1648 . 
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78. 1648. Out. 12. 
Sobre a petição que fizeram os homens nobres e lavradores da vi

la de Sousel cerca dos danos da sua coutada, "que semdo a melhor 

ue avia em alentejo, esta oje em estado que não tem maia arvures 

q as erosas que se não podem cortar, o ue fo cauza de piso (pre

juizo) que oà _,1nesteres servem tres annos continós e serem doze 

e estes e seus arentes, e apaniguados, são cauza da ditta dini

ficassão". 

Sugere-se ue sejam eleitos pelo ovo e que sejam apenas seis e 

ue não estejam mais que um ano em exercício, o que mereceu con

cord~ncia no des acho r~gio. 

79. 1650. Jano 270 

Spbre,. serem reduzidos de doze ara seis os mesteres da vila de 

Souzel . 

800 1648. Out. 14. 
Sobre a petição de Catarina Serrão , moça donzela de Portel , fi

lha de João Serrão , que foi pro riet!rio do of~cio de escrivão 

das armas da uela vila durante mais de 20 anos, que retende se

ja dado o of!cio essoa com quem ela casar, "sendo essoa a ta 

e sufisiente". 

81. 1648. Out. 17. 
Sobre a etição ue o povo e a C mara de Monsaraz fizeram or se 

lhes tomar o trigo para a fronteira e ue ~ indispensâvel para a 

sua sobreviv~ncia, para al~m do muito que sofreu com os assaltos 

do inimigó. 

Despacho: 

y Concorda que se a jude mas por esta s6 v~r e que "tenha entendido 

a Junta ue me não deve consultar nê tomar conhesimento de mat -

ria algÜa que lhe não toque"º 

82. 1648. Mai. 23. 
~ Sobre as Ca:r:_tas que escreveu a C mara de Vila Viçosa a respeito 

das dividas atrasadas ue tem "por as rendas estara muito demi-

~ nuidas e os gastos cada dia mais acrescentados, asim de caminhei-

"/._ ros, levas, e rapos muito Im ortantes, e tendo juntamente 1úa 

penção tão Gramde como he o soldo de 40 V rs. que se a ão ao 

ajudante Ant6nio Ruiz Carneiro, em tempo que te a Vila uatro 
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ajudantes co ue se escuza sua asistencia o que ode fazer em 

outra fronteira donde vencer s oldo , e disto se aliviaria a C -

1 mara, ara poder acodir aos em eitado~ , e por estes gastos es-

1 ta a C mara em enhada em 195 V 119 rs . " 

Do Despacho: 

~ "escuzeçe esta etição visto não pertencer este dinheiro à C ma

ra e ser do ovo . " 

83. 16470 Dez . 04o 
Carta da Câmara de Vila Viçosa sobre se lhe dar dinheiro dos 

bens de raiz em ue se referem os extraordinârios gastos do con

celho com pagamentos ao Ajudante , despesas de carruagens e tam

bores , pelo que pede "para dos vintes de de ozito do trigo poder-

mos astar com os encargos da C ara cem mil rs . " 

84. 1648 . Nov . 07 . 
Sobre pedir Manuel de Andrade os ofí cios de partidor dos orfãos 

e avaliador do concelho de Porto de M6s , lugares que pertence~am 

a seu pai , Manuel de Andrade º 

85. 1648 . Dez 0 04 . 
Carta de Pantaleão Roiz de Veles , j uiz da vila de Monforte , em 

que se queixa de Lopo Vaz de Sequeira º 

A razão da queixa ~ que , "sem embargo de assim querer ue palma , 

se j a mais reveli iada ue quando fes a sua erdade conto com 

• j uiz escrivão meirinho governasão da raça dela" , o ofendeu or 

de noite ue r er prender um seu moço de estrebaria e "se desoom os 

comig~o he rn,e. diohe palavras disconpostas a a Reprensão que lhe 

deu ho dito Lopo vas foy diserlhe ue por ~ue me não dava muita 

~ cutilada mas como sab!'~se de j~iz que heulho paguaria". 

E vindo ovoação uma com anhia de soldados , uando o j uiz anda-

va tratando de os alo j ar , porque distribuiu um deles a um criado 

de Lopo Vaz , este criado o ofendeu com palavraG afrontosas no 

meio da vila , e outras s ituações delicadas foram moti~o de con-

~ tenda , uestão ue foi acom anhada ainda de uma carta do sar en

to-mor Pedro Barradas Mures , igual mente queixoso daquel e Lopo Vaz 

de Sequeira 11 - vive neste povo com tanta Libardade como se fose 

Senhor delle" e ue se nomeia , )Or exemplo, Senhor do Couto de 

Palma". 

86~ 164 º Jun. 130 
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obre os albergueiros da vila de Porto de M6s , do lu ar de Men

diga e do Serro Ventoso , ue pretendem garantir a isenção de pa

gamento de sisas , jugadas e fintas , privil~gio ue tinham desde 

D. Afonso Henriques , eles que são quinze moradores nas alberga

rias "e as sustentão sua Custa dando camas , fogo , estrebarias 

e palha aos passageiros e levão os doentes e obres às miseric6r

dias mais vizinhas , " na forma que pelo rimeiro rei de Portugal 

lhes foi determinado . 

870 1648 . Jun o 10. 

Pede Greg6rio Correia para renunciar aos of! cios de juiz dos or

fãos e escrivão da C mara de Porto de Mós , a favor de seu genro , 

Manuel de Oliveira. 

Greg6rio Correia recorda que serviu de sol dado , em companhia de 

um seu filho e sua custa , desde a feliz aclamação de el-rei , 

ue defendeu s 6zinho a Porta do Calv!rio , em Olivença , quando 

o inimi go ali qui s entrar . E tudo o que tinha o gastou no serviço 

de el-rei e em embarcar seu f i lho para a Indiao 

88. 1648. Mai . 05 . 
Sobre a licença que pede o j uiz defora de Borba , Pedro Mendes de 

Sequeira , para se deslocar a Lisboa , onde "traz hÜa demanda a 

ue l he he muito nessessario vir acodir" . 

Despacho : 
11 Passada a ocas i ão presente para q o enemi go a j unta gente em 

Alente j o~e diffiri ra a esta petição" º 

89. 1648 . Set . 01 . 

Sobre a serventia de escrivão dos orfãos de Vila Viçosa que Luis 

de Matos pede , por im edimento de sua doença , para Belchior Roiz . 

Atest a-se que o suplicante est! incapaz de servir "por padecer 

muitas enfermidades , de gota , e edra , e estomago , e ser mal vis

to , e ordinario estar de cama" . 

90º 1648. Set . o4. 
Processo de Greg6rio Correia da rendncia que ede para seu genr o 

Manuel de Oliveira dos ofícios de j uiz dos orfãos e escrivão da 

C!mara de Porto de M6s . 
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91. 1666. ai. lOo 

Sobre edirem os lavradores de Porto de M6s ue se observe o cos

tume anti o que os não obri ava a ter de novo ~gua de lançamento 

92. 16490 Set. 25. 

Sobre edir Greg6rio Correia a serventia dos ofícios de juiz dos 

orfãos e escrivão da Câmara de Porto de M6s , com invocação "da 

notavel façanha ue fez , digna de eterna mem ria, quando çercou 

o inimigo com hfi poderoso exercito a Olivença , de ue foi teste

munha confessa Ant6nio Coelho Gaseo ue na altura era auditor 

eneral desta praça. 

93. 1648. Fev. 240 

Sobre a carta do ·uiz de fora de Portel , a respeito de não tomar 

o lugar de vereador João Feio de Castelbranco por se encontrar 

enfermo e ter decidido mudar-se para Viana or conselho m~dico . 

No processo complementar , entre outros documentos , est! um certi

ficado do Lie 0 Bento Fernandes Leal , m dico das freiras da vila 

de Viana , onde declar que 11por ordem minha se cura João f eio 

~ Castelho ')ranco , de hfia cura paleativa por estar muito fraquo e 

cõ febre e suas forsas não estam ~mais do q es era dellas p.ª 
o curar como a infermidade pede". 1648. br . 23 .). 

94. 1648. Hai 0 12 •. 

Sobre os ofícios de escrivão de notas e ·udicial de Alter do 

Chão pedidos or Ant6nia..de Abreu , filha ue ficou de Manuel de 

Abreu , seu titular, cargos que por sua morte foram providos em 

Ant6nio de Abreu , seu i rmão . 

Satisfeita com a petição de Andr~ da Costa , reposteiro do Du ue o 

950 1648. Out . 03. 
Sobre a petição que fez Francisco Gonçalves Bajoulo , morador em 

lvora-Monte , a respeito da devassa que se retende a respeito 

da queixa que contra ele moveram al uns. 

96. 1722. Jul o 22 .( sic) 

Guia do capitão-mor Luis Bernardes de Matos e mais pessoas do povo 

da vila de Evoramonte dos descaminhos que h~ no cofre dos orfãos 

Miseric6rdia e dep6sito da mesma vila. 

97. 1649. Jai. 1 º 
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Sobre a carta que o capitão-mor de Tomar Nuno Pessoa de Aragão 

escreveu aos juizes ordin!rios e ao capitão-mor de Our6rn para 

que alistassem, de cada Com anhia dequela vila e seu termo, 25 
soldados, não sendo Our6m da jurisdição de Tomar º 

98. 1649º Nar. 27. 
Sobre a carta dos oficiais da Câmara de tvoramonte pedindo a no

meação de novo vereador em substituição do falecido Ant6nio Men

des de Barros , repondo-se Francisco Fernandes , que fo º aceite. 

99. 1649. Jan. 20º 
Informação da C mara sobre o falecimento do vereador Ant 6nio Men

des de Barros . 

l OO. 1649. Dezo 14. 
Pauta aprovada para a Câmara de Monsaraz do ano de 1650. 

101. 1649. Dez. 14. 
Pauta Camar!ria de Sousel aprov da para o ano de 1650. 

102. 1649. Dezo 14. 
Pauta Camar!ria de Vila Viçosa aprovada ara o ano de 1650. 

103. 1649. Dez. 14. 
~ Pauta Camar!ria de Alter do Chão a rovada para o ano de 16500 

104. 16490 Dez. 14. 
~ Pauta Camarãria de Arraiolos aprovada ara o ano de 1650. 

105. 16490 Dez. llo 

Pauta municipal de Our~m aprovada para o ano de 1650 , com informa

ção de ue entretanto falecera Andr~ Henriques , pro ondo-se a sua 

substituição por Simão de Oliveira Frazão , ue foi aceite º 

1060 1649. Dez . 14. 
Pauta a rovada para a Câmara de Porto de Más do ano de 1650. 

107. 16490 Dez. 11. 
Pauta munici al aprovada para servir em 1650 na vila de Evora

-Monte . 
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108. 1649. Dez. 11. 
Pauta cnmar ria aprovada para servir em 1650 na vila de Mon

forte . 

109. 1650. Jan. 25. 
1 Nomeação de João Mendes de Bar~ll.Ad.a para substituir o falacido 

procurador do Concelho de Monfor te Rui ( ou Rodrigo ) Cordeiro 0 

llO o 1649. Dez. 11 0 

Pauta camar~ria de Portel aprovada ara o ano de 1652. 

lllo 1649. Dez. 140 
Pauta a rovada ara servir em 1650 na C!mara de Chancelaria . 

112. 1649. Mar 0 16. 
Sobre a ddvida que houve na C~mara da vila de Chancelaria , em 

razao de lhe ir nomeado para procurador de 1649 Manuel Pires , 

e haver nela o seu termo outros dois com o mesmo nome, com di

ferença que um se chama Manuel Pires Festas e o outro Manuel 

Pires Rebelo 0 

113. 1649. Jano 16. 
Sobre s. M. mandar declarar a pessoa que hã-de servir de pro

curador do concelho de Chancelaria por haver dois com o mesmo 

nome. 

114. 1648. Nov. 07 0 

Sobre o ofício de escrivão do dep6sito de Vila Viçosa , pedido 

por Manuel Gonçalves , Manuel de Abreu e Luis Fernandes Lobo º 

Resolução: 

"Sirva este ofício João de Torre emquanto eu não Mandar o con

trãrio. 30 de A o. de 164911
0 

115. 1648. Out. 07. 
Sobre o rovimento de capelão do Hospital de Arraiolos preten

dido pelo P. Manuel Fernandes da Silva , cl~rigo do Hâbito de 

s. Pedra, que obteve. 

116. 1648. Dez. 12. 
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Sobre a carta da C ara de Monsaraz a respeito de cobrar o juiz 

~ de fora o trigo ue se deve do dep sito por ordem recebida de 

s. H. ue o depositârio do Celeiro Belchior da Costa reteve al

uns dias. 

117. 1648. Fevo 250 
Sobre uerer Domingos de Barros o oficio de escrivão dos orfãos 

de Our~m , avaliado em 320 V rs., que corresponde à dizima de 

32000 rsº Pede se espere pelo dinheiro para ir pagando a pouco e 

pouco 11 or estar de prezente muito Impossibilitado, e pobre". 

Canse uiu des acho favorâvelo 

118. 1649. Jul . 30. 
Sobre a nomeação de pessoas ara a ro riedade de escrivão dos 

Direitos Reais, os orfãos, da almotaçaria e das notas e 'udici

al da vila de lvora-Monte , que vagaram por morte de Luis Madeira 

7 
Do despacho: 
"faço merce a francisco Roiz , prado da propriedade destes ofícios 

ara casamento de hÜa de suas/rilhas". 
I 

I 

~ / 
Francisco Rodrigues Prado era servidor de el-rei e fora-o da 

Casa de Bragança, "sem ter de ordenado mais q doze mil rso e 

se não poder sustentar com el es , e quatro filhas ue tem, e 

que hum delles, dera sua molher Leite a Sra. Iffanta Dona Cathe

rina , filha de V. M ~e, alem de ue, havia seis anos, · estava 

servindo de Almoxarife na mesma villa" 0 

119. 16490 Juno 15. 
obre a carta do ouvidor de Our6m Ant6nio Coelho Gasco em ue se 

dâ conta da resolução que a C mara tomou de não o consentir na

quele cargo para al m do tri nio em curso, decisão a que se o Os 

o des acho r~gio que determinou "emviece quarto anno ao 6uvidor 

e estranheçe a C mara o procedimento desta materia /ooo/11
• 

120. 1649. Abr. 07. 
Sobre tomar-se r e sid ncia aos ouvidores das comarcas de Our~m 

e Barcelos . 
Seguem-se duas cartas , uma de António Coelho Gasco , de 13 de 
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bril, e outra do ouvidor de Barcelos ,-Ant6nio de Abreu Lima , 

ondo ambos os lugares disposição por terminarem os seus man-

datos normais de trAs anos 0 

121. 1649. •ar. 12. 

i-

Sobre edir Domingos de Barros Ferreira , proprietãrio do oficio 

de escrivão dos orfãos de Our~m , a serventia dele para Francis-

co de Faria Leitão , enquanto durar o seu im edimento de "ter de-

mandar , nesta Cidade /Lisboa/, de grande imprtS.nçia, de mais de 

dez mil crusados, ue pretende haver , e sem dar fim a ellas , não 

podia mudar sua casa, por estar impossibilitado , e dependerem de 

sua assistençia , que por falta della se perderão , por serem as 

partes poderossas" . 

122. 1649. Jun . 26 . 
Sobre a serventia que Ant6nio da Cunha de Melo , moço de c ara , 

propriet~rio do ofício de escrivão do judicial de Sousel , pe e 

para Alvaro Serrão de Frias , or ue tinha ele sido nomeado ara 

escrever a devassa ue o Deso Simão Francisco Montarroio ia ti

rar a Soure da morte de Diogo de Figueiredo . 

123. 1649. Out . 21 0 
Sobre edi r Pedro Dias Fraldido a serventia de alcaide pe ueno 

da vila de Sousel por tempo de 3 anos , lugar em ue fora apre

sentado por D. Francisca de Contreiraa , como procuradora bastan

te de seu ~arido Francisco de Sousa Coutinho , alcaide-mor daque

la vil a o 

124. 1649. lar . 12. 
Sobre edir resid~ncia o juiz de fora de Arraiolos, Joane Mendes 

de Vasconcelos que termina o tri~nio em 1. Maio seguinte º 

~ Junta Lltma declaração da data de osse assinada pelo r6 rio em 

2 . arço. 

1250 16490 Junho 22 . 
Sobre a nomeação de Pedro Alvares ara procurador do concelho de 

Monsaraz em vez do falecido Gaspar dos Reis que tamb~m serviu de 

tesoureiro. 

126. 1649. Mar . 12º 
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"obre o assunto de cadeiras de espald r ue os oficiais da C -

mara de Vila Viçosa usarão na i re·a da Cone ição no ia da 

procissão do lQ de Dezembro , conforme era costume ue o rior 

contestou sem razão. 

127. 16490 Seto 250 

Sobre a nomeação de Rodrigo de Morais no lugar de João Roiz Ho

mem , vereador de Borba , tomado or in!bilo 

128. 16490 Jul. 20 0 

Sobre a licença de 2 meses ue o juiz de fora de Vila Viçosa 

Diogo de Miranda e Gamboa pede para ir sua terra, Vila Franca 

de Xira , onde corre uma demanda im ortante com sua mãe, vidva, 

desam arada e doente, licença que lhe foi adiada , por arecer do 

Dr. Ant6nio de Sousa Tavares , em virtude de estar hã ouco tem o 

no cargo e não ser conveniente ausentar-se numa altura de impor

tantes serviços de cobra~ça e da fronteira. 

1290 16490 Jun. L2o 

Sobre o edido de ren~ncia de Rodrigo Roiz , proprietãrio do ofi

cio de escrivão do ºudicial de Vila Viçosa , por motivo de doença. 

130. 164 • Out 0 16 . 
Sobre pedir Greg6rio Correia a serventia dos seus offcios de 

Juiz dos orfãos e escrivão da C mara de Porto de M6s ara seu 

genro Manuel de Oliveira , pela razão de não saber ler nem escrever. 

Despacho: 
11 escuzeae esta petição, e admitaçe q se me ouvera de fazer presen

te nesta a que se me fes em outra occasião sobre semelhante re

tenção do suplicante. Lx. 16 de Dezembro de 164911
• 

131. 1649º Jan, 070 
Sobre a carta da Câmara de Our~m a respeito de querer o Sar en-

to-mor de Tomar entrar na vila e fazer alardos de tropas o 

132. 1649e Mar . 12. 
Sobee a propriedade do ofício de hospitaleiro da Casa e Enferma

ria da Miseric6rdia de Alter do Chão , ue vagou or falecimento 

de Pedro Gonçalves , e ~ pretendida or Sebastião Vaz o 
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133. 1649. Jul. lOo 
Sobre a rorrogação por 3 anos do offcio de alcaide de Alter

do Chão edida por Manuel Vaz , apresentado elo alcaide-mor 

Salvador de Brito Pereira. 

134º 1649. Marº oR. 
Sobre requerer resid ncia do seu cargo o juiz de fora de Alter 

do 6hã6 Manuel de Gonzaga . 

135. 16490 Har. 18. 
Sobre pedirem Rui de Pina Panasco e o capitão Francisco Gonçal

ves Valada o oficio de escrivão das notas de Portel , vago or 

morte de Gaspar de Chaves , so ro de Rui de Pina. Rui de Pina era 

filho de Lic . Francisco Pacheco , m~dico da Casa de Bragança du

rante 30 anoso 
O car o foi deferido a Francisco Valada , ue ·á servira o of cio 

durante 15 anos, ausentando-se da vila por um homizio, passando 

o lu ar a Gaspar de Chaves que o deixaria a uem casasse com sua 

filha Joana Leitão e que faleceu sem tomar estado . 

136. 16490 A o. 17. 
Sobre e ir Manuel Fernandes Silveiro o oficio de avaliador ' do 

concelho de Borba , alegando ter jâ servido o cargo com boa satis

fação e ter sido soldado nas fronteiras do lentejo duranta 7 
anos e cabo de esquadra, saindo algumas vezes feridoº Foi atendido. 

137 . 1649. Jul. 29. 
Sobre a inabilidade de João Rodrigues Homem como vereador de 

Borba , natural de Estremoz, cujo pai ali fora sapateiro , e ue 

não reune as condições legais e ordenados )ara aquele cargo, pois 

jâ 11 0 Sereníssimo Sr. Dom Theodosio , mandara hÜa Carte Gamara 

da mesma Vil a , por- ordenava, que nenhüa pessoa, pudesse servir 

nella de Juiz ou Vreador, se nao a uelles cu j os pais e avo6s o 

tivessem sido ; E que despois dé V. Magestade restituído a estes 

seus Reynos , mandara se observasse o mesmo , por outra assinada 

de sua Real mão"º 

Ms . IGo 2149/NG . 667 R • 

• 

De sua Magestade El ey o Senhor Do João uartoo 
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Sobre Francisco Ferreira da Cunha , ropriet!rio dos oficias de 

escrivão dos orfãos e Direitos Reais de Monforte , pedir a serventia 

deles para seu filho João da Cunha , or estar ea trevado e inca azo 

2. 1650. Dez. 150 
Pauta a rovada ara a Ctlmara de Alter do Chão para servir em 1651. 

3. 1650. ov. 19. 
Pauta camarária de Sousel , aprovada para o anode 1651. 

4. 1650. 1ai. 21. 
omeação de pessoas ara . o cargo de juiz de fora de Portel: Lic. 

Pedro Mendes de Sequeira, que serviu em Borba; Lie. Manuel Gonzaga 

ue serviu em Alter do Chão ; Inácio Ribeiro Maio , natural de Vila 

do Conde , que serviu em Caminha ; Lic. Antão Saraiva da Costa , da 

cidade da Guarda 0 

Foi nomeado o Lic. Pedro Mendes de Sequeira . 

5. 1650. Juno 20. 
Sobre João Godinho pedir a propriedade do of!cio de escrivã das 

Achadas do lugar de Vera Cruz , termo da vila de Portel , por ter 

pertencido a seus av&s, e tio e por estar muito doente e iRcapaz 

Manuel Ri beiro , que tinha a sua serventiaº 

Os proprietlrios anteriores mencionados são Gaspar Fernandes Mon

charcho 9 seu bisav&, depois um filho deste e por morte deste a 

Agostinho de Andrade , que faleceu sem descend~ncia0 

60 16500 Jano O~o 
Sobre pedirem Pedro Mendes Sequeira e Manuel da Fonseca Tinoco , 

juizes de fora respectivamente, de Borba e Portel , resid~ncia 

(inspecção) dos seus serviços, por estarem no fim dos tri~nios. 

7. 16500 Jan. 250 

Sobre pedir Jer~ni o Foreiro , de Monsaraz , lhe seja dado juramento 

e posse do of!cio de escrivão da camara daquela vilao 
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Petição e parecer sobre pretender João Rodrigues Homem ser rea -

dmitido como vereador de Borba cargo de que tinha sido exeluido 

"por informações menos verdadeiras", alegando, entre outras ra

zões, que j! servira esse cargo em 1646 e de almotacel em 1647 

e ainda que em Estremoz ele e seu pai serviram nos cargos nobres" 

e que servio de Capittão e que estA casad com uma filha de um 

homem fidalgo, Crist6vão Velho Limpo , de jeração honradaº 

E que se tratou sempre à lei de nobreza com creados, cavallos e 

escravos", acrescentando o suplicante que toda a vila de Borba 

se escandalizou de o removerem daquele off cio sem culpas de cons

ci~ncia o 

' · 16500 Abr. llo 
Nomeação de Manuel Soares de Albergaria que fora ouvidor nas ter-

ras do Condado da Feira, para o cargo de ouvidor de Our~m , prete

rindo o Lic o Agostinho Botelho da Costa , que fora juiz de fora no 

Crato e o Lic . Joaquim Ribeiro Maio , ~uiz de fora de Caminhaº 

lO o 1650. Jun. 11. 

Petição de Simão Luis da serventia de partidor e avaliador dos 

Orfãos de Our3m , durante o impedimento de Andr3 Vieirao 

11 . 1650. Seto 27. 

Preenchimento dos offcios de contador e distribuidor do juizo 

ordin!rio e notas, contador dos orfãos e direitos reais e conta

dor e inquiridor da Correição da vila de Our3m , vagos por fale

cimento de Belchior de Lima , que deixou pobre sua vidva Leonarda 

da Costa e os filhos Jer8nimo de Lima que nas ~erras da fronteira 

perdera um braço e uma perna, Manuel menor, Francisco de Lima 

soldado no castelo s. Jorge em Lisboa e Maria de Lima , casada 

com Vasco da Fonseca que pede os offcios. 

Boram igualmente requerentes Manuel Lopes , pessoa nobre da vila 

e Joana Salgada , vi4va de Manuel Fernandes Barreto , a quem foi 

concedido provimento 9 tendo em conta os serviços prestados por 

seu marido, com destino a quem casasse com uma das suas filhas 0 

l2a 16500 Dezo 200 

Pauta municipal de Portel aprovada para 1651. 



87

- ~4 

Sobre a propriedade do lugar de Juiz dos Orfã s de Souzel vago por 

falecimento de Cust6di o Roiz Calça , que pa••ou a Gaspar Barrada& 

Mures , natural de Monforte , havendo respeito aos serviço• j! pres

tados de Capitão da Ordenança de Monforte, "fazendo entradas ne 

Reino de Castela mattando e cattivando algus dos inimigos, em que 

entrarão quatro fidalgos Castelhanos, que depois se trocarão por 

outros tantos Capitães portugueses, que estão cattivos em Badajoz~ 

etc o 

Foram ainda requerentes a vi~va e os filhos de Cust6dio Calça; 

Maria França , 6rfã e menor, residente no Alandroal , filha de Ant6-

nio Martins Verdelho e de Catarina Roiz , alegando que seu pai fora 

propriet!rio daquele offcio por ser genro do falecido titular e que 

seu av6 Fernão de Alvares servira a Casa de Bragança como sangra

dor durante mais de 50 anos; e Alvaro Serrão de Frias , de Sousel , 

genro de Crist6vão Lopes que fora escrivão dos orfãos e da almota

çaria da mesma vila. 

140 1650. Abr o 2~. 
Merc~ feita a Gaspar Girão , mestre da cozinha da Rainha, do of!ci• 

de escrivão do judicial e notas da vila de Sousel , para casamento 

de uma das suas duas filhas, ficando na serventia. llvaro Serrão 

de Frias , enquanto não houvesse casamento. 

150 16500 Ago.25o 
Sobre petição que fez Frei Martim do Vale de Moura , escrivão da Cl-

mara de Arraiolos que pede para seu sobrinho Manuel do Casal de 

Moura , que tem este offcio de serventia, para receber o ordenado 

que tinha Ant6nio do Casal Neto (35.000 rso), que antes o ocuparaº 

160 1650. Dez. 10. 

Sobre a serventia de escrivão das notas e judicial de Borba que 

Ant6nio da Costa Sarça, por estar impedido por doença, pediu para 

João Si lveira Sanches 0 

17. 1650. Jul. 1,. 
Sobre ser provido como vereador de ArraiolQs Matias de Sousa Cogo-

minho no lugar de Manuel do Casal de Moura, nomeado escrivão da 

Clmarao 
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Pede a CAmara de Arraiolos que se d@ ordem para que na eleição 

pr6xima se não d@em vasos de vereadores senão a pessoas que, por 

si ou seus pais e av~s, jl tivessem servidos, conforma jâ fora 

determinado do tempo do duque D. Teod&sio 20. 

l'º 1650. Fev. 05. 
Sobre a eleição de vereadores em Arraiolos , referindo cartas de 

1634. Out 0 24 de 164~. Agoo2'º e de 164'º Novo 23 i respeito das 

condições para provimento. 

20. 16500 Jul. º'º 
Nomeação de João Manuel Rebelo para o lugar de escrivão . do Hospital 

de Arraiolos , vago por falecimento de Baltasar Quaresma , a que con

correram ainda: Maria Rodrigues , vidva do titular; Manuel do Casal 

de Moura ; Sebastião Martins , de ~vora , que servira na fronteira de 

Elvas ; Nicolau de Carvalho ; e Filipe do Casal , capitão de infanta

ria da vilao 

21 0 1650. Nov. 120 

Pauta municipal de Arraiolos aprovada para o ano de 1651. 

220 1650. Dez. 150 

Pauta municipal de Chancelaria aprovada para 1651. 

230 16500 Fev. O~. 
Queixa do ouvidor da comarca de Vila Viçosa , João Peixoto de s! , 
por se cometer ao Juiz de fora de Monsaraz a eleição da C~mara que 

a ele pertencia fazero 

240 1650. Mai. 3lo 
Sobre Luís de Campos e Sebastião da Costa , avaliadores e partidores 

dos orfãos do concelho de Alter do Chão , que pedem a restituição 

dos offcios de que estão suspensos hâ perto de 5 anos por diverg@n

cia que houve entre eles e o escrivão dos orfãos Sebastião de Abreu º 

250 1650. Jan . 2,. 
Sobre o empate d• Domingos Biscado , lavrador e filho de Heiter Di-

as Biscado , e Pedro Chambel , barbeiro, quando concorreram no ano 

anterior à vara de almotacg de Alter do Chão o 
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26. 1650. Juno 020 

Sobre pedir João Morato , botic!rio em Alter do Chão , o pagamento de 

~000 rso como era costume fazer-se a seus antecessores. 

270 1650. Ago. l~o 

Sobre os of!cios de juiz dos orfãos e escrivão da Cftmara de Porto de 

M6s que Grec6rio Correia não serve por não saber ler nem escrever 

que passaram à serventia de Pedro de Macedo e não a Manuel de Olivei

ra que entretanto c~sara com uma filha daquele, Ana Correia , nem 

Manuel Luis Ribeiro, tamb~m requerentesº 

2~o 16500 Set. 140 

Sobre a serventia de tabelião do judicial de Arraiolos que o seu 

propriet!rio Sebastião Martins pede para João de Alvarenga Ribeiro . 

2'º 1650. Mar. o~. 
Sobre pedir João Rodrigues Homem a recondução ao cargo de vereador 

da CAmara de Borba , de que fora excluido por não ter as condições 

necesslriaso 

300 1650. Mai. O?o 
Sobre a conta que o ouvidor de Vila Viçosa , João Peixoto de sA, d! 

Q.o estado em que se encontram as coudelarias da comarca; de Vila Vi-· 

çosa , Monforte , Alter do Chão , Arraiolos , Portel , Monsaraz , tvora-

Monte e Sousel. 

310 164,. Outo 12. 
Sobre a queixa que o juiz de fora de Monsaraz , Ant6nio Nabo Pessa

nha fez acerca da prisão que o capitão-mor ordenou na pessoa do 

meirinho das d3cimaso 

32. 164,. Set. O?o 
Pede Francisco de Aguiar Boto a serventia de escrivão de almotaçaria 

de Portel , vaga por falecimento de seu irmão Manuel de Oliveira Cha-

noca 0 

330 164,. Nov. 130 
Sobre a pretensão que os homens nobres da Governança de Sousel 

apresentam para não serem admitidos na eleição presente outros que 

não estavam nas condições exigidaso 

li 

li 

1 

li 

I! 

1 
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34 . 164,. Nov. 23. 
Sobre o of!cio de escrivão do judicial e notas de Sousel de que era 

proprietfrio Ant~nio da Cunha , obtido por Gaspar Girão , mestre de 

cozinha, que fora tamb~m requerido por Gaspar Dias Penalvo , sobri

nho de Garcia Penalvo. 

35. 164,. Out. 140 
Sobre as ddvidas que o juiz de fora de Vila Viçosa teve com os verea

dores Diogo da Silveira, e Francisco do Carvalhal acerca do provimen~ 

to de escrivão do Celeiro do dep&sito de trigoº 

36 0 164'º Set. llo 
Sobre o que sucedeu na eleição do escrivão do dep6sito do trigo de 

Vila Vi osa, queixando-se o juiz de fora da falta de respeito e obe

di~ncia que lhe deviam os vereadores Diogo da Silveira e Francisco 

do Carvalhal o 

37 0 16500 Nov. 2'º 
Pauta municipal de Porto de M6s aprovada para 1651. 

3~ o 1650. Nov. 1,. 
Pauta municipal de Our~m aprovada para 1651. 

3' · 1650. Novo 120 
Pauta municipal de Borba aprovada para o ano de 1651 9 . nomeando-se 

Pedro Ferraz Botelho em lugar de Pedro Vaz de Andrade , falecidoo 

4o o 16500 Dezo 200 
Pauta municipal de Evora-Monte aprovada para 1651. 

410 16500 Dezo 150 
Pauta Municipal de Monforte aprovada para 16510 

42 0 1650. Mar. 26º 

1650. Maio 12. 
Nomeação de L!zaro Ribeiro para o lugar de vereador, de Francisco 

de Abreu de Vasconcelos , moço de Vila Viçosa9 moço fidalgo, em ser

viço nas fronteiras de Elvas, onde estava servindo desde 1635, on

de perdeu mais de 3000 cruzados, que foi tido por escuso na elei

ção por ser fidalco filhado, não ser natural da terra e estar ser-
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vindo de ~ol~ado, na Companhia do Cap. Jâcome de Melo Pereira do Terço 

do Mestre-de-campo Gonçalo Vaz Coutinho . 

43 0 16500 Fev. 08. 

Sobre a carta em que o juiz de fora de Monforte Manuel Rodrigues de Car

valho deu conta d~ o ter prendido o General de Artilharia do Alenteje 

Andrê de Albuquerque n• Castele de Santa Luzia de Elvas , por ter ele 

i por sua vez dado voz de prisão ao sargento-m s Pedro 'Barradas Mures 11 

por fallar com menos compostura em matAria que lhe não tocava". 

440 16500 Maio 100 

Sobre pedi~ Luis de Matos , propriet!rio do of!cio de escrivão dos orfãos 

de Vila Viçosa , serventia dele para Belchior Roiz , por motivo de estar 

doente, como prova com atestados juntos. 

450 16500 Novo l'º 

Pauta municipal de Monsaraz aprovada para 1651, propondo-se procurador 

Manuel Dias Repas em lugar de Manuel Carvalho , falecido0 

460 16510 Juno 06o 

Sobre a informação que se pediu do estado em que se achavam os celeiros 

do dep6sito de trigo de Monsaraz e Vila Viçosao 

47. 16510 Fevo 2~o 
Sobre o impedimente que levou Dioco Gonçalves Mau Vint~m a ser· escuso 

de servir de tesoureire do concelho de Vila Viçosa , propondo-se em seu 

lugar· Manuel Cordeiro Ferreiro º 

4~o 165110 Julo 2'º 
Sobre se mandar aos provedores das comarcas respectivas dos celeiros 

do dep&sito de trigo de Vila Viçosa e Monsarazo 

49. 1651. Set. 19. 
Sobre a pretensão que Afonso ~anha tem de que se lhe passe carta de 

procurador do ndmero de tvora-Monte enquanto durasse o impedimento do 

prpprietlrio Baltasar Afonso Banha, seu pai, que o serviua durante mui

tos anos. 

50. 1651. Jul. 15. 
Requerimento de Manuel Rodrigues Latino para poder nomear no of!cio de 

1 

1 
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escrivão da Coudelaria de Vila Viçosa e sua co~arca sua sobrinha Jer6-

nima Nunes , filha de seu irmão Ant6nio da Gama, que ele pretende renun

ciar por estar ocupado "servindo a v. Magestade nesta Cidade (de Lisboa). -Leva junto o alvarA de 1635. Abr. 16 que o nomeia para aquele carco, 

com assinatura de 110 Duque"• 

51. 1651. Nov. 14. 
Sobre as segundas queixas que os moradores a .vila de Monforte deram 

dos procedimentos do juiz de fora dela, o Lic. Manuel Rodrigues de Car

valho . 

52. 1651. Mai. 02. 
Sobre os capitulos que por parte dos homens nobres, Clero e Mesteres 

da Vila de Monforte , em seu nome e do Povo, se ofereceram contra o juiz 

de fora Manuel Rodrigues de Carvalho ,. 

53. 1651. Jun. 10. 
Sobre o Capitão Francisco Gonçalves Velada, proprietlrio do oficio de 

tabelião das notas da Vila de Portel que pede a serventia deste oficio 

para seu filho Fabião Velada de Pina, enquanto durar o impedimento que 

tem. 

54. 16510 Set. 16. 
Sobre o sefventulrio dos off cios de avaliador e partidor do Concelho 

de Vila Viçosa que pede ~gela Monteiro para seu irmão Amador Monteiro 

cargo que nela renunciara Greg&rio de Souto , seu marido. 

55. 1651. Out. 12. 
Sobre a provisão que Ant&nio Cotrim , boticlrio em Vila Viçosa , preten

de se lhe passe de boticlrio da Casa de Bracança, alegando-se 11 que 

elle custuma prouer das medicinas necesslrias os conuentos da Piedade, 

da Esperança, a casa Professa da Companhia de Jesu e hospital daquella 

uilla, todo o anno, dando a terça parte para as enfermarias dos malles 

menos a quarta parte do que plo regimento estaua taxad , de maneira que 

lhe fica uendida por mil e quinhentos r3s, o arratel". 

56. 1651. Mar. 11. 
Sobre Ant&nio Coelho que pede um lugar de procurador do n~mero da Vila 

de Alter do Chão. 

57. 1651. Fev. 28. •• 
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Sobre Manuel da Rosa Leitão que pede a serventia do oficio de escrivão 

da almotaçaria da vila de Alter do Chão , enquanto durar o impedimento 

do propriet!rio, Afonso Boroa da Fonseca , seu so ro "em razão de hum 

crime, de que se liuraua "• 

58. 1651. Fes. 28. 
Sobre Catarina Freire , vidva de Francisco Nunes Ferreira, que pede a 

serventia dos of!cios de escrivão do judicial e notas da vila de Arraio

los de que fora feita merc8 a Tom' da Costa de Oliveira. 

59. 1651. Set. 19. 
Sobre pedir João Manuel Rebelo se lhe prorrogue por mais tempo o oficio 

de escrivão do hospital de Arraiolos , que alcançou por um ~er!odo de 

2 anos. 

60. 1651. Out. 05. 
Sobre a serventia do offcio de almoxarife do dep&sito do tri10 de Mon

saraz , pedida por Manuel Dias Repas , " por o preprietlrio Belchior da 

Costa estar incapaz e se lhe ter dàdo curador em razão de ser menteca

pto". 

61. 1651. Set. 02. 
Sobre os offcios de ' distribuidor, contador e inquiridor de Monsaraz 

que vagaram por morte do propriet!rio João Coelho , e os peàe Ant&nia 

Tavares , sua mulher, para Sebastião Tavares , filho maior de entre-ambos 

62. 1651. Mar. 02. 
Sobre João Tavares do -Rego que pede a serventia dos of!cios de conta-_ 

dor, inquiridor, distribuidor e escrivão do Dep&sito da Vila de Monsa

raz , enquanto durar a menoridade do propriet!rio Sebastião Tavares , 

seu sobrinho. 

63. 1651. Out. 16. 
Sobre os procedimentos do juiz de fora de Monforte Lico Manuel Rodri

gues de Carvalho , depois de admitido segunda vez ao carco, com documen

tos apresentados por Ant&nio Barradas Moutoso 1 pelos sacerdotes da vi

la (Francisco de Oliveira, prior e viglrio; Manuel Toml Ferreira; Alva

ro Martins , cura do Salvador, Lic. Ant&nio Barradas , precador; Ant&nio 

Fernandes , cura de s. Pedro; Lic. Gaspar Sardinha; Francisco Barradas 

capelão confirmado; e Francisco Fernandes), pelo capitão-mor Pedro Bar

radas Mures , pelos vereadores Manuel Moijtoso e Baltasar Rodricues Canhão 

r 

li 

li 
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e a inda pelo acusado com certidões de defesa. 

64. 1652. Mar. 15. 

Solicitação para preenchimento de cargos de administração de justiça 

na vila de Sousel . 

65. 1652. Aco. 13. 

Merc3 da propriedade do of!cio de escrivão dos orfãos da vila de OurAm 

a favor de Bãrbara Barreto Soares , que vacou por falecimento de Domin

gos de Barros Ferreira, 11 e emquanto não casar possa nomear pessoa a 

satisfação do Ouvidor da Comarca"• 

66. 1652. Fev. 22. 

Sobre a propriedade do offcio de escrivão dos Mesteres da vila de Ar

raiolos , pedida por Pedro Vaz , "e que o proprietlrio Pedro Fernandes 

Richarte era morto e os filhos que delle ficarão, por hauerem sahido 

reconciliados no ultimo auto de fee em !vora, não erão capazes do offt

cio referido". 

67. 1652. Fev. 22. 

Sobre a pretensão que a C!mara de Monsaraz tem de se lhe haver de pror

rogar ao Juiz de Foaa Ant6nio Nabo Passanha, ais tempo, depois de seu 

tri3nio, que baste para acabar a diliclncia das contas do celeiro do 

dep6sito. 

1652. Mar.jl,f:Ld/v 
Sobre se t~r-resid3ncia aos juízes de fora de Vila Viçosa (Dioco de 

Miranda de Gamboa) e de Monsaraz (Ant&nio Nabo Passlµlha) . 

69. 1652. Set. 05. 
Sobre a propriedade dos offcios de escrivão do pdblico, judicial, clma

ra e almotaçaria das vilas de Avelar , e Acuda , e de tabelião das notas 

e escrivão da ouvidoria das Cinco Vilas de Chão de Couce . 

70. 1645. Out. 06. 

Alvar! de merc3 dos oflcios de escrivão da Ouvidoria e notas das Cinco 

Vilas de Chão de Couce a favor de Leonor de Andrade da Gama , vidva de 

Ant6nio Borges Curado , propriet!rio deles. Com a rubrica "Rey". 

71. 1652. Set. 17. 

Sobre a serventia que Luís de Matos , proprietlrio do of!cio de escri-

1 
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vão dos orfãos de Vila Viçosa , pede durante seu impedimento para 

Belchior Rodrigues . 

72. 1652. Mar. 07. 
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Sobre a prorrogação que o Prep6sito e mais Religiosos da Companhia de 

Jesus da Casa Professa de Vila Viçosa pedem por mais tempo dos 3.120 
rf is que a camara da mesma vila lhes dl cada ano das rendas do conce

lho. 

73. 1652. Set. 24. 
Sobre a carta que João Baptista de Magalhães pede se lhe mande passar 

dos ofícios de inquiridor, contador e distribuidor das Cinco Vilas de 

Chão de Couce , que nele nomeou o propriet!rio, seu pai, Manuel da Fon

seca, cujo alvar!, assinado pelo "Rey" (1645. Mai. 04). 

74. 1653. Set. 11. 
Decreto para Diogo Aranha .servir de ouvidor de OUrAm por tempo de 6 
meses, na sucessão do Lic. Manuel Soares de Albergaria. 

75. 1653. Ago. 17. 
Decreto de Domingos Lobato Quinteiro para juiz de fora de Monsaraz . 

76. 1653. Ago. o4 • . 

Decreto do Lic. Diogo Mexia Galvão , natural de Campo Maior , para o lu= 

gar de juiz de fora de Monforte , por não ter posse dele o Bach. Rodri

go CarTalho. 

77. 1653. Mai. 31. 
Sobre a serventia que João da Cunha de Castelbranco pede de se lhe 

prorrogar do of!cio de escrivão dos orfãos de Monforte , de que 6 pro

priet!rio sua irmã Faustina Caldeirinha. 

78. 1653. Jan. 11. 
Sobre a petição que o Lic. Diogo de Miranda Gamboa deu para ser escuso 

da judicatura de Monsaraz e provido em ouvidoria. 

79. 1653. Jun. 26. 
Sobre se haver de mandar logo tomar resid3ncia aos juizes de fora de 

Portel e Borba, por estarem ambos no fim do triAnio. 

80. 1653. Mai. 31. 
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Sobre a seryentia do oficio de partidor e avaliador do concelho e vila 

de Our3m que Atit&nio Vieira pede para seu filho Luis Vieira. 

~l. 1653. Mar. 20. 
Sebre a serventia do offcio de escrivão dos orfãos de Borba , que .Luis 

da Fonseca , propriet4rio dele pede para Manuel de Varcas Frasco . 

~2. 1653. Fev. 06. 

Sobre o lucar de advogado da vila de Monsaraz de que pretende Manuel 

Rodrigues Castanho . 

83. 1653. Fev. 13. 
Sobre o requeriment que Jer&nimo Fereiro para se lhe haTer de pagar 

o ordenado de escrivão da CAmara de Monsaraz , t1,,. cada quartel depois de 

vencido. 

84. 1653. Dez. 03. 

Decrete de nomeação .do Bach. Manuel Coelho Feio que fora juiz de fora 

da cidade de Bragança , para o lucar de ouvidor de Vila Viçosa. 

~5. 1653. Dez. o4. 
Requerimento de Grec&rio Correia, morador em S•iça , termo de OurAm 

da propriedade dos offcios de juiz dos orfies e escriTão da C!mara de 

Porto de M6s , "a qual merc8 não gozou, nem coza elle supplicante por 

não saber ler, nem escrever ( ••• ) e cazando sua filha Anna Correa com 

Manoel doliveira lhe fez promessa de renuncias". 

~6. 1653. Fev. 06. 
Sobre o que escreve a Cllmara de Vila Viçosa Acerca da ddvida que se 

moveu entre os vereadores Vicente de Matos e Manuel Raimundo na presi

d3ncia do lugar de vereador mais velho (que ser&daquele que juridica

mente mostrar s3-lo na idade). 

~?. 1653. Mar. Ole 
Sobre haver de ser deposto do cargo de vereador e de juiz na vila de 

Alter do Chão Salvador de Abreuque at3 agora o servia e se nomear outrem 

em seu lugar (Ant6nio Manhãs)o 

~~. 1654. Mai. 29. 
Sobre a licença que o Lic. Domingos Lobato Quinteiro, juiz de fora de 

Monsar!s , pede para por tempo de l mOs poder ir tratar de seus nec&cios • 

. \ 
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8,. 1653. Nov. 15. 
Homologaçãe da pauta munucipal de Our3m para o ano de 1654. 

90. 1653.Nov. 22. 
Pauta municipal de Borba aprovada para o ano de 1654. 

91. 1653. Out. 30• 
Sobre a licença que pede o juiz de fora de Vila Viçosa, Lic. Manuel 

da Rocha Freire , para poder ir a Lisboa para tratar da sadde e de al

guaaa nec&cios de import!ncia. 

92. 1654. Mai. 09. 
Decreto de nomeação do Bach. João Lopes Tinoco , natural da cidade de 

Braga, para o lugar de juiz de fora de Alter do Chão. 

,3. 1654. Mar. 13. 
Sobre a propriedade do oficio de escrivão dos Mesteres de Monforte 

pedida por Domingos Pires , vago por falecimento de Afonso Vaz , de 

quem não ficara.a herdeiros. 

,4. 1654. Ago. 21. 
Sobre a licença que pede, para ir a Lisboa o Lic. Diogo Mexia Galvão 

juiz de fora de Monforte , para acudir a alguns neg&cios. 

95. 1654. Abr. 2,. 
Sobre o suprimento que Luis de Reboredo pede para passar pela Chan

celaria uma carta, sem embargo de não o haver feito dentro do tempo. 

96. 1654. Mar. 170 
Sobre .a licença que o juiz de fora de Sousel , Lic. Jorge de Abreu Pe-

reira, pede para ir a Lisboa por tempo de 2 meses para tratar de al

gumas coisas de importAnciao 

97. 1654. Abr. 27. Valença do Minho. 
Representação da Cftmara de Valença do Minho sobre a forma co~ 
fizeram as eleições municipais, denunciando suborno. 

,8. 1653. Novo 29. 
Sobre a licença que pede o ju~z de f ora de Arraiolos, Francisco Na-

bo Pessanha, para ir a Lisboa, porque lhe era neoeselrio assistir 

nas partilhas dos bens que ficaram por falecimento de seu paio 
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9'· 1653. Nov. 15. 
Aprovação da pauta municipal de Portel para o ano de 1654. 

100. 1653. Nov. 15. 
Aprovação da pauta municipal de Arraiolos para o ano de 1654. 

101. 1653. Nov. 22. 
Pauta municipal de Sousel aprovaia para o ano de 1654. 

102. 1652. Set. 28. 
Sobre o off cio de juiz doe orfãos que vacou nas vilas de Chão de Couóe 

por falecimento do propriet!rio Manuel Figueira. 

103. 1653. Nov. 22. 
Pauta aprovada para a C!mara de Monsarãs do ano de 1654. 

104. 1654. Jan. 03. 
t Decreto que nomeia o Bacho João Pinto Pestana, que servira de juiz 

de fora de AlcAcer do Sal , para o lugar de juiz de Portel. 
µ F tfl.~ 

105. 1651. Out. 12. 
Sobre o offcio de meirinho da vara de Portel que foi de Manuel da 

Fonseca de Cepeda 1 com requerimento de Ant6nio de Macedo de Andrade 

filho do Capitão Francisco Cardoso de Almeida e de In3s de Macedo , 

que casou com Catarina Loba da Gama, filga de Gaspar Rodrigues Encer

rabodea e de In8s Loba da Gama, conforme certidão de aasamento de 

1653. Set. 18. 

106. 1655. Nov. 04. 
Pauta da CAmara de Portel aprovada para o ano de 1655. 

107. 1654. Mai. 15. 
Nomeação de pessoas para a propriedade do offcio de escrivão da câ

mara de Arraiolos , que vacou por falecimento de Martim do Vale de 

Moura. 

108. 1654. Nov. 04. 
Pauta aprovada para o ano de 1655 da Clmara de Sousel. 

10,. 1654. Jan. 08. 
Pauta municipal de Alter do Chão aprovada para o ano de 1654. 
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110. 1654. Novo 04. 
Pauta da CAmara de Alter do Chão aprovada para o ano de 1655. 

111.' 16540 Dez. 14. 
Pauta da Chara da vila da Chancelaria aprovada para o ano de 1655. 

1120 1654. Jan. 08. 
Pauta Municipal da vila da Chancelaria aprovada para o ano de 1654. 

113. 16540 Dez. 14. 
Pauta municipal de Porto de M6s , aproYada para o ano de 1655. 

114. 1654. Nov. 04. 
Pauta municipal de Borba aprovada para o ano de 1655. 

115. 1654. Mar. 03. 
Pauta municipal de ivora-Monte aprovada para o ano de 1654. 

116. 1654. Nov. o4. 

117. 

11~. 

119. 

Pauta municipal de Arraiolos aprovada para o ano de 1655. 

1654. Dez. 14. 
Pauta municipal de Vila Viçosa aprovada para o ano de 1655. 

1654. Fev. 28. 
Pauta municipal de Porto de M8s aprovada para o ano de 1654. 

1655. Juno 16. 
Sobre servir Domingos Gonçalves "O Rabião" na CAmara de Vi la Real 

ea lucar ie Manuel ÃlYares da Ferraria que não quisera aceitar o 

cargo. 

120. 1655. Fev. O~. 
Sobre o suprimento que pede Pedro Vaz para passar pela Chancelaria 

a carta que tem de escrivão dos Mesteres de Arraiolos , sem embarco 

de ter passado o tempo. 

121. 1655. Mar. º'• 
Sobre a serYentia do oficio de escrivão do Hospital de Arraiolos 

que João Manuel Rebelo pede por mais tempo. 
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122. 1655. Jan. 13. 
Pauta municipal aprovada em Monforte para o ano de 1655. 

123. 1655. Set. 15 
Nomeação de vereador de Manuel Barra!ros Farinha em lucar de Gas-

par Pires Martins na C4aara de Sousel . 

124. 1655. Jun. 16. 
Para servirem de vereadores na vila de Caminha em lucar de Pedro 

da Rocha Pita , Belchior Soares Souto , e obrigando-se a servir 

Manuel de Calheira de Abreu e servir de P:bDcurador Ant6nio de Cas-

tro. 

125. 1655. Mai. 12 Caminha. 
Caminha. Dl conta o juiz de fora João Teixeira Delcado , como pren

der! a Pedr da Rocha Pita e Manuel Calheiros de Abreu por recusa

rem toaar juraaento para servirem de vereadores este ano presente 

de 655, e que deixar& ficar servindo com juramento o Procurador do 

ano passado, porque João de Castro , que ia n meado, a incapaz pa

ra o carco, pelas razões que aponta, e Ant6nio de Castro , que a1-

guns entendem era, não convinha • 

16550 Jun. 01. Lisboa. 
Para que em lugar de Pedro da Rocha Pita sirva Belchior Soares 

Souto e que a Manuel de Calheiros de Abreu o obrigue a servir, e 

que o Procurador sirva, visto estar aprovado na eleição. 

126. 1655. Fev. 22. 
Sobre os precat6riQs do Corregedor do Crime da Corte a que o juiz 

de fora de Vila Viçosa p8s o "cumpra-se'' para serem presos os 

culpados em casos de morte que se livrassem diante dele com cartas 

de seguro do Ouvidor da Correição. 

127. 1655. Jan. 14. 
Pauta municipal de Ourlm aprovada para o ano de 1655. 

12~. 1655. Fev. 17. 
Sobre o enleio que houve de propor para vereador da CAmara de 

Borba João Rodrigues Mexia na pauta do presente ano, não lhe ca

bendo, propondo-se ea seu lugar Bartoloaeu de Valadares Vieira. 

'i 

1 

1 

j 

1 

1 
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129. 1655. Nov. 29. 

r Sobre o que Sua Mageatade mandou por resolução sua de 27 de Setem

bro deste ano àcerca dos procedimentos do Ouvidor de Vila Viçosa 

com o juiz de fora da mesma. 

1300 1655. Out. 13. 

~ Sobre se houver de mandar tomar resid3ncia do Lic. Manuel da Ro

cha Freire , juiz de fora de Vila Viçosa , por estar no fim do tri6-

nio. 

131. 1655. Set. 03. 

Sobre o que constou do sumârio que o Lia. Domincos Lobato Quihte~

ro fez das palavras afrontosas que o .Lic. João de Oliveira de Mi

randa , ouvidor da comarca de Vila Viçosa , disse publicamente con

tra o Lic. Manuel da Rocha Freire , juiz de fora da mesma vila. 

132. 1655. Ago. º'• 
Sobre a devassa que o Lic. Domingos LQbato Quinteiro , ouvidor da 

Casa de Bragança, foi tirar a Vila Viçosa da morte de Ursula de 

Azevedo , cunhado.. do ouvidor da Correição, Lic. João de Oliveira 

de Miranda. 

133. 1655. Jun. 25. 

Sobre a "fucida" dos presos da cadeia de Vila Viçosa , 12 homens " 

por mina que fizeraa na mesma cadea. Os quaes eram presos por cul

pas capitaes, matadores facinorosos e ladrões, entrando nelles, 

hum thezoureiro das decimas d' lvoramonte que se tinha levantado 

com mais de trezentos mil rlis "• 

134. 1655. Jul. O?. 
Sobre a resist3ncia feita pele Frei JQão de Valadares, prior da 

freguesia de s. BaJ:tolomeu de Vila Viçosa e o seu tesoureiro, An

tenio Franco , ao juiz de fora, na noite de s. João, tirando o pre

so das mãos do Alcaide, que por ordem do juiz levava para a cadeia 

e era o espincardeiro Manuel Rodrigues . 

E sobre a injdria e afronta feita ao mesmo juiz pelo ouvidor 4~4'18-

la comarca. 

135. 1655. Fev. 22. 
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Sobre o requeriment que Nicolau Nunes , trapeiro _tem para ser escu

so do cargo de tesoureiro do concelho de Vila Viçosa , pelas causas 

que alega: falta de vista e não saber ler. 

136. 1655. Fev. 17. 
$obre a serventia que Luís de Matos , escriTão dos orfãos de Vila Vi

çosa, pede para Belchior Rodrigues durante o seu impedimento "por 

cauza d'indispoziçõea emfermidades que padeçia". 

137. 1655. Jan. 25. 
Sobre a petição que o juiz de fora de Vila Viçosa, , Lic. Manuel da 

Récha Freire , tem de que lhe mande• tomar resid3ncia 1010, por se 

achar falto de sadia ou se lhe dar licença para ir convalescer l 

sua pltria. 

138. 1655. Jan. 11. 
Sobre as desaTe~ças que hl entre o ouvidor da comarca e o juiz de 

fora de Vila Viçosa , João de OliTeira de Miranda e Manuel da Rocha 

Freir•. 

139. 1655. Nov. 08. 
Pauta dos oficiais da Cimara de Monforte aprovada para o ano de 1656. 

140. 16550 Jul. 21. 
Sobre o carco de advogado do ndmero em Alter do Chão e o pede Sebas

tião da Costa , que vageu por o proprietlrio dele Luis Nunes ter ido 

morar para Lisboa. 

141. 1655. Jun. 28. 
Sobre a serventia que Manuel da Rosa Leitão pede do oficio de escri

Tão da almotaçaria de Alter do Chão no impedimento de Afonso Boroa 

seu sogro. 

142. 1655. Jul. 1,. 
Sobre a petição oferecida pelos procuradores do povo de Ourfm João 

Nunes e Pedro Rodrigues contra os excessos que o Lic . Manuel Coelho 

Feio , ouvidor da Correição, e o meirinho dela Ant6nio Nobre come

tiam. 

143. 1655. Fev. 170 
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Sobre o requerimento que Tom& Piteira tem de de que se lhe passe 

carta ios oftcios de escrivão da câmara, notas e judicial de tvora

-Monte que nele nomeou seu sogro, Pedro Vidal 1 propriet&rio que dele 

foi pela faculdade que tinha. 

1440 1655. Nov. 08. 
Pauta dos oficiais da C!mara da Chancelaria para o ano de 1656. 

145. 1655. Jan. 11. 
Sobre a carta por que o almoxarife de Alter do Chão Dioco Cardoso 

de Almeida deu conta ao Secretlrio Ant&nio CaTide do que obrara 

impedindo ao meirinho das Terças exercitar naquela vila o offcio 

em que o Vedor da Fazenda o proTera. 

146. 1655. Nov. 08. 
Pauta municipal de Alter do Chão aprovada para o ano de 1656. 

147. 1655. Jun. 08. Alc!ntara. 

Requerimento de Francisco de Abreu de Sarça que pede licença par! 

poder renunciar os 15.000 reia de peasão que Pedro Fernandes Mon

teiro lhe paga dos offcios de notas e judicial de Monforte "para 

que coa o dinheiro que lhe dessem pela dita pensão podesse elle 

suplicante preparar duas filhas para as meter freiras no Convento 

de Santa Cruz desta Vila Viçosa." 

148. 1654. Dez. 25. 
Requerimento de Francisco de Abreu de Sarça~ue pede licença para 

poder vender a pensão de 15.000 rso dos offcios que Pedro Fernandes 

Monteiro serve na Tila de Monforte , havendo respeito a ;' anos de 

serviço do suplicante, para poder preparar suas filhas para entra

rem no ConTento de Santa Cruz de Vila Viçosa. 

14,. 1655. Jul. 12. 
Nomeação de pessoas para o of!cio de avaliador do concelho e par

tidor dos orflos que na vila de Our'm vagou por falecimento de 

Andr' Vieirao 

150. 1655. Ago. º' 
Sobre a serventia do offcio de escrivão dos orfãos de Borba de 

·que 3 proprietlrio Luis da Fonseca. 

í 

1 

1 

L. 
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151. 1655. Mai. 2~. 
Sobre a morte do alcaide da vila de Borba, segundo conta que deu 

o juiz de fora Lic. Dion!sio Barreto. 

152. 1655. Mar. 13. 
Sobre se haver de nomear em lugar de João Rodrisues Mexia outro 

vereador. 

153. 1655. Ago. 27. 
Sobre a serventia dos of!cios de escrivl• da almotaçaria e distri

buidor de Borba , que o proprietlrio Rodrigo 4a Cunha pede para 

Manuel Bispo. 

15~. 1655. Set. 16. 
Sobre os ouvidores da Cidade de Beja levarem as mesmas propinas 

que tinham os Corregedores, conforme seis cartas do Lico João Mon

teiro de Faria, ouvidor que foi daquela cidade. 

1550 1655. Set. 10. 
Sobre os ouvidores da Cidade de Beja fazerem as eleições dos Mes

teres e serea seus conservadbres, conforme seis cartas do Lie. 

João Monteiro de Faria , ouvidor que foi de Beja. 

156. 1655. Nov. 05. 
Sob~e se mandar tomar resid8ncias ao Lic. Filipe Mendes de Medei

ros , Juiz de fora de Beja, e ao Lic. Manuel de Almeida Cabral , 

juiz dos orfãos da mesma cidade. 

15?. 1655. Ago. 23. 
Sobre a execução que a C4aara de Monsaraz avisou se lhe fazia pe-

lo ordenado do .Sargento-mor da Comarca que não queria pacar pelo 

"aperto em que as rendas do Concelho estaa, e o pouco cabedal com 

que s'acha chea de dividas, cauzadas das despesas, que se tem feito 

na obra das fortificações da Villa" 0 

15~. 1655. Jan. 13. 
Sobre a propriedade, de avaliador e partidor do concelho da vila 

de Monsaraz que vagou pelo faleciaento de Ant6nio de Sousa . 

1 

1 

1 
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Pauta doe oficiais da Clmara de Monsaraz aprovada para o ano de 

1656. 

160. 1655. Dez. 160 

Pauta municipal de OurAm aprovada para o ano de 1656. 

161. 1655. Nov. O~. 

Pauta dos oficiais da Ctaara de Porto de M6s aprovada para o ano 

de 1656. 

162. 1655. Nov. o8. 
Pauta dos oficiais da Cllara de B'orba para o ano de 1656. 

163. 1655. Nov. O~. 
Pauta aprovada dos oficiais da CAmara de Portel para 1656. 

164. 1655. Nov. 08. 

Pauta municipal de Arraiolos aprovada para 1656. 

165. 1655. Nov. 10. 

Pauta municipal de Valadares aprovada para o ano de 1656. 

166 . 1656. Mai. 10. 

Sobre a residfncia que o juiz de fora de Arraiolos , Lico Ant&nio 

Nabo Passanha, pede lhe malldem tomar por estar no fim do seu tri-

3nio. 

16?. 1656. Set. 15. 
Sobre a dilictncia que o Lic. Dioco Mexia Galvão foi fazer a 

Our&m e Porto de M&s àcerca da queixa que o ouvidor Manuel Coelho 

Feio deu dos moradores do termo de Our3m e sobre os procedimentos 

de Ant&nio Nobre , escrivão da Correição, Jacinto da Costa, meiri

nho, Francisco de Aradjo , Capitão da ordenança e Pascoal de Moura 

juiz ordinlrio. 

16~. 16560 Jun. 12. 

1 

1 

Sobre a dilig8ncia que est! cometida ao Lic. Dioco Mexia Galvão 1 

nas vilas de Ourfm e Porto de M6s. 
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Decreto por que se passa alvar4 ao ouvidor de Vila Viçosa para 

tomar residlncia ao juiz de fora Diogo Mexia Galvão , sem embar

go de não ter acabado o tri6nio de Monforte . 

170. 1656. Jun. 14. 
Sobre a propriedade do oficio de escrivão do judicial e notas 

da vila de Serpa que pede Manuel Leitão da Silva, de que era 

propriet&rio hã mais de trinta anos seu tio Jorge Dias de Olivei

ra , o qual casou na Ilha de s. Miguel com uma pareàta de quem 

~ não t!m filhos. O suplicante A filho do Lic. Heitor Mendes Leitão 

procurador das CAmaras da cidade de Beja e de Serpa. 

171. 1656. Fev. 21. 
Nomeaqão de pessoas para o presente ano de 1656 servirem de ofi-

ciais da Cftmara de Porto de M&s. 

1?2. 1656. Junh 10. 
Sobre a serventia que pede Francisco Lopes FraJ1.co do oficio de 

escrivão do judicial ie Vila Viçosa de que g proprietãria Brlsia 

Fagundes da Veiga , que estava ocupado por Jer~nimo Dias , que 

nele tinha cometido alguns erros. 

173. 1656. Mar. 13. 
Sobre a ordem que o ouvidor de Vila Viçosa Lic. João de Olivei

ra de Miranda, teve da pessoa que governa as Araas do Alentejo, 

Francisco de Melo , para lançar fora da Comarca todas as bestas 

muares que houvesse na Coudelaria, " porquanto dizia ter Vossa 

Magestade, limitado, para a criação dellas o Reyno d Algarve". 

1?4. 1656. Fev. o4. 
Sobre a carta de seguro que Silvestre Afonso impetrou dos Corre

gedores do Crime da Corte estando-se livrando de caso de morte no 

juizo ordin!1:io de Porto de M&s , com carta de securo do ouvidor 

da Comarca de Our8•• 

175. 1656. Fev. O?. 
Sobre a serventia dos offcios de contador, distribuidor e inqui-__ 

ridor de Alter do Chão que o proprietlrio Diogo Cardoso de Almei

da pediu durante as mais ocupações que tem, para Maàuel Leitão 

da Rosa. 

1 

' I 

'i 
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176. 1656. Nov. 19. 

Decreto que nomeia o Lie. Ant6nio Nabo Passanha ouvidor da vila 

de OUr,m , na vaga do Lie. Manuel Coelho Feio , havendo respeito 

a ter dado boa resid3ncia do tempo que serviu de juiz de fora 

de Arraiolos. 

1770 1656. Set. 20. 

Decreto de noaeação do Lic. Ant&nio Lopes Correia , natural da 

vila de OUr~m , para juiz de fora da vila de Arraiolos . 

178. 1656. Maio. 26. 

Sobre a licença que o Lic. João Pinto Pestana , juiz de fora de 

Po~tel , pede para ir buscar sua casa e família que tea ea Trls

os-Montes. 

17'· 1656. Mar. 08. 
Sobre e suprimento que Francisco de Magalhães Galego pede para 

poder, passar pela Chancelaria uma carta sem embargo de ter pas•

sado o tempo para ocupar o lugar de praça de cavalo da vila de 

Portel o 

lao. 1656. Jun. 12. 

1B1. 

Sobre se haver de nomear para procurador do concelho de Sousel 

Manuel Rodrigues Bicho em lugar de Manuel Pires Simões , impedi

do por sofrer de mal de gota e outros achaques que o obri1am 

à cama a maior parte do ano. 

1656. Abr. 28. 

Sobre as resid3ncias que o ouvidor de Vila Viçosa o Lic. J .ção 

de Oliveira de Miranda e o Lic. Jorge de Abreu Pereira , juiz 

de fora de Sousel , pedem por estarem no fim de seus aandatos. 

1a2. 1656º Mai. 17. 
Sobre a serventia do oficio de escrivão do judicial da cidade 

de Beja que pede Manuel do Avelar da Costa para Baltasar Banha 

que fora renunciado por aquele para seu filho JosA Tavares da 

Costa , maior de 26 anos. 

183. 1656. Abril. 26 
Sobre a serventia do oficio de escrivão do judicial da cidade 
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de Be ja que pede Diogo de Brito Castanheda para Domingos de Mira 

la4. 1656. Mar. 30. 

Sobre a licença que pede o Lic. Baltasar Rebelo da Costa , juiz 

de fora da Cidade de .Beja , "porque te• sua casa em Lor.,.ão termo 

da cidade de Coimbra, que dista sessenta L&goas da ditta Cidade 

de Beja , e a quer ir buscar". 

ia5. 1656 • . Jan. 21. 
Nomeação de dois -vereadores, Diogo Botelho e Estevão Dias , da 

clmara da vila de Chancelaria , para os lugares dos falecidos 

João Dias Guerreiro e Ant6nio Martins Durão . 

ia6. 1656. Ago. 14. 
Sobre o requeriaent que o Lic. Domingos Lobato Quinteiro fez 

de ~ae se lhe mandasse tomar resid8ncia e nomear sucessor por 

estar no fim do tri&nio da judicatura de Monsaraz. 

ie1. 1656. Abr. 2a. 
Sobre a . licença que pede o juiz de fora de Borba, Lic. Dion1sio 

Barreto, para poder acuiir a certo neg6cio de um seu irmão "em 

que lhe Tai honrra e credito, e poderia correr risco, indo ao 

dezamparo11 • 

laa. i656. Mai. oa. 
Sobre a serventia dos oftcios de avaliadoref e partidor do con

celho de Monsaraz que Maria de Sousa , filha donzela de Ant6nio 

de Sousa, proprietAria deles, pede para Jacinto Lopes . 

ia,. 1656. Jan. io. 
Pauta municipal de Sousel aprovada para o ano de 1656. 

190. 1656. Mai. 10. 
Sobre os capítulos oferecidos por Sebastião de Barros d' Antas_ 

contra algumas pessoas de Porto de M6s: Cap. Francisco de Arad

j o e seu cunhado, o escrivão Ant&nio Nobre . Foi nomeado para a 

delig3ncia o Lic. Diogo Mexia Galvão. 
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Sobre a diligOncia que foi fazer o Lic. Diogo Mexia Galvão a 

Our4m. 

1,2. 1656. Mar. 09. 

- 106 

Sobre o otim que os moradores do termo de Our8m levantaras con

tra o ouvidor daquela Comarca e oficiais da Correição de!a. 

1,3. 1656. Jul. 150 
Sobre a queixa que fazem do juiz de Borba Lico Dion!sio Barreto 1 

"em não assistir em Camara nas Vreações e leTar as Cadeiras e or- 1 

denação della pera sua caza de que se estã serYindo sem fazer de

llae restituição"• Seguida do Auto que mandou fazer o doutor Vital 

de Souza e Miranda ouTidor desta Comarca para p~ elle se infor-

~ mar das pro~ediaentos do Dr. J>ion!sio lJarreto juiz de fora desta 

Villa de Borba" (1656. Set. 16) e outros documentos. 
1 

1 

1 

1 

• 1 

1 

li 

1 

1 
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MS . IG. 2150/NG. 66~-R. 

~ 

Assignaturas Regias 

De Sua Alteza .Real o Principe do Brazil, e Duque de Bragança O Senhor 

Dom Theodosioo 

1 vol. enc. 310X210 mm. 

Doca. papel. j Alf JJYth · 

Consultas de 23 de Março a 13 de Novembro de 1652, çujas resoluções 

são rubricadas pelo SEREN!SSIMO SENHOR D. THEODOSIO, PRINCIPE DO BRAZIL 

E DUQUE DE BRAGANÇA 

l. 1652. Nov. 05. 
Pauta municipal de Arraiolos aprovada para o ano de 1653. 

2. 16520 Nov. 05. 
Pauta municipal de Portel aprovada para o ano de 1653. 

3. 1652. Nov. 05. 
Sobre a serventia do oficio de escrivão da almotaçaria de Portel 

concedida a Francisco de Aguiar Boto e da propriedade dele a ua dos 

filhos de seu irmão Manuel de Oliveira Chanoca, por cuja morte tinha 

vagad ., 

4. 1653. (aliãs, 1652). No~. 07. 
Pauta dos oficiais da CAmara de Alter do Chão aprovada para o ano de 

1653. 

5. 1652. Nov. 07. 
Pauta da clmara de tvora-Monte aprovada para 1653. 

6. 1653. (alils, 1652). Nov. 07. 
Pauta municipal de Borba aprovada para 1653. 
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7. 1652. Nov. 07. 
Pauta municipal da vila da Chancelaria para 1653. 

a. 1653. (aliãs 1 1652). Nov. 07. 
Pauta da CAmara de Monsar!a aprovada para 1653. 

9. 1652. Nov. 28. 
Pauta municipal de Porto de M6s aprovada para 1653. 

10. 1652. Novo 28. 
Pauta municipal de Monforte aprovada para 1653. 

11. 1652. Nov. 2a. 
Pauta da C!mara de OurAm aprovavda para 1653. 

12. 1652. Dez. 07. 
Pauta da CAmara de Sousel , aprovada para 1653. 

13. 1652. Dez. 13. 
1653. Jan. 11. 

- J DS 

Processo do requerimento de Diogo de Miranda ~Ganaboa , juiz de fora 

que foi em Vila Viçosa e Auditor da Gente de Guerra da sua comarca, 

nomeado para juiz de fora de Monsaraz , lugar de que pede escusa 

"porquanto lhe não compete por auer ocupado outros maiores ( ••• ) e 

ser elle Suplicante homem de calidade". Com certidões comprovativas 

dos serviços que prestou durante a guerra0 

14. 1652. Dez. 30. 
Do Lico João de Oliveira de Miranda sobre a ouvidoria de Vila Viço~a 

que ele requer, alegando os serviços que prestara ea Sousel , !vora

Monte e tvora, inclusivamente prendendo dois mulatos que iam fugin- _,--

do para Castela e mais sete ladrões de crimes capitais. 
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MS. IGo 2151/NG• 669-R 

LiTro nQ ~ 

Assignaturas Regias 

De Sua Magestade a Rainha a Senhora Dona Luisa. 

1 vol. enc. 310x210 mm. 

Does. papel. 1 8!) do c!..S . 

Consultas dos annos de 1657 a 1662, cujas Resoluções são assigna

das pelopr&prio punho da Rainha a Senhora D. Luiza. 

l o 1656. Out. 26. 

Pauta municipal de Borba aprovada para o ano de 1657. 

2. 1656. Out. 27. 

Pauta municipal de Our~m apr vada para 1657. 

'· 1656. Out. 30. 

Pauta municipal de Arraiolos para o ano de 1657. 

4. 1656. Out. 30. 
Pauta municipal de Sousel aprovada para 1657. 

5. 1656. Novo 17. 
Pauta municipal de Monsaraz para 1657. 

6 . 1656. Nov. 17. 
Pauta municipal de Porto de M6s aprovada para o ano de 16570 

7. 1657. Jul. 16. 

Sobre a administração do Hospital de Portel e provimento dos 

ofici 8 6e tesoureiro e escrivão dele. 
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S. 1656. Out. 1,. 
Sobre os oftcios de tabelião do p4blico 1 judicial e notas e 

escrivão da Clmara_de Alcoutim que pede Isabel Camacha de Men 

donça , que o Duque-Marqufs de Vila Real concedera a seu pai, 

Afonso Madeira de Mendonça. 

Com certidão de casament de Isabel Camacha de Mendonça com 

Lopo Vaz Soares em 27. Nov. 1647 na igreja matriz de Almod&var 

9. 1656. Nov. 17. 
Sobre o requerimento que a cAmara de Arraiolos tem de se lhe 

declarar de onde se poder< valer para os lutos da morte de 

Sua Magestade que santa gl6ria haja. 

10. 1656. Nov 0 24. 
Sobre a licença que pede o Lic. Miguel Formão Ca! ela , juiz 

dos orfãos da cidade de Beja , para ir a Lisboa , onde tem sua 

casa e fam!lia. 

11. 1656. Dez0 20. 
Sobre as ddvidas que houve entre os oficiais da C&mara de 

Arraiolos àcerca da eleição que se fez dos almotac~is em 30 
de Outubro para os dltimos 3 meses do presente ano de 656. 

12. 1657. Jan. oS. 
Pauta dos oficiais da Ctmara de Portel aprovada para o ano 

de 1657. 

13. 16570 Jan. oS. 
Pauta municipal de Monforte para o ano de 1657. 

14. 1657. Jan. os. 
Pauta municipal de Alterfio Chão para o ano de 1657. 

15. 1657. Jan. os. 
Decreto de nomeação do Lic. Domingos Lobato Quinteiro para 

o cargo de ouvidor de Vila Viçosa, por haver dado boa resi

d3ncia do tempo que serviu de juiz de fora de Monsarazo 
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16. 1657. Jan. os. 
Pauta municipal da Chancelaria aprovada para 1657. 

17. 1657. Maz. 23. 
Sobre o impedimento de parentesco no 30 .crau de que deu con

ta o juiz de fora de Alter do Chão , Lic. João Lopes Tinoco , 

havia entre dois vereadores que f oraa nomeados na pauta dG 

presente ano, Ant&nio Manhãa e Ant&nio Gonçalves Boroa , suge

rindo-se que v! no lugar de um destes Pedro Vaz Pacheco. 

is. 1657. Mai. 02. 

Nomeação de João Velada para vereador para a CAaara .de Mon-...------
saraz m lugar de Manuel Fernandes Caeiro , impedido pela 

idade e seus achaques de que passava a maior parte do ano 

a tratar e !vora. 

l'º 1657. Maio 16. 
Sobre a resid@ncia que se hã-de mandar tomar ao Lic. João 

Lopes Tinoco que foi juiz de fora de Alter do Chão e dos 

oficiais que com ele serviram. 

20. 1657. Mai. 18. 
Sobre as razões apontadas para se não poder dar à execução 

o decreto de 12 do presente m3a leerca d~ propriedade do 

offcio de escrivão dos orfãos de Vila Viçosa por estar jl 

consultado em ' do mesmo, que pertencia a Luis de Matos , 

falaciio, de qu~m não ficaram filhos.com petições ofereçidas 

por João Luis , L~cas Perei~a Pestana , Salvador Monteiro, 

Gaspar Rodrigues , Galhardo, Paulo Nunes Magro e Manuel Gon

çalves Botelho. 

21. 1657. Mai. º'• 
Nomeação de pessoas para a propriedade dos of!cios de escri

vão dos orfãos de Vila Viçosa que vagou pelo falecimento de 

Luis de Matos o 

22. 16570 Jun. 14. 
Sobre a carta de propriedade do oficio de porteiro do conce

lho de Portel que a CAmara pede se passe a Ant&nio Pires que 

o estã servindo. 
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23. 1657. Jun. 25. 
Nomeação de pessoas para servirem de oficiais na C!mara de 

lvoramonte no ano de 1657. 

24. 1657. Ago. 30. 
Sobre se conceder quarto ano a João Pinto Pestana como juiz 

de fora de Portel . 

25. 1657. Outo 2a. 
Ordem para se ver a c6pia de um capitulo de uma carta que o 

Ouvidor de Ouram escreveu ao Secret!rio Pedro Vieira da Silva. 

26. 1657. Nov. 05. 
Pauta municipal de Sousel aprovada para 1658. 

27. 1657. Nov. 05. 
Pauta municipal de Monforte aprovada para 165a. 

28. 165~º Nov. 05. 
Pauta dos oficiais da CAmara de Porto de M6s aprovada para o 

ano de 165a. 

29. 1657. Nov. 05. 
Sobre o oficio de mordomo do Hospital de Arraiolos que serve 

Manuel Rodrigues Santiago , e o pediu para seu filho Toma Rodri

gues Santiago. 

'º· 1657. Nov. 05. 
Sobre a serventia do offcio de escrivão dos orfãos de Borba 

de que g proprietlrio Luis da Fonseca para continuar nela Ma

nuel de Vargas Francoo 

31. 1657. Novo 07. 
Pauta municipal de 165a aprovada para a CAmara de OUr8mo 

32. 1657. Nov. 070 
Pauta aprovada para servir em Monsaraz no ano de 1658. 

33. 1657. Nov. 09. 
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Pauta municipal de Borba aprovada para 1658. 

34. 1657. Nov. 09. 
Pauta municipal de Chancelaria aprovada para o ano de 1658. 

35. 1657. Nov. 09. 
Pauta dos oficiais da Cftmara de !vora-Monte aproTada para 1658. 

36º 1657. Nov. 09. 
Pauta municipal de Portel aprovada para 1658. 

37. 1657. Nov. 12. 
Pauta da cAmara de Alter do Chão aprovada para 1658. 

38. 1657. Nov. 12. 
Pauta da cAmara de Arraiolos aprovada para 1658. 

39. 1658. Jun. 28. 
Sobre a obra da cadeia de Borba, para se fazer a cadeia por 

baixo das Casas da Cftmara, o que se comunicara ao arquitecto 

Paulo Rodri~es . 

40o 16570 Nov. 26. 
Sobre a licença que João de S! de Barros , propriet!rio do ofi

cio de tabelião do judicial de Our!m , pede para renunciar em 

uma das suas filhas. 

41. 1657. Dez. 170 
Sobre a capelania do Hospital de Arraiolos , que estl vaga e a 

pede Francisco da Silva, cl8rigo de missa do H!bito de s. Pedro. 

42. 1658. Jan. 20. 
Sobre o provimento de meirinho dos Assentistas do pão das fron

teiras feito na vila de Alter do Chão pelo Veador Geral do Ex3r

cito Ant&nio de Sequeira Pestana na pessoa de Francisco Mendes. 

43. 1658. Abr. 03. 
Ainda sobre o provimento do meirinho de Alter do Chão. 
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44. 1658. Jan. 21. 
Sobre os homens que o Governador das Armas do Alentejo manda 

prender em Monforte para soldados de cavalo contra o privil8-

gio das doações da Casa. 

450 1658. Fev. 22. 
So~re o que consta da informação do Ouvidor da Comarca de Vila 

Viçosa àcerca do requerimento que a Miseric&rdia de Portel ti

nha de que se lhe unisse a administração do Hospital como em 

tempos passados andava. 

46. 1658. Set0 26. 
Sobre a resid~ncia do Lic. Vital de Sousa de Miranda do tempo 

que serYiu de juiz de fora de Vila Viçosa. 

47. 1658. Maro 13. 
Sobre a licença que o Lic. Ant6nio Lopes Correia, juiz de fora 

de Arraiolos , pede para por tempo de 20 dias vir a esta Corte. 

48 . 1658. Mar. 29. 
Sobre a serventia do oficio de juiz dos orfãos de Monforte que 

AntSnio Barradas Moutoso pede por mais tempo. 

490 16580 Abro 03. 
Sobre a licença que o Lic. Domin,os Lobato Quinteiro , ouYidor 

' 

da Comarca de Vila Viçosa , pede para vir a esta Corte ser pre~~nt1 

sente na Junta de Justiça por motiYo do falecimento de seu cu-

nhado, Ant&nio Rodrigues da Costa 0 

500 1658. Jun. o4. 
Sobre propor-se para vereador de Porto de M6s João Baptista da 

Mota em subsjituição de Ant&nio Rodrigues da Mota , seu pai al-

moxarife, que falecera. 

51. 1658. Jun. 12. 

1 

1 

1 

1 

,, 

Sobre a licença que Manuel Zuzarte , de tvora-Monte , pede para • 

poder tornar a abrir a porta, como dantes tinha, no muro do 

seu quintal e usar a cisterna que estl junto dele. 

52. 1658. Jun. 28. 

1 
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Sobre a propriedade dos offcios de contador, inquiridor e ava

liador do concelho da Vila Formosa da Chancelaria , vago por fa

lecimento de Est8vão Dias , pedidos por Pedro Dias Falcão , seu 

sobrinho, e por Diogo Fernandes , sendo concedidos ao primeiro 

requerente. 

53. 1658. Mai. 07. 
Sobre Jer&nimo Foreiro , escrivão da Cftmara de Monsaraz , cujo 

pai, Martim Gomes , servira durante mais de 50 anos o Senhor 

D. Teod6sio II de porteiro, pedir licença para poder nomear 

pessoa capaz ou para vender para amparo de sua fam!lia de mui

tos filhos, atendendo a que j( tem 65 anos de idade e A enfer

mo de gota. 

540 1658. Jun. 280 
Sobre a propriedade dos offcios de vedor dos panos e procura- _ 

dor do N4mero de Sousel , vagos por falecimento de Pedro Silvei

ra Preto, pretendidos por Miguel Silveira Preto , seu filho, e 

por Pedro Dias Fraldido 1 nomeação que recafu no primeiro. 

55. 1658. Jun. Of, J. ?) 
Sobre a licença que Jer&nimo Foreiro pede para renunciar ao 

oficio de escrivão da CAmara de Monsaraz. 

56. 1658. Jun. 28. 
Nomeação de pessoas para o of!cio de tabelião das Notas que 

1 

; 

na vila de Portel vagou por falecimento de Francisco Gonçalves 

Velada , a que concorreram: o capitão Fabião Velada de Pina , ca- 1 

valeiro do Hãbito de a Bento de Avis, filho do falecido; 

Diogo Soares Godinho , que foi secret4rio da Serenfssima Senho-

ra D. Catarina ; e Domingos Vieira Godinho e Filipe Rei Godinho , 

filhos do referido Diogo Soares. Foi nomeado Fabião Velada. 

57. 1658. Ago. 23. 
Sobre a resid~ncia de Lic. João Pinto Pestana e doa oficiais 

da justiça que com ele serviram em Portel enquanto foi juiz 

de fora da mesma vila. 

5~. 1658. Out. 09. 
Sobre a serventia do of!cio de escrivão das Notas e do Judicial 

J 

1 
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de Alter do Chão de que 3 proprietlrio Manuel Teixeira de Carva
lho , ausente no Brasil, pedido pelo seu procurador Luis Teixeira 

de Carvalho para João Dias Morato . 

59. 1658. Out. 11. 
Nomeação de pessoas para a propriedade do of!cio de meirinho 

da Correição de Oi1r6m que era de Jacinto da Co~ta e para a qual 

foi nomead9 Francisco de Gouveia de Figueiredo, casado com In3s 

de Escobar , filha do propriet!rio. 

60o 1658. Nov. 13. 
Pauta municipal da Chancelaria aprovada para 1659. 

61. 1658. Jun. 28. 
Sobre a propriedade do of!cio de Vedor dos Panos de Monforte 

que tora de Pedro Correia e requerido por Diogo Drago Machado. 

62 . 1658~ Nov. 130 
Pauta municipal de Monforte aprovada para 165,. 

63. 1655. No•o 13. 
Pauta da Cftmara de Alter do Chão aprovada para 1659. 

64. 1658. Nov. 15. 
Pauta da Ctmara de Porto de MSs aprovada para 1659. 

650 1658. Novo 150 
Pauta municipal de B'orba aprovada para 1659. 

66. 1658. Nov. 150 
Pauta da C!mara de Ourlm aprovada para 1659. 

67. 1655. Nov. 15. 
Pauta da C4mara de Portel aprovada para 16590 

68. 1658. Nov. 20. 
Pauta municipal de Evora-Monte aprovada para 165,. 

69. 1655. Dez. 27. 
Sobre o provimento da praça de cavalo da freguesia da Atalaia 
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do distrito de Portel , que vagou por falecimento de Francisco 

GonçalTes Velada , para que foi nomeado Gaspar Fernandes e não 

Fabião Velada de Pina, filho do falecido. 

700 1658. Dez. 23. 
Pauta municipal de Monsaraz aprovada para 165'· 

71. 1659. Jan. o~. 
Nomeação de letrados para o cargo de juiz de fora de Vila Viçosa 

a que concorreram Manuel Soares Dou~ado , do Torrão , Francisco 

da Costa de Beja, e Gaspar Correia, tamb3m de Beja , que foi o 

eleito. 

72. 1659. Jan. 08. 
Pauta municipal de Sousel , aprovado para 1659. 

73. 1659. Jano 08. 
Nomeação de letrados para o cargo de juiz de fora de Portel , a 

que concorreram os mesmos de Vila Viçosa , sendo eleito Francis

co da Costa. 

740 1659. Jan. 13. 
Sobre a serventia dos offcios de avaliador e partidor do conce-

lho de Vila Viçosa , de que ~ propriet!ria ingela Monteira e que 

coube a seu irmão, Amador Monteiro . Com documentos originais 

anexos. 

75. 1659. Jan. 170 
Sobre a serventia de tabelião do Judicial de Borba de . que 8 pro-

priet!rio João Cordeiro , para Manuel de Vargas Franco. 

76. 1659. Jan. 31. 
Sobre a resid3ncia do Lic. Vital de Sousa de Miranda , juiz de 

fora que foi de Vila Viçosa. 

7?. 165,. Fe•:07. 
Sobre a resid3ncia do Lic. João Pinto Pestana júz de fora que 

foi de Portel. 
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Sobre a serventia do of!cio de juiz doe 6rfãoe de Monforte que 

pede Ant6nio Barradas Mures se lhe prorrogue por mais tempo. 

79. 1659. Abr. 02. 
Nomeação de pessoa para servir de procurador do concelho na vila 

de Arraiolos em lugar de Ant6nio Gomes que vai escuso, sendo pro

posto Paulo Dias . 

80o 1659. Abr. 02. 
Sobre se haver de escusar do cargo de procurador do concelho de 

Sousel Manuel Crist6vão , cujo pai servira de vereador em Pavia e 

Vimieiro , sendo proposto Greg6rio Toscanoº 

81. 165,. Abr. 02. 
Nomeação de pessoa para servir de procurador do c ncelho de Vila 

Viçosa em lugar ie Manuel Fernandes Lucena, falecido, sendo pro

posto e aceite Manuel Pereira. 

82. 165,. Abr. 02. 
Sobre o of!cio de carcereiro de Vila Viçosa que a CAMara proveu 

em João Casaio , por impedimento de João Rodrigues Aires , "que se 

diz estar preso"• 

83. 165'· Abr. o4. 
Sobre o oficio de hospitaleiro de Arraiolos que pede Catarina 

Freixa , vago por falecimento de Brls Alvares , seu marido, e que 

esti contrataia para casar con João Simão. 

84. 165,. Abr. o4. 
So re a licença que os oficiais da CAmara de Monforte pede• para 

arrendar, por uma vez as courelas do Mato da Coutada e com o pro

cedido repararem as ruínas das casas do Concelho. 

85. 165,. Abr. o4. 
Sobre a Coudelaria de Monsaraz que pede Manuel Fernandes Pais , 

almoxarife das rendas do Estado de Bragança nesta Vila. 

86. 165,. Abr. 26. 
Sobre a propriedade dos offcios de tabelião do p4blico, judicial 

e notas de Monforte , que pertenceu a Francisco Gomes de Sinde 
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p r espaço de mais de 20 anos, requeriia pela sua Ti4va Iria 

Gomes neta • filka cle Mateus Gomes e Nicolau Gomes. 

a7. 1659. Abro 30. 
Segund n meação ie vereadores para Borba em lucar dos que ti

nham ião na pauta do presente an e constou nã estarem capazes 

de servir: Sebastião Freire de Andraie por ter mais ie ao anos 

"e lhe ter dado o ar, fioancio com um braço aleijado"; Vasco Fran

co ," mui sujeito ao mal ele Agua, de que quase todo o ano eataTa 

de cama"; e Bartolomeu de Valadares Vieira "estava pres por um 

crime". Propostos para a substituição Rodrico da Cunha Ferreira 

Bas!lio àe Morais de Campos e João Franco da SilTeira foram apro

vados. 

aa. 165,. Mai. 07. 
Sobre o supriment que Manuel Coelho de Morais pede para que, 

sem embargo de ser paasato o tempo, possa passar pela Chancela

ria a carta do oficio e escriTão dos orfãos de Monsaraz da que 

1 proTido. 

ª'· 165,. Mai. º'• 
Sobre a proprieiade do offcio de escrivão ias Achaias d lugar 

àe Vera Cruz , termo de Portel , vago por faleciment• de João Go

dinho , pedido por seu irmão Ant&nio Godinho. 

'º· 165'º Mai. 12 0 

Sobre a serventia de Procurador ào N4mero ia Tila ie Sousel que 

peàe Francisco da Cunha Fei durante o impedimento io proprie

t«ri Miguel SilTeira Pret • 

,1. 165,. Mai 0 140 

Nomeação de pessoas para a propriedade do offcio ie escrivão ia 

Ouvidoria e Casa de Bragança na comarca ie Vila Viçosa, que Ta

gou por falecimento de Maria Leitoa , de que alcançou merct An

t&nio de Oliveira, filho ie Manuel de Oliveira que servira a Ca

sa em Monsaraz e nos paçoe de Vila Viçosa. 

F ram tamblm peticion!rios, quando Luzia da Fonseca, criada ia 

Rainha, reconheceu que não tinha coniições para lucar: Manuel 

GonçalYe• Botelho, que fora escriYãe n• Recuenc ie Sacav3m e 

no pesoaie àe Cascais para sua filha ftnica; Paulo Nunes Macro , 

/1 

1 

1 

1 

1 

' 
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a11sico da Capela Real, para a pessoa que casasse com sua filha 

Ana Maria ; e Gaspar Martins de Aradjo , casa•o com Leonor •e Fa

ria de Mariz , filha de Pedro de Faria. 

,2. 165'• Mai. 26. 
Sobre o oftcio •e escrivão •a almotaçaria da vila de Porto te 

M&s , que vacou por falecimento •e Ant&nio Rodricues da Mata e 

que passou a Anastlcia Ferreira. Fez tamb@m petiçã Ant&nio Cal

deira •e Ara4jo 9 que servira de almoxarife na mesma vila turante 

14 anos, "allm de que servira juntamente sem ordenai• algum •e 

pagador dos soldados que pelo Estado de Bragança mandavam para 

Catalunha e actualmante serve de sargente-m&r naquela Vila." 

,3. 165,. Mai. 28. 
Sobre a petição de Vasco Subtil , -aixão da Capela Re~l , acerca 

do offcio de escrivão ta Ouvidoria e Ca~a de Vila Viçosa que es

tA vago por falecimento de Maria Leitoa, sua proprietlria , que 

passou por merc8 a Ant8nio de Oliveira. 

'4. 165,. Jun. º'· 
Sobre a pretensão que Catarina da Cunha tem de que se lhe recom-

pense o offcio de juiz dos ortãos de Arraiolos que, sem causa, 

foi tira•o a seu av8, Francisco Vieira da Cunha e de cuja peti

ção de 1648. Jan. 02 se junta parecer. 

,5. 165,. Jun. O?. 
Nomeação de letrados para cargo de juiz de fora de Arraiolos , 

vago por terminado o tri8nio do Lic. Ant8nio Lopes Correia e a 

que concorreram: e Licso Simã Bot elho Vocaao , Ant8nio Machado , 

natural de Vila Pouca de Aguiar e Manuel Carneiro da Silva que 

fora juiz de fora em Barcelos. Foi nomeado o primeiro, "que pela 

informação da Universidade constou ser bom estudante, e bem pro

cedimento, e que leu no Desembargo do Paço em 31 de Mai do pre

sente ano, por tod s, leu"• 

,6 . 165,. Julo º'• 
Sobre a afronta p~~lica feita pelo fidalgo Luis de Melo da Silva 

na vila de Porto de M&s a João Fraàe sobre matlria do seu offcio 

sendo este juiz ordinlrio, acerca da prisão de Jorge de Matos , 

acusado de desfloramento uma orfã parente do juiz. 

1 

• 

1 

1 

1 
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,7. 165,. Julo 2a. 

Nomeação de pessoas para os offcios de escrivão a CAmara da 

vila de Chancelaria , de tabelião do pdblico, judicial e notas 
I 

orfãos e almotaçaria que servia Manuel Barreto , por aus8ncia 

do prpprietãrio Pedro Barroso que fugiu para Castela antes da 

aclamação por erros que neles cometeu haverl cousa de vinte anos. 

Foram pretendentes: João de Arronches , genro do faleciio Manuel 

Barret ; Luis Crist8vão, da Aldeia da Mata , termo de Crato; Pe~ro 

Dias Falcão , da nobreza ia vila da Chancelaria; Domingos Mar

tins Ribeiro , ia vila de Seda; e Francisco Fernandes alcaiie na 

vila de Alter do Chão. Foi preferido João ie Arronches. 

'ª· 165'· Jul. 30. 
Sobre o offcio ie escrivão da Coudelaria de Vila Viçosa que va-

gou _ por morte de Manuel Rodrigues Latino , que fisou em Pedro 

Gonçalves , visto que a sobrinha do falecido e proprietlria i 

of!ci tinha fugid.o para França co11 seu pai "por temer do Santo 

Offcio da Inquisição 0 " 

' '· 1659. Age. 01. 
Sobre a licença que Ant8nio de Andrade da Arruda , cuarda-j&ias 

da Casa de Bragança, pede para renunciar ao offcio de tabelião 

do judicial de Vila Viçosa e para recolher ae Alentejo enquanto 

não for ocupado noutro serviço. 

100. 165,. Ago. 22. 

Sobre o offcio de porteiro do juizo dos orfãos te Portel que 

vagou por morte de Manuel Gomes , em que foi provido Manuel Fer

nandes que o requerera. 

101. 165,. Ago. 22. 

Sobre a serventia que Iria Go•es , vi4va de Francisco Gomes Sin

de , pede dos offcios de escrivão do judicial e notas de Monfor

te para Gaspar Correia d'Orta , pessoa que servia na vereaçãoº 

102. 165'º Set. 05. 
Nomeação de pessoas para o off cio de tabelião das notas da vila 

. 

1 

de Our3m por falecimento de A~t&nio de Cardonega1 a que concor- 1 

reram: a vi4va Ant&nia Simões, para uma das suas duas filhas; 

J oão Vieira Pinto , natural de Our8m que serTira mais de 20 anos • 
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x ao Dr. Rodrigo Rodrigues de Lemos , juiz dos fe;_toe da Coroa e 

Fazenda e Desembarco das Casas de Bragança e do Senhor Infante 

D. Pedro ," e particularmente o acompanhara de dezoito anos e 

esta parte, a princfpio na Embaixaàa de Roma , ind mesmo o Desem

bargador, por secretlrio dela, onde se achara no encontro, que 

houye com o Marqufts de l Los Velles Emeaixaior de Espanha , e de

pois de tornar para o Reino o ano de quarenta e trls o acompanha

ra tamblm no rigor do verão ao Alentejo no de quarenta e quatro 

a Santarlm , e Tomar , sobre a cobrança e acrescentamento das d3ci

mas, e outras dilig3ncias, no de cinquenta e dois a Setdbal na 

alçaàa em que foi condena o 1 morte um homem muito facinoroso, 

em cuja prisão se achou na companhia do Juiz àe fora Mateus Gon

çalves Mousinho ar~canào sua Tida naquela ocasião"; Simão Lo

pes, . de Ourlm, couteiro e guarda dos pinhais; Ant&nio Nunee Mar~ 

tine, eecriYão da dfcima de Ourlm, genr de Mateus Cabral ; Ant&-

t nio Galvão , morador n~esma vila; Domingos Vieira e João Luis , 

ambos daquela vila. Foi sobre Ant&nio GalYão que reca!u a escolha. 

103. 165,. Seto 05. 
Nomeaçãe de pessoas para o of!cio de meirinho da correição de 

Our3m, vago por falecimento de Francisco de Gouveia de Figueire

do , para que foi nomeaào João Vieira Pinto por merc3 feita ao 

Dr. Rodrigo Rodrigues me Lemos . Foram pretendentes: a vidva ào 

proprietlrio Infts de Escovar , filha de Jacinto da Costa que ser

vira o oftcie, João Vieira Pinto , jl referido; Simão Lopes , e 

X João Luis, meirinho das Dfzimas. 

104. 165,.Nov. 07 

Pauta Municipal aprovada para Portel e para o ano de 1660. 

105. 165,eNOY• 07. 
Pauta aprovada para servir em Porto de M&s no ano e 1660. 

106. 165,.Nov.07. 
Pauta municipal aprovada para servir em Borba no ano de 1660. 

107. 165,.Nov.ia. 

Pauta municipal aprovaia para servir em Monsaraz em 1660. 

108. 165,.Dez.10 

Pauta municipal de !vora-Monte para 1660 • 
.... --.. ~.t.: ··-
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10'• 165,.Dezol5 
Pauta municipal de Alter do Chão para 1660. 

110. 165,.Dez.22 
Nomeação de pessoas para o oficio de juiz dos orfã s da 

vila de Our&m vago por morte de Luis do Vale Correia, a 

que concorreram: Maria da Silveira, vi~va do proprietlrio 

filha de Agostinho de Vila Lobos , que fora proprietArio 

do cargo; Francisco de Sampaio Privado que foi criado de 

Baltazar Rodrigues de Abreu; Domingoi Freire Gameiro , ne

to de Aleixo Gameiro; Jos3 Sodr3 Correia do Vale , capitão 

da Ordenança na mesma vila, com acções militares na fron

teira do Alentejo , em Elvas e Badajoz; Ant8nio de Melo de 

Sousa; Manuel do Couto Moutinho , moço da cftmara de El-Rei 

Miguel Rodrigues Borges , que serviu em Angola com e gover

nador, Luis Martins de Sousa Chichorro; e Ana de Barros 

da Silveira, filha de, Agostinho de Vila Lobos da Silveira 

a qual veio a ser contemplada pelo despacho rlgio. 

111. 1660. Jano 07. 
Sobre uma das c udelarias das duas praças de cavalo de Mon-

saraz que pede Estevão Mendes. 

112. 1660. Jan. O?. 
Pauta da cAmara de Vila Real aprovada para o ano de 1660. 

113. 1660.Jan0 0?. 
Pauta municipal de Monforte aprovada para o ano de 16600 

114. 166o.Fev.o4. 
Pauta dos oficiais da Clmara de Arraiolos aprovada para o 

ano de 1660. 

115. 1660.Fev.2?. 
S bre o offcio de Juiz dos orfãos de Monforte de que foi 

proprietlrio Diogo Barradas Mures pedido por Maria Curva 

sua filha para quem com ela casar. 

116. 1660.Mar.Ol. 

1 

' ' 
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Sobre a propriedade dos off cios de avaliaior do concelho e sela

dor dos panos de Borba, va os por falecimento de Isabel Riçol , 

pedidos por Bento Martins Ferro Velho . 

i i 7. 1660.Mar.03. 

Sobre o agravo que a C!mara de Arraiolos tirou do Ouvidor ia 08-

~ mara~ae Vila Viçosa lhe não receber os em9argos que puseram para 

Ant&nio Gomes não ser admitido a cAntaro de vereador. 

11~. 1660. Set. 03. 

Sobre a renun~ia que pede do offcio de escrivão da C!mara ãe~OUttm 

Ant3nio da Mota Sodr8 a favor de sua filha Margarida Pereirao 

11,. 1660. Abr. 07 

S bre a licença que Crist&vão da Silva pede para poder nomear sua 

filha Isabel de Campos no oficio de escrivão do judicial e notas 

de Alter do Chão. 

120. 1660. Mar. 05. 
Nomeação de pessoas para es of!cios de partidor dos orfãos e ava-

liador · do concelho de Porto ie M6s , vacos por falecimento de Ma

nuel de Andrade . 

121. 1660. Abre 14. 
Sobre os offcios de contador, inquiridor e distribuidor do Geral 

de Vila Viçosa , que eram de Manuel Gonçalves e que estavam dados 

para uma sua filha e os pede PAscoa Rodrigues. 

122. 1660. Abr. 23. 

Sobre a petição de PAscoa Rodrigues ia mercl do offcio de escri

vão do celeiro do dep6sito de t~igo de Vila Viçosa que vagou por 

rendncia de seu pai, Manuel Gonçalves. 

123. 1660. Jun. º'• 
~ Sobre a pretensão de Nicolau de Carvalho Serrão de o acu!.are• 

do cargo de vereador na vila de Arraiolos por motivo de ter mais 

dois offcios. 

124. 1660. Jun. 11. 

1 
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Sobre a serventia que pede Anastlcia da Costa , vi4va de Manuel 

de Andrade para João de Almeida dos oftcios de partidor dos 

oríãoa e avaliador do concelho de Porto de M&s , enquanto durar 

a menoridade de seu filho. 

125. 1660. Jul. 02. 

Sobre o requerimento de Gil Peuaadas Pequeno , morador na vila 

de Monforte que pede os offcios de contador, inquiridor e distri

buidor da dita vila de que era proprietArio Domingos Curvo. 

126. 1660. Jul. 16. 

Sobre a serventia.que Ana de Barros da Silveira , proprietlria 

do oftcio de juiz doa orfâos de Ourlm , pede para Pedro Sodr3 

~ do Vale , seu cunhado. 

127. 1660. Jun. 18. 

Sobre o off cio de procurador do Estado da vila de Portel que 

peàe Francisco Dias Lopes Cardim. 

128. 1660. Jul. º'· 
Sobre a queixa que os oficiais ~a CAmara de Portel fizeram do 

juiz de fora Francisco da Costa Ribeiro e o que resultou àa 

informação tomaàa àcerca dos capf tulos de seus procedimentos. 

12,. 1660. Jul. 21. 
Sobre a licença que o Lic. Francisco da Costa Ribeiro pede pa

ra estar nesta cidade àe Lisboa enquanto se não determina o 

neg&cio do emprazamentD que o Conde de Atouguia lhe fez, estan

do em Portel servindo sua judicatura, senão o Conde governador 

das Armas do Alentejo. 

130. 1660. Jul. 22. 

Sobre a causa que o Lic. Francisco àa Costa Ribeiro , juiz de 

X fora de Portel , teve para V_!..r a esta C rte sem licença e em

prazamento que lhe foi posto pelo Conde de Atouguia , governador 

das Armas do Alentejo. 

l3lo 165,. Nov. 070 

Pauta da eleição municipal de Our3m aprovaàa para o ano de 1660. 
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132. 165,. Nov. 07. 
Pauta municipal ie Sousel apr vaàa para 1660. 

133. 165'· Set 0 26. 
S bre a preteasão que Lic. Ant&nio Feraandee Baião para ser 

admitii• nas eleições da vila de Arraiolos , sem ea•arro de 

seus pais e avie não haverem servid • 

134. 1660. Nov. 1,. 
Seàre a licença que Manuel Roirigues de Santiaco, juiz des 

orfãos de Arraiolos , pede para renunciar em seu filho Tom8 

Rodrigues de Saatiago. 

135. 165,. Out. 10. 
Soàre a oferta que Lic. Gaspar Feraandes Rosa, m8dic• do 

X partido de s. Maje't ie, fez de curar o povo de Portel com a 

metade dos 30 mil rso que a Ctmara dava ao Lic. Francisco Soa

res , falecido. 

136. 1660. Nov. 10. 
Soàre a serventia do oficio àe escrivão dos orfãos da vila de 

Monforte , vago por falecimento de Maauel Rodrigues Madeira , 

pedida por João ia Cunha de Castelbranco . 

137. 1660. Nov. 17. 
Sobre o offci de meirinh das execuções da Fazenda do Ducado 

na vila de Our~m , que pede Gaspar Rodrigues da Assunção. 

13~o 1660. Nov. 1,. 
Sobre a resist8ncia feita na vila de Portel ao juiz Francisco 

~ Dias Lopes Cardim , ferido à estocada quaiado desempenhar • car

go na aus8ncia do juiz de fora. 

139. 1661. Abr. o4. 
Soàre a serveatia d offcio de escrivã dos orfãos de Porto 

de M&s , pediia por Domingos Freire Gameiro enquanto se liti

giam os embargos que Jos8 Gomes da Silva lhe levantou na Chaa

celaria. 

l 
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140. 1661. Mai. 11. 
Sobre se prorrogar a Manuel de Vargaa Franco a serventia e 

tabelião do judicial de Borba, ie que 8 proprietlrio João 

Coràeir , incapaz àe o servir. 

141. 1661. Mai. 13. 
S bre se prorrogar a Angela Monteira, proprietlria doa off cioe 

de avaliador e partidor do concelho de Vila Viçosa , a serventia 

para seu irmãe Amador Monteiro , dando-lhe a terça parte d ren-

i•ente. 

142. 1661. Jun. l?. 

Nomeação àe letrados para o carco de ouviier da Comarca ie 

Vila Viçosa, na vaga àeixaia pelo Lic. Domingos Lobato Quintei-

ro , sendo nomeado Diogo de Paçe , natural de Lis-oa . 

1661. Jul. 13. 
Pedido de rendncia de Manuel Antunes Ferreira do cargo de fiel 

d Tesouro, que fora escrivão dos orfãos de Portel . 

144. 1661. Jun. 220 
So9re a serventia do ff cio de ta~elião das notas ia vila de 

Arraiolos que peie Luis Pinheiro , enquaato durar o impedimento 

do proprietlri João Ferreira de Meireles. 

145. 1661. Jul. 22. 
Nomeação .de letrados para juiz de fora àe Sousel , sendo nomea

do o Lic. Manuel Gomes Botelho. 

146. 1661. Jul. 22. 
Nomeação de letrados para juiz de f ra de Alter do Chão , sen

d designado o Lic. Andr& da Costa Moreira , que tamb&m concor

rera a Sousel . 

147. 1661. Jul. 2,. 
S bre a serventia de escrivão do Hospital e Arraiolos , que 

João Manuel Rebelo JOdiu se lhe prorrocasse. 

148. 1661. Set. 26 0 



131

1 

- 128 

Sobre a licença que o Lic. Andr8 àa Costa Moreira , juiz ie 

fora ie Alter do Chão , peàe por um ate para leTar ia Corte àe 

Lisboa a sua casa e fam!lia. 

149. 1661. NoTe 14e 
Pauta de eleições municipais da vila de Caminha aprovai& para 

o ano cie 1662. 

150. 1661. Nov. 16. 
Pauta eleitoral ie Vila Real aproTaia para o ano de 1662. 

151. 1661. Nov. 18. 

152. 

153. 

154. 

155. 

156. 

157. 

158. 

15,. 

Pauta municipal da Tila da Chancelaria apreTada para o ano de 

1662. 

1661. Nov. 18. 
Pauta municipal ie Arraiolos para 1662. 

1661. Novo 18. 
Pauta municipal ie ! vora-Monte para 1662. 

1661. Nov. 180 
Pauta municipal de Borba para 16620 

1661. Nov. 23. 
Sobre se prorrogar a João Simões , e sua mulher, Catarina 

Freixa, por mais 2 anos, o of!cio ie hospitaleiros ia vila ie 

Arraiolos. 

1661. NoTe 23. 
Pauta municipal de Alter do Chão para 1662. 

1661. Novo 250 
Pauta municipal ie Portel para 1662. 

1661. Nov. 23. 
Pauta municipal ie Monforte para 1662. 

1661. Nov. 23. 

( 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

. 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

j 



132

Sobre se conceier a Toai Rodrigues de Santiago maia 2 anea no 

of!cio de mer omo d Hospital de Arraiolos º 

160. 1661. Dez. 070 
Pauta municipal de Porto de M6s para 1662. 

161. 1661. Ago. 23. 
Sobre pedirem os Religios a de S0 Paulo, do Convento de Na. sa. 
ia Luz, de Montes Claros , o pdlpito de Moasaraz. 

162. 1661. Nov. 2a. 

Sohre a serventia ie escrivão do Judicial e Notas de Monforte 

pedida por Iria Gomes , vi!va de Francisco Gomes Sinie, enquan

to durar o impedimento de menoridaie de seu filh, para~ 

ciio de Almeiia. 

163. 1661. Dez. 14. 

164. 

165. 

166. 

Nomeação de pessoas para o oficio de tabelião das Notas de 

Vila Viçosa , vago por falecimento de Luis Machado da Fonseca 

sendo nomeada Maria Rodrigues Freire , vi«va do propriet!rio 

para dote de sua filha Beatriz Machada. 

1661. Dez. 1,. 

Pauta municipal de Monsaraz para 1662. 

1661. Dez. 230 

Pauta municipal de Our8m para 1662. 

1662. Jaa. 27. 

Sobre a queixa contra o Lic. Francisco Nabo d'Alc!çova ouvidor 

àe Our'• , da mudaaça que fez de João da Silva e outro, presos 

na cadeia daquela vila, para o Limoeiro , sem dar priaeiro con

ta na Junta como era obri ado. 

167. 1662. Fev. oa. 
Sobre a nomeação de pregad res para o 141pito de Monsaraz na 

Quaresma do presente ano, pedido pelos Religiosos do Convento 

da Luz , de Montes Claros. 
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168. 1662. Mar. 01. 
Sobre o cas ela morte do meirinho •a Correiçã de Vila Viçosa 

Domingos Carvalho Pereira , acoatecida em Arraiolos , sendo seu 

autor Francisco de Macedo . 

16,. 1662. Mar. l?o 

Sobre a queixa que o Lic. Francisco da Costa Ribeiro , juiz ie 

fora de Portel , fez do Des 0 Sebastião ie Abreu Serrão , que nes

ta vila eatl com alçacla, de lhe impe•ir p er tomar por aposen

tadoria unas casas de que necessitava e solicitar contra ele 

que o desterrassem da sua judicatura. 

l?O. 1662. Mar. 27. 
Sobre a serventia de partiior dos orfãos, contaclor, inquiridor 

e distri~uidor da vila de Porto de M6s , que pede Domingos de 

Sequeira, enquanto durar o impedimento ie Francisco Gomes Mol,t.Í~a 

171. 1661. Dezo 22. 
Pauta municipal àe Sousel para 1662. 

172. 16620 Abr. 1,. 

173. 

174. 

175. 

176. 

Sobre o quart ano que .pede o Lic. Francisco da Costa Ribeiro 

juiz de f ra àe Portelo 

CONSULTAS ie ~ DE NOVEMBRO DE 1660 a 21 DE JANEIRO DE 1661, 
CUJAS RESOLUÇ~ES SÃO RUBRICADAS DE CHANCELA DA RAINHA 

A SENHORA D. LUISA. 

1660. Nov. 15. 
Pauta municipal ele ~vora-Monte para 1661 

1660. NoT. 15. 
Pauta municipal de Monsaraz para 1661. 

1660. Nov. 12• 
Pauta municipal de Porto de M8s para 1661. 

1660. Nov. 08. 
Pauta municipal de Our3m para 16610 
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177. 1660. Nov. oa. 
Pauta Municipal de Alter do CHão para 1661. 

i7a. 1660. out. 22. 
Nomeaçãe de pessoas para o oficio de escrivão dos orfãos de 

Porto àe M6s , que era de Jos3 Gomes da Silva , sendo nomeado 

o capitão Domingos Freire Gameiro , tendo em consideração os 

serviç s de seu aT8 Aleixo Gameiro . 

17,. 1660. Ag • 25. 
S bre o offcio de procurader do ndmero de Porto de M~s , pedido 

por Ant&nio Bernardes . 

l~O. 1661. Jan. 21. 
Nomeação de letra os para o cargo de ouvidor da comarca de 

Our8m , a que concorreram: AndrA de Andrade do vaie , que fora 

' 
: 

l 

juiz de fora de Vil~ Real; Francisco Nabo d'AlcAçova , escrivão 1 

do ouvidor de Valença do Minho e Ant&nio Lopes .Correia , juiz 

de fora de Arraiolos , seado n meado primeiro. 

la1. 1661. Mar. lO. 

la2. 

1~3. 

1~4. 

1~5. 

S bre a serTentia àe ta9elião das notas de Vila Viçosa, na Ta

ga de Manuel de Aradjo , preso pela Sailta Inquisição, peàiàa 

por João Rodrigues Monteiro , e dos offcios ie escriTão do Judi-

cial e avaliaior do concelho, que eram do mesmo proprietl.rio, 

peiid s por Peàro Gomes Castanhoo 

1660. Nov. 12. 

Pauta municipal de Portel para 1661. 

1660. Nov. 10. 

Pauta municipal de Monsaraz , para 1661. 

1660. Nov. 10. 

Pauta municipal àe Sousel , para 16610 

1660. Nov. 05. 

Pauta municipal de Borba , para 1661. 

1 
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li 
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186. 1660. N v. 050 
Pauta municipal e Cha celaria para 1661. 

1a7. 1660. out. 22. 
Sobre a serventia de partidor, inquiridor, distribuidor e con

tador de Porto de M6s 1 por ausfncia do propriet!rio Francisco 

Gomes Molina , pedida por Domingos da Silva. 

188. 1660. Out. oa. 
Sobre a serventia de escrivão dos rfãos de Porto de M6s , pe

dida por João de Sousa Melo , de que era proprietArio Jos& Gomes. 

ia,. 1660. out. 22. 
S bre a conta que deu o Ouvidor da Comarca de Vila Viçosa àcer

ca da dilig3neia que fez na vila de Portel das idviàas que houve 

entre os vereadores e o juiz de fora, Lic. Francisco àa Costa 

Ribeiro . 
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2i'5~ 670 Livro NOº 9. 
Assignaturas Regias/ De Sua. Magestade El Rey 
o Senhor D. Afonso Sexto. 

1 vol. encº / 310x210 mm. / { tt4 ~' 
1662-1667: com assinatura r~gia. 

1663.Mar.17-1665.Set.02: com chancela r~gia. 

1. 1662. Nov. 17. 
Sobre o que resultou da devassa que se tirou 
~o Lic. Gaspar Correia Tavares que.serviu de 
Juiz de fora de Vila Viçosa . 

2. 1662. Out. 09º 
Sobre a conta que o Ouvidor de Vila Viçosa , ' 
Lic . Diogo Passe , deu àcerca da falta que na 
vila de Borba hâ de juiz de fora e vereadores. 

3. 1662. Dez. 15. 
Pauta homo~o9ada dos oficiais da câmara de Evora
-Mont~ ~ara o ano de 1663. 

4. 1662. Dez. 15. 
Pauta homolo9ada para a câmara de Arraiolos para 
o ano de 1663. 

5. 1662. Nov. 1,. 
Pauta aprovada para a câmara de Porto .de MÓs no 
ano de 1663. 

6. 1662. Nov. 13. 
Pauta da câmara de Ourém aprovada para o ano de 
1663. 

7. 1662. Nov. 13. 

e. 

'· 

10. 

Pauta da câmara de Monsaraz aprOvada para o ano ' 
de 1663. 

1662. Out. 13. 
Sobre a residência a tomar ao Lic. Simão Botelho 
Vogado do lu9ar de juiz de fora de Arra.i: iàs . 

'. 

1661 • . set. 26. . . 
Sobre a serventia que Gaspar Gomes de Abreu pede 
dos oficias de couteiro de cavalo e avaliadqr do 
concelho de Portel durante o impedimento de . seu 
pai, Manuel de Abreu Caldeira , que est; pres~ co~1 
culpado da morte de Francisco Dias Lopes Cardim . 

1660. Nov. 24. 
Sobre a prorro9ação da serventia de ~ordomo do 
hospital de Arraiolos pedida por Tomas R drigueé 
de Santiago . 1 
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11. 

12. 

13. 

1662. rev. 06. 
Sobre a licença 9ue o Lic. Manuel Dourado Soares , 
juiz de :fora de Monsaraz , pede ara ir a Lisboa 
tratar de seus ne9Ócios. 

1662. Jun. 21 • 
Sobre a nomeação de pessoas para o oficio de hos
pitaleiro da Casa da MisericÓrdia de Alter do Châ p 
por falecimento de Sebastião Vaz , recaindo pro
posto favorável em Manuel Gonçalyes Tecelão . 

1662. Jul. 21. 
Sobre pedir prolon9amento do seu man.dato pdr mais 
um ano o .Lic. Manuel Dourado Soares , juiz de fora 
de Monsaraz , que fora provido em 165,, no que foi 
atendido com base no parecer da J unta da Casa de 
Bragança que cita a "muita falta que há de sugei
tos de letras para semelhantes lµgares". 

14. 1662. A90. º'· 

15. 

16. 

17. 

18. 

Sobre o modo como se deve proceder contra o Ouvi
dor da Comarca de Our~m, Lic. Francisco Nabo d 
~lcacova ,po~ não ~atisfazer ao que se lhe ordenol 
sobre João da Silva , de Chão de Couce , e outro, 
presos no Limoeiro . 

1662. Nov. 13. 
Pauta municipal de Sousel homoló9ada para 1663. 

1662. Dez. 15. 
( 

Pauta municipal de Borba h.omolo9ada para o ano d1 
1663. 

1663. Mar. 17. 
Sobre a ida do Ouvidor da Comarca de Ourém , . Li . • 
Francisco Nabo de Alcáçova , à corte de Lisboa 
par~ .. s~r .. repreend~do "pelo exc~sso que cometeu · 
na remissão dos presos que estavam na cadeia de 
Ourém para a do Limoeiro , quebrantando as doaçaep 
da Casa". 

1663. Jul. 20. 
Sobre a conta que o Lic. Luis Pereira GonÇalves , 
juiz .d.e fora de Arraiolo.s , foi dar à corte. de 
Lisboa sobre os excessos que os Franceses come
teram naquela vila, pedindo licença para ficax 
lá durante um mês. . · 

1663. A90. 13. 
Sobre a licença que o Ouvidor de Vi~a Viç sa , · 
Li c. Diogo Pace , pediu para convalescer de uma; 
9rave doença retirando-se por algum ten_ipo 11 a 
seu natural". 
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20. 1663. Set. 01. 

21. 

22. 

23. 

2.(. 

Sobre pedir Margarida Dias o oficio de hospitalei o 
da Misericórdia de Alter do Chão., valJ!O por morte 
de seu marido, Manuel Gonçalves . 

1663. Out. 27. 
Sobre a propina que o Reitor do Convento de S. 
João Evangelista, da cidade de {vara , Dr. GregÓrj~ 
dos Anjos , pede (como Provedor do Hespital de Por1el 
pelo trabalho que tem de ir visitá-lo todos os anc~ 
no que faz dispêndio, sabendo que ' na vila de 
Arraiolos se pagavam.( mil réis ao reitor provedox, 

1663. Out. 30. 
Pauta municipal de Portel aprovada para 166.(. 

1663. Nov. 12. 
Sobre a carta do Reitor do Convento de S. João 
Evangelista, de ~vara , Gregório dbs Anjos , a comu
nicar o falecimento .de Francisco de Aguiar Boto , 
mordomo do hospital de Portel , e sobre outros 
assuntos tócantes à cobrança e segurança do.s ber.is 
do hospital. 

1663. Nov. 16. 
Sobre o requerimento do Lic. Francisco da Costa 
Ribeiro , pedindo que seja outra pessoa a tomar
~lh~ residência do seu tempo de juiz .de fora de 
~or:tel , que não seja o ouvidor da Co~arca,. Lic. 
Diogo Pace , por existir entre ambos inimizade, 
derivada de desentendimento em relação a uns cert s 
conjurados daquela vila partidários de .Cast la . 
Foi .. ~fosi1J1nado para aquele efeito o Lic. Manuel 
Dourado Soares , de Monsaraz . 

25. 1663. Jan. 1,. 

26. 

Sobre a nomeação do pregador pata o pÚlpito de 
Monsaraz na Quaresma de 1663, designado ' entre os 
Religiosos do Convento de N! S! da Luz de Montes 
Claros . 

1663. Nov. 26. 
Pauta municipal de Monsaraz aprovada para o ano 
de 166-4. 

27. 1662. Nov. 03. 
Sobre "OS lugares de letras providos nas , terras 
das comarcas de Our~m e Vila Viçosa pará satis- ' . ' 
fazer o decreto de S. M. de le de Outubro. 

.t 
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21S. 1662. ·Novo 2'. 

Sobre a notificação ao ouvidor de Ourém Dr. Fran
cisco. N~bo de Alc~çova , para no'~razo de 15 dias 
dar conta ao fundamento que teve para remeter 
presos para o Limoeiro João da Silva e outro. 

2,. 1663. Jan. 1,. 

30. 

Pauta municipal de Portel aprovada para 1663. 

1663. Mar. 05. 
Sobre Estêvão Mendes da Silveira , pautado para 
vereador de Vila Viçosa , não querer aceitar o 
cargo por ser capit~o - de cavalos. ' 

31. 1663. Abr. 06. 
Sobre se mandar tomar residência ao Lic. Francisco 
da Costa Ribeiro , juiz de fora de Portel. 

32. 1663. Abr. 06. 

33, 

35 

36 

37. 

3B. 

Nomeação do Lic. Lu.is Pereira Gonçalve.s para ju~z 
de fora d~ Arraiolos . 

1663. Set. 07. 
Sobre Manuel Leitão , da vila de Sousel , pedir al
var~ da licença que obteve para nomear um filho 
ou filha os of Ícios de escrivão dos Órfãos e dà · 
almotabaria daquela vila ; 

16lí3. Out. 31. 
Pauta municipal de Borba a.provada (para 166.(). , 

1663. Nov. 215. 
Sobre o provimento do car,o de juiz de fora de 
Portel , na sucessão do Lic. Francisco d~ Costa 

; 
Ribeiro , propondo-se o nome do Lic. José de ' 
Almeida Machado , que acabara dé ser·vir em Mért 1 

166.(. Fev. 2,. 
Sobre o oficio de couteiro das devesas de Alter 
do Chão pedido por Bartolomeu de Campos . 

166.(. Mar. 12. 
Nomeação de pessoas para o oficio de escr~vão 
dos Ó~fãos de Mon~araz que va!ou por falécimen
to de Manuel Eoelho de Mor2is . 

16 6.(. Mar. 2.( • 
Esperança de Matos Toja , viúva de Luis 
reda de T~vora , pede o oficio de coudel 
de Portel , que era de seu marido mo~to 
castelhanos. 
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1664. Out. 2,, 
Sobre a residência tomada ao Lic. António Robalo 
Freire que servi~ de juiz de fora de Borba e Vila 
Viçosa . 

1664. Out. 31. 
Pauta com as pessoas aprovadas para servirem na · 
c;mara de Monf orte no ano de 1665. 

1664. Nov. 07. 
Pauta municipal de Porto de MÓs ~provada para 
1665. 

1664. Nov. 01. 
Sobre as censuras de que a abadessa do Mosteiro 
das Chagas de Vila Viçosa SÓror Mariana de Santo 
António , deu conta , respeitantes ao procedimento 
que contra ela movia o Provincial da Prov!ncia 
dos Algarves por não querer ela readmitir uma 
cristã-nova penitenciada pelo Santo Oficio que 
tinha sido religiosa naquele mosteiro. 

1664. Nov. 01. 
Pauta municipal de Alter do Chão aprovada para o " 
ano de 1665. 

1664. Out. 17. 
Sobre o oficio de escrivão das armas de Portel 
pedido por Catarina Serra para dote de uma das 
suas filhas, lugar que va!ara por morte de Matias 
Manuel , seu marido e que ela herdara de seu pai 
João Serrão . 

1664. Out. 16. 
Nomeação de pessoas para a Coudelaria de Por.te , 
va!a por falecimento de Luis d Rebpredo de 
T~vora , lugar pedido por Esperànça de Matos Toja , 
sua vi~va e que lhe foi concedido para seu filho 
varão. 

46. 1664. Mar. 28. 
Sobre os oficias de partidor das Ór·fãos.· .e ' avalia 
dor do Concelho de Monsaraz , vago por faleciment11 
de Ga~par Pereira , pedido por Manuel Sob~~ ho de 
Sousa . 

47. 1664. Mar. 2~. 

Nomeação de pessoas para os lugares de ~or~omo 
de tesoureiro do hospital de Portel , sendo indi
cados respectivamente, o Cap. Bartolomeu Francq 
e Ma nuel Gonçalves . 
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1664. Mar. 14. 
Nomeação de pessoas para os oficias de tabelião 
judicial, avaliador e par tidor ~o Concelho e dos 
Órfãos da vila de Portel , que va9aram por morte 
de Francisco de Aguiar Boto e passaram a Diogo 
de Aguiar Boto , seu filh o . 

4,. 1664. Mar. 12. 
A 

Pauta de pessoas homologadas para a camara de 
Monforte no ano de 1664. 

50. 1664. Mar. 12. 
Sobre João Lourenço pedir os oficio~' de avaiiador 
do concelho e de partidor dos Órfãos da vila de 
Alter do Chão , vagos por morte de Sebastião da 
Costa . 

51. 1664. Mar. 12. 

52. 

Pauta municipal de Chancelaria aprovada para o anp 
de 1664. 

1664. Ma:r. 12. 
Pauta muriicipal de Alter do Chão homolo!ada par:a 
1864. 

53. 1664. Jan. 11. 
Sobre pedir Domingos da Costa Sarça a carta de 
propriedade ~os oficias de escrivão das notas e 
do judicial da vila de Borba , em virtude do alva
rá do Principe D. Teodósio que fez mercê deles 
a sua mãe Isabel Francisca ~ 

54. 1663. Nov. 04. 

55 

Pauta municipal de Arraiolos aprovada, com algu
mas correcções, para o ano de 1664. 

1663. Nov. 04. 
Pauta municipalde Vila Viçosa aprovada para 1664 
com algumas correcções. 

56 1663. Out. 31. 
Pauta municipal de Ourém aprovada, com.córrecçõe 
para o ano de 1664. 

57. 1663. Out. 31. 
Pauta municipal de Porto de MÓs homologada para 
1664. 

CO'rAS 
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1662. D'ez. 01. 
Nomeação de pessoas para o oficio de escrivão dos 
Órfãos da vila de .Monforte , vaga·P.or falecimento 
de Manuel Rodrigues Madeira , e cuja propriedade 
foi atribuida a Francisca Giroa que fora ama de 
leite da Rainha da Grã-Bretanha . 

CO'l'AS 

5,. 1662. Out. ll. 
Nomeação àe pessoas para a propriedade do oficio d~ 
tabelião de notas de Vila Viçosa gue vagou por 
falecimento de Lourenço Rodrigues Torres . 

60. 1665. Out. 15. 
Pauta eleitoral da câmara da vila de Chancelaria 
aprovada para o ano de 1666. 

61. 1665. Nov. 27. 
Pauta municipal de Borba aprovada para 1666. 

62. 1665. Dez. 11. 
Pauta municipal de Porto de MÓs aprovada para 1666 , 
com algumas correcçees. 

63. 1665. Jun. 15. 
Sobre pedir João Coelho renuncia das oficias de 
partidor e avaliador do concelho de Arraiolos para 
as datar em sua filha Isabel, ou seja, para a 
pessoa que com ela casar. 

64. 1665. But. 15. 
Pauta municipal de Sousel aprovada com correcçe~s 
para 1666. 

65 1665. Mar. 13. 
Nomeação· de pessoas ~~ra o º!~cio de escrivão da~ 
Ó;fãos de Arraiolos , que vagou ~ar falecimento de 
Joã Manuel Rebelo e que recaiu em Gaspar da Fon~ - e 

seca . 

66 1665. Abr. l,. 
Sobre a renúncia do oficio de escrivão dos Órfãos 
de Arraiolos que é proprietário João Man e Rebe
lo , pedida a favor de seu genro António Dias 
Morato .~ 

67. 1664. Bez. 03. 
Nomeação de pessoas para o af icio de escrivão dos 
Órfãos de Borba que va!ou por falacimento de Joan 
da Fonseca , que ficou em Francisco Loba Pinheiro 
e em que foram também opositores ~aria Álvares ; : 
Lourenço Correia da Franca , natural de Olivença : 
e activo participante nas Guerras da Restauração ; 
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6B. 

6,. 

70. 

71. 

72. 

73. 

António Cordeiro , capitão de uma Companhiã de 
Éguas de Vila Viçosa , morador na Alcaravi ça ; e 
António Lourenço franco , defenso~ do castelo de 
Borba ~ soldado de outras batalha~ da ~poca. 

1664. Dez. 12. 
Pauta municipal de Our~m aprovada para 1665. 

1665. Out. 1'. 
Pauta municipal de Monforte aprovada para 1666. 

1665. ·Jan. 01. 
Pauta municipal de Monsaraz para o an'o de 1665. 

1665. Nov. 20. 
Pauta municipal de Évora Monte para 1666. 

1665. Out. os. 

' 

Sobra a praça de cavalos que vago~ na vila de Por
tel por falecimento de Francisco de Magalhães Gale ~ 

go , pedida por seu irmão João Galego di M~galhãe:s . 

1665. Dut. 15. 
' Sobre pedir o Li c . João Pinto Pestana , ouvidor da 

comarca de Our~m , licença para ir a Portel buscar 
sua casa. 

74. 1665. Out. 16. 
Sobre os oficias de escrivão do pÚblico e judiciaJ 
de Monforte , vago por falecimento de Pedro Fernan
des Monteiro , pedidos por sua v~Úva Helena de 
Morais de Macedo , para casamento de uma filha. 

75 1665. Jun. 11. 
Requerimento dos oficias de escrivão .de câmara e 
i~quiridor da vila de Our~m apr~sentado por João 
Pereira de Faria , vago por faleêimento de António 
da Mota Sodr~ , seu sogro, 

76 1665. Abr. 15. 

77 

António Dias Morato pede os oficies de esGrivão 
do Hospital de Arraiolos , va!JOS por fa.l,e:'Gilhe~to 

de seu sogro João Manuel Rebelo . 

1665. Abr. lo. 
. .. 

Sobre a nomeação de procurador do concelho para 
a Câmara de Porte1em lugar de João da Rosa que . . 
constava da pauta e se achou em impedimento· "por 
ser muito velho e pobre, com falta de sa~de", 
sendo proposto Noutel Fernandes . 
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1e. 1665. Mai. 22. 
Sobre a licença que pedem os oficiais da câmara dE 
Monforte para cortarem 600 ;irvor~s dos baldios 
para se remediarem as necessidades do concelho 
prejudicado com as incursftes dos inimigos. 

7,. 1665. Mar. 13. 
Nomeação de Gaspar da Fonseca , moço do guarda
-roupa da câmara de El-Rei, no oficio de escrivão 
dos ~rfãos de Arraiolos , vago por falecimento de 
João Manuel Rebelo . 

80. 1665. Mar. 13. 
Pauta municipal de Arraiolos aprovada para o ano 
de 1665. 

151. 1665. Abr. 11. 

e2. 

Sobre o equivoco da eleição de Francisco Vidi9al 
Alfeirão para vereador de Arraiolàs na pauta de 
1665 por confusão com Francisco Vidi9al Trinchão 
e Francisco Vidigal , o Moço , filho deste. 

1665. Ma~. 13. 
Nomeação de pessoas para 
Hospital de Arraiolos na 
lo , sendo escolhido João 

' 
o oficio de escrivão do' 
vaga de João Manuel Rebe
de Alvare~ga Ribeiro , 

preterindo-se Francisco RebelG de Brito , filho do 

falecido, António Dias Morato , · wenro do mesmo, 
que serviu nas campanhas militares, e foi grande 
benemérito, Matias de Soure · Cogominho , mordomo do 
mesmo hospital, e ainda Sebastião Martins Hqmem , 
que também serviu nas ~ltimas wuerras no Alentejo. 

e3. 1665. Mar. 11. 
Sobre o p~vilégio de que Lucas Pereira Pestana s1 
queria valer para não servir de ;almotacé ,.em Vil 
Viçosa , valendo-se do juiz do fisco de Évora por 
ser familiar do Santo Oficio para ser solto por
que fora preso em virtude de se ter recusado a 
aceitar aquele cargo para que fora escolhido. 

84 1665. Mar. 06. 
Sobre os oficias de escrivão do judicial e .dos 
foros da Criação dos Enje~tados da vila dé ' àorba , 
pedidos por Violante Cordeir filha de João Co~
deiro que fora seu propriet;irio. 

155. 1665. Jan. 07. 
Pauta municipal de Sousel homologada para o ano · 
de 1665. ' 

-141 ~ 
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86. 1664. Ckit. 2,. 
Pauta municipal d~ Arraiolos aprovada, com alguma~ 
correcçtl.es, para ci ano de 1665. 

B7. 1664. Out. 29. 
Pauta municipal de Portel aprovada, com correcçõee 
para o ano de 1665. ' 

ee. 1665. Jul. ie. 
Sobre as coudelarias que na comarca de Ourém e Vilp 
de Porto de M6s andam providas pe1a junta da Cava
laria contra as doações da Casa de B!agança. 

ª'· 1665. Abr. 29. 
Sobre o que resultou do requerimento que o procu
rador do Estado fez na junta da Cavalaria àcerca 
da Coudelaria que de novo se acrescentou na vila d~ 
Ourém e seu termo. 

'º· 1665. Mar. 16. 
Sobre o cavalo de lançamento que de novti acresc•n-
tou D. Ant6 io Álvares da Cunha em Ourém e seu 
termo, o~de dantes nunca houve mais de uma caud~-
laria. 

91. 1665. Out. 15. 
Pauta municipal de Alter do Chão aprovada para o 
ano de 1666. 

92. 1666. Jan. 11. 
Pauta municipal de Portel aprovada para 1666. 

93. 1666. Mai. 17. 
Sobre se mandar toma~ "residência" ao Lic . Luis 
Pereira Gonçalves , juiz de fora de Arraiolos . 

94, 1666. Jun. 28. 
Sobre a petição inclusa do Lic. Diogo Passe , ouvi· 
dor da Comarca de Vila Viçosa , que pede . se lhe 
tome "residência". 

,5. 1665. Ago. 03. . . , · • 

%. 

Sobre se nomear sucessor ao Lic. Diogo Passe no 
lugar de ouvidor da comarca de Vila Viços~ .~ue 

serve hâ mais de 4 anos. 

1666. A!º• 13. 
Sobre os capítulos que ofereceram contr• o lic. 
José de Almeida Machado , juiz de fora de Portel , 
ao Conde de Schomberg . governador das Armas, qu~ ; 
o mandou emprazar na vila de Estremoz , e fazer ; 
diligência sobre os mesmos capitulas pel~ juiz qu 
tinha sido de Arraiolos , o Lic. Luis Pereira 
Gonçalves . 
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'J7. 1666. A.go. 20. 
Requerimento, e respectivo despacho, de Fernão de 
Sande d~ Vasconceios Lobo , filhQ·~e Francisco Lobc 
Pinheiro e de D. Catarina de Sande Corte-Real , em 
que pede a propriedade dos oficias de escrivão da 
almotaçaria e de distribuidor da vila de Borba , 
em atenção aos feitos militares de seu pai e dos' 
serviços dos seus avós na Casa de B~agança. 

, 

96. 1666. Set. 06. 

9,. 

100 

101. 

102. 

Nomeação de pessoas para a coudelaria de Monsaraz 
que vagou por mort~ ·de Manuel Fernand es Pais e que 
ficou em Man el Soar es de Brito • 

1666. Nov. 12. 
Pauta municipal de Évora Monte aprovada para o ano 
de 1667. 

1666. Nov. 12. 
Pauta municipal de Our~m aprovada para 1667. 

1666. Nov. )..'. 
Pauta murd,cipal. de Borba aprovada para 1667. : 

1666. Nov. 22. 
Nomeação de pessoas para os oficias de escrivão :da 
almotaça~ia e de distribuidor da vila de Borba , 
va9os por ter o seu proprietário rancisc o Ferrei
ra da Cunha saido condenado pelo Santo Oficio de 
Évora , lugares que ficaram a Fernão de Sande de 

Vasconcelos Lobo . 

103. 1666. Nov. 26. 
Pauta municipal de Portel para o ano de 1667. 

10.(, 1665. Jan. 14. 
Nomeação de letrados para a ouvidoria da comarca 
de Vila Viçosa , na sucessão do Lic. Diogo Passe , 
a que concorreram Manuel Coelho Feio , natural de 
Colares e que serviu em Bragança e Our~m ; Miguel 
Formão Catela , natural de Lisboa , que serviu de 
ouvidor do Inf ante, D. Pedro em Vila Réel•i / Luis 
de Avelar da Costa , natural de Beja , que foi juiz 
de fora em Alcácer do Sal e Moura ; Francis da 
Costa Ribeiro , tamb~m nat~ral de Beja , que foi 4 
anos juiz de fora em Portel ; e Manuel Dourado 
Soares , natural de vi la do Torrão , que f,oi juiz 
de fora de Monsaraz , a quem foi concedido o ofi~i 
"sem embargo de pelo Dezembargo do Paço ser prov.i 
do na Judicatura de Abrantes ". • 

CO'rAS 
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105. 1666. Abril. 05. 
Sobre pedir Luis .Correia Tenreiro os oficies de 
escrivão do judic~al e Nijtas de . · ~ousel , na vaga 
por falecimento de seu pai, do mesmo nome. 

106. 1666. Set. 27. 

107. 

loe 

109 

110 

111 

Sobre a licença que pede Maria Bela para nomear 
pessoa que sirva o oficio de escrivão dos Órfãos 
de Alter do Chão , enquanto não tomar estado, eten 
dendo aos serviços prestados por .seu tio, o P • 
Bento Martins Moreira . Foi-lhes conçedida, com a 
condição de se casar dentro de um a~o. 

1666. Nov. 1'. 
Pauta municipal de Vila Viçosa para 1667. 

1666. Nov. 26. 
Pauta municipal de Chancelaria para o ano de 1667 

1666. Nov. 26. 
Pauta municipal de Monsaraz aprovada para. 1667. · 

1665. Jul~ 31. : 
Requerimento, • respectivos despachos, de Luis 
Martins Fala r do , que pede os oficias de avaliador ~~ 
do concelho e zelador dos panos dã vila de Borb~ · 
que eram de seu falecido pai Bento Ma r tins Ferro 
Velho . 

1666. Abr. 02. 
Sobre Luis Martins Falardo ºque pede os oficias ~e 
avaliador do concelho e zelador dos panos da vila 
de Borba que eram de seu pai, Bento Martins Ferro 
Velho . 

11~. 1665. Nov. 20. 
Para se ver com a consulta do 0

1

fÍcio de juiz doS 
Órfãos de Sousel , sobre o que de novo constou do~ 
procedimentos de Luis de Andrade de Azevedo . 

113. 1665. Nov. 13. 
Nomeação de pessoa para a propriedade do· 'àficio 
de juiz dos ~rfãos da vila de Sousel que vá9ou 
por f~lecimento de Gaspar Barradas Mures ~·para · 

o qual foi nomeado João tortez da Costa , casado 
com Catarina Barradas , filha Única que ficou do 
proprietário do lugar, e que servira nas campan- , 
has de Valverde , Olivenga e Vila Viçosa ~ 
( Cf. Doe. 143 ). 1 

114. 1665. Out. 19. 
Pauta dos oficiais da C~mara de Monsaraz aprova
da para o ano de 1666, com algumas correcções. , 

1 
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115. 1665. Out. 1,. 
Pauta municipal da câmara de Arraiolos para o ano 
de 166~, · com algumas correcções. ·. 

116. 1665. Mai. 06. 
Nomeação de pessoas pará o oficio de escrivão da 
almotaçaria de Vila Viçosa , que vagou por faleci~ 
menta de João da Mota , que saira "relaxado" pelo 
Santo Oflcio , para o qual foi nomeado António 
Teixeira Coutinho . 

117. 1666. Nov. 22. 
Pauta das eleições municipais de Porto de MÓ apre 
vada para 1667, com algumas correcções. 

118 . 1666. Nov. 19. 
Pauta municipal de Sousel aprovada para 1667. 

11~. 1666. Nov. 22. 
Pauta municipal de Arraiolos aprovada para 1667. 

120. 1667. Fev. 16. 
Sobre a ~~vida de que Est;vão Mendes da Silveira, 
ju{~ ordin~r~~ da vila de Ourém , fez relação para 
deixar de dar juramento do cargo de vereador a 
Gaspar Correia . 

121. 1667. Mar. 07. 
Par se mandar tomar "residência" ao Lic . José 
Machado de Almeida , juiz de fora de Portel ·por t~r 
acabado o seu triénio. 

122. 1666. Mar. 22. 
Sobre a resistência feita ao juiz de fora de Vera 
Cruz na tirada de um preso homicida de nome Simã·o 
Garcia , de que d~ conta o juiz qe fora de Portel 
José de Almeida Machado . 

123. 1667. Mar. 26. 
Nomeação de pessoas para os oficias de avaliador 
do concelho da vila de Portel e partidor dos Ór~ 
fãas da mesma vila que vagaram por falec·.Í.ni~nto de 
Ma nuel ' de Abreu Caldeira e que ficou em Gaspar 
Gomes de Abreu , seu filho~ que serviu de ca~tão 
na batalha das Linhas de ELVAS . 

124. 1667. Jul. 27. 
Sobre os oficias de contador, inquiridor e distrÍ.· 
buidor de lter do Chão , que vagaram por mo~te de 
Diogo Cardoso de Almeida , pedidos por sua filh3 ; 
Brites Cardosa , a mais pobre dos filhos que fica~ 
ram, sendo um o clérigo do H~bito de S. Pedro 
António Garcia Cardoso e outra, sua irmã· ldonça• 
de Almeida , muito rica e bem dotada. 1 

CO'?AS 
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~25. 

~26. 

127. 

128. 

--
1667. Outo 11. 
Pauta municipal de Monforte aprovada para 166e. 

1667. Out. 17. 
Pauta municipal de Évora-Monte para 166B. 

1667. Out. 17. 
Pauta minicipal de Alter do Chão para 166e. 

1667. Out. 17. 
Pauta municipal de Portel para 166B. 

1667. Nov. os. 
Requerimento de Mariana Ribeira.. pedindo o oficio de 
escrivão do judicial e notas de Arraiolos que fora ~ 
seu falecido marido Sebastião Martins , em satis
fação dos bons serviços que este prestara em defesa 
da P~tria, tendo-se achado na conq~ista de praças •' 
inimigas, incluindo nas entradas de Valverde e de 
Meimoa e nas Linhas de Elvas em que saiu ferido. 

130. 1667. Jan. 14. 
-f. Sobre a coudelaria de Arraiolos p~dida por Tom~ 

Rodrigues Santiago , almoxarife desta vila, na vaga 
por falecimento de Matias de Soure Cogominho . 

1310 1667. Jan. 28. 
Sobre pedir JerÓnima Foreira tenha efeito em seu 
irmão João foreiro a mercê que obtivera do oficio ,.. .P 

de escrivão da câmara de Monsaraz . 

132. 1667. Mai. 11. 
Nomeação de pessoas para o oficio de escrivão da 
Correição de Our~m que vagou por falec i mento de 
António Nobre e que recaiu em Maria Fraj oa , sua · ·· ~ - -
., 

viuva • 

. 133. 1667. Jun. 06. 
Nomeação de pessoas para um dos oficies de tabeliã 
do judicial e notas de Porto de MÓs , vago por mort 
de João Freire e que coube a Gregório Lopes Coelho 

134. 1667. Jun. 10. 
Sobre o oficio de escrivão da almotaçaria d~ . Porte 
que vagara por falecimento: de Manuel de Oliveira 
Ceanouco , pedido por seu genro Tom~ de Almeida Bot 
casado com Briolanja de Abreu . 

135. 1667. Ago. 28. 
Sobre Sebastião d'Orta pedir o oficio de procurado 
do n~mero de Porto de ~Ós , na va~a de António da 
Silva , falecido. 
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136. 1667. Abr. 2,. 
Sobre a provisão que pede o Lic. Domingos Pires 
Godinho , cltirigo do H;ibi to de Só _Pedro, para con
tinuar nos cargos de capelão e cura do Hospital de 
Arraiolos . 

137. 1667. Out. 17. 
Pauta municipal de Borba aprovada, com algumas cor 
recções, para o ano de 166e. 

138. 1663. Mar. 17. 
Sobre a conta que os oficiais da c~mara de Évora
-Monte deram dos excessos que cometeram naquela 
vila os franceses que ali estão alojados, perten
centes a uma companhia de cavalos do comando do 
Capitão Sose , pedindo-se que saiam desta vila 

1 "p2rã não he justo, que não se fazendo semelhantes 
alojamentos noutras terras de Donatarios, se fação 
nas do Ducado, e ser esta Villa tã'o limitada, 1( 
consta de menos de cincoenta vezinhos, e a maior 
parte delles muito pobres". 

13,. 1663. Jun~ 15. 
Sobre a carta do Juiz de fora de Portel , Lic . Fran
cisco da Costa Ribeiro , em que d~ conta da alte
ra;lo· ~ue se moveu entre o povo e alguma nobreza r 

daquela vila que queriam dar obediência a D. João 
de Áustria e o que o juiz obrou para lho impedir. 

140. 1663. Jul. 20. 
Sobre se mandar tomar "residência" ao Lic . Manuel 
Dourado Soares que serviu de juiz de fora de. 
Monsaraz . 

141. 1663. Nov. 12. 
Pauta municipal de Sousel para o.ano de 1664, com 
algumas observações. ' 

142. 1664. Out. 15. 
Petição de Violante Cordeira , filha de João Cardei 
ro e de Joana Pinta , j;i falecidos, requerendo os 
oficias de escrivão do judicial e dos foros ' da vil1 
de Borba , para beneficiar deles por seu casamento. 

143. 1665. Fev. 02. 
Requerimento do oficio de juiz dos Órfãos de Souse 
apresentado por Domingos Cortez da Costa , que per
tencera a seu sogro Gaspar Barrades Mures , ale
gando a sua participação em campanhas militares. 
( Cf. Doe. 113 ). 
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l44o 1665. Ago. 17. 
Requerimento de João Galego de Magalhães , filho de 
Francisco de Magalhães Galego , natµral da vila de 
DlivenÇa , para obter o oficio de coudel da vila de 
Portel , vago por morte de seu pai. 

' 

.. . . 
. . 

. . 

- -
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2153 671 - "" 

1. 

2. 

Livro N! lQ 
Assinaturas Regias / De Sua Mage~tade El ~ 
O~Q.r.. Dom Pedro Segundo . 

l vol. enc. 310x210mm 

166,-167': Com rubrica r~gia. 

166,. Mai. 05. 
Sobre o Lic. Domingos Lobato Quinteiro , ouvidor da 
cidade de Beja , não p~r o "cumprasse" em um preca
tÓrio que lhe passou o Lic. Franci~co Soares para 
ser remetido ao Limoeiro desta cidad~ de Lisboa um 
mulato de Gaspar Lopes Lança , preso em Beringel , 
por umas cutiladas que deu ao pe. Do~ingos Vieira 
de Matos . 

1664. fev. ie. 

Pauta municipal das eleições de Serpa para o ano 
de 1664 (processo completo com "co~as" e autos). 

3. 1665. Nov. 26. 
Sobre o pedido ~ue Mariana da Silveira , viúva de 
Paulo Correia da Paz , e João de Figueiredo de Cas
telo Branca fizeram da propriedade dos oficias de 
escrivão das notas e das coudelarias da cidade de 
Beja , vagos por fa l ecimento de Fagu~do de Almeida 
Veloso , que ficou no segundo requerente, moço da 
câmara de el-rei. 

4. 166,. Ago. lB. 
Sobre o cargo de Coudel da Cidade de Beja que o 
juiz de fora Lic. Gaspar Correia Tavares estava 
exercendo. 

5. 1663. Mai. 23. 

6. 

Sobre pedir o Lic. Domingos Lobato Quinteiro , que 
ora vai por ouvidor da Cidade de 'Beja , se lhe passE 
ordem para ser coudel das ~guas na dita cidade. 

1667. Dez. 12. 
Pauta municipal de Sousel homol~gada 
166!1. 

para o ano de 

7. 1667. Nov. 14. 
Pauta dos oficiais da Câmara de Porto de MÓ~ 

0

para 
o ano de 1668. 

e. 1667. Nov. 28. 
Pauta dos oficiais da câmara de Vila Viços , homo
logada para o ano de 1666, com substituição de 
Lucas Pereira Pestana , entretanto falecido, por 
António de Oliveira . 
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9. 1667. Dez. 16. 
Pauta municipal de Arraiolos aprovada para 166e. 

10. 168e. ~ar. 20. 
Ordem régia para que qualquer alcaide-mor possa i1 
a Vila Viçosa 11 a hlla diligencia da justiça de meus 
serviços ( ••• )". 

11. 166e. Fev. 27. 
Nomeação de sujeitos para a Duvidaria de Ourém poII 
ter terminado o seu triénio o Lic. João Pinto 
Pestana . Requereram o lugar os Lics . António de 
Freitas Soares , que foi juiz de fora em Een vente 
e Salvaterra de Magos , Manuel Gomes Botelho , que 
foi juiz das propriedades e dos Órfãos em Lisboa , 
e Gaspar Rebelo de Carvalho , de Carié (Lamego) que 
foi juiz de fora de Vila R~~i , e ainda o Bach . 
Bernardino Gonçalves de Moura , recaindo a escolha 
no primeiro mencionado. 

12. 1668. Jan. 13. 
Nomeação de pessoas para a propriedade do oficio 
de tabelião do judicial e notas da vila de Arraio
los que vagou por morte de Sebastião Martins ! 
Homem . 

13. 166e. Jan. 23. 
Mercê da propriedade dos oficias de contador, dis
tribuidor, inquiridor e partidor dos Órfãos e do 
Concelho de Porto de MÓs . 

14. 1666. Out. 22. 
Pauta municipal aprovada para a vila de Alter do 
Chão para 1669. 

15. 1666. Ago. 06. 
Sobre Francisco Serrão de Frias 'pedir a coudelarié 
que vagou na vila de Sousel por morte de seu tio 
Álvaro Serrão de Frias . 

16. 166e. Out. 24. 
Nomeação de pessoas Rara os of icios de co"tador 
e distribuidor do juÍzo ordinário e notas e . de 

contador dos Órfãos e direitos reais, de contador 
e inquiridor da Correiçã~ da vila de Ourém . ~ue 
vagaram por falecimento de João Vieira Correia , 
nomeação que recaiu em João Leitão , que servira 
de feitor das Dizimas do Pescado de Lisboa . 

17. 1668. Dez. 10. 
Pauta municipal de Portel homologada para 1669. 
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18. 1668. Out. 22. 
Pauta municipal de Arraiolos para o ano de 1669. 

19. 1668. Jul. 06. 
Sobre os oficies de escrivão da almotaçaria e 
vedar dos panos de da vila de Alter do Chão que 
vagaram por morte de Afonso Broa da Fonseca , pedi· 
dos por seu filho António Gonçalves Broa . 

26. 1668. Out. 19. 
Pauta municipal de Alter do Chão aprovada para o 
ano de 1669. 

21. 1668. Out. 19. 
Pauta municipal de Monforte aprovada para o ano 
de 1669. 

22. 1668. Out. 24. 
Pauta municipal de Our~m para o ano de 1669. 

23. 1668. Set. 03. 

24. 

25. 

26. 

Sobre pedir Esperança de Matos Toja , vi~va de 
Luis de Reboredo , que foi coudel na vila de Portel 
a concessão de licença para servir a mesma coude
laria António de Macedo Cardoso , enquanto seu 
filho Francisco de Reboredo , proprietário dela, 
não tiver idade para a exercetar. · 

1668. Out . 22. 
Pauta municipal de Sousel aprovada para 16690 

1668. Set. 10. 
Manuel Vaz Belo pede os oficies de contador, in .. . 
quiridor e distribuidor da vila de Monforte , 
vagos por morte de Domingos Curvo . 

1666. Out. 19. 
. 

Nomeação de Francisco Cavaleiro Coelho para mor
domo do Hospital de Portel , proposto pelo Reitor 
do Convento de S. João de Évora , como provedor 
daquele Hospital, na vaga do capitão João Franco , 
falecido, tendo em conta que o propostot · ~~miliar 
do Santo Oficio , "rico de bens de raiz, e sem 
entretenimento algum". . . 

27. 1668. Ago. 22. 
Sobre os capitulas J! e 4! que em cortes apresen
taram os procuradores da vila de Monsaraz , res
peitantes ao provimento dos lugares de juiz de 
fora, seguindo o costume antigo "que a !uerra 
havia violado", tendo em conta "que há grande 
devassidam, e se perderam as fazendas dos mora
dores!: 
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2e. 166e. Out. 24. 
Pauta municipal de Porto de MÓs aprovada para 
166,. 

2,. 1666. Out. 19. 
Pauta municipal de Monsaraz para o ano de 1669, 
com reserva para o nome de Jos~ Marti ns Limpo , que 
residia em Mourão , sendo proposto em seu lugar 
Duarte da Guerra . 

JO. 1669. Nov. 11. 
Pautá municipal de Monsaraz aprovada.~ara o ano de 
1670. 

31. 1669. Jun. 21. 
Pede Francisco Pires confirmação no oficio de por
teiro do concelho na vila de Monforte . 

32. 1669. Jun. 14. 
Fernão Martins Canhão pede o lugar de procurador 
do número da vila de Monforte "por não haver na 
vila advogado algum, nem letrado formado" e ter 
ele "hü a.nno de Artes, e outro de insti tutQ.. na 
Universid a~e de Coimbra", merc; que alcançou. 

33. 166,. Mai. oe. 
Jorge Rodrigues Monteiro pede os oficias de ava
liador do concelho e dos Órfãos de Monforte, vagos 
por falecimento de Sebastião Pequeno . 

34. 1669. Nov. le. 
Pauta municipal de Arraiolos aprovada para o . ano 
de 1670. 

35. 1669. Jan. 11 . 
Nomeação de pessoas para o ofici9 de escrivão da 
coudelaria de Vila Viçosa que vagou por Pedro 
Gonçalves ter saido penitenciado pelo crime de 
heresias no auto de f~ celebrado em Évora , lugar 
a que se propuseram: - Francisco Rodrigues Prado 
que serviu a Casa de Bragança durante mais de 60 
anos, "indo por vezes a Castela em negÓcios ' dos 
Senhores Duques de Bragança" e sua mulher servira 
a Senhora Rainha da Grã-Bretanha , e que ped~~ o 
lugar para seu filho João ferreira ; - e Manuel 
Pereira Botelho , filho de Manuel Pereira , que fora 
oficial de espingardeiro da Casa de Bragança. 

36. 1669. Abr. 01. 
Nomeação de pessoas para o lugar de escrivão da 
almotaçaria de Vila Viçosa , vago por falecimento 
de António Teixeira Coutinho , que passou a seu 
filho Francisco Lopes do Carvalhal . 
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37. 1669. Mar. 10. 

Sobre o provimento da judicatura ~e Vila Viçosa e 
Borba , .pedido pelo Bach. Francisco· Monteiro de 
Miranda , natura l de Alvito . 

36. 166,. Nov. 22. 
Pauta municipal de Porto de MÓs aprovada para o 
ano de 1670. 

3,. 166,. Out. 14. 
Sobre pedirem os procuradores do povo mi~do de 
Portel a confirmação dos seus privilégios. 

40. 1669. Abr. 01. 
O Bach. Domingos Marques Giraldes , natural de 
Idanha-a-Nova , pede a judicatura (lugar de juiz de 
fora) de Portel , h~ muito tempo va~a. 

41. 1669. Nov. lB. 
Pauta municipal de Portel aprovada para .o ano de 
1670. 

42. 1669. Jul •. 12. 

43. 

. f' 
Sobre o oficio de avaliador e partidor do concelho 
de Borba , vago por falecimento de Francisco Dias , 
Dinis , que recaiu em Manuel Rodrigues Desgosto . 

166!:!. Jun. 7. 
Manuel Pereira Botelho pede os of{cios de contador 
e inquiridor da Casa e da vida de Borba , que vagou 
por falecimento de Pantaleã~ de Valadares . 
Despacho: 
"Estes officios se servem no juizo da Ouvidoria da 
Casa e se derão a Pantalião de Valadares por premi1 
do muito bom prestimo que tinha no serviço dele e 
no da Senhora Dona Catarina minhêl visavÓ em o foro 
de seu moço da Camera: e po;que ~m Vila Viçosa h~ 
criados que servem na Capella e fora della que 
folgarão muito com elles mos proponha a junta. 
Lxl 20.Dez~ro de 166,. (rubrÍca r;gia)". -

44. 166,. Jun. 07. · · 
António Gonçalves Broa da Fonseca , capitão-mor de 
Alter do . Chão , pede o lugar de procurador de.Esta
do da mesma vila na vaga deixada por seu pai, 
Afonso Broa da Fonseca . 

45. 1669. Nov. 11. 
Pauta municipal de Vila Viçosa aprovada para o 

ano de 1670. 
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46º 166,. Mai. oe. 
Sobre não aceitar o Lic. Francisco Monteiro de 
Miranda ; natural de Alvito, a vacatura de juiz de 
fora de Vila Viçosa que queria acumular com a de 
Borba . 

47. 1669. Out. 16. 
Sobre o excesso que cometeram os Religiosos Pau
listas de Vila Viçosa tirando um preso das mãos 
da justiça com violência. 

48. 166~. Out. 2e. 
Nomeação de julgadores letrados para a Ouvidoria 
de Vila Viçosa , na vaga do fim do triénio de 
Manuel Dourado Soares , que foi ocupada pelo Bach. 
Simão da Costa Estaço , antes juiz de fora de 
Cast~lo NovÕ - e de Alenquer . Concorrera também o 
Bach. Ant6nio Rodrigues Banha , na~ural de Évora
-Monte , que servira de juiz de fora e dos orfãos 
d~ cidade de Silves , juiz de fora de faro , Peniche 
e Alvor . 

49. 166~. Nov. 22~ -·· 
Sobre pedir Miguel Pereira licença para renunciar 
em seu genro Ant6nio Malho Cartalhio os ofícios 
de escrivão ·das Armas e solicitedor do Almoxari- · 
fado de Vila Viçosa . 

50. 166e. Mar. 27. 
Requerimento de Maria Frazoa de Magalhães , vi~va 
de Agostinho Nobre , da propriedade do ofÍcio de 
escrivão da Correição da vila de Our~m para ·Pedro 
de Ara~jo . 

51. l66e. Dez. 10. 

52. 

Pauta municipal de Vila Viçosa ~provada para o 
ano de 166,, com exclusão de Manuel Dias Cabeç ~ l 

que estava preso por razão de alguns crimes, send1 
substituido no cargo de tesoureiro por Domingos 
Rodrigues , alfaiate. 

1669. Dez. 07. 
Sobre entrar o provedor da Comarca de Beja na '· 
vila de. Portel para certa deligência da justiça 
do serviço de el-rei, sem embargo das doaç3es da 
Casa de Bragança. 

53. 1669. Age. 01. 
Sobr: o Ouvidor da Comarca de Vila Viçosa haver 
de por em arrecadação os 40.000 rs. que há mui
tos anos se ficaram devendo a Bartolomeu Morato 

' da vila de Arraiolos , quando ali foi tesoureiro 
do concelho em 1634. 
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54. 166,. fev. 20. 
Pauta municipal de Évora-Monte ~provada 'para 166' 

55. 166,. Ago. 18. 
Sobre o . preso que os Religiosos de S. Paulo de 
Vila Viçosa tiraram das mãos da justiça com vio
lência e sem licença. 

56º 166,. Ago. 01. 

57. 

58. 

5,. 

60. 

Sobre ir o Des. Mateus Gonçalves 1ousinho a Vila 
Viçosa e Estremoz em deligência de justiça. 

1669. Nov. 11. 
Pauta municipal de Our~m aprovada para 1670. 

1669. Nov. 22. 
Pauta municipal de Évora-Monte aprovada para 1670. 

166,. Nov. le. 
Pauta municipal de Borba para o ano de 1670. 

. . 
16651. Jan. 25. 
Tomás de · Almeida Boto pede licença para passar 
pelas 

. . . r 
de escrivão chancelarias a carta do oficio 

da almotaçaria de Portel por não lhe ter sido pos-
r • sivel faze-lo em devido tempo. 

61. 1669. Jan. 11. 
António Mendes pede o ofÍcio de avaliador do con
celho de Alter do Chão que vagou por falecimento 
de Luis de Campos • 

62. 166,. fev. 25. 
Romão Garcia pede o oficio de tabelião do judi
cial e Notas da vila de Alter do Chão , na vaga de 
Manuel de Abreu . , 

63. 1669. Jan. lB. 

64. 

Pauta municipal de Borba para o ano de 1669. 

1669. Fev. 11. 
Gabriel Simões , serralheiro em Vila Viçosa , . pede 
os oficias de afilador e temperador do rel ~!i , 
que vagou por morte de seu pai, Pedro Simõe • 

65º 1670. Mai. 16. 
Sobre o Sargento-mor de batalha Roque da Costa 
Barreto entrar na vila de Our~m a tratar dos 
Auxiliares de P~ e de Cavalo e da recondução da 
gente para preencher os terços. 
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66. 1670. Mai. 16. 
Sobre o Ouvidor de Our~m haver de fazer a diligên
cia possivel por prender a António de Faria Leitão , 
filho de Baltasar de Faria , por motivo da acusação 
que lhe faz Maria Frazoa , viúva de António Nobre . 

67. 166'º Jul. 19. 
Isabel de Campos pede se lhe reforme em seu nome 
o alvar~ que tinha seu pai, Cristóvão da Silva , 
parant>Jlear neia os oficias de escr~vão do judicial 
e Notas de Alter do Chão e que, enquanto não tomar 
estado, que os sirva Julião Lopes do .Couto . 

68. 1670. Mai. 02. 
Nomeação de pessoas para o of {cio de escrivão da 
almotaçaria da vila de Porto de MÓs , vago por fale
cimento de António . Rodrigues da Mota , pedido por 
seu filho João Baptista da Mota e Marcos Borges de 
Brito , alcançando-o o primeiro. 

691. 1670. Nov. 24. 
Pauta municipal de Our~m aprovada para 1671. 

700 1670. Jun • . 09. 

71. 

72. 

730 

Maria da Cunha de Lemos pede alvar~ para nomear 
pessoa que sirva de escrivão da câmara de Alter do 
Chão de que se lhe tinha feito mercê enquanto não 
tomar estado.Era filha de Francisco da Cunha Feio , 
natural de Sousel . 

16691. Dez. 22. 
Pauta municipal de Monforte para o ano de 1670. 

1670. Out. 27. 
Pauta municipal de Évora-Monte para 1671. 

1670. Nov. 17. ' 

Pauta municipal de Monsaraz para 1671. 

74. 1670. Jan. 10. 
Inês Gpmes pede os oficias de t abelião do judicial 
e Notas de Borba para um dos seus filhos, .na vaga 
por falecimento de seu marido, Domin os da Costa 
Sarça . 

75. 1669. Set. 27. 
Sobre a execução que o Carregador de Évora , Lic. 
Afonso Fernandes Piteira como provedor, mandou 
fazer na vila de Arraiolos pelo meirinho da Uni
versidade , relativa à divida de, 42.000 rs. que a 
câmara tinha para com Bartolomeu Morato . 
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76. 1670. Out. 17. 
Pauta municipal de Portel aprovada para 1671. 

77. 1670. Set. 01. 
Sobre ter o Balia Frei Pedro Barriga tirado um 
preso das mãos da justiça no lugar de Vera Cruz , 
termo de Portel. 

1e. 1670. Out. 21. 
Sobre os filhos que ficaram de Rui . de Pina Ravasco 
e Isabel de Abreu , da vila de Portel , que pediram 
para poderem continuar num quarto de .casas do 
Castelo como sucedia com seus pais. 

7~. 1670. Jul. lB. 
O Lic. António de Freitas Soares , ouvidor da comar
ca de Our~m , pede licença para se deslocar a Lisboa 

A 

por tempo de um mes. 

BO. 1671. Jan. 16. 
Pauta de eleição municipal de Monforte aprovada para 
o ano de 1671, substituindo-se Ant~nio Barradas 
Mures , de 75 anos de idade, por Manuel da Costa 
Mures . 

Bl. 1671. Jun. 19. 
Nomeação de pessoas para o oficio de escrivão do 
judicial de Vila Viçosa , vago por morte de Ro~rigo 
Rodrigues , a que concorreram: Francisco Fernandes , 
moço da Capela; Miguel Ramalho , alferes e capitão 
das Ordenanças com acç5es militares nas Guerras da 
Restauração ; Catarina Dias , vi~va de Francisco 
Tomás que foi mestre da cozinha real, com cinco 
filhos e muitas necessidades; João Ferreira de 
Campos , filho de Francisco Rodrigues Prado , criado 
da Casa de Bragança, e de Cecilia Ferreira " que 
criou a Serenissima Rainha de Grã-Bretanha . Ganhou 
o lugar Catarina Dias. 

B2. 1671. Fev. 16. 
Pedro Gomes Castanho pede licença para renunciar 
o seu oficio de escrivão do judicial e de .àvalia
dor do concelho de Vila Viçosa em pessoa idÓnea, 
por estar ele ocupado em serviço de S.M. e ser 
capitão-mor da vila de Redondo . 

BJ. 1671. Jul. 22. 
Aviso sobre se autorizar o Ouvidor do Mestrado de 
Avis a entrar na vila de Sousel em diligência de 
de serviço de el-rei. 
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e4. 1671. Mar. 22. 
Aviso sobre a entrada do Padre Guardião Frei 
António de Coimbra no Convento de Santo António 
da vila de Ourém . 

65. 1671. Jun. OB. 
Sobre as desavenças que houve entre o Ouvidor da 
Comarca de Our~m e os oficiais da C~mara de Porto 
de MÓs . 

660 1671. Out. ze. a Novo 04. 
Aviso e outros papéis sobre poder Dinis de Melo e 
Castro fazer em Vila Viçosa o ~edido ~ara reden
ção dos cativos. 

870 1671. Jul. 06. a 13. 
Aviso e outros documentos relativos a diligências 
de serviço que o Lic . Gaspar de Almeida está 
autorizado a fazer em Porto de MÓs . 

ae. 1671. Abr. 17. 
O Lic . Simão da Costa Estaço , ouvidor da Comarca 
de Vila Viçosa, pede licença de um mês para se 
deslocar a Castelo Branco sua terra natal, para 
acompanhar assuntos pessoais. 

e,. 1671. Nov. 16. 
Pauta municipal de Évora- Monte aprovada para o anc 
de 1672 . 

'º· 1671. Nov. 16. 
Pauta municipal de Portel para o ano de 1672. 

91. 1671. Abr. 10. 
Sobre a falta de cadeia que há na vila de Borba , 
pedindo o povo que se faça com qs "sobejos" dos 
bens de raiz. 

92. 1671. Out. 19. 

93. 

Pauta municipal de Monsaraz aprovada para 1672. 

1671. Jan. 19. 
Leonor Álvares Moreira pede licença para nomear 
pessoa da confiança do Ouvidor da Comarca que sir .. 
va os oficias de escrivão. da almotaçaria e'cie dis 
tribuidor de Borba , enquanto não tomar estado, 
lu§ar que lhe tinha sido dado através de alvar~ 
passado em 3 de Out. 1670 a seu tio Bento Martins 
Moreira . Assim lhe foi autorizado com a condição 
de se casar no prazo de um ano. 
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94. 1671. Set. 07. 
Nomeação de julgadores para a Ouvidoria da Comar
ca de Our~m , de que era titular o Lic . António de 
Freitas e que acabaria o mandato em 25 de Dutubxo 
e para a qual foi designado o Lic . Luis Pereira 
Gonçalves , natural de Lisboa, que j~ servira em 
Arraiolos e Beja .Tamb~m concorreram os Licenciados 
Bento da Costa Nogueira , de Penacova que fora juiz 
de fora em Viseu , e Francisco de Abreu Calaça , que 
fora juiz de fora em Campo Maior ~ Beja . 

95. 1671. Nov. 16. 
Br~s Martins pede o oficio de porteiro da câmara 
de Portel , de que era serventu~rio. 

96. 1670. Jul. 07. 
António Dias Morato pede o cargo de mordomo do 
Hospital de Arraiolos , deixado por Tomé Rodrigues 
Santiago . 

97. 16710 Mar. 03. 
Sobre AntÓn o Zuzarte Roudono pedir carta do ofÍci1 
de juiz dos Órfãos. de Monforte por se ter casado 
com Maria Curva Barradas que dele tinha mercê • 

96. 1672. Out. 24. 
Sobre o provimento da Duvidaria da Comarca de Vila 
Viçosa , que ia vagar por ter terminado o tri~nio 
do Lic . Simão da Costa Estaço , para a qual foi 
nomeado o ~nico concorrente Lic . António de Vala
dares Limpo , que servira na judicatura de Moura . 

99. So do 
Requerimento do Bach . José fiuza Correia , filho do 
Desembargador Francisco fiuza Correia , pedindo o 
lugar de Ouvidor de Vila Viç osa •. 

' 

100. 1672. Out. 10. 
Aviso e outros pap~is relativos à prisão e trans
ferência para . a cadeia do Limoeiro de Gaspar de 
Pina Ravasco , preso em Portel pela morte de Fran
cisco Dias Lopes Cardim , "feita com oito . ballas 
de hum bacamarte ou clavina de que logo cahiu 
morto". Com referência a outro crime cometido em 
Alc~cei em 1680. 

. . 

101. 1672. Out. 19. 
António freire Gameiro pede licença para servir o 
oficio de escrivão do judicial e notas da vila de 
Porto de MÓs , de que ~ propriet~rio João Manhoz 
de Abreu , enquanto durasse o impedimento deste. 
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102. 1672. Mar. 14. 
Luis da Fonseca pede os oficias de procurador do 
n~mero, àvaliador do concelho e partidor dos 
Órfãos de Évora-Monte que vagaram por seu pai, 
João Gomes Quaresma , para casamento de uma das 
irmãs e enquanto não tomar estado, que os possa 
servir seu tio António Pereira . 

sua 

103. 1671. Nov. 16. ~ 
Pauta municipal de Borba aprovada ~ara o ano de 
1672, com indicação da substituição do vereador 
falecido Francisco Valadares Vieira pqr Bento 
Ferraz Durão . 

104. 1671. Out. 19. 
Pauta municipal de Mon~orte aprovada para o ano de 
1672, com substituição ~e Gaspar Álvares Brazão , 
que se mudou para Fronteira , onde casou, por Pedro 
Caldeira de Castelo Branco . 

1050 1671. Out. 19. 
Pauta municÍpal de Arraiolos aprovada para 1672. 

106. 1672. Out. 24. 
Pauta municipal de Portel aprovada para 1673. 

107. 1671.Set. 11. 
Sobre o oficio de escrivão dos Órfãos de Our~m que 
vagou por morte de Manuel de S~ de Figueiredo , a 
que concorreu D. Joana Barreto , vi~va de Álvaro 
Taborda Soares , mãe de D. BJrbara Barreto que fora 
casada com Manuel de S~ de Figueiredo que foi 
morto na igreja por um cónego daquela vila. 

loe. 1672. Mar. 14. 
O Lic. Domingos Marques Geraldes ' juiz de fora de 
Portel , pede se lhe mande tomar "resid~ncia". 

109. 1672. Mar. 04. 
Pauta municipal de Porto de MÓs para 1672, com 
indicação d~ substituição de Pedro Vaz Nisa por 
João Eaptista da Mata e em vez de Manuel · jorge e 
de Manuel FrÓis entrassem António Carreira e 
Manuel ~arreia , genro da forneira. . . 

110. 1672. Jan. 29. 
Sobre pedir Manuel Nogueira de Abreu , propriet~rio 
do oficio de escrivão do judicial e notas de 
Portel , licença para servir Francisco Girão Car
doso . 
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111. 1672. Mar. 14. 
Ant~nio da Costa Calado pede os oficies de escrivã 
das armas e mesteres da vila de onforte . 

112. 1672. Out. 24. 
Pauta municipal de Monsaraz para o ano de 1673. 

113. 1673. Jan. 30. 
O Bach. Manuel Rodrigues Picapeixe , natural de 
Castelo Branco , pede a judicatura ~e Vila Viçosa . 

ll~. 16730 Jan. 12. 
Aviso e outros documentos sobre poder o Des . ' Mateue 
Gonçalves Mansinho ir a Monfo,te em diligência de 
justiça de el-rei. 

1150 1673. Ago. 31. a Set. 22. 
Aviso e demais pap.;is sobre ser pr_eso Ant.;nio 
Rodrigues , ferrador, de Borba , que se foi acoutar 
em Monsaraz por culpa da morte de Tomé Rodrigues 
Encherqueiro e que a mulher do assassinado, 
Catarina Gomes , presa pelo juiz ~rdin~rio de Borba 
e conduzida para a cadeia de Portel , seja enviada 
para o Limoeiro . 

116. 1673. fev. ll. 
O Bach . Manuel Martins Preto , natural de Serpa , 
pede a judicatura da vila de Portel . 

117. 1672. -Dez. º'· 
Ant~nio Rodrigues pede o oficio de alcaide de ila 
Boim que vagou por falecimento de seu pai, Cipri
ano Rodrigues . 

lle. 1673. Abr. 14. 
Br~z Rodrigues Bastardo ped~ provisão para servir 
de procurador do número em Monforte , alegando ter 
servido o mesmo oficio em Arronches e em fronteira 

11,. 1673. Ago. 22. 
Sobre a catta em que o juiz pela Ordenação da vila 
de Borba Bento ferr~z Duro d~ conta do desàpareci-

1 , 
menta de Tome Rodrigues Enchergueiro e que pelas 
murmura5aes do povo consta que sua mulher C~tarina 
Gomes ma.ntinha com o ferra.dor Ant~nio Rodrigues 
ilicita amizade, sendo este acusado em Monsaraz 
de matar o desaparecido e de em sua casa o ter 
enterrado. 
( V. n! 115 ) • 
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120. 1673. Mar. 17. 

Jos~ de Alvarenga Ribeiro pede a~var~ dos oficies 
de tabelião do judicial e notas dé Arraiolos 
enquanto durar o impedimento de seu genro André 
da Veiga Pina . 

121. 1672. Out. 31. 
Pauta municipal de Ourém aprovada para o ano de 
1673, com indicação de se substituir Manuel Correis 
Vieira por Diogo Vaz Sodré . 

122. 1674. Jul. o~. 
João Manhoz de Abreu pede licença para renunciar 
na filha mais velha D. Madalena para seu casamen-

to os oficiais de tabelião das notas e escrivão do 
j udicial de Port o de M~s , oficies que ficaram a 
sua mulher D. B~rbara Ferreira , filha de Manuel 
Ferreira , moço de câmara. 

123. 1674. Out. 22. 
Pauta municipal de Sousel aprovada para 1675. 

124. 1674. Fev. 26. 
Sobre poder o Lic. Manuel Rodrigues Picapeixe , 
juiz de fora de Vila Viçosa , natural de Castelo 
Branco , licença de 3 meses para ir à sua terra 
acudir à cobrança das suas fazendas. 

125. 1674. Nov. 25. 
Sobre a pensão que o bispo de Leiria pÔs na Cole
giada de Our~m para ajuda do sustenta/do semin~rio 
que fundou naquela cidade. 

126. 1674. Jan. 12. 
Pede Manuel Martins um dos dois lugares de pro
curador do número da vila de Porto de MÓs . 

127. 1673. Dez. 15. 
Pauta municipal de Ourém aprovada para o ano de 
1H4. 

126. 1674. Jan. 12. 
A 

Pauta dos oficiais da camara de Monsaraz apr~vada 
para 1674. 

12,. 1673. Out. 27. 
Pauta dos oficiais da câmara de Portel para 1674, 
com substituição de Tomé de Almeida , escrivão da 
Almotaçaria, por Gaspar Fernandes , médico. 
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130. 1674. Jan. 26. 
Pauta municipal de Alter do Chão aprovada para 
1674. 

131. 1673. Jan. 30. 
Nomeação de pessoas para os of Ícios de tebelião 
das notas, partidor dos Ór fãos e do concelho da 
vila de Our~m , vagos por falecimento de António 
Ga lvão , para que foi designado Vidal Homem de 
Magalhã es . 

132. 1672. Ago. 29. 

133. 

Nomeação de pessoas para o oficio de escrivão da 
C~mara de Vila Viços a que vagou por falecimento de 
D. Helena de Azevedo , ao qual concorreram: Estêvão 
Mendes da Silveira , filho de Diogo da Silveira 
Caldeira e neto de Est;vãÓ Mendes da Si lveira e de 
Belchior Rodrigues de Chaves , primo de D. Helena 
de Azevedo, sendo esta filha de se"u tio Belchior 
Garcia da Si lveira que a ela legara o dit~ oficio; 
Jerónimo da NÓbrega de Azev edo , filho de Francisco 
da NÓbrega de Azevedo e de D. Maria da Mota , neto 
de Gaspar da NÓbrega e de D. Helena de Azevedo , 
todos servidores dos duques de Bragança, incluindo 
seu avô p~r ter sido comendador da Casa e ter acom 
panhado D. Teodósio em Alc~cer-Quibir , resgatando. 
-se à sua custa, servindo depois de tesoureiro da 
Dizima do Pescado de .Lisboa, sua avó e sua bisavó 
serviram a Senhora n. Catarina e a Infanta D. Isa
bel , como moças de câmara, "trazendo sua avó 
D. Juliana de Azevedo nos braços, em sua criação, 
o Sr. Rei Dom João" e seu iimão acompanhara à 
Alemanha o Infante Dom Duarte e com ele foi preso, 
e ele proprio Jerónimo serviu desde 1647 no Brasil 
em Angola e no Alentejo como militar; Manuel Cor
reia da Silveira , moço de guarda~roupa, sobrinho 
da titular do cargo; Pedro de Al eida de Betten
court para a pessoa que casasse com sua filha; 
Miguel Bernardes , mestre da Capela de Vila Viçosa 
e foi nela cantar durante 2e anos sem qualquer 
ordenado; Miguel Ramalho , capitão das Ordenanças, 
j e.nro de Francisco Gonçalves Durões , e erçi· 'ele 
agora fabriqueiro da Capela de Vila Viçosa tamb~m 
sem vencimento algum, e In~cia de Jesus , freira no 
Mosteirci de Nossa Senhora :da Esperança , filha de 
Belchior Garcia e irm~ de D. Helena. 
Coube a nomeação a Jerónimo da NÓbrega de Azevedo. 

1674. Ago. 2~. 

O Lic . Manuel Martins Preto , juiz de fora de PortEl 
pede 2 meses de licença para ir à vila de Serpa 
tratar de partilhas por ter falecido sua mãe. 
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134. 1674. Jan. 1,. 
Pauta eleitoral da câmara de Chancelari a aprovada 
para 1674, com correcção de nomes.-

135. 1674. Jan. 12. 
Pauta municipal de Arraiolos para o ano de 1674. 

136. 1674. Out.19. 
Requerimento de Catarina Lobo Gama , viúva de 
António de Macedo , meirinho de Portel , pedindo est1 
oficio para uma das suas duas filhas, pois o filho 
a quem coubera o of lcio de seu pai f álecera-~e 
menor idade. 

137. 1674. Abr. 16. 
Manuel Raimundo , escrivão da Correição de Vila 
Viçosa , pede suprimento de tempo para passar pela . , 
Chancelaria o alvara que tem para nomear pessoa 
que, em seu lugar, sir va o oficio. 

138. 1674. Abr~ ~6. 
Pauta municipal de Porto de MÓs para 1675. 

139. 1675. Mar. 30. . , 
Carta e outros papeis sobre não terem os oficiais 
da câmara de Ourém obedecido ~s ordens régias 
tocantes a serviços importantes, em especial no 
respeitante ~ finta das pontes e ~ factura de .. 
soldados. 

140. 1675. Abr. 01. 
Alvar~ régio que ordena a prisão, a pedido de 
Maria da Hora e sua irmã Isabel Pacheca , de José 
Dinis Barreto , acoutado em Monsaraz pela morte de 
Bach . Manuel Álvares Pacheco , irmão delas. 

141. 1675. Jun. 1,. 
Nomeação para o oficio de Ouvidor da Comarca de 
Ourém , cujo titular Bach . Luis Pereira Gonçalves 
termina o seu triénio, sendo Único concorrente o 
Bach . António Duarte da Mata , natural de Br ga , 
que fora juiz de fora de TentÚgal por noméação do 
Duque de Cadaval . 

142. 1675. Juno 17. 
Sobre pedir Francisco Rebelo de Brito os oficies 
de Contador, inquiridor e distribuidor de Arraiolo a 
vagos por falecimento de João Pedroso Cerveira . 

143. 1674. Out. 26. 
Catarina Loba da Gama pede o oficii> de meirinho de 
Portel que vagou por seu marido António de Macedo 
para casamento de uma das suas filhas. 
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.144. 1675. Mai. 30. 
Ana Pires Cavalinho pede os oficies da Coude
laria ~ de porteiro dos Órfãos e ·dos Direitos Reaii 
de Arraiolos que vagaram por falecimento de seu 
marido Miguel Rodrigues para casamento de sua 
filha. 

145. 1676. Set. lB. 
Pede o Lic . In~cio de Figueiredo Cabral

1
de Évo a , 

licenç~ para mudar sua casa e famÍlia para Vila ' 
Viçosa , onde foi colocado como Ouvidor da Comarca. 

146. 1676. Out. 30. 
João Palha de Almeida , natural de Terena , pede 
seja dispensado no permisso da folha corrida que 
lhe falta, para ser consultado no oficio de escri
vão da Correição de Vila Viçosa , que vagou por 
morte de seu pai, Manuel Raimundo Fagundes . 

147. 16760 Dez. 04. 
Sobre pedir Jerónimo da N~brega de Azevedo , escri-
vão da C;maia de Vila Viçosa , segurança na estrada ~~~~ 
para poder trazer sua mulher, filhos e casa para a 
corte de Lisboa , sem receber moléstia alguma dos 
soldados pelo caminho, em razão da "assaltada" que 
lhe deram naquela vila, "indo de assuada busc.i-lo 
a sua casa. 

146. 1676. Dez. 04. 
Sobre o excesso que houve em Vila Viçosa , descom
pondo um religioso de s. Fr~ncisoo o Almotac; que 
estava no açougue repartindo o peixe ao povo. 

14,. .1676. Set. 16. 
Francisco Serrão de Frias pede a propriedade do 
oficio de juiz dos Órfãos de Sousel que vagou por 
falecimento de Domingos Cortez da Costa , lugar que 
tinha sido de seu pai Custódio Rodrigues Cabeça . 

150. 1676. Mar. 23. 
Ordem r;gia para se fazer consulta sobre se indi
car In~cio de Figueiredo Cabral para a Duvidaria 
da Comarca de Vila Viçosa. 

151. 1676. Fev. 13. 
Petição de Aleixo Carrasco , que serviu de soldado 
a capitão de infantaria, da mercê do oficio de 
escrivão da Duvidaria de Vila Viçosa . 
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152. 1676. Jan. 24. 
Nomeação de pessoas para os oficias de escrivão da 
Almotaçaria e distribuidor de Borba , vagos por 
falecimento de João Pacheco Pimemtel , para os quai 
foi designada a viÚva D. Leonor Moreira ,atendendo 
aos serviços prestados por seu tio, o Pe . bento 
Martins Moreira . Concorreu tamb~m António Lourenço 
Franco , que prestou bons serviços como capitão de 
Auxiliares em Borba , Évora e Ameixial . 

153. 1676. Dez. 04. 
Sobre alguns dos oficiais da governança de Borba 
não acudirem a suas obrigaç8es e terem por des
preso servirem nela: Lourenço Rodrigues Maio e 
Franci s co Lobo Pinheiro . 

154. 1675. Nov. 08. 
Pauta municipal de Arraiolos aprovada para o ano 
de 1676 , com correcç8es. 

155. 1674. Nov. 05. 
Pauta municipal de Arraiolos aprovada para o ano 
de 16750 

156. 1677. Fev. 15. 

157. 

15!!. 

Sobre pedir Andr~ Cabral Marques o oficio de Pro
curador do NÚmero de Porto de MÓs , vago por morte 
de Francisco de Ara~jo . 

1677. Jun. 18. 
Manuel Dias Freire pede o oficio de Procurador do 
NÚmero de Sou~el na vaga por falecimento de AntÓnic 
Rodrigues Cortes . 

1677. Set. 01. 
Francisco Serrão de Frias pede s~primento para 
passar pela Chancelaria a carta do seu oficio de 
juiz dos Órfãos de Sousel . 

15,. 1677. Outo 21 e 22. 
Aviso sobre de Francisco Correia de Lacerda para . . , 
João de Roxas de Azevedo sobre as ordens·necessa-
rias para se dar cumprimento às que tem Dinis de 
Melo e Castro sobre as cou~elarias e criação . de 
cavalos da Comarca de :Vila· Viçosa e de Beja . 

160. 1677. Mar. 15. 
Nomeação de pessoas para o oficio de escrivão da 
Correição de Vila Viçosa , vago por falecimento de 
Manuel Raimundo Fagundes , a que concorreram: seu 
filhoi João Palha de Almeida , apesar de estar . 
preso "por uma morte atroz"; Aleixo Carrasco que 
prestou serviços militares nas campanhas de Mour a , 
~ ad ajoz, Linhas de Elvas, J Uromenha, Degebe, Amei
xial, Évora, Valencia de Alcântara, e Mo ntes Claro p 
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João Pinheiro Penalva ; e Miguel Ramalho , genro de 
Francisco Gonçalves Durães . Foi nomeado o primeiro 
requerente. 

161. 1677. Jan. OB. 
1677. Jul. 12. 

162. 

Requerimento deManuel Leitão , filho de João Leitão 
da mercê do oficio de contador, distribuidor do 
juizo Ordinário e Notas, contador dos Órfãos e 
Direitos Reais e contador e inquiridor da Correiçã1 
de Our~m e respectivo despacho de provisão. 

1677. Nov. 12. 
Sobre pedir Nicolau Soares de Carvalho a serventia 
dos oficias de escrivão do Judicial e Notas de 
Arraiolos , propriedade de Maria Costa , casada com 
Mateus Rebocho , da vila de Mora , impedido por não 
saber ler nem escrever. 

163. 1677. Mar. 22. 
Sobre pedir o Bach . Ant6nio Duarte da Mata , ouvidoJ 
de Dur~m , licença de um mês para ir a Tent~gal 
buscar sua casa e família. 

164. 1677. Fev. OS. 
Brás Martins pede o oficio de Porteiro dos Órfãos 
de Portel . 

1650 1677. Jun. 16. 
João de Pina Godinho pede o oficio de escrivão das 
Notas de Portel , vago por falecimento de seu pai, 
Fabião Valada de Pina . 

166. 1676. Jul . 08. 
João Ferreira de Campos , almoxarife de Vila Viçosa 
pede para dar juramento do ofÍci9 de escrivão da 
C~mara, em Vila Viçosa , por não poder deslocar-se 
a Lisboa . 

167. 1676. Nov. 14. 
Pauta municipal de Vila Viçosa aprovada para 1679, 
com algumas substituiç8es. 

168. 1678. Jun. 22. 
Manuel Galego MaQrique , jui:z do Couto da vilà · de 
Monsaraz , sobre â prisão que o seu antecessor, 
juiz de fora Lic . Luis Álvares Preto , fez do 
acoutado Jos~ Dinis Barreto . 

16~. 1678. Dez. 30. 
Aviso e ordem para o Ouvidor de Beja Francisco 
Guerreiro Leitão possa entrar na vilk de Sousel a 
fazer certa diligência de serviço. ~ 
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170. 167e. Nav. 22. 

Aviso e ordem para os Provedores das Comarcas po
derem entrar em terras da Casa de Bragança a fazer 
diligências do Tabaco , assim como os Superinten
dentes do Tabaco. 

171. 1678. Set. 05. 
Sobre pedir a câmara de Our~m não seja obrigada a 
contribuir na feita de um cruzado que se impôs em 
tempo de guerra para a fortificaçã~ de Abrantes , 
por estarem os seus moradores aliviados disso por 
um capitulo de Cortes, conforme consta de certidão 
anexa. 

172. 1676. Mar. 08. 
Petição de João Rodrigues e Bernardo de Sousa , aco1 
tados em 1 onsaraz , culpados da morte de anuel Dia! 
marchante, de que tirou devassa o Des. In~cio do 
Rego de Andrade na vila de Alenquer , para serem 
enviadas a esta as respectivas culpas para se po
derem defenqer. 

173. 167B. Set~. 30. 
Aviso e ordem às câmaras do Estado de Bragança que 
ficaram na Comarca de Abrantes para obrigarem os 
seus povos a contribuir para a fortificação daque1é 
vila na forma em que o fazem as demais. 

174. 1678. Set. 17. 
Carta para Frei João de Sousa , Prior do Crato , com 
ordem para os povos da jurisdição do Priorado pa-

J garem o contributo para a fortificação de Abrantes 

175. 1678. Jan. 18. 
Petição de In~cio Álvares , fiel do Tesouro da Casa 
de Bragança h~ 17 anos, para se fhe fazer mercê 
dos oficies de meirinho da Correição de Vila Viços3 
e inquiridor, contador e distribuidor anexos à mes ~ 
ma vara, vagos por falecimento de Manuel Correia . 

176. 1678. Nov. 05. 
Pede João Pinheiro Penalva mercê de um ofÍ~Ío de 
escrivão das justiças de Our~m . 

l 77. 161e. Out. 23. 
Sobre pedir D. Leonor Maria a propriedade dos o·fi
cios de escrivão da Almotaçaria e distribuidor da 
vila de Borba para seu casamento. 

178. 1678. Dez. 12, 
Pauta municipal de Monforte aprovada para 1679, 
com substitui 3es. 
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179. 1678. Abr. 26. 
João Vieira Pinto, propriet~rio do oficio de me~ri 
ho da Çorreição de Ourém , pede lícença para renun
ciar em seu genro Marcos Borges de Brito , casado 
com sua filha Única Mariana Pereira de Azevedo . 

180. 1678. Ago. 26. 
Sobre pedir Mateus Lopes Henrique , proprietário do~ 
oficias de tabelião do judicial e Notas e escrivão 
da Coudelaria, de Ourém , para renunciar os oficias 
em seu filho José Henriques . 

181. 1678. Mai. 20. 
Sobre a queixa que a C;mara de Arraiolos fez de _ ~~ 
algumas pessoas poderosas que trazem seus gados no~ 
coutos, danificando a fazenda dos pobres e livrandc
-se de pagarem caimas por serem privilegiados. 

182. 1679. Jun. 12. 
Aviso ~ e ordem para Francisco Álvares Brandão , 
presente em Abrantes , poder entrar na Freixianda 
em diligências de serviço. 

163. i679o Set. 06. 
Simão Martins Penalva pede os oficias de avaliador 
e partidor do concelho dos Órfãos de Sousel que 
vagaram pelo falecimento do Lic. ManJel Figueira 
David . 

184. 1679. Mar. 06. 
Sobre petição que fizeram os oficiais da câmara de 
Vila Viçosa pos causa das queixas frequentes· das 
pessoas nobres da vila por se admitirem às eleiçõe ~ 
de vereadores pessoas inferiores, de nascimentol e 
de ofi cias humildes , cujos pais e av~s nunca tin
ham servido, razão pela qual se ~ecusavam a entrar 
nas eleições. 

185. 1679. Jun. 16. 
O Lic. Ant~nio Duarte da Mata que acabou o seu 
triénio de ouvidor de Ourém pede a Comarca de Vila 
Viçosa , vaga por ter também terminado o trfe nio 
do Lic. Inácio de Figueiredo Cabral . 

186. 1679. Mar. 06. 
Manuel de Oliveira da Silva , sargento-mor de Porto 
de M~s , pede se tire nova devassa sobre a morte de 
um sobrinho de sua mulher chamado i lanuel Correia , 
que em sua casa foi criado desde os 3 até aos lB 
anos: assassinado à paulada quando estava de 
guarda a um meloal. 
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167. 1679. Out. 11 • 
. cerca de umas desavenças entre João Ferreira de 
Campos , almoxarife de Vila Viçosa i e Lu{s Bernar
des de Matos , seu cunhado, de Évora-Monte . 

188. 1679. Jul. 10. 

189. 

Afonso Banha , propriet~rio dos oficias de Procura
dor, avaliador e partidor dos Órfãos de Évora
-Monte , pede faculdade para os poder nomear em uma 
das suas filhas, em vida ou por sua morte, para a 
pessoa com quem casasse. 

1679. Nov. 20. 
Nomeação de Gopçalo Mendes nos oficies de meirinho 
da Correição, inquiridor, contador e distribuidor , 
de Vila Viçosa . 

190. 1679. Ago. 07. 
Ant6nio Gonçalves Coelho , procurador do concelho 
de Borba , pede para ser tesoureiro e poder cobrar 
os bens do dito concelho. 

191. 1679. Out •. 24. 
João Pereira de Faria , capitão-mor de Our~m , pede 
para poder seu filho Ant6nio de Faria Pereira 
servir os seus ofícios de escrivão da C~mara e 
inquiridor do Geral emquanto durar o seu impedi
mento no cargo de capitão-mor. 

192. 1679. Out. 16. 
Sobre pedir Miguel Menescal o privil~gio de livrei 
ro da Casa de Bragança, por ter falecido Lourenço 
de Quires . {N.. ({_~] 

193. 1679. Jun. 09. 
O Bach. Pedro Teles da Silva , ju~z de fora de Vila 
Viçosa , pede licença por tempo de 2 meses para 
tratar das fazendas na vila do Vimieiro , donde ~ 
natural. 

194. 1679. Mar. 10. . . 
Nomeação de pessoas para o: oficio de escrivão do 
PÚblico, Judicial e Notas de Our~m , vago por fale
cimento ~e Ant6nio Maria Pereira , a que concorre
ram: João Pereira de Faria , capitão-mor; João 
Pinheiro Penalva , que acabou nomeado; João de 
Basto de Moura , solicitador da Casa de Bragança. 

195. 1679. Jun. 16. 
O Bach. Lu{s Manuel de Abreu , que terminou o ' seu 
mandato de juiz de f ora de Torres Novas , pede a 
Duvidaria de Our~m , onde tamb~m terminou o tri~nio 
o Lic. Ant6nio Duarte da Mata . 
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196 . 1679. Mar. 01. 
n. Leonor Maria , 

, 
proprietaria dos oficias de escri 

vã o da Almotaçaria e de distribui'dor da vi la ele 
Borba pede faculdade para nomear pessoa que os sir· ' , 
va enquanto não tomar estado , tendo ficado viuva 
de João Pacheco Pimentel e moça pobre. 

' 

.. . . 

. . 

- . 
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